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Z města

1. Reprezentační ples města
Velmi očekávanou událostí v našem městě byl
1. Reprezentační ples města, který se konal
dne 7. února 2015 v prostorách Kynšperského pivovaru. Několikaměsíční přípravy se vyplatily a účastníci pěli samou chválu, což bylo
ke spokojenosti pořadatelů tedy zaměstnanců
městského kulturního střediska a zástupců
města samotného. K tanci a poslechu hrála
mariánskolázeňská kapela Concordia show
band, díky níž bylo na tanečním parketu stále plno. Zajímavou podívanou přinesl i bohatý
program, v němž nechybělo předtančení několika párů např. z Taneční školy Jana Ondera a dalších. Následovala barmanská show
Simply bar provázená ohňovými efekty a půl-

noční překvapení – módní přehlídka večerních
šatů. Souběžně s tím bylo pro účastníky plesu
v Šenkovně u Zajíce po celý večer připravené disco s DJ Šurdou obohacené o laserovou show. Děkujeme všem, kteří jakoukoliv
formou pomohli k realizaci této akce především Kynšperskému pivovaru, který poskytl
nádherné prostory a ochotný personál a Svazu chovatelů jmenovitě jeho předsedovi Ing.
M. Neubauerovi za výraznou pomoc při organizaci plesu. Věříme, že se tento ples stane tradicí
a každoročním zpestřením kulturního dění
v našem městě.
kolektiv zaměstnanců MKS

Pochvala
Chtěla bych pochválit zaměstnance Městského kulturního střediska v Kynšperku n. O.

za zorganizování městského plesu. Moc se
vám to povedlo, dobře jsme se bavili.
Karbulová Zdeňka

Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

Den se starostou a místostarosty

se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
Nejbližší termíny 2. března 2015 a 13. dubna 2015.

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 22. dubna 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.
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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 březnu 2015 oslaví své „kulaté“ narozeniny členové a členky naší ZO SPCCH pan
a paní

Winterová Růžena
First René
Horáková Božena
Sedláčková Anna
Faitová Josefa
Berezová Hana
Hurdich Josef
Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let
přeje výbor ZO SPCCH

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová již druhým rokem pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje všem, kteří v měsíci
únoru 2015 oslavili významné životní výročí:

paní Milena Stoklasová (80 let)
paní Anna Doležalová (85 let)
pan Hugo Konhauser (85 let)
a paní Františka Turečková (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Poděkování
Velmi děkuji paní Paláčkové za obětavou pomoc v nemoci. Nelze slovy vyjádřit, jak cenné je
znát člověka, který vám přispěchá na pomoc, když už vám vlastní síly nestačí.
Zrubková Zdena

Nabídka nebytových prostor v majetku města
do nájmu:
1) nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
562 v Gorkého ul., Kynšperk n. Ohří o výměře 52,32 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

2) 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 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

Životní podmínky 2015 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2015
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Šetření se
uskuteční na území ČR v 9 924 domácnostech, z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření „Životní podmínky 2015“ a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ nebo průkazem zaměstnancem

ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů podle platných zákonů a všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázání mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.
Případné dotazy ohledně šetření Vám mohou
poskytnout pracovníci Krajské správy ČSÚ
Ing. Marie Toningerová na tel. 353 114 512,
731 439 245 a Ing. Jaroslava Šenitková
na tel. č. 353 114 524.
Za správní a sociální odbor
Kateřina Fürstová

Poděkování
Děkuji touto cestou pracovnicím Městské knihovny v Kynšperku n. O., paní Zolotarové
a paní Velíškové za vysoce profesionální přístup k nám čtenářům a přeji jim hodně trpělivosti
a pevné nervy. Děkuji.
Kučerová Eva, Jana Jiskry 393, Kynšperk n. O.
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 21. 1. a 4. 2. 2015
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení
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SNK RE-GENERACE

Pečovatelská služba

RYCHLÉ GRANTY
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o možnostech
získání finančních grantů na podporu projektů,
které aktivně zapojují obyvatele do veřejného
života. Prostředky jsou určeny především pro
neziskové organizace, obecně prospěšné
spolky a občanská sdružení. V druhém
případě mohou o podporu zažádat také neformální skupiny nejméně tří osob.
NGO Softwarový dárcovský program
TechSoup Česká republika
Společnost TechSoup Česká republika
zpřístupňuje darovaný software těm neziskovým organizacím registrovaným v České
republice, které realizují obecně prospěšné
nebo dobročinné projekty a splňují kritéria
na níže uvedených webových odkazech.
Neziskové organizace mohou získat širokou
škálu softwarových produktů od společnosti
Microsoft (produkty: Windows 8, Office 2013
atd.), SAP, Zoner Software nebo síťové
produkty od společnosti Cisco. Software
na Techsoup.cz je pro neziskové organizace
ZDARMA, platí se pouze administrativní
poplatek odpovídající několika procentům
běžné tržní ceny (max. 10-20%). Více informací naleznete na těchto webových stránkách:
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-apodpora/vsechny-programy-nadace/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-2014
https://www.techsoup.cz/eligibility

Města z jiného těsta - Rychlé granty
NGO NADACE VIA Města z jiného těsta –
Rychlé granty jsou určeny NEJEN nestátním
neziskovým organizacím, ale i neformálním
skupinám alespoň tří osob. Rychlé granty
nabízí částku až 30 000,-- Kč, konzultaci
a vzdělávání. Cílem je podpořit rozhodovací
procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou
věcnou diskusi o tématech veřejného
zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Jsou
vyhledávány projekty, které podporují aktivní
zapojení občanů do veřejného života na místní úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé
a vznikají jako odpověď na nečekané změny
či vyhrocené situace v obcích. O Rychlý
grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná
okamžitá reakce. Uzávěrka je každý měsíc,
vždy ve čtvrtek po zkoušce sirén, v urgentních případech lze zažádat o zrychlené řízení.
Na co lze Rychlé granty použít? Mimo jiné
na plánování a organizaci informačních kampaní, odborné posudky, petiční akce a místní
referenda, právní služby a soudní poplatky.
Víceinformací naleznete zde:
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/
podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jinehotesta-rychle-granty-2015
Program je financován mimo jiné Nadačním
fondem proti korupci.
Josef Kubát
člen rady města za SNK RE-GENERACE
regenerace.kynsperk@volny.cz

Pečovatelská služba Pomoc v nouzi, o.p.s.,
dále jen PS
Kancelář pečovatelské služby najdete na adrese Zámečnická 501/7, v Kynšperku nad
Ohří. Tato služba je terénní službou sociální péče, kterou zajišťuje organizace Pomoc
v nouzi, o.p.s. Díky velké finanční a materiál-
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ní podpoře a opravdovému zájmu tehdejších
i současných zástupců či veřejných zastupitelů města Kynšperka, byla naše PS zaregistrována na KÚKK 1.6.2010 a úspěšně se rozvíjí
každým dnem. Posláním této pečovatelské

služby je poskytovat sociální služby tak, aby
klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném
prostředí dle svých zvyklostí.
Tato služba je žádoucí z důvodu prevence
proti sociálnímu vyloučení níže uvedených
cílových skupin. Laskavou péčí zde zaměstnanci pomáhají klientům zmírnit jejich potíže
plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožňují jim tak zachovat si nejen co nejvyšší míru
soběstačnosti, ale také posilovat sebevědomí
každého jednotlivce a ctít důstojnost a individualitu každé osobnosti. Cílem PS je však
nejen posilování soběstačnosti uživatelů, ale
především prožívání kvalitního, smysluplného
a hodnotného života v souladu se zákony tak,
aby byly všechny zúčastněné strany co nejvíce spokojeny.
Pečovatelská služba Pomoc v nouzi, o.p.s.,
během loňského i letošního roku, zaznamenala značné úspěchy v prevenci sociálně
patologických jevů, kterými je cílová skupina
pečovatelské služby ohrožena nejvíce. Přínosem pečovatelské služby je, kromě každodenního setkávání s klienty a uspokojování jejich
základních životních potřeb, také zdravotní
osvěta, poradenství v oblasti dluhové politiky
se zaměřením na předcházení chudoby, osvěta zaměřená na prevenci sebevražedného
chování a depresí, prevenci domácího násilí,
alkoholismu apod. Terénní pečovatelská služba taktéž oddálí umístění klienta na sociální
lůžko v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde je nezanedbatelná značná finanční
úspora ze stran zdravotních pojišťoven při
nákladných dlouhodobých hospitalizacích
ve zdravotnických zařízeních. Našim uživatelům zajišťujeme činnosti, které vycházejí ze
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a z prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních
službách č. 505/2006 Sb.
PS nabízí nejen základní činnosti, které jsou
povinnou nabídkou poskytovatele, jako jsou
např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím atd., ale zavádíme i fakultativní/
nadstandardní/ úkony, které zvyšují atraktivitu PS. Jedním z nich je např. přeprava klienta
služebním automobilem z bodu A do bodu B
i doprava uživatele zpět „domů“. PS klade
důraz např. na respektování práv klientů,
právo na soukromí nejen klientů samotných,
ale i jejich rodinných příslušníků, zachovává
diskrétnost, rovný, nediskriminující přístup
ke každému klientovi, individuální a lidský přístup ke každé osobnosti zvlášť, dbá na začleňování uživatelů do společenského, kulturního
nebo veřejného života, bere v potaz i kvalitu
a odbornost vykonávané práce, dodržování
standardů kvality sociálních služeb a ctí „etický kodex“. Pečovatelská služba se poskytuje
občanům v jejich domácnostech a to na území Karlovarského kraje. V roce 2014 využilo
naše služby 50 klientů, z nichž 37 uživatelů
činí občané přímo z Kynšperka, ostatních 13,
zpravidla seniorů, žije v Liboci, Horních Pochlovicích, Libavském Údolí či Šabině.
Cílovou skupinou PS jsou rodiny s dítětem/
dětmi, senioři a zdravotně postižení občané, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit
a uspokojit základní životní potřeby. Zdůrazňuji zde…..nejsou schopni…, protože v poslední době se rozšířil „nešvar“ plést si „pečovatelskou službu“ s „lacinou dovážkou oběda
až pod nos, zatímco dotyčný „klient“ si dojde
popovídat s kamarády nebo si vydělat nějakou
tu korunu bokem a domnívá se, že až se vrátí, bude mít navařeno, nakoupeno a uklizeno.
Také se nám začalo stávat, že klient po nás,
zaměstnancích PS, požaduje místo potravin,
nutných ke stravování, donášku a nákup návykových látek, jako jsou cigarety, alkohol
a kartony piva...
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Pečovatelská služba

Nepleťte si nás, prosím, s levnou pracovní silou ani služkami či…pracovníky…pro
všechno. Rádi pro vás, respektive…naše
klienty, kteří opravdu potřebují pomoci,
uděláme, co je v našich silách a možnostech, ale uvědomte si, že i my, jsme taktéž…jenom obyčejní lidé, kteří mají svou
důstojnost a také vlastní hranice, které
nemůžeme překročit, abychom měli kromě pomoci svému bližnímu, také prostor
na důstojné zacházení a svůj osobní život.
Nejvíce naši pečovatelskou službu využívají senioři a osoby se zdravotním postižením,
i když PS není hrazena ze zdravotního pojištění a jen malé procento těchto uživatelů má
prozatím přiznaný příspěvek na péči, z nějž
mohou poskytované sociální služby hradit.
Spolupráce se státními či soukromými institucemi a subjekty a v neposlední řadě i provázanost služeb sociální prevence se službou
sociální péče v rámci naší organizace /Pomoc
v nouzi, o.p.s./, stejně jako spolupráce s našimi
dceřinými společnostmi, se jeví velmi přínosnou pro svoji komplexnost a návaznost námi
nabízených služeb. Vzájemná spolupráce vždy
nabízí lepší informovanost a dostupnost služeb nejen uživatelům pečovatelské služby, ale
i všem občanům z řad široké veřejnosti.

Zápis do 1. ročníku
V dnech 28. - 29. ledna a 4. února 2015 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní
rok 2015/2016. Budoucí prvňáčky doprovázely
u zápisu různé pohádkové postavy – žáci pátých ročníků. Na závěr se rodiče mohli vyjádřit
k organizaci zápisu. Anketu vyplnilo 40 rodičů. S organizací zápisu byli spokojeni. Rodiče
chválili individuální přístup učitelů k dětem,
líbil se jim doprovod starších žáků v maskách, možnost konzultace s psychologem
a speciálním pedagogem. Více než polovina
dotazovaných se zúčastní i květnové akce pro
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ZŠ, SŠŽ

Dovolte mi, prosím, jménem PS i celé organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., co nejsrdečněji
poděkovat všem, kteří na vrcholu svých životních priorit mají úctu nejen k sobě, ale i k druhému „jedinci“ bez rozdílu vzdělání, barvy pleti, věku, postavení, příjmu apod.
Děkujeme a věříme, že v žádné službě, kterou
poskytujeme, nebude nikdy příliš dlouho chybět láska a lidskost, která činí každého z nás…
člověkem a usnadňuje každému z nás „vyhrávat malé i velké boje nad životními situacemi,
které mají často daleko k pohádkám…s dobrým koncem … Věříme, že naše spolupráce se
bude i nadále úspěšně prohlubovat a rozvíjet
pro dobro všech zúčastněných. Více informací
o pečovatelské službě i ostatních sociálních
službách, které poskytuje organizace Pomoc
v nouzi, o.p.s., včetně kontaktů na jednotlivá
zařízení či kontaktní osoby, naleznete na webových stránkách:
www.pomocvnouziops.cz.
S pozdravem za Pečovatelskou službu Pomoc
v nouzi, o.p.s.,
Bc. Dana Pavelková, DiS.,
vedoucí PS
a kolektiv zaměstnanců PS

předškoláky „Hrajeme si na školu“. Ke školní
docházce bylo zapsáno 61 dětí z našeho města i blízkého okolí.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

První místo obhájeno!!!
Žáci Střední školy živnostenské Sokolov, učebního oboru číšník a kuchař –číšník, se dne
28.ledna zúčastnili 6.ročníku soutěže ve stolování. Tuto soutěž pořádalo SOU Domažlice
a zúčastnilo se jí devět škol z regionu. Soutěžní
družstva připravovala slavnostní tabule ve stylu 30.let minulého století, tzn. ve stylu první republiky. Naše družstvo odjíždělo do Domažlic
s rozhodnutím obhájit loňský titul vítěze. Žáci
pod vedením paní učitelky odborného výcviku
Laďky Procházkové se poctivě na soutěž připravovali, sháněli dobové židle, talíře, skleničky….. a vyplatilo se. Nervozita všech zmizela

ve chvíli, kdy se dozvěděli, že první místo získává právě družstvo Střední školy živnostenské
Sokolov. Následovala obrovská radost, neboť
obhájit prvenství je těžší než ho poprvé získat.
Druhé místo získali žáci SOU Domažlice a třetí
místo obsadili žáci z Hotelové školy Mariánské
Lázně. Velké uznání a velká gratulace patří
soutěžícím Petru Forejtovi, Luboši Červeňákovi, Anežce Čáslavové a Henrietě Nocarové. Za přípravu žáků na soutěž a za vzornou
reprezentaci školy děkujeme především paní
Procházkové a panu Loudovi.
HJ
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Mateřská škola

Mateřská škola

Padá sníh, padá sníh,

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří

U Pivovaru 367

pojedeme na lyžích…malinko jsme si upravili
první verš známé české písničky. A to proto,
že v týdnu od 26. do 30. ledna se skupina
dětí z Mateřské školy U Pivovaru společně
s kamarády z dalších mateřských škol z Kynšperka zúčastnila lyžařského kursu pro začátečníky i pokročilé ve Skiareálu Mariánské
Lázně. Pod vedením zkušených instruktorů se
děti přes první nejisté krůčky na lyžích nauči-

ZÁPIS 2015/2016
Srdečně zveme 5. března 2015
od 9. hodin do 16. hodin
Pořádnou dávku sportu jsme měli za sebou,
chtělo to tedy trochu zábavy. Tu nám poskytla
v pondělí 2. února návštěva Západočeského
divadla v Chebu prostřednictvím představení VESELÁ POUŤ S JŮ A HELE – loutková revue ze světa hudby, kolotočů, střelnic,
říše cizokrajných zvířat, strašidel, kouzelníků,
žonglérů, plná fantazie, světelných efektů, legrace a zábavy. Doprava byla zdarma zajiště-

k zápisu do mateřské školy U Pivovaru.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Valešová, ředitelka, Milena Becková,uč., Alena Kociánová,uč., Ivana Vebrová,uč.
Přihlášku s evidenčním listem ( k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené) si vyzvedněte
v mateřské škole - denně od 14. hodin do 16. hodin.
MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ, ŠKOLNÍ 525,
KYNŠPERK NAD OHŘÍ, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do MŠ 25. 2. a 4. 3. 2015

ly sjíždět v obloucích, zastavovat, vystupovat
do svahu a nastupovat na pojízdný pás. Ti,
kteří zvládli lyžařské začátky už v loňském
roce, sjížděli v doprovodu instruktorky skutečnou sjezdovku a vyzkoušeli i jízdu lanovkou.
V pátek vyvrcholil kurs slalomovým závodem
a vítězové byli nejen ti, kteří stáli na bedně vítězů, ale všichni účastníci kursu. Získali nové
dovednosti, zkušenosti a hlavně zážitky!

od 9 – 11.30 a od 12.30 - 16 hodin
v budově v Zahradní ulici, v ředitelně školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací
činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii
MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:
•
•

na Krajským úřadem v Karlových Varech. Dětem se představení moc líbilo a na závěr měly
možnost se se svými loutkovými kamarády
i vyfotit. KAMARÁDI, MÁME VÁS RÁDI !!!
Za zprostředkování a organizační zajištění
obou akcí děkujeme paní ředitelce Mateřské
školy U Pivovaru a těšíme se na další pěkné
společné zážitky!
Ivana Vebrová, uč. MŠ U Pivovaru
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žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte (žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ během února)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ dne

12. 3. 2015

Mgr. Vlastimila Prchalová, ředitelka MŠ
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Mateřská škola

Mateřská škola

Opět po roce se účastnily děti z MŠ Školní
a Zahradní lyžařského kurzu,
kde si společně užívaly zimních radovánek.
V rámci celoročního plánu Zvonečkové třídy
Ten dělá to a ten zas tohle jsme navštívili pana ševce a shlédli jeho práci. Zúčastnili
jsme se také programu „Zdravá pětka“, kde
jsme se hravou formou dozvěděli o zdravém
způsobu života. Díky spolupráci s rodiči jsme

navštívili základní školu a seznámili se s povoláním učitele. Zapojili jsme se do vyučovacích hodin žáků páté a deváté třídy. Děti si
vyzkoušely, jak vypadá hodina tělesné výcho-

vy a anglického jazyka. S dětmi z přípravné
třídy jsme si zahráli hry a naučili pár básniček.
Touto cestou děkujeme Mgr. Lindě Křížové
a Bc. Michaele Hoskovcové. S povoláním
automechanika a opraváře jsme se podívali
na zemědělské stroje firmy AGROWEST a.s.
Děti se seznámily s jejich účelem pro práci.
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Včelařský ples

Skauti

Včelařský ples v pivovaru zabodoval
Základní organizace Českého svazu včelařů v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne
24. 1. 2015 již 33. Včelařský representační
ples. Poprvé se konal v nově restaurovaném
sále kynšperského pivovaru Zajíc.
Protože to byl první ples tam pořádaný, byly
obavy z toho, jak dopadne. Musím konstatovat, že to dopadlo na jedničku s hvězdičkou.
Obavy z malého prostoru k tancování se nenaplnily, nikdy nebylo na sále přeplněno. Další
obava pak byla z akustiky, ale byla vynikající.
Přítomnými byl ples vesměs hodnocen kladně
s tím, abychom se už do Kaceřova nevraceli..
Zde je to bez dojízdění, s vynikající obsluhou,
jídlem a nemuselo se na nic čekat.
K tanci a poslechu opět výborně zahrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“ pod vedením zkušeného kapelníka p. Josefa Kubalíka, poprvé se 2 zpěvačkami a 1 zpěvákem.
V průběhu plesu se konala již neodmyslitelná
dámská volenka o krásně zdobená perníková
srdíčka. Tyto upekly a pěkně ozdobily manželky a dcerky včelařů. Tímto jim ještě jednou
děkuji a to jmenovitě pí. Chalupové, Štambergové, Hořejší, Křížové, Kuhlové, Mizerové,
Bertlové, děvčatům Karin Machové a Kristýnce Vokáčové.

Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se se svými dary na něm podíleli.
Byli prezentováni na každém stole a to:
Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO ČSV
Kynšperk, Město Kynšperk, Jatka Rudolec - p.
Černohorský, Kynšperský pivovar – p. Vomočil,
Nábytek Sladký – Sladká Cheb, Lékárna- pí.
Moravčíková, Farma Kaceřov - p. Šupka, Farma
K. Dvůr - p. Ifkovich, Stavebniny Kessl, Pizzerie
Kynšperk, Restaurace u Splavu – p. Kazilovský,
RE-ZA Citice, Lincont - p. Decastelo, Masáže
Kynšperk – p. Andresíková, Malířství S.Sedlo - p. Šnábl, Truhlárna - p. Košata, Drogerie
– pí. Dreiseitlová, Alfik – pí. Fiedlerová, studio
Šarm – p. Prančlová, Autodoprava - p. Beran, ZD
Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF servis –
p. Dvořák, Střední živnostenská škola Kynšperk,
Restaurace Kašna - p. Borecký, Kovářství –
p. Horváth, Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák, Soukromý zemědělec – pí. Přibylová Liboc, Oriflame
– pí. Fürstová Kynšperk, Petrklíč léčivé bylinyp. Mrva, Květiny Kynšperk – pí Ostrá, Pneuservis
– p. Pavlovič, Barvy a laky Dolní Rychnov, Farma
D. Nivy – p. Kříž, Studio Sedmikráska Kynšperk,
Agrowest Kynšperk, manželé Kozumplíkovi,
rodina Křížova Hlavno a Šabina, p. Medvecký,
pí. Tenglerová.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s., Kynšperk nad Ohří

Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří
Jednotka SDH Kynšperk n./O. zasahovala
od 1. 1. do 15. 2. u těchto událostí:
8. 1. - odstranění stromu ze silnice Kaceřov/
Lítov
9. 1. - požár v komínovém tělese v obci Mokřina a odstranění stromu ze silnice Hněvín/
Lesinka
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20. 1. - dopravní nehoda dvou os. automobilů
na 154 km R6 směr Sokolov
26. 1. - otevření bytu pro PČR s podezřením
na zraněnou osobu uvnitř v ul. Zámečnická
30. 1. - dopravní nehoda os. automobilu
na 155 km R6 směr Sokolov
11. 2. - otevření bytu, ve kterém se nacházela
zraněná osoba nám. SNP

12. 2. - dopravní nehoda dvou os. automobilů
v obci Kaceřov z toho jedno skončilo v potoce
14. 2. - planý poplach EPS v Penny Marketu
14. 2. - planý poplach na výbuch v bytě v Sokolově
Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk n/O

Kam s betlémem?
V čase předvánočním instalujeme betlém
do kostela, ale po svátcích se musí betlém
zase uklidit, aby byl i napřesrok ve skvělé formě a mohl dělat spoustu parády. Letos jsme
poprvé nenosili kulisy a pimprlata na půdu
fary. Objekt se bude prodávat a to znamená,
že betlém už tam nikdy neuskladníme. Dalo to
vždy velkou fušku, vynosit vše na půdu, ale
bylo tam sucho a betlém tam vždy v pořádku
přečkal až do dalších Vánoc. Nechtěli jsme
přistoupit na to, že by se betlém stěhoval pryč
z našeho města. Nejsme si jisti, jak by betlém
transport dvakrát do roka snášel. Nakonec

jsme se dohodli s městem a betlém jsme uložili do prostor kostela. Vzácná pimprlata jsou
umístěna v Karlových Varech.
Co dál s betlémem? Kam jej uložíme příště?
Budeme zase improvizovat v kostele?
Za skauty z KnO, SM

10. 1. - odstranění stromu ze silnice H. Pochovice/Kaceřov
16. 1. - dopravní nehoda na silnici Kaceřov/
Lítov s přistáním vrtulníku pro zraněnou řidičku
17. 1. - požár kontejneru na tříděný odpad
ul. Knoflíkova
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Stolní tenisté

Různé

Na krajském přeboru dorostu tři medaile, ale…
Po úspěchu na krajském přeboru družstev,
pořádal náš oddíl pro dorosteneckou kategorii také soutěže jednotlivců. V neděli 1. února
se v naší hale sešlo 32 nejlepších dorostenců
a dorostenek Karlovarského kraje, aby bojovali o pět mistrovských titulů. Podle očekávání
si všechny tituly odvezli hráči a hráčky, kteří už
hrají v této kategorii druhou nebo třetí sezonu.
V soutěži chlapců „kralovali“ hráči hrající třetí
resp. druhou ligu. Ani naši mladí tenisté si nevedli špatně a zisk stříbrné a dvou bronzových
medailí jsou jistě úspěchem. Na tomto místě
by bylo možné dokončit větu z nadpisu článku
- ale úspěch mohl být ještě mnohem větší. Příčin je několik. Občas chybí sebevědomí, bohužel také je ho někdy příliš. Některým jednotlivcům už stoupá zřejmě sláva do hlavy. Často
chybí soustředěnost. Přesto, že byli účastníci
při zahájeni upozorněni na to, že nebude tolerováno nesportovní chování, došlo k udělení
dvou žlutých karet a jedné červené! Bohužel
našim hráčům. /užití podobných výrazů jako
pan prezident/ Moldavčuk tak ke dvěma medailím nemohl přidat třetí, ke zklamání své

partnerky ve smíšené čtyřhře. Ale je také možné, že přišel o možnost startu na mistrovství
ČR! Blízko k zisku medaile měli ve dvouhře
Moldavčuk i Novotný, kteří prohráli se soupeři,
které poráží a jsou za nimi v žebříčku. Po delší
době se zúčastnila z našeho oddílu přeboru
také dívka. Zahrála si také Jarka Rosová, která je ještě žákyní. Stříbrné medaile ve čtyřhře
získali Pock a Moldavčuk, bronzové Janda
a Novotný a s partnerkou Nesměrákovou,
také ve smíšené čtyřhře Pock. Titul ve dvouhře dorostenců získal spíše překvapivě Žaloudík Z KST K. Vary, který den předtím získal
také titul dospělých !!! Druhý skončil favorit
Hobl z Chebu, před chodovským Partynglem
a Tesařem z KST K. Vary. Krajskou přebornicí ve dvouhře dorostenek se stala Polcarová
z Březové před Vysockou Ostrov. Třetí skončila Jánská z Aše. Přeborníky ve čtyřhře se stali,
Žaloudík – Hobl, Vysocká – Polcarová a pár
Hobl – Vysocká. V průběhu turnaje se vystřídalo i několik příznivců, dokonce se přišel podívat také jeden starší spoluhráč.
O. Volf

JSTE ČLENEM ČI ČLENKOU NĚJAKÉHO
ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ, SPOLKU NEBO
ORGANIZACE V NAŠEM MĚSTĚ?
Žádáme Vás nebo zástupce Vašeho zájmového sdružení nebo spolku,
aby se přihlásil v infocentru nebo přes e-mail:
infocentrum@mkskynsperk.cz
V rámci vytvoření databáze s možností další spolupráce s městem.
(Žádáme hlavně spolky a organizace, které nejsou příspěvkovými organizacemi města.)
Děkujeme.
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máte doma něco, co už nepotřebujete?
PRODEJTE TO!
sháníte cosi a nevíte kde to sehnat?
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A TŘEBA SEŽENETE!

u nás v Kynšperku
kde : bývalé volejbalové kurty za Dupárnou (Sokolovská 499, Kynšperk n/O)
kdy : 21.3., 25.4., 23.5., 20.6., 25.7., 22.8., 19.9., 24.10.2015
prodejní čas:

10:00 - 16:00

(na zahřátí - bude připraven oheň, teplý čaj, káva a grog a k ohni špekáčky)

Prosíme zájemce - prodejce o zavolání na tel. 602 127 713, aby se provedla rezervace
místa.

žádné záborné, žádné procento ze zisku
ROZJÍŽDÍME TO A DAŘÍ SE, POJĎTE DO TOHO S NÁMI!!!!!!!
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Příloha

Příloha

Dětský lékař
MUDr. Miroslava Komárková
Chebská 615
Tel.: 352 683 133
PO 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
ÚT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (poradna)
ST 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
ČT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
PÁ 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
Ordinace pro děti a dorost

Praktický lékař

MUDr. Iva Loníková

MUDr. František Uhlík

J. A. Komenského 772

J. Žižky 730

Tel.: 352 693 696

Tel.: 352 683 057

PO 7.30 – 11.00
ÚT 7.30 – 10.00

13.00 – 14.30
(poradna pro zdravé děti)

12.00 – 16.00

ÚT 7.30 – 10.00

12.00 – 16.00

ST

7.30 – 11.00

ST 10.00 – 15.00 17.00 – 18.00

ČT

7.30 – 10.00

ČT

PÁ 7.30 – 11.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
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PO 8.00 – 10.00

Praktický lékař
MUDr. Václav Janda
Zahradní 892
Tel.: 352 683 715
10.00 – 18.00
7.30 – 14.00
12.00 – 16.00
7.30 – 14.00
7.30 – 12.30

7.30 – 11.30

12.00 – 14.00

PÁ 9.30 – 11.30

12.00 – 16.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický zubní lékař
MUDr. Marie Emmichová
J. A. Komenského 772
Tel.: 352 683 127
7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
7.30 – 13.30
7.30 – 13.30
7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
7.30 – 11.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický zubní lékař
MUDr. Eva Stráská
M. Tyrše 576
Tel.: 352 683 773
x
7.00 – 17.00
7.00 – 10.00
7.00 – 12.00
x

Lékárna PRIMULA
A. Jiráska 567/1
Tel.: 352 683 049
PO 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ÚT 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ST 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ČT 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
PÁ 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00

Ordinace klinické logopedie
MUDr. Jaroslava Uhlíková
J. Žižky 730
Tel.: 723 598 553
PO 8.00 – 11.30
speciálka
ÚT 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00
ST
x
x
ČT
x
x
PÁ 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Oční optika SOMICH
Nerudova 804
Tel.: 775 562 654
8.00 – 16.00
x
x
12.00 – 19.00 (od 16 h
ordinuje lékař)
x

Chirurgická ambulance
MUDr. Ivo Stowasser
M. Gorkého 17
Tel.: 352 683 334
16.00 – 19.00
x
x
16.00 – 19.00
x
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Zajímavosti

Zajímavosti

Kynšperk, jaký si nikdo nepamatuje
Zmizelé domy
Jen malé a nekvalitní fotografie zachovávají
podobu těchto zmizelých domů. Ještě koncem padesátých let chodily děti do školy kolem statku, který stával na rohu Komenského
a dnešní Sokolovské ulice. Dnes je tam parkoviště, kterému říkáme ,,u zeleniny“ (i když ani
stánek se zeleninou tam nestojí). Na druhém
dokumentu je mlýn v dnešní Pobřežní ulici

v Dolních Pochlovicích. Je ještě někdo, kdo si
ho pamatuje? Na posledním snímku je dům,
který nezmizel, ale zmizel jeho hezký vzhled.
Je to restaurace Koruna a vývěska říká, že
je tam i místní ,,BIO“ (kino). Foto je staré asi
80 let. Byla to tehdy jedna z nejhezčích budov
ve městě.
Mgr. Eva Fréharová

Statek č. p. 206 – roh Komenského a dnešní Sokolovské ulice
Omlouváme se za vzniklou chybu v předchozím čísle,

Mlýn na levém břehu

kde u článku Kynšperk, jaký si nikdo nepamatuje na téma Kynšperské mosty vypadly popisky k fotografiím:
Strana 18
•
Zleva fotografie č. 1 – tesaři stavějící lávku
•
Fotografie č. 2 – stavba silničního mostu, kterému se pak dlouho říkalo NOVÝ.
Na kopci je vidět budova hostince
NA KUKAČCE.

Strana 19
•
Fotografie č. 1 nahoře – lávka cca. rok
1925
•
Fotografie č. 2 zleva – silniční most v roce
1945 – cesta na druhou stranu byla jen
pro odvážné a zdatné
•
Fotografie č. 3 vpravo – zničený silniční
most v roce 1945 – lidé chodili po improvizovaných lávkách
•
Fotografie č. 4 dole – lávka vyhozená
do vzduchu v květnu 1945
Redakce

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 9. – 15. 3. 2015 bude z technických důvodů zavřené Infocentrum v Panském domě ulice Maxima Gorkého 1.
Výstavní síň bude v provozu bez omezení. Veškeré kopírovací práce
zajištěny v městském kulturním středisku – v kině, náměstí SNP 389.
Děkujeme za pochopení.

Restaurace Koruna
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Kino

Kino

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2015
úterý 3.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
VŠIVÁCI
Příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena.
Špičkový neurochirurg utápějící se v bludném
kruhu operací, alkoholu a milostných avantýr
a jeho horkokrevný bratr, který se vrátil z české mise v Afghánistánu, vychovává dvě dcery, ale prohrává svůj boj s dluhy a návratem
k normálnímu životu. A všechno to řídí jejich
matka. Jejich osudy se prolínají s dalšími postavami kolegů, spolubojovníků, kamarádů,
všichni však mají něco společného. Každý se
totiž někdy zachová jako všivák... Hrají: Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Tereza Voříšková,
Iva Janžurová, Jiří Mádl, Kryštof Hádek a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 98 min.

úterý 10.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
VETŘELEC
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi
se Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi
Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou
bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě.
První část jedné z nejpopulárnějších ság v historii science fiction představuje americkou
herečku Sigourney Weaver jako ženu ocelových nervů, předurčenou k boji proti nepřeko-
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natelné bytosti z vesmíru. Posádka kosmické
dopravní lodi Nostromo, která míří z obchodních cest zpět na Zemi, je palubním počítačem předčasně probuzena ze spánku. Hrají:
Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica
Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt,
Ian Holm, Yaphet Kotto, Bolaji Badejo a další.
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 117 min.

úterý 24.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ŽELVY NINJA
Nosí jména slavných italských renesančních
umělců, ovládají zbraně japonských ninjů
a zbožňují pizzu. Želvy Ninja jsou obrovským
fenoménem, který se zrodil přesně před třiceti
lety jako černobílý komiks. Producent těžkotonážních akčních velkofilmů Michael Bay se
rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí bojovníci se zlem opustili stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou
vpadli na filmové plátno. Podobně urputně Bay
kdysi prosazoval první Transformers, s nimiž
vstoupil do elitního klubu nejúspěšnějších filmových ság současnosti. A historie se může
opakovat... Hrají: Megan Fox, Jeremy Howard,
Will Arnett, Jesse McCartney a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 101 min.

úterý 31.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Fakjů pane učiteli
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho
„úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými
ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla
jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění
z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat
za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu,
čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho
okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele
všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat
ke své uloupené kořisti a během dne používá
sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil
neukázněné teenagery ve třídě 10. B. Hrají:
Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske a další. Německo, MP,
vstupné 50 Kč, délka 117 min.

neděle 15.3. v 15.00 hod.
Zloba - Královna černé magie
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 97 min.

neděle 22.3. v 15.00 hod
IRONMAN
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
83 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI BŘEZNU

neděle 29.3. v 15.00 hod
7 trpaslíků
německo, MP, vstupné 30 Kč, délka 88 min.

neděle 1.3. v 15.00 hod.
KAČER DAFFY:
FANTASTICKÝ OSTROV
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
73 min.
neděle 8.3. v 15.00 hod.
MODRÝ SLON
Animovaný, Thajsko, MP, vstupné 30 Kč,
délka 74 min.
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Různé

Městká knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Deveraux, J. – Nevěsta z Nantucketu Scanlan, P. – Město dívek Sorensen, J. – Tajemství
Elly a Michaela Spalding, N. – Lásko, kde jsi?
Benková, J. – Halo, tady tvoje láska! Duran,
M. – Spoutáni láskou

ZO ČZS Kynšperk nad
Ohří
Pozvánka na výroční
členskou schůzi.

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

Historie
Wood,B. – Had a hůl Vrosten, M. – Věž lží Červeňák, J. – Mrtvý na Pekelném vrchu Long,
J. A. – Hřích v barvě lilie

Novinky pro dospělé:
Sagan, F. – Ztracený profil Walter, J. – Nádherné trosky Kristof, A. – Velký sešit Kelner,
J. – Odhal mě Schneidt, K. – Uvězněna v rodné
zemi Blake, K. – Antibohyně Bennett, J. – Děti
slunce a země Petrlová, M. – Mrkev pro vězně
Anderson, B. – Tři tváře Netík, O. – Hříšky bílé
lišky Hermann, G. – Rok v Bullerbunu
Detektivky a thrillery:
Sund, A. E. – Vraní dívka Sandford, J. – Nutná oběť Robb, J. D. – Smrtící hrádky Fitzek,
S. – Sběratel očí Christie, A. – Tragedie
o třech jednáních Dušek, M. – Dáma na telefon Crompton, R. – Medozvěstka Flandy, T. –
Cílená hrozba Sington, P. – Einsteinova krev
Stevens, A. – Prorok Harasimová, M. – Sametová kůže Brown, S. – Smrtelné nebezpečí
Laukkanen, O. – Profesionálové Deaver, J. –
Tak trochu šílení

Pro děti:
Kade, S. – Mezi nebem a zemí Vašíček, A.
– Zajatci Ďáblova chřtánu Fry, M. – Povedená partička Daugherty, Ch. – Noční škola
2 Peroutková, I. – Anička v Austrálii Lowery,
M. – Jenom ponožky nestačí

ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou
schůzi, která se bude konat dne 14.3. 2015 v kinosále MKS od 9:00.
Prezentace členů zahrádkářského svazu již od 8:00.
Zveme jako hosty na naši výroční členskou schůzi představitele vedení
Města Kynšperka nad Ohří.
S pozdravem

Ing. Josef Baron
Předseda ČZS ZO Kynšperk

Prosluněné jarní chvilky s knihou
přejí knihovnice


 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie












VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
Romány pro ženy:
Keleová-Vasilková, T. – Lék na smutek Váňová, M. – Babí léto Stimson, T. – Hra na lež
Radziwill, C. – Vdovin průvodce sexem
a randěním Kinsella, S. – Svatební noc
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 VYHLAŠUJE
 SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

Dne:
čas:
místo:

2. - 6. března 2015
8.00 – 17.00 hod.
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112
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Kultura
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Kultura
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Kultura
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Kultura
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Kultura
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Kultura
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Kultura

Kultura

Turnaj ve florbalu
„O pohár Hejtmana KK“
KDY?

8.3.2015, Mládežnická kategorie
15.3.2015, Kategorie dospělých.
Obě zahájení v 9,00hod

KDE?

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PODMÍNKY?
DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 9 HRÁČŮ ,v družstvu max.2
registrovaní hráči, možná kombinace ženy a muži v jednom družstvu,
ZA KOLIK?

500,- Kč za družstvo u dospělých, mládež zdarma

PŘIHLÁŠKY: ING. TOMÁŠ SVOBODA
CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

725 074 192

SRDEČNĚ VÁS ZVOU: KARLOVARSKÝ KRAJ,TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ, MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ,
KYNŠPERSKÝ PIVOVAR A MO ČSSD KYNŠPERK NAD OHŘÍ
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Inzerce

Kultura

ZVEME VÁS NA
22.ročník

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 4.4.2015 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 3.4.2015.
Občerstvení a hudební produkce zajištěna
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O

Prodám
zahrádku s dřevěnou chatou v mírné stráni naproti rybníku. Vzrostlé
ovocné stromy a okrasné keře. Roční pronájem od města.
Kontakt: 604 286 449

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 bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč
Prodej bytu 1+1 v OV ve Střížově u Chebu, 38 m2, cena: 380.000,-Kč
Prodej restaurace + penzionu v Chodově, ul. Nádražná, cena: 5.300.000,-Kč
Prodej bytu 1+2 v OV v Kraslicích, 49 m2, ul. S. Čecha, insolvence, cena: 275.000,-Kč
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové u Sokolova, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč
Prodej zemědělské usedlosti s pozemky, Velká Šitboř, cena: 2.800.000,-Kč
Prodej domu 1+3 a nebyt. prostor, Kynšperk, nám. Míru cena: 1.250.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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