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Revitalizace náměstí SNP

Oslavy osvobození

Z města

Oslava stříbrné, zlaté či diamantové svatby
Výročí svatby patří k oblíbeným oslavám. Městský úřad Kynšperk nad Ohří upozorňuje občany města, kteří v letošním roce oslaví významné výročí od uzavření sňatku a mají
zájem o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří, aby tuto skutečnost oznámili na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře č. 4 paní Aleně Kadavé. Slavnostní obřad,
při kterém dochází k obnovení manželského
slibu je poskytován bezplatně a jeho vyřízení

je snadné. Postačí v dostatečném předstihu
před konáním obřadu vyplnit informační list
s žádostí o provedení jubilejní svatby a předložit stanovené doklady.
Případné další informace získáte: tel. č.
352 350 427, kadava@kynsperk.cz.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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 1. června 2015 a 13. července 2015.

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 17. června 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 29. 4. a 13. 5. 2015 (rada města)
z 22. 4. 2015 (zastupitelstvo)
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení
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Z města

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 červnu 2015 oslaví své narozeniny
členka naší ZO SPCCH paní
Kulová Josefa
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 květnu 2015 oslavili významné životní výročí:

pan Stanislav Kotásek (80 let)
paní Věruška Kolářová (90)
paní Magdalena Fraňková (90)
paní Marie Konečná (80)
paní Vlasta Urbánková (85)
pan Stanislav Bednář (85)
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Revitalizace a obnova veřejných prostranství
pokračuje
Vážené dámy a vážení pánové,
za přispění finančních prostředků EU prostřednictvím Operačního programu ROP NUTS II
Severozápad je realizován projekt „Revitalizace a obnova veřejných prostranství
v Kynšperku nad Ohří“.
Tento projekt přispěje k obnově a rozvoji města, jeho hlavním cílem je zkvalitnění veřejných
prostranství, zlepšení dopravní situace a zlepšení životního prostředí pro obyvatele města.
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Práce budou provedeny ve dvou územích,
a to v lokalitě Staré náměstí a v městské části Liboc.
V rámci stavebních prací v lokalitě Staré náměstí bude rekonstruován povrch komunikace Starého náměstí a části ulice Knoflíkova,
kde budou vybudována nová parkovací místa.
Souběžně se zřídí nová dešťová kanalizace
a správce sítí provede výměnu stávajícího
vodovodu a splaškové kanalizace. V ulicích
U Tavírny, Knoflíkova a na Starém náměstí se

Z města

zrekonstruuje veřejné osvětlení. V celé lokalitě
bude provedeno ozelenění ploch a budou vybudována nová odpočinková místa.
V městské části Liboc bude rekonstruován povrch místních komunikací a zbudována nová
dešťová kanalizace. V místě stávající návsi
bude vytvořeno odpočinkové místo s lavičkami a květinovými záhony. Celkově bude toto
místo ozeleněno a osázeno stromy a keři.

Stavba byla zahájena 01.04.2015, ukončení
stavby bude nejdéle do 30.09.2015. Náklady na výstavbu dle projektu byly vyčísleny
na 20,2 miliónů, po výběrovém řízení na dodavatele stavby se snížily na 14,7 miliónu,
dotace bude činit 85 %. Zhotovitelem stavby,
který byl vysoutěžen za nejnižší cenu, je firma
COLAS CZ, a.s., Praha
Kateřina Jílková,
majetkový odbor

Opravy, rekonstrukce, údržba
Rada města schválila seznam akcí investičního a neinvestičního charakteru na bytovém a nebytovém fondu města pro rok 2015
ve výši 3 369 000 Kč. Tyto akce jsou hrazeny
z hospodářského fondu města:
rekonstrukce nebytového prostoru – vybudování WC, fasáda čp. 191, výměna rozvodů
a oprava kanalizační přípojky čp. 494, drenáž
kolem objektu a hydroizolace čp. 227, výměna kuchyní, malování chodeb, rekonstrukce
koupelen čp. 501, malování chodeb čp. 881
a 882, rekonstrukce koupelen, výměna stou-

paček a malování společných prostor čp. 732,
rekonstrukce střešní krytiny a drobné opravy
– garáže v ul. J. Jiskry, zateplení fasády čp.
33-34, oprava omítek a malování chodby čp.
222, oprava přední fasády a generální oprava
zadní části fasády čp. 23.
Všechny tyto akce zajišťuje a řídí SM Kynšperk
nad Ohří. Přáním radních je, aby se naplánované akce podařilo v tomto roce realizovat.
Štěpánka Neubergová, místostarostka
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Z města

Poděkování osvoboditelům
6. 5. 2015 jsme si připomněli 70. výročí osvobození našeho města a celé naší vlasti od fašistické nadvlády. Položením věnců a krátkými
projevy jsme poděkovali všem známým a neznámým hrdinům, kteří položili svůj vlastní život
za to, abychom my všichni mohli žít ve svobodné zemi. Akce se zúčastnili zástupce velvyslanectví USA p. Hille, zástupci ČSBS p. Makrot

a p. Chalupníková, zástupci vojenského velitelství, věznice, policie a SPUSA.
V doprovodném programu vystoupily: městská
dechová hudba, mažoretky ZŠ. Slavnostní
atmosféru doplnily vojenské historické vozy
a hudba jazzové skupiny M. K. Collective.
Štěpánka Neubergová, místostarostka

Spolupráce s Himmelkronem pokračuje
Dne 25. 5. 2015 jsme společně s himmelkronskými občany oslavili 37. Strassenfest (Uliční
slavnosti). Ten zahájily mažoretky a děvčata
tanečního kroužku spolu s Městskou dechovou
hudbou Kynšperk nad Ohří, které v průvodu
nejdelší ulicí Himmelkronu vítali spolu se zastupiteli obce a našimi zástupci místní obyvatelé. Proslovy starostů obou partnerských obcí
přivítaly přítomné. Celé odpoledne pak vyplnil
pěkný kulturní program. Po tanečních vystoupeních našich děvčat za doprovodu městské
hudby následovala vystoupení artistů, bubeníků u Bayreuthu a dalších hudebních skupin.
Slavností se zúčastňují nejen Himmelkronští,
ale i obyvatelé z nejbližšího okolí, a tak je všu-
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de ve stáncích s občerstvením opravdu plno.
V tento den také můžete ochutnat nejen bavorské delikatesy, ale i himmelkronské pivo.
Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka

Rozhovor

Čtyřnásobný mistr republiky Martin Hámor

OSOBNOSTI
NAŠEHO MěSTA
Jednou z nejvýraznějších postav
Kynšperka nad Ohří v oblasti sportu
je bezesporu lukostřelec Martin Hámor. Může se chlubit hned čtyřmi tituly mistra čR, navíc ve dvou různých
sportech. Nejnověji také obléká dres
elitního A týmu české národní reprezentace. V něm bude naše město reprezentovat i na mistrovství světa.
Co se dá takovým špičkovým sportovním
lukem vlastně trefit?
U olympijského luku není problém zasáhnout
na devadesát metrů cíl o velikosti několika
centimetrů. Moderní kladkový luk pak dokáže
být ještě přesnější. Spousta lidí si dnes myslí,
že luk je spíš historická hračka, ale ve skutečnosti je to pořád zbraň. Hodně rychlá zbraň.
A taky účinná zbraň. Pro srovnání: Ferrari
F430 má maximálku 315 kilometrů v hodině.
Šíp z dnešních luků může letět rychlostí až

380 kilometrů. Třeba v Americe i dalších zemích je luk dodnes hodně oblíbený pro lov,
včetně tak velkých zvířat jako jsou jeleni, losi,
nebo dokonce medvědi.
U nás se smí lukem lovit také?
V Evropě už to je možné pouze v Rusku, Francii a snad i v Anglii, u nás ne. Jsou ale sportovní disciplíny, kdy se střílí v terénu na známé
i neznámé vzdálenosti nebo dokonce na speciální figury zvířat. Já se ale věnuji terčové lukostřelbě.
Jak jste se vlastně k takovému neobvyklému sportu dostal?
Z luku střílel už můj táta. Byl dokonce reprezentantem a v roce 1992 se dostal až na olympiádu v Barceloně. Kdy jsem poprvé střílel já,
to si nepamatuji. Systematičtěji jsem začal až
na vysoké škole, ale brzy toho nechal. Hledal
jsem něco impulzivního. Nejdřív to byl fotbal,
pak v armádě přišly na řadu lyže, horolezectví, sebeobrana, přespolní běhy a orientační
běh. A to všechno se spojilo v účasti na Winter Survival Mezinárodním mistrovství Armády
ČR v zimním přírodním víceboji.
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Rozhovor

letos střílí v dresu národní reprezentace ČR
V těchto extrémních závodech jste dvakrát
zvítězil a byl pětkrát druhý. Ale kde je ten luk?
Ten přišel později. Na survivalech se maximálně střílelo z pistole. Je čtyřdenní závod, takový armádní Dakar. Ráno se vystartuje a cíl
je v nějakém bivaku. Všechno si člověk nese
na zádech a jak přežije je na něm. Venku až
mínus dvacet, do toho překonávání vodních
toků, extrémní výběhy, lezení na ledopádech
i skalách, přesun kolem padesáti kilometrů, to
vše s 20 kilogramy výstroje na zádech. Běžně
až polovina družstev odpadne. Fakt nářez.

lezení je skvělé na zpevnění kompletního těla.
Člověk pak nemusí ani do posilovny.
Proč jste si vybral právě olympijský luk?
Protože moje okolí žádnou jinou disciplínu
neuznávalo. Kladkový luk se u nás v té době
prakticky nevyskytoval a holý luk, což je takový
ten jaký znají kluci z indiánek, byl braný jen pro
začátek na učení. A nadstavba je olympijský
luk. Tím, že jsem vše viděl od malička u táty,
věděl jsem, jak se k tomu postavit, šlo tak nějak samo a už v roce 2009 jsem...
Pokračování na straně 7

A toho nářezu se účastní většinou příslušníci speciálních jednotek. Jak je možné, že
je porážel český armádní tělocvikář?
Asi pomáhalo, že jsme nebyli úzce specializovaní, ale dělali v podstatě všechno. Já si pamatuji třeba na norský tým. To byli neuvěřitelní
blázni. Nasadili si běžky a vystartovali tak, že
pomalu letěli nad terénem. S naším družstvem
jsme je dostali až na horolezectví a technických disciplínách, na lyžích jsme neměli šanci.
Co tedy při takovém úspěchu rozhodlo
o vašem návratu k lukostřelbě?
Zkrácení základní vojenské služby a reorganizace. Měl jsem v té době v armádě v Karlových Varech na starosti baterii složenou z fotbalistů, kteří hráli ligu. Po reorganizaci armády
jsem se dostal do Kynšperka a pak do Staré
Boleslavi, kde jsem nemusel po práci jezdit
domů. Chtěl jsem vyplnit volný čas a napadlo
mě, asi někdy v roce 2005, znovu zkusit luk.
Takže ostatní sporty šly stranou?
Nešly, uznávám všestrannost, vždy hledám
kompenzace vůči hlavnímu sportu. Do čtyřiceti let jsem hrál fotbal, naposledy za německý
FSV Danndorf, dodnes hraji hokej za Kynšperk, chodím na golf, lyžuji, hraji tenis. Třeba
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Ing. Martin Hámor
49 let, rodák z Lučence, žije v Kynšperku
nad Ohří. Vystudoval Vysokou vojenskou
školu Vyškov a Fakultu tělesné výchovy
a sportu University Karlovy v Praze. Větší
část profesní kariéry strávil jako příslušník
Armády České republiky, v současné době
působí jako vedoucí personálního referátu
Vězeňské služby ČR Věznice Kynšperk.
Člen lukostřeleckého klubu LK ESKA Cheb.
Je dvojnásobným vítězem Winter Survival
Mezinárodního mistrovství Armády ČR
v zimním přírodním víceboji a dvojnásobným
mistrem ČR v lukostřelbě. V současné době
člen reprentačního lukostřeleckého týmu
České republiky.

Rozhovor

Čtyřnásobný mistr republiky...

Dokončení ze strany 6
...reprezentoval na mistrovství světa v halové
lukostřelbě. A tam jsem pochopil, že se musím
ještě moc učit.
A následoval v roce 2011 titul mistra republiky v lukostřelbě a o rok později další.
Co bylo těžší? stát se mistrem v lukostřelbě, nebo v armádním survivalu?
To se špatně srovnává. Lukostřelba je těžce
o psychice. Stačí strašně málo a je po všem.
Samozřejmě jsou nutné nějaké fyzické předpoklady, ale rozhoduje hlava. Buď je člověk
v pohodě a koncentrovaný, a pak to jde,
a nebo ne. Pak ztrácí body a je konec. Survival znamená sáhnout si fyzicky na úplné dno.
Samozřejmě i tam psychika pracuje. Běžně se
stane, že to člověka přes veškerý trénink zlomí. Padne na zem a tělo nedokáže udělat už
ani krok. Jediné, na co v takové chvíli myslí, je:
nechte mě být, já tady umřu. Zažil to tam skoro každý, i já. Ale po chvíli se nějak většinou
sebere a má šanci to v závodě ještě napravit.
U lukostřelby to ale nejde. Tam je konec.

Vedle kondice a psychiky ale asi rozhoduje
i vybavení. Nebo to v lukostřelbě neplatí?
Člověk musí mít nejdřív zažitou techniku střelby, a to je základ. Teprve když dosáhne na určitou úroveň, začne hrát velikou roli samotný
luk. Kvalitní ramena mají vyšší rychlost, lepší výkon, charakteristiku. Obrovský rozdíl je
také v šípech. Žádné dřevo, hliník nebo dural.
V podstatě všechno je dnes karbon nebo další
hi-tec materiály.
I s jejich pomocí jste dosáhl na nejvyšší
domácí metu tohoto sportu. A co dál?
No, já si v životě nepředstavil, že se dotáhnu
až tak daleko. Ale říkat teď něco o Evropě a podobně, to by byla velká troufalost. Tamní špička je pro mně pořád něco jako vrchol Everestu.
Ale snažím se v té reprezentaci nedělat ostudu
a pořád to výkonově posunovat dál. Jinak by to
přece nemělo cenu, ne?
Text a foto: Vladislav Podracký
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Mateřská škola

Pomoc pro malého Ondru
Není to tak dlouho, jen pár týdnů, co jsme v televizních novinách mohli vidět příběh malého,
5ti letého, zdravotně postiženého Ondry Duška z Ostrova obce Třebnouševes u Hořic,
který potřebuje pomoci, aby ho rodina mohla
poslat na rehabilitační pobyt, který bohužel
zdravotní pojišťovna nehradí. Jeho dědeček
každý den na svém kole objíždí několik vesnic a sběrem víček z pet lahví se snaží svému
vnukovi „vydělat“ nějaké ty peníze na tuto rehabilitaci, která stojí přes 300.000 Kč.
A protože nás, všechny učitelky z MŠ Zahradní
i z MŠ Školní, tento příběh emočně i sociálně
zaujal, rozhodly jsme se zjistit, co je potřeba
udělat, abychom malému Ondrovi mohly pomoci. Stačilo začít se sběrem pet víček v obou
našich školkách. V současné době již sbírají

naše rodiny, děti i rodiče z obou školek a pokud chcete, můžete se se sběrem víček přidat
i Vy, kdo právě čtete tyto řádky. Stačí, abyste
do některé z našich školek přinesli sáček, tašku nebo třeba celý pytel pet víček, a tak alespoň malou měrou vykonali dobrý skutek pro
stejně starého chlapce jako v našich školkách.
Nám všem se již podařilo sesbírat 2 velké pytle pet víček a doufáme, že ještě alespoň jeden
nasbíráme.
Tak co? Přidáte se i Vy?
Pokud ano, tak přineste do jedné ze školek
nasbíraná víčka, určitě budou předána do potřebných rukou.
Děkujeme učitelky z MŠ Zahradní a Školní

Návštěva hasičárny
Celá MŠ v Zahradní ulici navštívila těsně před
pálením čarodějnic, 30. 4. 2015, v rámci exkurze, hasičskou stanici v Kynšperku nad Ohří
a seznámila se tak s problematikou požárů,
nehod a samozřejmě s prevencí. Děti si smě-
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ly prohlédnout celé auto a měly tak obrovský
zážitek. Všem, kteří nám návštěvu umožnili,
děkujeme.
Děti a učitelky MŠ Zahradní

Mateřská škola

Předškoláci z MŠ
Předškoláci z MŠ Školní v Zahradní ulici se
po celý rok seznamují s povoláními a řemesly. S povoláním popeláře se děti učily chránit
životní prostředí a získávat základy ekologie, samozřejmě ve třídě třídí odpad, který si
samy jednou týdně vynáší do kontejnerů. Při
procházkách se pokoušíme čistit les, sbíráme
v rukavicích odpad – papír a plast. Děti jsou
navíc tak nadšené, že namísto her raději hledají po lese odpadky.
lovaný zásah proti pachateli. Touto cestou
děkujeme rodičům, konkrétně paní Milfaitové
a panu Skálovi. Díky nim celá akce proběhla.

Opět jsme se v rámci nabídky kreativní dílny
podíleli na výrobě smaltování lžiček, které byly
krásným dárečkem ke dni matek. Děti se zdokonalovaly v jemné motorice a měly dostatečný prostor pro vlastní kreativitu.

Díky spolupráci s policií jsme viděli, co všechno policista musí mít, jak je ustrojen a samozřejmě si děti směly sednout do policejního
vozu. Co však děti nejvíc zaujalo, byl simu-

Jelikož nám začalo teplé počasí, rozloučili
jsme se sportovně s tělocvičnou TJ Slavoj.
Rodiče dětí tak mohli zhlédnout, jak děti cvičily, jaké překážky musely překonávat a co
všechno se dokázaly za tak krátký čas naučit.

Učitelky MŠ Zahradní Režová a Flaková
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Výlet Srdíček na Kolovou
Ve středu 13. 5. 2015 jsme se vydali na pěší
výlet na Kolovou. Na cestu jsme se velmi těšili
a někteří z nás nemohli ani dospat. Vybavili
jsme se svačinou, tvrdým pečivem a jablky
pro zvířátka , také dobrou náladou a vyrazili
na cestu. Počasí nám naštěstí přálo. V lese
jsme si pohráli, proběhli se a ani jsme nevěděli jak, už jsme byli na Kolové u závory. Cestou
jsme viděli lesní mravence a pozorovali jsme,
jak budují mraveniště, poslouchali zpěv ptáčků a počítali ptačí budky. Zblízka jsme si prohlédli sojku. Na Kolové jsme se podívali na budovu věznice, kde pracuje spousta maminek
a tatínků našich dětí a vysvětlili si její význam..
Když jsme scházeli k Čertovu mlýnu, poda-

rovali jsme jablíčky a tvrdým chlebem koníky
v ohradě. Zde se k nám připojila místní kočka,
která se k nám velmi měla a dělala nám průvodkyni celou Kolovou.Cestou od ohrady jsme
na pěšině objevili malého slepýše, který se vyhříval na sluníčku a lekl se nás jistě víc, než
my jeho. U Čertova mlýna jsme nakrmili nejen
rybky v rybníčku, ale také sebe -suchý chleba,
ani rohlíky na nás nezbyly, tak jsme si pochutnali na výborné vánočce a hroznovém víně.
Nezbývá než dodat, že cestu jsme všichni
zvládli bez úrazu i jiné újmy v pohodě a náramně jsme si tento den všichni užili.
           Za srdíčkovou třídu MŠ Zahradní
Michaela Černá a Vlastina Prchalová

Poděkování Správě majetku
Mateřská škola ve Školní i v Zahradní ulici moc
děkuje všem zaměstnancům Technických služeb ze Správy majetku v Kynšperku nad Ohří
za dobrou spolupráci v průběhu celého školního roku. Díky Vám máme pěkné a udržované

10

zahrady a pomáháte nám ochotně a s úsměvem. Velmi si Vaší pomoci ceníme.
Mgr. V. Prchalová

Mateřská škola

Plavecký výcvik dětí z MŠ
V měsíci březnu a dubnu jsme jezdili do městského bazénu v Chebu. Setkávali jsme se
s paní Hamouzovou, která se o nás starala
a učila nás, co všechno se dá ve vodě dělat. Nejprve jsme si zaskotačili v brouzdališti,
zkoušeli potápět hlavu a dělat do vody bublinky. Pak jsme dostali pásy a na ruce rukávky.
To už nás čekal velký bazén, kde jsme zkoušeli doopravdy plavat. Docela nám to šlo a nikdo se vody nebál. Také jsme si vyzkoušeli
klouzání do vody po velké podložce. I skákání
do bazénu byla pro nás legrace, když voda
stříkala až na paní učitelku a naší instruktorku. Hlavně jsme se naučili nebát se vody
a udělat pár temp. Chtěli bychom poděkovat
paní Hamouzové za příjemné a veselé chvilky ve vodě. Budeme se těšit, až si příští rok
ve vodě znovu zaskotačíme.

Děti z MŠ U Pivovaru
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Děti z mateřské školy ve Školní ulici mají bohatý
program
Tvořivá dílna

U hasičů

Co je to smaltování? To si mohly děti z Hvězdičkové třídy vyzkoušet samy jedno dubnové dopoledne ve tvořivé dílně. Velice krásné
a celkem nenáročné tvoření – kdy se pod
rukama dětí měnily obyčejné nerezové lžičky, na lžičky s ozdobnou rukojetí. Každý si tu
svou lžičku posypal práškem k tomu určeným
a do prášku nakreslil párátkem jednoduchý
vzor. Pak už stačilo lžičky zapéct v troubě,
nechat vychladnout a dílo bylo hotové. Domů
si děti odnesly svůj výrobek pro radost sobě
nebo někomu blízkému.

Májka, hranice, čarodějnice a ,,hasičárna“
– to vše máme v naší MŠ spojené s posledním dubnovým dnem. Překvapením na letošní
návštěvě u hasičů bylo to, že nás provázela
hasička. Poutavě, trpělivě a odborně dětem
ukazovala a vysvětlovala, co je součástí a vybavením hasičského auta. Všechny si mohly
vše osahat, prohlédnout, podle možností i vyzkoušet a také prodiskutovat, co k čemu slouží. Děti získaly mnoho potřebných informací,
jak se chovat v nebezpečných situacích a při
požáru. Za zajímavé a poučné dopoledne děkujeme kynšperským hasičům.
Cvičení v tělocvičně
Celý školní rok navštěvovaly děti z Hvězdičkové třídy tělocvičnu TJ Slavoj. Sportování a hry
s pohybem spojené, jsou u dětí velmi oblíbené.
Zdokonalovaly se ve zdolávání překážek, cvičení na nářadí, orientaci i zdravotním cvičení.
S tělocvičnou jsme se loučili plněním přání dětí,
s čím a jak si chtějí zacvičit, zahrát, zasportovat.
Aby pokroky svých dětí viděli i jejich rodiče, tak
si je děti na poslední cvičení, které bylo mimořádně odpoledne, pozvaly. Společné sportování
se dětem i dospělým podle jejich ohlasů a spokojenosti líbilo. Za celoroční péči o naše malé
sportovce děkujeme p. správcové a TJ Slavoj.
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tem líbilo i skákání do hloubky a připravený
,,závod“. Některé měly velkou práci překonat
strach z vody. Postupně dokázaly zvládnout
pobyt v bazénu a ocenit nabídnutou pomoc.
Děkujeme plavčicím za vedení plavecké výuky
dětí a dárky, které děti dostávaly jako motivaci
během celého kurzu.

Plavání
Během šesti lekcí plavání v sokolovském bazénu zvládli naši předškoláci některé předplavecké dovednosti: hru s vodou v malém
bazénu, jízdu na tobogánu, skákání do vody,
plavání s destičkami. Kromě tobogánu se dě-

Učitelky MŠ Školní
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Oznámení
Dne 25. 2. 2015 byl na Městském zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválen Osadní výbor pro části obce Kynšperk nad Ohří a to
Dolní Pochlovice, Liboc, Chotíkov. Osadní
výbor vznikl na základě popudu jeho členů, rovněž schválených členy zastupitelstva
města, jimiž jsou: Otakar Kazilovský, Lubomír
Smrčka, Ivana Paulíčková – za Pochlovice,
Radek Fara – za Liboc, Tomáš Fara – za Chotíkov. Hlavní náplní činnosti Osadního výboru
je zlepšení komunikace se zástupci města,
podávání podnětů na řešení různých problémů, které trápí okrajové části našeho města.
Osadní výbor se bude scházet každý sudý tý-

den v pondělí v restauraci u Splavu, od 19. hodin. Počínaje dnem 2. 3. 2015. Na této adrese
budeme očekávat také Vaše nápady, připomínky a záležitosti, které Vás trápí a můžeme
se pokusit o jejich řešení. Kdokoliv bude mít
nápad nebo dotaz, může se obrátit na kteréhokoliv ze členů Osadního výboru, případně
se zúčastnit schůzky.
Další schůzky budou 8. a 22. června 2015

Osadní výbor Dolní Pochlovice,
Liboc, Chotíkov

Ohrožuje bývalý lom domy v Dolních Pochlovicích?
Zpráva o činnosti osadního výboru
Na únorovém zasedání zastupitelstva města
nám bylo schváleno založení „Osadního výboru“ pro obce Chotíkov, Liboc, Dolní Pochlovice
a část města Kynšperku, ležící na levém břehu řeky Ohře. Členy osadního výboru se stali
paní Paulíčková a pánové Radek Fara, Tomáš
Fara, pan Kazilovský a pan Smrčka. Ze svého
středu jsme si zvolili předsedu - pana Tomáše Faru. Aby byli všichni obyvatelé výše zmíněných městských částí informováni, rozdali
jsme do schránek zprávu o založení osadního výboru a zároveň jsme všechny sousedy
pozvali na naše schůze konané každé sudé
pondělí od 19.00 v restauraci U Splavu. Tato
akce měla pozitivní dopad – ti, co měli nějaký
problém, opravdu přišli. Ze všech projednávaných bodů bych vypíchl dva nejpodstatnější.
Prvním je řešení umístění autobusové zastávky pro naše školáky. Z důvodu bezpečnosti pohybu našich dětí jsme navrhli přemístit
zastávku od bývalé zvláštní školy (kde není
chodník) do Pochlovické ulice.
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Druhým bodem – velice závažným – je problém
rychlého stoupání vody v zatápěném lomu Boží
požehnání (tzv. Malý oprám) a možném ohrožení nemovitostí s tímto lomem sousedících. S tímto problémem nám pomohli naši zastupitelé
paní Daniela Synáčová a pan Josef Kubát, kteří
neprodleně reagovali, vyvolali jednání s panem
Hrazdírou ze Sokolovské uhelné a. s. a zjistili následující informace. Dle projektu voda musí dosáhnout výšky 412 (nyní je voda na kótě 411,4),
v této hladině pak bude samospádem stékat
přepadem do řeky. Problém: přepad ještě není
vybudován. Proč? Současný stav nečinnosti
totiž spočívá ve sporu KDO má „Malý oprám“
na starost. Pokud byla těžba na oprámu ukončena PŘED rokem 1948, bude nástupní organizací
Sokolovská uhelná, pokud PO Vítězném únoru
1948, bude nástupní organizací Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Spor v současné době
řeší Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor
hornictví, konkrétně Ing. Adámek. Pan Kubát
začal jednat s Palivovým kombinátem Ústí,

ZUŠ

státní podnik - Ing. Němcem, a ministerstvem
- konkrétně Ing. Burešem. S velkou pravděpodobností oprám bude mít ve své dikci Palivový
kombinát, který po rozhodnutí počítá s okamžitým vyhlášením veřejné soutěže a vybudováním
přepadu. Takže nyní je třeba hlídat, jak spor dopadne a co nejvíce tlačit na urychlenou stavbu
přepadu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu
zastupiteli a radnímu panu Josefu Kubátovi za pomoc při založení osadního výboru,

za jeho účast na našich zasedáních a okamžité pomoci s problémem, který nás trápí nejvíce
– ohrožení vodou z oprámu. Pokud obyvatelé
dalších částí našeho města budou mít zájem
založit svůj osadní výbor, rádi jim poskytneme
pomoc a radu.
		
Za osadní výbor
Tomáš Fara

Dubnové akce všech oborů ZUŠ Kynšperk n. O.
První v pořadí se prezentoval výtvarný obor,
který si naplánoval dvě „Výtvarné dílničky“ pro
rodiče s dětmi. Zázemí a rady jim zajišťovala
paní učitelka Věra Medvecká. Vytvořili společně moc hezké výrobky.

jích, které u nás ve škole poznaly. Čtvrtou akcí
byl koncert Jarní zpívání, kde žáci z pěveckého oddělení zazpívali maminkám, moc se
jim to povedlo. Ráda bych všem učitelům naší
„zušky“ poděkovala za jejich práci.
Druhý a neméně úspěšný byl obor hudební
na koncertě „Hraje celá rodina“. V letošním
roce hrálo se svými dětmi hodně rodičů a my
jsme moc rádi, že je v hudbě podporují a že
mají odvahu vystoupit veřejně, není to jednoduché. Koncert se moc povedl, rodiče měli
dobrý pocit a děti dostaly sladkou odměnu.
Na přípravě vystoupení se podíleli všichni učitelé hudebního oboru. Třetí akcí byl závěrečný
díl projektu „My jsme malí muzikanti“ pořádaný
pro děti z MŠ Zahradní. Tentokráte si písníčku
„Já jsem muzikant“ zazpívaly o všech nástro-

                  Karbulová Zdeňka
                         ředitelka školy
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Výtvarníci vystavují
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kynšperk n. O. se
uskutečnila 1. 5. 2015. Práce se žákům moc
povedly. Prohlédnout jste si je mohli v Panském domě, výstava skončila 30. 5. 2015.
Zdeňka Karbulová
ředitelka školy

Kroužek mladých hasičů
O víkendu 16. -17. 5. se kroužek mladých hasičů zúčastnil závodu na Březové u Sokolova.
Jednalo se o okresní kolo hry PLAMEN 2015,
kde mladí hasiči kolektivně plní několik disciplín po celý víkend. Disciplíny jsou požární
útok, štafeta 4*60m, závod hasičské všestrannosti dlouhý 2.7 km a v neděli proběhly dva
požární útoky od stroje.
Kynšperští mladí hasiči vybojovali třetí místo
ve složení:
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Pastorek Víťa
Budiská Jarmila
Budiský Luděk
Havlová Žaneta
Matoušková Leontýna
Přibyl Jakub
Eisnerová Nikola
Po třech měsících trénování v kroužku MH je
to super výsledek, za což dětem moc děkuji.
Sláva Sovičová
                vedoucí mládeže

Různé

SHERLOCK HOLMES
Záhada ztraceného prstenu

Místo finálních příprav korunovace prince Henryho VII. mají v paláci úplně jiné
starosti. V Alžbětínském sále došlo k loupeži, nad kterou i největší odborníci kroutí
hlavou. Vyšetřování dostal na starost sám Sherlock Holmes. Byl odcizen korunovační
prsten, který je královskou rodinou předáván z generace na generaci již pět století.
Prsten zmizel během plesu konaného k příležitosti blížící se korunovace. Vzhledem
k velkému počtu hostů na plese bude vyšetřování a usvědčení pachatele velmi
komplikované.
Na takto velký případ však bude i Sherlock Holmes potřebovat pomocníky ze všech
koutů světa. Proto vyzýváme všechny detektivy a soukromá očka, aby se 1. července
připojili k Sherlockovi na nádraží King´s Cross a vydali se s ním po stopách ztraceného
korunovačního prstenu. Jako odměnu královna přislíbila šlechtický titul a nemalý
peněžní dar.

Odjezd:
1.7.2015 v 15:00 hod.- autobusové
nádraží-Březová u Sokolova
Příjezd :
11.7.2015 11:30 hod.- autobusové
nádraží – Březová u Sokolova

Tábor VRÁNOV
Adresa na tábor:
Lomnice, jméno a příjmení dítěte,
356 01 Sokolov

Prosíme Vás o kontrolu dětí, před
odjezdem na tábor, zda nemají vši.
V případě, že je u dětí zjistíme,
budou poslány domů.

*** Detektivní kancelář Baker Street 221B ***

Sherlock Holmes – Martina Nemethová – 602 / 884 184
Dr. Watson
- Jiřka Gogolová –
731 / 177 543
Pokud je někdo z větší dálky a má zájem přivézt děti přímo na tábor,
nebo odvézt rovnou z tábora, spojte se s námi prosím telefonicky,
abychom se domluvili.
Součástí Vaší výbavy musí být také 1 průkazová fotografie, nutná
k vystavení detektivních dokladů.

V průběhu tábora jsou na naší internetovou adresu vkládány aktuální
fotky z dění v táboře – adresa: http://www.taborybrezova.org/. Sem
můžete psát dětem i vzkazy, které budou dávány na nástěnku , ovšem
děti nebudou mít přístup k počítači – tedy na vzkazy nebudou odpovídat.
Nejlepší je klasická pošta.

- s ohledem na stavbu programu nejsou povoleny žádné návštěvy tábora a zároveň je zakázán provoz mobilních
telefonů – ZA JEJICH ZTRÁTU NEBO PONIČENÍ NERUČÍME.
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Stolní tenis

Oblastní finále dorostenců
Sokol Plzeň V. byl vybrán jako pořadatel oblastního finále nejlepších čtyř dorostenců Plzeňského a Karlovarského kraje. V sobotu 25.
dubna předvedli nejlepší dorostenci obou krajů pěkný stolní tenis a ani náš zástupce David
Moldavčuk nezklamal. Obsadil šesté místo.
Nás může těšit, že na základě svých výsledků
v letošní sezoně, byl krajským svazem nominován na mistrovství ČR v Havířově. Za zmínku stojí skutečnost, že jako první náhradník byl
jmenován Vašek Pock a jako druhý náhradník
Matěj Novotný!!!
Jistě radostná zpráva. Bohužel dále už se konat šampionát nemohl a věřme, že náklady
na reprezentaci našeho města a kraje budou
v možnostech naší organizace.

Konečné pořadí finálového turnaje:
Jan Žaloudík / úspěšně odehrál sezonu ve
3. lize za Batestu Chodov /
Lukáš Hobl / hráč základu KST Cheb, které
postoupilo do první ligy /
Petr Pechman
Sokol Plzeň V.
Marek Bistřický
Union Plzeň
Petr Legát
Union Plzeň
David Moldavčuk Slavoj Kynšperk
Tomáš Partingl
Batesta Chodov
Jakub Vladyka
Sokol Plzeň V.
O. Volf

Stolní tenis v Kynšperku
O tom, že se v Kynšperku hraje stolní tenis, se
ví po celé republice. Důkazem může být zájem
předního pražského klubu Lokomotiva Vršovice, který stejně jako vloni má zájem pořádat
v naší sportovní hale v srpnu soustředění pro

svou mládež. Připomínám, že před mnohými
roky to byl ve druhé nejvyšší soutěži tehdejšího Československa jeden ze soupeřů našeho
družstva.
O. Volf

Fotografie z turnaje O putovní pohár města - prosinec 2014
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Příměstský tábor 2015
Nevíte, jak vyplnit svému dítěti prázdniny?
Pro děti školního věku nabízíme příměstský
tábor.
Dům dětí a mládeže ZŠ Kynšperk nad Ohří
připravuje příměstské tábory v termínech:
1. 7. – 3. 7. 2015
25. 8. – 28. 8. a 31. 8. 2015
Pro děti je připraven bohatý program:
výlety – lanové centrum, park Bohemia,

zoopark, sportovní hry, rukodělné aktivity,
tábornický den.
O vaše dítě se postaráme v pracovní dny
od 7.30 do 16.00 hodin.
Více informací na web stránkách školy:
zs-kynsperk.cz/ddm/planujeme

Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
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Kynšperk, jaký si nikdo nepamatuje
Před sedmdesáti lety, na jaře 1945, se pokusilo osm sovětských vězňů zajateckého tábora
u dolu Boží požehnání utéci. V nepřátelském
prostředí neměli nejmenší šanci na úspěch.
Byli pochytáni a zastřeleni v kynšperské pís-

kovně. Na jaře 1946 byla jejich těla exhumována a přenesena do společného hrobu
na místním hřbitově.
Mgr. Eva Fréharová

Hrob postřílených zajatců – 1. úprava z roku 1946 – asi jarní měsíc

Úprava hrobů podle návrhu O. Šišky po r. 1975
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Zajímavosti

Nová úprava hrobu zajatců – září 2014

Původní vzhled náhrobní desky z roku 1946
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Kino

PROGRAM KINA
ČERVEN 2015
úterý 2 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Návrat blbýho a blbějšího
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti. Když se
Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu,
dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera,
musí Lloyda probrat z „kómatu“, ve kterém se
nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat
se na cestu, aby svou dceru požádal o pomoc.
Křížem krážem celou Amerikou v těch nejbizarnějších dopravních prostředcích je jejich
cesta zavádí do ústavu pro duševně nemocné
– kam nepochybně patří – i na setkání těch
nejinteligentnějších lidí světa. Tedy – původně... Hrají: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie
Holden, Kathleen Turner a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 109 min.

úterý 9. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Lovec trolů
Ačkoli zbytek světa zná troly především jako
figury z fantasy či malé roztomilé skřítky s velkými bříšky a naježenými vlasy, v Norsku jsou
postavami národního folkloru, vystupujícími
v báchorkách, které čtou rodiče dětem před
spaním. Mají vlastní propracovanou mytologii
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a existují v různých podobách, od dobrotivých
bytůstek po gigantická krvežíznivá monstra.
Jenže co když trolové opravdu žijí a norská
vláda jejich existenci tají? Tříčlenný tým studentů se vydává po stopách bizarních medvědích útoků v horách a lesích Norska a setká se s podivínem, jehož pomlácený džíp se
smradlavým karavanem je vždy poblíž podobného incidentu. Hrají: Otto Jespersen, Glenn
Erland Tosterud, Tomas Alf Larsen a další.
Norsko, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 103 min-

úterý 16. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
STÁLE SPOLU
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají
devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách
na šumavské louce – bez televize, počítače
a tekoucí vody. Autoritativní Petr sám sebe
nazývá „profesionálním otcem.“ Potomky vede
ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň
se je snaží chránit před škodlivým vlivem
konzumní společnosti. Do školy chodí děti
jen na přezkoušení - vysokoškolsky vzdělaní
rodiče je učí doma. Hrají: Petr Koblovský, Jiří
Krejčík ml., Michal Vojkůvka a další. ČR, MP,
vstupné 50 Kč, délka 75 min.

Kino

úterý 23. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
BABOVŘESKY 3
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny,
které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Hrají: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková,
Lukáš Langmajer a další. ČR, MP, vstupné
50 Kč, délka 103 min.

úterý 30. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ŽELEZNÁ SRDCE
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda
pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě,
ujímá se válečný veterán, armádní seržant
Wardaddy, velení tanku Sherman a vydává
se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou
misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností
ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat
navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí
na svou stranu a dovést do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné
srdce nacistického Německa. Hrají: Brad Pitt,
Logan Lerman, Shia LaBeouf a další. USA,
MP, vstupné 50 Kč, délka 135 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ČERVNU
neděle 7. 6. v 15.00 hod.
Flintstoneovi & WWE: Mela doby
kamenné
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
50 min.

neděle 14. 6. v 15.00 hod.
Scooby Doo: Záhady s.r.o., první
část
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.
neděle 21. 6. v 15.00 hod.
Scooby Doo: Záhady s.r.o., druhá
část
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.
neděle 28. 6. v 15.00 hod.
Paddington
Velká Británie / Francie / Kanada, MP, vstupné 30 Kč, délka 83 min.
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
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 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:
Arbrerová, A. – Zůstaň se mnou brácho Vavřík, J. – Kolotoč strachu Browder, B. – Rudý
zákon Pancol, K. – Muchachas Plzák ,M. –
Admirálové z Kozí ulice Hillenbrand,L. – Nezlomný Ludvíková, J. – Zkrocení mlsného
muže Sobotka, R. – Nejtěžší překážka Magee,
A. – Slib Berg, E. – Já ti to opepřím, miláčku
Sklář, R. – Vila na Sadové Urban,J. – Tenkrát
v ráji
Historie:
Scott, A. – Svatba z donucení Jeffries, S. –
Uloupená láska Šochová, A. – Karmínový
kámen Cornwell, B. – Prázdný trůn Bauer ,J.
– Vražedná mše Sutton, W. – Lawless a ďábel z Euston Snuare Worth, S. – Růže z Yorku
Kessler, L. – Zúčtování Padevět, J. – Krvavé
finále-Jaro 1945 v českých zemích Vácha, D.
- Hranice
Detektivky a thrillery:
Horowitz, A. – Mordparty Jensen, M. – Sedlákův soud Christie, A. – Brána osudu Tuomainen, A. – Moje temné srdce Patterson, J.
– Neznámý soupeř Winters, B. H. – Štěnice
Dán,D. – Básník Robb, J. D. – Očistím Tě
od hříchu Läckberg, C. – Krotitel Kuťák, J. –
Sklepy architekta Hellera Lutz, J. – Pulz
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Romány pro ženy:
Třeštíková, R. – To prší moře Veselá, V. –
Jako můry za světlem Caletti, D. – Odešel
Jakoubková,A. – Prodám manžela…zn. Spěchá Paterniti, M. – Pravidla sýrárny Sobota,
R. – Láska nehezká Walterová-Benešová, B.
– Dívka, která nesměla mít sny Benková, J. –
Až po uši Shalvis, J. – Chytrá a sexy
Naučná literatura:
Junek, V. – (Ne)návraty Adiny Mandlové
Krumlovská,O. – Jóga podle ročních období
Průvodce na víkend Minulostí Západočeského
kraje 48 Uhlinger, C. – Když někdo blízký pije
Pro děti:
Hogan, M. – Kniha dobrých způsobů, Berne,
J. – Kamil neumí lítat Jirásek, A. – Staré pověsti české Over, U. – V sedle až za horizont
Braunová,P. – Rošťák Oliver a Marica čarodějka Krolupperová, D. – Kouzelná aktovka
Fry, M. – Povedená partička Ullrich, H. – Kdo
se líbá naposled

Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura

10. ročník

Vodáckého závodu
„O pohár Povodí Ohře s. p.”

Den Ohře
Pod záštitou ministra zemědělství ČR

25. července 2015 od 14 hodin
Kynšperk nad Ohří u lávky
Program:
Den otevřených dveří přehrady Horka od 9 do 14 hodin

Start závodu v Tršnicích ve 14 hodin
Kulturní program začne ve 14 hodin u lávky
Kapela Duo Relax (kapelník Sehnálek)

Od 14 hodin

Tršnice
ve 14 hodin
Prezentace
U Fanynky
ve 1230 hodin

Cíl

HraO Pivo v tanečním rytmu country

Od 17 hodin

Kynšperk nad Ohří

Zapálení Vatry Ohře

V 18 hodin

Parťáci Cheb (kapelník Čmok a spol.)

V 18 hodin
V 20 hodin

Start

u lávky

Silový zápas přetahování lanem o pivo Zajíc

V 22 hodin

Ohňostroj řeky Ohře

V 24 hodin

Závěr oslav

celkem 18 km

Občerstvení zajištěno
Od 14 hodin miniletecký den na hřišti Slavoje

Info:
pořadatel
Miroslav Volf 602 833 596
ředitel závodu Jiří Roubínek 607 931 046

Město
Kynšperk
nad

Ohří

Miroslav Volf

Stavebniny Kessl
SDH Kynšperk nad Ohří

MKS Kynšperk nad Ohří
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SPRÁVA MAJETKU
KYNŠPERK NAD OHŘÍ

11

Mezinárodní autodoprava Josef Rybár
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Kultura

máte doma něco, co už nepotřebujete? PRODEJTE TO!
sháníte cosi a nevíte kde to sehnat?
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A TŘEBA SEŽENETE!

V roce 2015 opět pokračujeme.....
kde :

bývalé volejbalové kurty za Dupárnou (Sokolovská 499, Kynšperk n/O)
kdy :

21. 6. (další termíny: 25.7., 22.8., 19.9., 24.10.)

prodejní čas: 10:00 - 16:00 - občerstvení k zakoupení na místě
Prosíme zájemce - prodejce o zavolání na tel. 602 127 713, aby se provedla
rezervace místa.

žádné záborné, žádné procento ze zisku
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30

Inzerce

,,SALÓN LUIGI„
Kynšperk nad/Ohří
Nově otevřen salón pro Vaše psí
miláčky
Zájemci se mohou
objednat na tele.čísle 728 150 051
Zákazníci, kteří se objednají od 1.5.do 31.6 dostanou jako bonus
10% slevu. V případě spokojenosti získáte věrnostní kartičku
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Inzerce

Středně velká německá společnost, působící v České republice již 15 let, zabývající
se výrobou průmyslových obalů, která v současné době zaměstnáváme téměř 150
zaměstnanců.
Hledá do svého týmu kolegyně a kolegy na níže uvedené pozice:
• referent / referentka přípravy výroby – nutná znalost německého jazyka
slovem i písmem a zkušenost v administrativě
• kontrolor / ka kvality výroby – směnný provoz
• seřizovač strojů – směnný provoz
• dělnice / dělník do výroby – směnný provoz, flexibilní pracovní doba (5-ti
hodinové směny)
Pokud hledáte dlouhodobé a jisté zaměstnání, zašlete váš životopis na níže
uvedenou e-mailovou adresu: divisova@specobal.eu , do předmětu emailu uveďte
pozici, o kterou máte zájem.

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 RD se zahradou v Horním Žandově, před rekonstrukcí, cena: 250.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč
Prodej restaurace + penzionu v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300.000,-Kč
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
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 budovy ( jiné stavby) s pozemky, okraj Mar. Lázní, cena: 990.000,-Kč
Prodej rekreační chalupy se zahradou, Výhledy u Hazlova, cena: 1.100.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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