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Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje redakce

Z města
Hasiči
Městská hudba
Mateřské školy
Halloween nebo Vánoce

Lukostřelci
Kynšperské strašení
Kabelkárna
Kultura

Revitalizace náměstí SNP

Z města

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc,
čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu,
aby si projevili vzájemnou úctu a lásku.
Společně prožité chvíle pohody, radosti
a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem,
který si můžeme přát.
Vánoce jsou jak krásný sen,
který nás naplní radostí.
Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, o které se chceme podělit se svými blízkými a drahými.
A proto si tento sen vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují
v nás pocit sounáležitosti.

Vánoce jsou čas,
kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku, radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování
vánočních dárků.
Vánoční svátky jsou především příležitostí
znovu si uvědomit,
jak se navzájem velmi potřebujeme,
že lidské dobro je tou největší hodnotou
života. Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty
a přejícnosti.
Přeji Vám šťastné a veselé vánoční svátky
a šťastný Nový rok 2015

			

Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Nově zvolení členové Rady města Kynšperk nad Ohří
Ing. Tomáš Svoboda – starosta města
Mgr. Štěpánka Neubergová – 1. místostarostka
Eva Knížová – 2. místostarostka
Josef Kubát – radní
Ferdinand Bernáth - radní

Konání veřejného zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Dne 10. 12. 2014 od 18.00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří v jednacím sále na radnici M. Gorkého čp. 1.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O VÁNOCÍCH
Mateřská škola v ulici Školní i Zahradní bude uzavřena
od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
Znovu v provozu bude od 5. 1. 2015.
Mgr. V. Prchalová, ředitelka MŠ
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Vážení spoluobčané,
dne 10. listopadu si zastupitelé Kynšperka
zvolili pětičlennou radu města. Na tom samém
zastupitelstvu zaznělo, že všichni chceme
spolupracovat a vytvořili jsme tzv. „většinovou koalici“. Někteří si však neodpustili dodat:
„Musíme mít v radě převahu nad starostou.“
Doufejme, že osobní spory už v tuto chvíli půjdou stranou a rada města bude pracovat tak,

jak slíbila. A nám všem občanům Kynšperka
už nezbývá jen věřit, že zvoleným zastupitelům jde jen opravdu o to, aby se nám v Kynšperku žilo dobře a řešily se problémy, které
občany našeho města trápí.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 5. 11. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 10. listopadu 2014
č. 33
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. určuje
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva města, p. Janu Tomsovou
a pana Josefa Kubáta
a 2. volí
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Eva Fréharová, Mgr. Daniela Synáčová a pan René Bolvari.
č. 34
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. určuje,
že pro výkon funkce starosty města v tomto
volebním období bude určený člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
č. 35
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. volí
starostu města pana Ing. Tomáše Svobodu.
č. 36
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
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volbu dvou místostarostů města
a 2. volí
1. místostarostu Mgr. Štěpánku Neubergovou
a 2. místostarostu paní Evu Knížovou.
č. 37
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. volí
členy rady města: pana Josefa Kubáta
pana Ferdinanda Bernátha
č. 38
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. zřizuje
pětičlenný kontrolní výbor zastupitelstva města
a 2. volí
jeho předsedu paní Alenu Fiedlerovou.
č. 39
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. zřizuje
pětičlenný finanční výbor zastupitelstva města
a 2. volí
jeho předsedu paní Bc. Ivetu Škodovou.

Z města

č. 40
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. ruší
ke dni 9.11.2014 usnesení č. 56 schválené
Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne
15.11.2010 ve věci poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů
a 2. schvaluje
a) s účinností od 10.11.2014 poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří vyjma
1.a 2. místostarosty, v souladu s § 72 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, podle druhu vykonávané
funkce, za níž náleží odměna v maximální výši
a podle počtu obyvatel dle přílohy č. 1 tohoto
nařízení vlády, a to ode dne složení slibu;
b) s účinností od 10.11.2014 poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným místostarostům
města Kynšperk nad Ohří v souladu s § 72
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, podle druhu vyko-

návané funkce, za níž náleží odměna ve výši
jedné poloviny z maximální výše a podle počtu
obyvatel dle přílohy č. 1 tohoto nařízení vlády,
a to ode dne složení slibu;
c) poskytnutí měsíčních odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce,
v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
za výkon funkce členů výborů, a to ode dne
zvolení do funkce.
Odměny budou poskytnuty ve výši rozdílu
mezi měsíční odměnou poskytnutou v maximální výši za výkon funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města a odměnou za výkon
funkce člena výboru dle přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění;
d) v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude náležet odměna ode
dne složení slibu, případně ode dne zvolení
do funkce.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
1. místostarostka

Ohňostroj – ohlašovací povinnost od 01. 01. 2012
Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 184/2011, kterým se mění zákon č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě (dále jen „zákon“). Tato novela přináší nově ustanovení
o zacházení s pyrotechnickými výrobky, kdy
provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho
provedením.

Budete-li chtít pořádat v Kynšperku nad Ohří
ohňostroj, doporučujeme učinit následující
kroky:
Ohlásit Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří
a Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje provedení ohňostroje – v oznámení uveďte pořadatele ohňostroje (jméno, příjmení, trvalý pobyt, telefon / název právnické
osoby, sídlo, IČ, telefon), označení druhu akce
(uvést, za jakým účelem je akce pořádána),
datum, místo, hodinu provedení ohňostroje,
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třídu pyrotechnických předmětů, k ohlášení
přiložte kopii kvalifikace odpalovače ohňostroje (pokud je to dle zákona povinné), předpokládaný počet osob, které se zúčastní akce
a počet pořadatelů - formulář „Ohlašovací
povinnost pro osoby provádějící ohňostroje“ je
k dispozici na http://www.kynsperk.cz/radnice/
formulare/.
Vždy je nutný písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se bude ohňostroj konat.
Tento přiložte k ohlášení.
Bude-li ohňostroj pořádán na veřejném prostranství, je nutné podat žádost na finanční
odbor zdejšího městského úřadu o povolení
záboru a uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství dle části IV., čl. 13 obecně
závazné vyhlášky města č. 2/2012 o místních
poplatcích.
Bude-li ohňostroj proveden v rámci nějaké
kulturní, sportovní, reklamní či prodejní akce
a na této akci bude vybíráno vstupné, je pořadatel (poplatník) povinen ohlásit nejpozději
pět dnů před konáním akce správci poplatku
(městskému úřadu) druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje
dle části V., čl. 20 obecně závazné vyhlášky
města č. 2/2012 o místních poplatcích.
Rovněž doporučujeme pořadateli ohňostroje, aby
předem vyrozuměl nejbližší sousedy o provedení ohňostroje, např. zasláním ohlášení o provedení ohňostroje, vhozením ohlášení do domovní
schránky apod. Oznámením ohňostroje se obvykle předejde různým nedorozuměním.
Pokud jde o pyrotechnické předměty I. a II.
třídy nebezpečnosti, tedy ty volně prodejné,
pak speciální povolení či oprávnění není třeba. Na prodej a manipulaci s pyrotechnickými předměty III. třídy nebezpečnosti, je třeba
mít platný průkaz odpalovače ohňostrojů. Ten
je potřeba i na manipulaci s pyrotechnickými
předměty IV. třídy nebezpečnosti, tedy výbušniny, předměty do velkých ohňostrojů. Zde je
navíc podmínkou povolení příslušného obvod-
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ního báňského úřadu, čili povolení k odběru
a manipulaci s výbušninami. Ohňostroje obecně nepotřebují povolení, mimo těch největších.
Ty povoluje příslušný obvodní báňský úřad.
Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy
T1 se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.),
v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při
sportovních akcích.
Při pořádání ohňostroje je nutné brát zřetel
na obecné povinnosti v oblasti veřejného pořádku, mezi něž patří i povinnost dodržovat
noční klid, tj. klid v době mezi 22.00 hodinou
a 06.00 hodinou. Porušení nočního klidu je
pak možné posuzovat jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Ohlašovací povinnost vůči Městskému úřadu
Kynšperk nad Ohří je možné splnit:
1. zasláním oznámení na adresu:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Správní a sociální odbor
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří
2. případně osobním doručením na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese
Ohlašovací povinnost na úseku požární ochrany je možné splnit:
1. zasláním oznámení na adresu: 		
Hasičský záchranný sbor Karlovarského
kraje
krajské operační středisko
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary
2. případně oznámením na telefonní číslo:
950 370 111
3. případně elektronicky na e-mail:		
opis@kvk.izsr.cz
za správní a sociální odbor
Bc. Pavla Danielová
Božena Nývltová, DiS.

Z města

Nabídka nebytových prostor v majetku města
do nájmu:
nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2 za těchto podmínek:

nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
368 v ulici Chebská, Kynšperk nad Ohří
o výměře 34,07 m2 za těchto podmínek:

•
•

•

•
•

pronájem na dobu určitou 5 let
výše nájemného bude stanovena dle
způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání

•

•
•

pronájem na dobu určitou nebo neurčitou, dle požadavku žadatele
výše nájemného bude stanovena dle
způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

KÁCENÍ DŘEVIN
Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že dne 1. listopadu 2014
nabyla účinnosti změna vyhlášky upravující
kácení dřevin (vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).
Z nového znění vyhlášky byla vypuštěna definice zahrady a kácet neomezeně bez povolení je možné pouze ovocné dřeviny (jednotlivé
druhy dřevin jsou uvedeny v bodu č. 5 přílohy

vyhlášky č. 378/2010 Sb.) v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných v katastru
nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.
Pro kácení ostatních dřevin s obvodem kmene
nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm je nutné
povolení.
Ing. Kateřina Jílková
majetkový odbor

Blahopřejeme
Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.
V měsíci prosinci 2014 oslaví své “kulaté“ narozeniny členky a člen naší ZO SPCCH:

pan Borecký Jan
paní Cibulková Krista
paní Kocourková Anežka
paní Mikšátková Irena
paní Vrchňárová Jarmila
Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let
		
přeje výbor ZO SPCCH
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
od loňského března setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
V měsíci listopadu poblahopřáli zástupci města k významnému životnímu výročí

paní Jarmile Hoikové (85 let)
a paní Karolíně Válkové (80 let).
Milé jubilantky, přejeme vám ještě dlouhá
a spokojená léta.
kancelář starosty

Přivítání nových občánků města
Dne 3. října 2014 nastal ten správný čas,
přivítat nové občánky mezi nás,
oslavit slavnostně jejich příchod na svět,
nikdo z blízkých nemohl u toho chybět,
obřadní síň se zcela zaplnila,
radost z pohledu na miminka všechny zaplavila, děti z kynšperské mateřské školy zazpívaly, maminky miminka na klínech pohoupaly,
některá miminka pospávala,
jiná se radostně usmívala,
a koho, že to pan starosta Ing. Tomáš Svo-

boda přivítal slavnostně mezi kynšperské občany?
Alžbětu Farovou, Jakuba Fiedlera, Terezu
Chvojanovou, Jakuba Jiráska, Lukáše Ladányi, Daniela Ruhfauta, Vojtěcha Skálu, Jana
Stulíka, Adama Vondráška a Karolínu Všetečkovou.
Všem nově narozeným občánkům přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody do života.
kolektiv pracovníků správního
a sociálního odboru

OTEVŘENÝ DOPIS
Pro ty, kteří mě neznají, jmenuji se Michaela
Knížová a jsem učitelkou na střední škole.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku a angličtinu a většinu mého života mě provázel
Skauting. Jsem rodilá Kynšperačka. Dnes
jsem členkou hnutí RE-GENERACE a díky
podpoře mnohých z vás zastupuji zájmy našeho sdružení v zastupitelstvu města Kynšperk

6

nad Ohří. Ke hnutí jsem se přidala proto, že
z jeho členů doslova září odhodlání, nadšení
a nezištný zájem o naše město. Takové energii se nedalo odolat. S každým dalším setkáním nabýváte pocitu, že máte sílu něco udělat,
o něco se pokusit.
S nadšením jsme sledovali výsledky říjnových voleb. A pak přijde ta opravdová politi-

Z města

ka... Ukážete lidskou tvář, pokusíte se smazat
všechny osobní křivdy, které brání téměř jakékoli dohodě. Opravdu věříte, že zájmem všech
je samotné město, uděláte ústupky, které jsou
důsledkem kompromisu... čtyři týdny děláte
vše, co je ve vašich silách, aby všichni (my
i naši voliči, kteří nás svými hlasy podpořili
a vyjádřili nám tím důvěru) byli spokojeni...
a přesto máte uvnitř tak trochu pocit, že není
všechno tak, jak má být... ten pocit částečné
prohry někde v koutku duše je. Ne proto, že
jsme nedokázali obsadit místo starosty, ale
proto, že nám bylo vytčeno, že nejsme dosti
průbojní, když máme plnou pusu slov o „obnově, změně a omlazení“.
Po jasné a jednomyslné dohodě s ostatními
zastupiteli, která proběhla poslední večer před
ustavujícím zastupitelstvem, a kterou jsme
následně dodrželi, jsme se dočkali předem
připravených proslovů, proti kterým jsme se,
bohužel nepřipraveni, nebyli schopni dostatečně bránit. Naskýtá se otázka, zda by to
mělo smysl a jestli v tomto případě není lepší
přiklonit se k příslosví „Mlčeti zlato.“ Ale smysl
to má... Ukázat hrdost se vztyčenou hlavou.
Ten, kdo si to nevyzkoušel, si ani zlomkem
nedokáže představit, co všechno to obnáší.
Když vedete diskuze s ostřílenými politic-

kými matadory, kteří vám nabízejí dvě místa
v radě města a tvrdí vám, že byste si to nejdřívě měli „okoukat“, než se do toho pustíte se
vším všudy. No... a hlavně, aby vás nenapadlo
pomýšlet na křeslo starosty! Připouštím, je to
trochu velké sousto, ale nemyslím, že by bylo
nemožné.
Mrzí mě teď asi nejvíc to, že v očích některých
našich voličů působíme jako zrádci. Proto uvádím na vysvětlenou: Měli jsme na vybranou...
Jít do opozice, lehkou cestou, a vzdát se veškerých funkcí a zodpovědnosti, nepodpořit nikoho, nepodpořit nic, proti čemu jsme se postavili… Přijali jsme ale výzvu a dali se tou těžší
cestou – rozhodli jsme se spojit s těmi, kteří
nám věří a podporují nás, a s nimi pak obsadit
3 místa v radě města (tedy získat většinu).
Nejsme schopni změnit svět, nemáme dost sil
ani zkušeností změnit město, ale máme bezednou studnu chuti vnést do starých pořádků
trochu čerstvého vzduchu.
Jsem zklamaná, ale poučená...
Mgr. Michaela Knížová
členka zastupitelstva města
za SNK RE-GENERACE

ROZPTÝLENÍ MLHY KOLEM SCHVÁLENÍ ODMĚN
ZASTUPITELŮM MĚSTA
Vážení spoluobčané,
jedním z posledních bodů v programu ustavujícího zastupitelstva našeho města bylo mimo
jiné schválení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a fyzickým osobám. Konkrétní
částky se však skryly v mlze paragrafů zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Zvídaví občané byli
odkázáni na „maximální výši“ dle přílohy č. 1
zmíněného vládního nařízení. Diskuse, která

v té chvíli proběhla, poukázala na skutečnost,
že takto formulovaný text je možná praktický
z pohledu úředníka města, avšak běžnému
občanu, který dává přednost dobrodružnější
literatuře, než jsou zákony, naprosto uniká
podstata.
Jsem vděčný tazatelům z řad publika, že se
neostýchali a pokusili se úřední mlhu alespoň
trochu prokouknout – tímto jim patří velký dík.
V reakcích od jednotlivých zastupitelů byly
některé částky uveřejněny, sám jsem se také
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Z města

pokoušel alespoň částečně odpovědět. Abychom tedy mlhu odkryli zcela a bez rozpaků,
uveďme přesnou výši schválených odměn
tak, jak odpovídají zákonu, nařízení a příloze
ke dni 10. listopadu 2014.
Avšak pozor – toto uveřejnění nehledá smysl
v tom, abychom mohli lépe nahlédnout do „talíře“ druhého. Částky uvádíme z toho důvodu,
že věříme v právo občanů znát výši odměn
u funkcí, které jsou volené. Odměny jsou uvedeny v měsíční hrubé výši tak, jak vyplývají ze
schváleného textu, v případě více funkcí pobírá zastupitel pouze jednu odměnu.
Člen zastupitelstva: 660,-- Kč; člen výboru
zastupitelstva (např. finančního nebo kontrolního), který je zároveň členem zastupitelstva:
1380,-- Kč; člen výboru zastupitelstva (např.
finančního nebo kontrolního), který není členem zastupitelstva: 980,-- Kč; předseda výbo-

ru zastupitelstva: 1560,-- Kč; člen rady: 1910,- Kč; místostarostka v plné výši: 25 892,-- Kč,
zřízením funkce 2. místostarostky se odměna
dělí na polovinu, to znamená odměna pro
1. i 2. místostarostku činí 12 946,-- Kč.
O výši odměny starosty zastupitelstvo sice
nerozhodovalo, protože se nejedná o neuvolněnou funkci, ale pro pořádek uveďme příslušnou částku: 48 308,-- Kč.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít pocit,
že jste v našem městě narazili na záhadnou
a mlžnou oblast, jistě nám napište, mlhu se
pokusíme rozptýlit. Nebo přijďte na zasedání zastupitelstva města. Nejlépe třeba hned
10. prosince. Srdečně Vás zveme.
regenerace.kynsperk@volny.cz
Josef Kubát
člen rady města za SNK RE-GENERACE

Poděkování
Milí spoluobčané,
jak již jistě víte, dne 10. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města. Na něm
byl zvolen starosta města a spolu s ním všichni
členové pětičlenné rady. Post starosty a místostarostky obhájili Ing. Tomáš Svoboda a paní
Mgr. Štěpánka Neubergová. Novými členy rady
se pak stali paní Eva Knížová jako druhá místostarostka, pan Ferdinand Bernáth a za naši
RE-GENERACI pan Josef Kubát.
Pro ryze naši představu o složení vedení
města jsme nedokázali sehnat dostatečnou
podporu mezi zastupiteli. Po velmi složitém
vyjednávání jsme nakonec dosáhli výsledku,
který se některým našim příznivcům může
zdát na první pohled zvláštní nebo dokonce nepřijatelný. Avšak koresponduje s naší
myšlenkou (proklamovanou ve volebním programu) zahájení dialogu napříč generacemi
a napříč jednotlivými uskupeními. Tuto ideu se

nám nakonec podařilo prosadit nejen na úrovni zastupitelstva města, ale přímo v městské
radě – ta je složena z lídrů jednotlivých stran
a sdružení. Chtěli jsme vytvořit většinovou koalici, která bude pracovat pro město, okolní obce
a pro místní občany. Koalici, která zanechá
osobních sporů jednotlivých radních či zastupitelů. Nyní nás čeká spousta práce ke spokojenosti nás všech. Věříme, že pro myšlenku
zapojit se do obecního dění se nám podaří nadchnout co nejvíce z vás.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné dění
ve městě a všem těm, kteří přišli k volbám, zvláště pak těm, kteří do nás vložili svou důvěru a naše
snažení podpořili svým hlasem. Děkujeme!
Za celou RE-GENERACI přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a jenom to nejlepší
i v novém roce.
VAŠE RE-GENERACE
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Sdružení dobrovolných hasičů

Hasiči města Kynšperk nad Ohří za rok 2014
V tomto článku bych rád shrnul činnosti jednotky za téměř uplynulý rok 2014.
V jednotce sboru dobrovolných hasičů v roce
2014 je 19 členů na dohodu o pracovní činnosti a vykonávají funkce velitel družstva, strojník/
technik, hasič/technik. Jednotka za uplynulý
rok 2014 (do 18. 11. 2014) vyjížděla k 78 událostem. Z těchto všech mimořádných událostí
se naše jednotka nejvíce podílela na likvidaci
požárů, kam vyjela 31krát. Dalšími početnými
událostmi byly technické pomoci, kam jednotka vyjížděla 28krát. Co se týče dopravních
nehod, jednalo se o 12 výjezdů. S únikem
nebezpečných látek jednotka bojovala 2krát
a 5krát vyjela jednotka k události, kde se jednalo o planý poplach.
V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na nejrůznějších společenských událostech, které
se konaly v Kynšperku a jeho okolí. Novoroční ohňostroj, mezi občany oblíbené „pálení
čarodějnic“, několikeré ukázky naší požární
techniky a zásahů na Dnech dětí v Kynšperku,
Libavském Údolí, H. Pochlovicích, Tuřanech
a u Základní školy, na Dni Ohře a řízení dopravy při průvodech městem.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří podporují činnost našich hasičů, bez níž by
členové JSDH nemohli vykonávat tento zvláštní koníček.

Za činnost při službách, zásazích, ale i práci
na technice, zbrojnici atd. moc děkuji.
Zeman Jaromír
velitel družstva (zástupce
velitele jednotky)
Bjalončík Pavel
velitel družstva
Jirásek Michal
velitel družstva (strojník)
Matoušek Zdeněk ml. strojník (velitel družstva)
Sukovič Milan
strojník (velitel družstva)
Holub Josef
strojník
Janský Petr
strojník
Maštera Michal
strojník
Matoušek Zdeněk st. strojník/technik
Pinc Petr
strojník
Herink Pavel
hasič
Šourek Tomáš
hasič
Vaňuš Ivan
hasič
Lhota Pavel
hasič/technik
Holubová Martina hasič
Lhota Jan
hasič
Havel Jan
hasič
Müller Daniel
hasič
Velmi si vážím spolupráce s vedením města
Kynšperk nad Ohří a se zaměstnanci městského úřadu a těším se na další spolupráci
v roce 2015.
Marek Matoušek
velitel jednotky SDH Kynšperk n.O.
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Městská hudba Kynšperk nad Ohří

Kynšperská muzika vyhrávala ve světě...
Městská hudba Kynšperk nad Ohří má za sebou úspěšný rok 2014. Její členové reprezentovali město jak v Čechách, tak i v zahraničí. Letos jsme měli možnost navštívit
slunnou Francii spolu s krásnými mažoretkami hned dvakrát. 21. 2. - 24. 2. se konal
karneval v krásném městě Mulhouse a druhý
27. 2. - 3. 3. v Chalon-sur-Saône. Hudba
hrála pod vedením dirigenta Jana Zmrzlého
a Majorettes Kynšperk nad Ohří Mgr. Jaroslavy Danešové. Úžasné byly mezinárodní několikakilometrové průvody masek lemované
nadšenými diváky.
Další akce, kterých se zúčastňujeme pravidelně: 6. 5. Kynšperk n. Ohří - oslavy
osvobození, 11. 5. Himmelkron – tentokrát
slavnosti u příležitosti 10 let v EU, 7. 6. slavnosti města Kynšperk n. Ohří a 9. 6. opět
slavnosti Himmelkron. S Majorettes Kynšperk nad Ohří jsme opustili hranice našeho
kraje také 13. 6. - 15. 6., to byl hudební festival v České Kamenici s mezinárodní účastí a o týden později, 20. 6. - 22. 6., se konal
Mezinárodní hudební festival ve Štětí FEDO.
Dne 28. 6. jsme byli hosty mezinárodního
festivalu FIJO v Chebu spolu s mažoretkami
ZŠ Kynšperk pod vedením Aleny Kociánové.
Neméně významnou součástí našich akcí je
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oživení lázeňské sezony ve Františkových
Lázních. Letos jich bylo hned několik v květnu, červnu, srpnu a září. Přijali jsme pozvání
Města Chodov a 20. 9. účinkovali na oslavách
osvobození, dalších oslav osvobození jsme si
užili díky pozvání obce Kaceřov.
Krásnou akcí, na kterou se těší hlavně děti, je
lampionový průvod městem. V letošním roce
připadl na 28. 10. a jako tradičně byl jeho cílem park u kostela a závěrem pak společná
vystoupení orchestru a několika skupin mažoretek od těch nejmenších až po krásné slečny.
Závěrem účinkování naší hudby v letošním
roce by měl být tradiční vánoční koncert,
ale tentokrát trochu jinak. Rozhodli jsme
se, že uděláme radost našim seniorům, kteří žijí v Domově pro seniory v Pochlovicích.
Většina těchto akcí se uskutečnila díky finanční podpoře města Kynšperk nad Ohří, jejichž
představitelům tímto za vše děkujeme a věříme, že ti stávající budou podporovat prezentaci našeho krásného města prostřednictvím
Městské hudby přinejmenším se stejným nasazením jako ti předchozí.
za Městskou hudbu
Růženka Borkovcová

Mateřská škola

TVOŘIVÁ ODPOLEDNE S DĚTMI
A JEJICH RODIČI
V naší mateřské škole Zahradní se tvořilo s rodiči hned několikrát.
Jako první tvořila ZVONEČKOVÁ třída
- 23. 10. 2014. Rodiče a děti si podle fantazie
nebo podle přání dětí namalovali hrnečky na pitný režim, který poctivě dodržují ve své třídě.

Druhá tvořila KORÁLKOVÁ třída - 3. 11. 2014
a společně si děti a jejich rodiče vyrobili ponožkovou housenku Terku. Dětem tak vznikl
úžasný plyšák do jejich postýlky.

Všem rodičům, kteří se zúčastnili tvořivého
odpoledne nebo brigády, anebo obou akcí,
moc děkujeme za to, že podporují své dítě
a jdou mu tak příkladem.
Do třetice tvořila SRDÍČKOVÁ třída – 4. 11.
Tam si děti a rodiče společnými silami vytvořili
loutku Červené Karkulky z dřevěné vařečky.
Až budou děti a paní učitelky hrát pohádku,
loutka Červené Karkulky se bude hodit.
Další společně strávené odpoledne s dětmi
a jejich rodiči následovalo na brigádě, dne
5. 11. 2014, kdy se na školní zahradě hrabalo listí. Pomocníků za stran dětí i rodičů bylo
celkem dost a tak celá zahrada byla shrabána
za necelé dvě hodiny. Dětem se nejvíc líbilo
sešlapávání listí v přistaveném kontejneru.

Kolektiv učitelek a dětí z MŠ Zahradní
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Mateřská škola

PODZIMNÍ KOUZLENÍ DĚTÍ A RODIČŮ
Rodiče a děti se jedno podzimní odpoledne
sešli ve školce a společně kouzlili. Ve třídě
u hvězdiček se kouzlilo ve středu 22. 10. 2014
a ve třídě u sluníček ve čtvrtek 23. 10. 2014.
Třídy se proměnily na malé pracovní koutky
a v každém se vyrábělo a tvořilo. Práce kvapná, málo platná - tímto příslovím jsme se řídili
i na našem odpoledni ve Hvězdičkové třídě.
Děti si na celé odpoledne pozvaly své rodiče,

sourozence i prarodiče, aby si s jejich pomocí
mohly vyzdobit své tričko. Všichni k tomu využili barvy a fixy na textil, s kterými malovali, kreslili i otiskovali. Práce se všem vydařila
a čas, strávený v naší MŠ, si rodinky zpříjemnily i hraním. Za trička, která budeme využívat
na cvičení a výlety, velmi děkujeme manželům
Cibulkovým.
U sluníček se kouzlilo s kamarády, veverkou
Čiperkou a ježečkem Bodlinkou. Veverku
nebo ježečka si každý mohl vyrobit ze šišek

a potom pro ně připravit dobroty, které jim
chutnají. Veverce do skleničky podzimní mlsání, jako jsou oříšky, žaludy nebo kaštany. Ježečkovi jsme zase zavařovali papírový kompot

z jablíček. A protože se letos jablíček urodilo
velmi mnoho, připravili jsme si také s dětmi
a rodiči opravdový jablečný kompot. Rodiče
jablíčka oloupali, děti nakrájely a paní učitelky
uvařily. A pak už jsme si užívali na hostině.
A jak nám chutnalo, posuďte sami.

Jsme rády, že jste k nám do školky přišli
a strávili s námi příjemné odpoledne. Těšíme
se na další společná setkání.
			
Kolektiv učitelek MŠ ve Školní ulici
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Mateřská škola

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮM
Děkujeme myslivcům z Mysliveckého sdružení LESANA z Kynšperku nad Ohří, kteří
pro naše děti 21. 11. 2014 na školní zahradě
u mateřské školy v Zahradní ulici zrealizovali
besedu .
Na besedě se děti dozvěděly o práci myslivců, prohlédly si živé dravce, poslouchaly vyprávění o zvířatech z lesa. Naše děti pro zví-

řata sbíraly na podzim kaštany a žaludy a jako
poděkování od myslivců dostaly děti cukrovinky a krmení pro ptáčky na zimu.
Beseda byla pro děti velmi zajímavá a přínosná. Velmi si ceníme této spolupráce.
Zaměstnanci a děti
z MŠ Školní

BROUSÍME SI JAZÝČKY
Od listopadu pracuje v Mateřské škole U Pivovaru kroužek logopedické prevence pod
názvem „Brousíme si jazýček“. Naše škola již
řadu let spolupracuje s paní doktorkou Uhlíkovou, která na začátku školního roku provedla
u dětí logopedické vyšetření a pomohla nám
vybrat ty, pro které bude logopedická prevence nejvhodnější. Součástí každého cvičení
jsou motivovaná dechová, fonační a artiku-

lační cvičení, gymnastika mluvidel, procvičování dané hlásky. Nechybí ani grafomotorické,
pohybové a rytmizační činnosti, rozvoj hrubé
i jemné motoriky, písně, říkadla a veselé pohádky. To vše proto, aby náš jazýček před
vstupem do základní školy zvládl celou abecedu!
Ivana Vebrová
učitelka MŠ U Pivovaru

KREATIVNÍ ODPOLEDNE
Dne 25. listopadu jsme si v mateřské škole
vytvořili výtvarnou dílnu. Bylo fajn děti vidět
z jiného úhlu pohledu – při práci s maminkou
a tatínkem. Společně jsme poznávali nové
materiály, postupy, výtvarně jsme experimentovali. Děti namáčely knot do teplého barevného vosku tak dlouho, až se dopracovaly

do velikosti svíčky. Výtvarná tvorba nám nabídla prostor k další spolupráci mezi rodinou
a mateřskou školou.
S předvánočním časem
Milena Valešová
mateřská škola U Pivovaru
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Zajímavosti

Halloween nebo Vánoce
Milí čtenáři,
dovoluji si reagovat na článek, který vyšel
v minulém čísle zpravodaje, a který na mě
velmi zapůsobil. Neznám slečnu nebo mladou
ženu, která článek napsala, a omlouvám se
Vám, Táňo, nijak bych se Vás nechtěla dotknout nebo Vám ublížit. Jde o podstatu toho,
co popisujete.
Pochopila jsem, že jste byla pravděpodobně
na studijním nebo pracovním pobytu v Irsku.
Ano, to už je dnes možné, zájemci si domluví pobyt, ať už několikaměsíční nebo i roční,
v zemích západní Evropy nebo v Americe.
Žijí tam v rodině a stávají se jejím členem, se
vším, co k tomu patří. To nabízí dnešní svět možnost cestovat, pracovat nebo žít v cizině.
Každá země má jiné zvyky, jinou kulturu nebo
náboženství. A my si můžeme vybrat, jestli žít
tradičně, nebo se přizpůsobit. Ale vše, co se
nám nabízí – ať z východu nebo ze západu
– není pro nás dobré. Vždyť přece nemusíme
mít všechno!
Při čtení článku jsem si představila ty halloweenské dekorace a fotky to ještě umocnily. Přiznám se, že mi šel mráz po zádech
z toho, co se stalo z původního církevního
svátku. Dnes se stal Halloween oslavou smrti
a tím oslavou pána temnoty. Copak se nebojíme
smrti? Vždyť ji zveme do našich domovů a životů!
Dovolte mi úryvek článku od někoho, kdo
v Americe žil a studoval: „Mnozí Američané
staví před své domy vydlabané dýně se světlem uvnitř a různé další strašáky; dokonce
si na trávníku před domem postaví několik
náhrobků. Přitom Halloween nebyl původně
nějaká spiritistická záležitost, ale církevní svátek – předvečer Svátku všech svatých, který
připadá na 1. listopad.“ (celý článek na http://
cheb.evangnet.cz/node/242).
My se nemusíme smrti bát, protože někdo - už
dávno – nad ní zvítězil. Ježíš Kristus.
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Já se bojím mnoha věcí. Bojím se o své nejbližší, možná se bojím bolesti, ale s Ježíšem
se smrti bát nemusím. Jestli něco musím,
tak vytrvat až do konce. Smrt si vezme tělo,
ale Bohu jde o naši duši. A stejně tak i při
Halloweenu.
Jsem z generace tzv. Husákových dětí, vyrostla jsem v sousední vesnici, v Libavském Údolí,
a mám dvě báječné sestry. Od rodičů jsem dostala vše, co jsem potřebovala. Jako miminko
jsem byla pokřtěna v evangelickém kostele.
Vyrůstala jsem obklopená lidmi, kteří milovali
Boha, starší evangelického sboru zanechali
v mém životě hluboké stopy a předali mi
mnoho dobrého, za což jsem jim moc vděčná
a z čehož čerpám i při výchově našich tří dětí.
Jsem potomek reemigrantů, těch, kteří pro
svou evangelickou víru raději odešli ze země,
než by se jí vzdali. Můj tatínek se narodil ještě
ve slezském Husinci, nyní je to Polsko. Po válce se někteří vrátili zpět do Čech a moji prarodiče se dvěma syny byli jedni z nich. Jsem
na to pyšná a ráda poslouchám autentické
vyprávění pamětníků, ale ubývá jich. Naše
děti to vědí. A co naše vnoučata? Věřím, že
to také budou vědět. To je tradice. Dříve jsem
si myslela, že to, co je tradiční, je zastaralé,
dávno přežité, možná i špatné. Jeden přítel mi
vysvětlil, že tradice je od slova tradovat – tedy
předávat dál, vyprávět. Už se tradic nebojím,
mohu a nemusím je dodržovat.
Je advent a adventem začíná církevní rok. Poslední nedělí církevního roku byla neděle Věčnosti. Vzpomínáme na ty, kteří nás předešli,
s láskou a vděčností, bez morbidních dekorací. A advent je čas očekávání – církev čeká
na druhý příchod Mesiáše. Máme být připraveni. A jsme? Žijme tak, abychom byli, každý
den je den milosti.
Mám ráda advent i Vánoce, se vší výzdobou
a světly. Zdobíme stromeček, čím více světel
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a ozdob, tím lépe. Náš nejmladší syn světýlka miluje a vánoční ozdoby také. Díky Bohu
za plastové koule. Musíme jich mít v zásobě
dostatek, kdo nás zná, ví, o čem mluvím. Když
v adventu rozsvítíme světla v oknech a venku
na zahradě, každý den mu musíme trpělivě
znovu a znovu vysvětlovat, že se připravujeme a čekáme na Vánoce. Ale při tom všem nezapomínám, kvůli komu to dělám. Vždyť nebýt
těch prvních Vánoc, nebylo by co slavit.
Mimochodem, chtěla bych poděkovat všem,
kdo organizují pořádání vánočních trhů v Kynšperku. Stánky, výzdoba, trubači budou hrát
koledy a k tomu svařené víno. Že by nová tradice? Už se těším.

Chtěla bych vám popřát požehnaný adventní čas. Nepřehánějte to s úklidem, pečením,
ani s dárky. Nic se nestane, když to všechno
nestihnete. Prožijte krásné Vánoce v blízkosti
těch, které milujete. POŽEHNANÉ VÁNOCE
– oslavu narozenin toho, který byl nám všem
darován – Boží syn, Pán Světla.
Na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
Dítě se narodilo, Kristus je zde,
ten, kdo uvěří v něho, nezahyne.
			
Liana Brahová

Adventní a vánoční program 2014
Farní sbor ČCE v Sokolově
Ne 30.11.
I. Advent		
Ne 7.12.		
II. Advent		
Ne 14.12.
III. Advent
			
Ne 21.12.
IV. Advent
St 24.12.		
Štědrý den
			
Čt 25.12.
Boží hod
Ne 28.12.
		
St 31.12.
		
Čt 1.1.2015
Nový rok 		
Ne 4.1.2015
		

09:00
09:00
09:00
16:00
09:00
14:00
23:00
16:00
09:00
19:00
16:00
09:00

Bohoslužby s vysluhováním VP
Bohoslužby
Bohoslužby
Adventní zpívání
Bohoslužby
Dětská vánoční slavnost
Půlnoční
Bohoslužby s vysluhováním VP
Bohoslužby
Silvestrovský večer
Bohoslužby s vysluhováním VP
Bohoslužby

Srdečně Vás zveme na všechna shromáždění, která se konají v evangelickém kostele
v Husově ulici (kostel s jednou věží).
Přejeme Vám všem pokojný advent a radostné vánoční svátky.
Kazatel a staršovstvo sboru
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Speciálně pedagogické centrum pomáhá
Od začátku školního roku uběhla už pěkná
řádka dní a co nevidět tu zase budou zápisy
dětí do mateřských a základních škol.
Ne všechny děti jsou ale připraveny na nástup
do předškolního nebo školního zařízení. Některé děti jsou rychlé, hbité, výřečné, sociálně zdatné, ale některé mají naopak menší či
větší problémy s hybností, mluvou, znalostmi,
sebeobsluhou, zapojováním se do kolektivu
vrstevníků, atd. A právě pro děti s mentálním,
tělesným, řečovým a kombinovaným postižením a se zdravotním a sociálním znevýhodněním, dále se smyslovým postižením, pervazivními vývojovými poruchami, ADHD/ADD
a autismem, je tu speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Základní škola
a Střední škola Karlovy Vary.
Speciálně pedagogické centrum má několik
elokovaných pracovišť.
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary,
SPC Sokolov, K. H. Máchy 1276, 356 01
Sokolov,

SPC Cheb, Hradební 17, 352 02 Cheb,
SPC Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603,
353 01 Mariánské Lázně, Vítězství 29, 353 01
Mariánské Lázně.
Mnohdy do SPC přicházejí rodiče s dětmi až
v pozdějším věku, protože o této organizaci
nevěděli. Dětem či žákům je zde poskytována
individuální odborná péče zkušenými speciálními pedagogy nebo psychology a sociální
poradenství kvalifikovanými sociálními pracovnicemi.
Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně
na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských
zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních
pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Více informací na adrese www.specskoly.cz.
Mgr. E. Dvořáková
speciální pedagog SPC

Úspěšná sezóna kynšperských lukostřelců
Hámor je v národní reprezentaci,
Chaloupková žákovskou mistryní
republiky, a Prosba se s chebským
týmem prostřílel do první ligy
Jednoznačně nejúspěšnější sezónu od obnovení lukostřelby v Chebu má za sebou klub LK
ESKA Cheb. A významnou měrou k ní přispěli
také střelci z našeho města. I díky nim klub
rozšířil sbírku svých úspěchů o celkem slušnou řádku medailí.
„Asi za největší úspěch považujeme, že se
naše družstvo mužů během pouhých tří let
dokázalo probojovat z přeboru do nejvyšší republikové soutěže. Nejde totiž o jednorázový
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závod, ale o celou sérii turnajů, a tedy o poměrně jasné potvrzení dlouhodobě stoupající
výkonnosti našich střelců,” říká místopředseda klubu Vladislav Podracký. Družstvo mužů
LK ESKA Cheb ve složení Martin Hámor, Michal Prosba, Pavel Smažík a Vít Vejražka tak
od roku 2015 bude střílet první ligu reflexních
kluků a představí se tak na čtyřech elitních
turnajích v Čechách a na Moravě. První dva
z členů týmu, stejně jako místopředseda klubu, přitom jsou obyvateli Kynšperka.
Dalším velkým úspěchem je, že hned dva
střelci chebského týmu budou součástí reprezentačního týmu České republiky pro rok
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2015. Kynšperský Martin Hámor totiž splnil limity pro elitní A reprezentaci, zatímco chebský
junior Vít Vejražka se probojoval do reprezentace B. Oba střílí v divizi olympijský, nebo též
reflexní luk. „Zatímco Hámor patří dlouhodobě k republikové špičce, pro Vejražku půjde
o premiéru. Nicméně díky ní se dostane
na velké zahraniční závody, kde může sbírat
cenné zkušenosti, které jsou nezbytné pro
další výkonnostní růst,” vypočítává Podracký.
Nemalé úspěchy v uplynulých měsících sklízeli také mladí střelci LK ESKA Cheb, kteří dnes
tvoří již více než polovinu členské základny
klubu. Jednoznačně nejvýše zatím dosáhly
Martina Zikmundová z Chebu v divizi kladkový luk starší žákyně a Katrin Chaloupková
z Kynšperka ve stejné divizi v halové lukostřelbě. „Obě totiž dokázaly vybojovat titul mistryně republiky ve své kategorii, což je pro náš
klub velký příslib do budoucnosti,” říká předseda klubu Pavel Smažík.
K dalším skvělým úspěchům v zakončené sezóně patří i druhé místo kadeta Tomáše Boudy, v divizi reflexní luk na Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě, nebo čtvrtá místa juniora
Víta Vejražky a mix teamu ve složení Tomáš

Bouda a Adéla Jalovcová na stejném šampionátu. Za zmínku pak rozhodně stojí i 33. místo
kynšperského Martina Hámora na Mistrovství
Evropy v terčové lukostřelbě v arménském
Echmiadze. Jeho start pak, mimo jiné, podpořilo finančně i město Kynšperk.
Kynšperským lukostřelcům se navíc dařilo
i v seriálu závodů Českého poháru. Martin
Hámor v něm v terčové lukostřelbě vybojoval
druhou příčku v divizi reflexní luk muži, Katrin Chaloupková pak třetí místo v kladkovém
luku starších žákyň. Klub navíc letos v září
Chebu pořádal jubilejní 80. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě dospělých
a dorostu. To bylo vůbec největším šampionátem za několik posledních desetiletí, když
se na něj kvalifikovaly téměř dvě stovky lukostřelců a na jeho organizaci se podílela opět
celá řada obyvatel našeho města, stejně jako
ho významně podpořila také místní firma GPH.

Vladislav Podracký
místopředseda klubu LK ESKA Cheb
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Kynšperské strašení 2014
„Kdo pak by se lesa bál? No jo, ale co když
je tma, v lese se pohybuje spousta strašných
strašidel a už ve frontě, když čekáme na to,
abychom mohli projít stezku odvahy, se ozývají hrozné skřeky a výkřiky odvážlivců, který
stáli ve frontě před námi?!“. Takovýhle rozhovor jsem měl možnost vyslechnout od účastníků každoroční akce, kterou skautské středisko
Lípa Kynšperk pořádá už po jedenácté!

o něco zlepšili  Alespoň vaše reakce, které jsme společně probírali u opékání buřta,
byly velmi pozitivní. Věříme, že nám zachováte přízeň i pro příští roky. Pokud se
chcete kouknout na fotky, které jsme vám
během akce pořídili, mrkněte se na naše facebookové stránky. Jsou veřejně přístupné
a nemusíte být na facebooku ani registrováni
www.facebook.com/kynsperk.skauting.cz.
Měl jsem to štěstí, že jsem i letos byl u toho.
A víte co? Nebyl jsem tam rozhodně sám.
Celkem jsme napočítali 134 dětských účast-

níků! Když k tomu připočteme dospělácký doprovod, překonal počet návštěvníků na naší
akci hranici 230 osob. Každým rokem se
snažíme akci více přizpůsobit vám, našim
návštěvníkům. Věřím, že jsme se letos zase
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Na této adrese naleznete i informace o akcích,
kterými bavíme nejen sebe, ale celé město!
Pojďte se s námi přátelit i virtuálně 
Až budete večer usínat, nezapomínejte, že
naše strašidla už se nemůžou dočkat příštího
strašení!!!
				
Smích
vedoucí střediska
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„Kabelkárna“
Od pondělí 10. 11. 2014 proběhla celý týden
v naší mateřské škole Zahradní „BURZA KABELEK“. Někdo kabelku daroval, někdo si
kabelku koupil, někdo prodal. Kromě kabelek
si zde příchozí mohli zakoupit šátek, šálku, peněženku, batoh a podobně. Zájem byl celkem
velký, sešlo se tu přes sto kabelek a přes padesát šátků!!! Viz foto

Všem, kteří jste se této akce zúčastnili, děkujeme, podpořili jste dobrou věc. Darované kabelky a ostatní doplňky byly převezeny a předány do Azylového domu v Sokolově.

Iva Jirsová
A všem, kteří se na této akci podíleli společně
se mnou, bych také chtěla poděkovat.
Děkuji, a zase někdy příště!
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Vernisáž výstavy Krajkové snění a jiné podzimní
a zimní dekorace
Dne 7. listopadu proběhla vernisáž výstavy
s názvem Krajkové snění a jiné dekorace.
Na výstavě bylo ke shlédnutí mnoho krásných
paličkovaných krajek a různých dekorací. Výstava měla velký úspěch.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
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a budeme se těšit opět v budoucnu.
Výstavu si pro vás připravil klub Palička a jejich hosté.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 13.00-18.00
Středa:
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00-18.00

NOVINKY:
PRO DOSPĚLÉ:
Formánek,J. – Úsměvy smutných mužů:zápisky z léčebny Júsufzaj,M. – Já jsem Malála
Mulligan,A. – Odpad Kelk,L. – Zbožňuju vánoce Cussler,C. – Bouře Green,J. – Papírová
města Kerman,P. – Oranžová je nová černá
Janoušek,J. – Na plovárně s Markem Ebenem

Detektivky a thrillery:
Růžička,M. – Jedna mrtvola navíc Grafton,S.
– W—jako western Hallian,T. – Čtvrtý vzadu
Deaver,J. – Sběratel kůží Nesbö,J. – Přízrak
Masterton,G. – Bílé kosti Coyle,C. – Mezi zrnky kávy
Pro děti:
Mlynovska,S. – Rebelky Stínil,L. – Pro lásku
udělám všechno Provazníková,V. – Listopadová pohádka Disney – Létající myšák Fleková,R. – Kreativní tvoření pro náctileté Neuvěřitelný svět!
Naučná literatura pro dospělé:
Fousek,J. – Fouskův svět
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí
knihovnice

Historie:
Špičková,I. – Ve stínu arény Falconer,C. – Isabela neohrožená královna Bauer,J. – Jihlavský zlý duch Smith,W. – Řeka bohů:Bůh pouště Kavčiak,V. – Jiří z Poděbrad:Tlustý král
Romány pro ženy:
Moriarty,L. – Manželovo tajemství Keleovávasilková,T. – Manželky Parks,A. – Tady a teď
Roberts,N. – Závrať všedních dnů Steel,D. –
Na první pohled McKinley,T. – Nespoutané
dálky
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2014

úterý 2.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TRANSFORMERS: ZÁNIK
Automechanik Cade Yager (Walhberg) se snaží
uživit sebe a svou dospívající dceru Tessu (Nicola Peltz) opravováním hodně nepojízdných
vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby,
než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer a zrovna ten nejdůležitější
– Optimus Prime. Cade z toho jen těžko může
mít radost, protože Amerika se ještě úplně nevzpamatovala ze souboje „hodných“ Autobotů
se „zlými“ Deceptikony, který na konci třetího
dílu zlikvidoval půlku Chicaga. Čtyři roky poté
jsou všichni zástupci téhle mimozemské rasy
na indexu a elitní vědecké mozky se snaží vytvořit pozemské Transformery, kteří by účinněji čelili podobným hrozbám. Z minulosti ale
víme, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými
úmysly, a jinak tomu nebude ani v tomto případě. To však Cadea příliš netrápí. Zatím. Hrají: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz,
Stanley Tucci a další. USA, MP, vstupné 50 Kč,
délka 165 min.
úterý 9.12 v 16.30 a ve 20.00 hod.
ZEJTRA NAPOŘÁD
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní
svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak.
Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje
za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro
své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který
mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí
s vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím si na dálku před návratem domů domluví
několik schůzek naslepo a věří, že možná potká někoho, kdo mu změní život. V Česku zjistí,
že zkazil celou zakázku a má jen několik dní
na to, aby věci uvedl do pořádku. Svých schů-
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zek naslepo se ale nevzdává i přesto, že to
jeho nejlepší kamarádka Tereza nevidí ráda.
Petr vyráží na cestu napříč republikou, aby objevil nové přátele a přitom zjistil, že se neobejde bez těch, kteří jsou mu nablízku odjakživa.
Na cestu, která mu možná změní život a kde
si uvědomí, že před problémy nemůže utíkat
věčně, protože ty si jej vždy nakonec najdou.
A protože všechny důležité věci jsou v našich
snech, je možné, že se splní i ten Petrův. Zejtra
napořád je film o nás všech. O našich snech,
o změnách v životě, které chceme udělat, ale
často se jich bojíme. Film o přátelství a setkáních, která nelze čekat. Film o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme kam
vrátit. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip
Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová a další. ČR,
MP, vstupné 50 Kč, délka 98 min.
úterý 16.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Přijde letos Ježíšek? je příběh dvou rodin, které se rozhodly,
že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu,  
a aby na zázraky věřily nejen děti. Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se vrací
po třiceti letech z emigrace v Mexiku do rodné
Prahy. Podlehne totiž naléhání své mexické
manželky Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru
Penélope, která se marně snaží otěhotnět, je
poslední nadějí zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. José má z návratu obavy, protože moc
dobře ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení. Ta mají podobu jeho dávného kamaráda Rudy (Václav Postránecký), který všemi
rád manipuluje, ale hlavně jeho bývalé lásky
Květy (Libuše Šafránková) a její velké, osobité
rodiny, v čele s jejím synem Michalem (Igor
Chmela). Rodné místo Josému připraví řadu
svízelných situací. Bude potřebovat nadhled

Kultura

a všechen svůj smysl pro nápaditá řešení,
aby se z malérů všichni dostali. Nakonec se
ale ukáže, že i každý z členů Josého rodiny
skrývá své tajemství, a že v Praze je kromě
legendárního Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky. Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková,
Václav Postránecký, Pavel Kříž a další. Česko
/ Slovensko / Mexiko, MP, vstupné 50 Kč, délka 100 min.

vysvětlivky:
MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina
je otevřena vždy hodinu před představením,
předprodej začíná 1 týden před promítáním.
Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.mkskynsperk.cz

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI PROSINCI
neděle 14.12. v 15.00 hod.
WINX CLUB:
V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Itálie, MP, vstupné 30 Kč, délka 98 min.

neděle 21.12. v 15.00 hod.
FLINTSTONEOVI:
VÁNOČNÍ KOLEDA
USA, MP, vstupné 30 Kč, 69 min.
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TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
MKS Kynšperk nad Ohří
ZAČÁTEČNÍCI
Vzhledem k tomu, že se společenský tanec
stává oblíbenou zábavou a společenskou nutností čím dál více, připravujeme pro Vás taneční kurz pro dospělé - začátečníky.
V tanečním kurzu se naučíte, nebo si zopakujete kroky a variace všech základních společenských tanců a věříme, že se i dobře pobavíte.
Do tanečních je třeba se přihlásit v tanečním
páru. Pro tyto taneční můžete volit i neformální
oblečení vhodné pro tanec.
Zahájení:
Čtvrtek 15. ledna 2015
Čas zahájení: 19,00 hod.
Rozsah kurzu: 10 lekcí (23 vyuč. hod.)
Místo: zimní zahrada kina Kynšperk nad Ohří
Cena kurzu:
2.000,- Kč/pár

Rozpis jednotlivých lekcí
1) čtvrtek 15. 01. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
2) čtvrtek 22. 01. 20 15 od 19.00 do 20.30 hod.
3) čtvrtek 29. 01. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
4) čtvrtek 05. 02. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
5) čtvrtek 12. 02. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
6) čtvrtek 19. 02. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
7) čtvrtek 26. 02. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
8) čtvrtek 05. 03. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
9) čtvrtek 12. 03. 2015 od 19.00 do 20.30 hod.
10) sobota 21. 03. 2015 závěrečný večírek
od 19.00 do 23.00 hod.

Bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie
24. 12. 2014 od 16.00 hodin
(Půlnoční)
25. 12. 2014 od 09.30 hodin
26. 12. 2014 od 09.30 hodin
01. 01. 2015 od 09.30 hodin

- Mše svatá
- Mše svatá
- Mše svatá
- Mše svatá

Dne 25. a 26. 12. bude kostel otevřen pro
veřejnost od 14. 30 do 17.00 hodin, kdy
budou mít občané možnost prohlédnout si
vystavený betlém.
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Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej bytu 1+3 v OV, Kynšperk, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 599.000,-Kč
Prodej rekreační chalupy se zahr. Výhledy u Hazlova, cena: 1.100.000,-Kč
Prodej rek. chaty se zahradou Podhrad – Jesenická přehrada, cena: 520.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+1 v Habartově, Raisova ul., 1.p., 35 m2, cena: 200.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 63 m2, Mar. Lázně – Úšovice, cena: 880.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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Rekonstrukce dětského hřiště

