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LISTOPAD 2015

ZDARMA

Doplňující fotografie k článkům

Z města

Výzva
pro soukromé podnikatele, neziskové organizace, společnosti, sportovní oddíly, občany
a další, kteří mají zájem poskytnout informace
o své činnosti v roce 2015 do kroniky města Kynšperk nad Ohří, aby je předali osobně
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře

č. 4 nebo zaslali elektronicky na adresu kadava@kynsperk.cz.
Předem děkuji za Vaši spolupráci
Bc. Alena Kadavá,
kronikář

Kynšperští jubilanti
Návštěva továrny na výrobu filtrů

firma Mannfilter

Evangelický kostel v Lanzendorfu

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 občanům, kteří v měsíci říjnu 2015 oslavili významné životní výročí:

paní Margita Knorrková (85 let)
paní Olga Marutková (80 let)
paní Květoslava Chvojanová (80 let)
pan Václav Lucák (85 let)
a pan Martin Galek (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

knihovna v Obecním domě
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. listopadu 2015 a 7. prosince 2015

1., 2. a 3. místo

Děti navštívil kouzelník

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 9. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 21. 10. 2015 - Rada města
z 16. 9. 2015 - Zastupitelstvo města
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 11. listopadu 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.
Děti navštívil kouzelník

Soutěž o nejhezčí jablko
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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.

Splatnost místních poplatků
V měsíci listopadu 2015 oslaví své narozeniny
člen a členky naší ZO SPCCH pán a paní
H a v e l k o v á Jana
Š i m ů n k o v á Anna
S a z a m a Jaroslav
Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let vám
		
přeje  výbor  ZO SPCCH     

Sazby a splatnost místních poplatků pro rok 2015
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
částka 350,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
•
prvních 300,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 300,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa 1000,- Kč
b) za každého dalšího psa 1500,- Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba
uvedená pod písm. c) 300,- Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě 500,- Kč
Splatnost poplatku:
•
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
•
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna
každého roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu:
19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591,
specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že
30. září 2015 byl poslední den pro úhradu druhé části místních poplatků za komunální odpad a 31. srpna 2015 termín splatnosti poplatku za psa činí-li více než 500,- Kč. V současné
době by měly být tyto místní poplatky za rok
2015 uhrazeny v plné výši.

Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří přistoupil k aktivnímu vymáhání nedoplatků (daňovými exekucemi dle
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů).
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Proběhne kácení smrků u kostela
Vážení občané, oznamujeme Vám, že Město
Kynšperk nad Ohří má záměr pokácet dva
smrky na náměstí 5. května (pozemek p. č.
4/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří). Jeden ze stromů
dosud sloužil jako vánoční strom.
Napadeny jsou bohužel oba smrky mšicí
smrkovou, která se přemnožila kvůli dvěma
posledním mírným zimám. Napadá spodní
stranu jehličí smrku pichlavého a smrku stříbrného a vysává z něj živiny. Následně opadává
jehličí a strom odumírá. Ošetření proti mšici
smrkové je nutné aplikovat na celý strom, což
s ohledem na výšku obou smrků není reálné.
S ohledem na to, že oba stromy, které se nacházejí v centru města a jeden z nich je navíc
využíván jako vánoční strom a měl by být ozdobou, poškozením ztratily svůj estetický význam, je nyní na místě tyto usychající a v budoucnu jistě nebezpečné dřeviny v nejbližší
době pokácet.
Odstraněním poškozených stromů se uvolní
pohled na dominantu města - kostel Nanebevzetí Panny Marie. A ve stejném místě bude
zabudováno zařízení pro umístění vánočního
stromu, který se bude každoročně umisťovat
a zdobit tak, aby mohl být důstojnou ozdobou
vánočního města.
Město má v úmyslu v příštích letech zpracovat pasport veřejné zeleně, plán kácení a její
obnovy, což znamená, že místo pokácených

stromů bude smysluplně prováděna náhradní
výsadba. Děkujeme za pochopení.

Ing. Kateřina Jílková
pověřená zastupováním vedoucího
majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Město zaplatí za nový plot
Vážení občané, Město Kynšperk nad Ohří
na základě požadavků obyvatel lokality
Na Hrázi vybudovalo před třemi lety dětské
hřiště za více než 100 000,00 Kč, bohužel již
od samého počátku Správa majetku Kynšperk
nad Ohří s. r. o. musela opravovat oplocení
hřiště, které tam bylo umístěno z důvodu bezpečnosti dětí a na ochranu umístěných prvků.
Původní oplocení zničili především ti, kteří si
překročením nízkého plůtku zkracují cestu
přes dětské hřiště, místo toho, aby využili dostupné chodníky.

Protože je oplocení po třech letech v takovém
stavu, že jej již nelze nadále opravovat, musí
být nahrazeno oplocením novým. Plot bude
nyní vysoký 160 cm a budou dostupná již pouze jedna vrátka směrem na cyklostezku.
Za nové vyšší oplocení město zaplatí
43 000,00 Kč, jsou to finanční prostředky, které
mohly být vynaloženy jiným způsobem, na obnovu jiného hřiště nebo opravu chodníků...
		     Ing. Kateřina Jílková 	
pověřená zastupováním vedoucího
majetkového odboru

Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně rozhodnutí o přiznání průkazu
OZP z minulých let, pokud jej máte schované.
Samozřejmě, že k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz, u dětí do
15 let rodný list.
Příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek
na mobilitu v letech 2012 až 2013, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu by měly být dotčené osoby informovány
Úřadem práce ČR formou obyčejné poštovní
zásilky, kdy její součástí by měl být i formulář
žádosti o příspěvek na mobilitu. Tyto osoby
si budou muset po 01. 01. 2016 podat novou
žádost a je nutné, aby ji podaly až po 01. 01.
2016 a nejpozději do 31. 01. 2016, jinak ne-

vznikne nárok na předmětný příspěvek hned
od ledna 2016.
Lidem, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 01. 01. 2014,
nemusejí opětovně žádat, jelikož Úřad práce
ČR je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední, což by
mělo být v měsíci prosinci 2015.
Použitý zdroj:
Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR. [online]. [cit. 2015-10-15].
Dostupné z http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1446-informace-c-842015-vymena-prukazu-ozp-a-prispevek-namobilitu.html
Jitka Zemanová, DiS.
správní a sociální odbor

OZNÁMENÍ

UPOZORNĚNÍ – výměna průkazů OZP a výplata
příspěvku na mobilitu
Vážení občané,
pokud jste si doposud nepožádali na Úřadu
práce ČR o výměnu průkazu OZP (průkaz
osoby se zdravotním postižením označený
symbolem TP, ZTP, ZTP/P), učiňte tak, prosím, co nejdříve! Pokud nepožádáte o výměnu
průkazu OZP do 31. 12. 2015, nebude Váš
průkaz od 01. 01. 2016 platný, byť by na něm
byla uvedena platnost delší. Znamená to, že
všichni, kteří nepožádají o výměnu průkazu
do 31. 12. 2015, budou muset po novém roce
žádat o jeho nové vydání a s tím bude spojeno

4

nové posudkové řízení v této věci. V praxi to
bude znamenat, že od 01. 01. 2016 by Vám již
neplatit Evropský parkovací průkaz, nebyl by
nárok na slevu v dopravě aj.
Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, je nejvyšší čas, tak co nejdříve
učinit. Formulář žádosti o přechodu nároku
na průkaz osoby se zdravotním postižením je
dostupný z http://www.nrzp.cz/images/PDF/
OZPPRO150101575.pdf.

Vážení občané, oznamujeme Vám tímto,
že realizace rekonstrukce komunikace p. č.
619/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří, v ulici Mistra
Jana Husa se prodlouží a s největší pravděpodobností se přesune až do první čtvrtiny roku
2016.
Důvodem pro toto neočekávané zdržení je
zjištění nedostatečného podloží stávající komunikace a nevyhovující výsledky hutnících
zkoušek, které proběhly na několika místech
po odkrytí povrchu komunikace.
Oproti původnímu plánu je nyní nezbytné provést rekonstrukci komunikace včetně odpovídajícího podloží, tyto stavební práce jsou však
časově náročné, a proto dojde k celkovému
posunu ukončení této akce.

V případě, že by se zachoval současný stav
podloží komunikace, vystavili bychom město
dalším nákladům v nejbližších letech a aktuální situace by se opakovala.
Rekonstrukce komunikace na p. č. 696 k.ú.
Kynšperk nad Ohří „spojka“ mezi ulicí Mistra Jana Husa a nám. Míru bude dokončena
v řádném termínu.
Věříme, že pochopíte nutnost realizace těchto
prací a prodloužení termínu dokončení, které
však v budoucnu zvýší Váš komfort bydlení.
Bližší informace k rekonstrukci Vám podají
pan Bednář, tel. 725043848 nebo pan Vacek
tel. 602376583.
Ing. Kateřina Jílková
pověřená zastupováním
vedoucího majetkového odboru
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Zajímavosti

Základní škola

KSK Centrum informuje o činnosti
Od 01. 07. 2015 obecně prospěšná společnost KSK centrum, Karlovy Vary, za podpory
Města Kynšperk nad Ohří, poskytuje občanům
města Kynšperk nad Ohří a přilehlým obcím
odborné sociální poradenství formou občanské poradny.
Do současné doby se na poradnu obrátilo
23 osob, kterým byla poskytnuta právní rada
a pomoc.
Největším problémem je v současné době
velká zadluženost osob. S klienty se řešilo
oddlužení, podávaly se informace o průběhu
insolvenčního řízení, o prohlášení konkurzu
na majetek dlužníka v případě, kdy oddlužení soudem nebylo povoleno. Řešil se i průběh
exekučních řízení a výše exekučních srážek.
Setkala jsem se s případem, kdy dlužníkům
bylo oddlužení soudem zamítnuto. Tohoto
okamžitě využilo několik společnosti, které
zneužívají tíživou životní situaci osob. Osobní údaje klientů si zjistili na portále Justice.
cz, která je veřejnosti přístupná, písemně se
s nimi spojili a za vysokou úplatu jim slíbili,
že na soudě povolení oddlužení určitě zajistí.
K tomu uvádím, že návrh na povolení oddlužení se může podávat opakovaně, v tomto pří-

padě postačilo odstranit administrativní nedostatky. Existují společnosti, které v rámci své
činnosti pomáhají klientům s návrhem na povolení oddlužení zcela zdarma. Kromě naší
společnosti se tímto zabývá například i Pomoc
v nouzi, o.p.s., Sokolov. Není třeba proto využívat služeb společností, které na osobách,
které se ocitnou v tíživé životní situaci, pouze
kořistí.
Klienti se dále potřebovali zorientovat a získat
informace o řízení o svěření dětí do výchovy
a výživy a stanovení výživného, o majetkovém
vyrovnání po rozvodu manželství, o průběhu
dědického řízení, o vymáhání dluhů. Poskytovaly se i informace o sociálních dávkách
a o důchodech, poradna pomáhá řešit i problémy související s domácím násilím.
Občanská poradna je Vám k dispozici
i nadále v kanceláři v přízemí budovy Radnice, ul. Maxima Gorkého 1/16,
Kynšperk nad Ohří, a to každou středu
v době od 09:00 h do 16:30 h. Vzhledem
k omezené kapacitě je však nutné se
na schůzce předem telefonicky domluvit
na č. 605 295 009 (p. Nývltová).
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Božena Nývltová, DiS.
odborné právní poradenství

Cestujeme s knihopsem na ZŠ Kynšperk nad Ohří
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0330

Zahraniční jazykově – vzdělávací
pobyt pro žáky
Ve dnech 12. – 16. 10. 2015 se 10 žáků naší
školy zúčastnilo jazykově vzdělávacího pobytu v Německu. Účelem pobytu bylo upevnění
a rozšíření komunikativních kompetencí žáků
a posílení jejich zeměpisných a historických
znalostí o naší sousední zemi a partnerské
obci. Žáci byli vybíráni na základě školních výsledků a práce v hodinách německého jazyka.
Pedagogický dohled vykonávaly paní učitelky
Mgr. Lenka Hrušková Bursová a Mgr. Linda
Křížová. S výběrem ubytovacího a vzdělávacího zařízení jsme se při přípravě projektu
obrátili na naši partnerskou obec Himmelkron,

konkrétně na pana Erwina Tischera – bývalého učitele základní školy v Gefrees. Ten
společně s panem Ulim Zahnem, ředitelem
Základní a střední školy v Gefrees, a p. Křížo-

vou připravil program celého pobytu. Finanční
prostředky pro realizaci projektu byly čerpány
z EU. Ubytování a strava byly zajištěny v Gasthof Hotelu Opel v Himmelkronu, do školy
žáci dojížděli do Gefrees. Žáci strávili devět
vyučovacích hodin společně s německými
žáky přímo ve škole. Zopakovali si a upevnili své komunikativní dovednosti při tématech
nakupování, vaření, rodina, škola, zimní sporty, představování. Společnými silami si podle
německého receptu uvařili oběd a porovnali
fyzickou zdatnost při plavání v bazénu a jízdě na bruslích. Během pěti dnů poznaly děti
čtyři města – Gefrees, Himmelkron, Bayreuth
a Wunsiedel a tři okresy – Kulmbach, Bayreuth a Wunsiedel. Seznámily se s osobnostmi
Richarda Wagnera a princezny Wilhelminy.
Obdivovaly pamětihodnosti Bayreuthu a Gefrees a přírodní krásy Himmelkronu a okolí
Weißenstadtského jezera.
		
Mgr. Linda Křížová  
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Sport

Mateřská škola

Tentokrát vyhráli Himmelkronští

Co slunce vidí…

Oddíl tenisu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří sehrál 26. 9. 2015 v rámci partnerství Kynšperku nad Ohří a Himmelkronu přátelské utkání.
Sportovní klání na půdě našich přátel se konalo ve sportovním areálu v Himmelkronu a mělo
již devatenácté pokračování. Hrálo se na deset utkání dvouher a pět utkání ve čtyřhrách.
Počasí tenistům přálo a jednotlivé zápasy probíhaly v přátelském ovzduší. Při potřebném
sportovním štěstí a herní vyzrálosti předvedli
domácí tentokrát více a zvítězili v poměru 9:6.

Slova téhle naší písně nás přivedla k mnoha
aktivitám během měsíce září a října.

Za TJ Slavoj ve dvouhrách zvítězili František
Kronika, Robert Hamouz a Jaroslav Wagner.
Ve čtyřhrách zvítězily dvojice Šidlo-Hamouz,
Wagner-Řezníček a Hanzlíček-Fibiger. Jubilejní dvacáté utkání se bude konat příští rok
v Kynšperku nad Ohří. Poděkování patří nejen všem hráčům, kteří se ve volný sobotní
den sportovního turnaje zúčastnili, ale i Městu Kynšperk nad Ohří za zapůjčení tranzitu
pro dopravu hráčů.
			
V. Neuberg

a zpátky do školky jsme si odnášeli nejen obrázky kůry stromů a přírodní paletu, ale také
spoustu zajímavých informací o stromech.

Spolu s kamarády z MŠ v Zahradní ulici jsme
zhlédli představení s písněmi a tanečky
„O králi tchořovi“ a v pohádce jsme se dozvěděli, jak to bylo se zvířátky.

Do opravdového lesa jsme se vypravili s paní
Dvořákovou na „Hrátky nejen se zvířátky“

Naše objevování přírody pokračovalo při
ukázce dravců, kde jsme se na zahradě MŠ
v Zahradní ulici všichni vystřídali. Mnozí z nás
poprvé viděli létat živého výra, káně či raroha.
A že to byl pro děti silný prožitek, dokazují jejich obrázky... Také nastal očekávaný čtvrtek
8. 10. 2015 a děti z hvězdičkové a zvonečkové třídy si poprvé v letošním školním roce zacvičily v tělocvičně. A co ještě slunce vidí? To
poznáme zase příště...

Učitelky MŠ Školní
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Mateřská škola

Kultura

Mateřská škola Zahradní informuje...

JEDNA, DVA, TŘI, ČTYŘI,… DESET,

Poděkování

to byla první slova při zahájení Jiřinkové zábavy pořádané místními chovateli ve spolupráci
s MKS. Nebyla to zkouška mikrofonu, ale výčet akcí, které chovatelé pořádali za necelé tři
roky svého trvání.

Mateřská škola v Zahradní ulici děkuje firmě
ANAT s.r.o. za ušití a darování sedacího vaku
pro děti Zvonečkové třídy. Dětem se velmi líbí
a rády v něm odpočívají. Touto cestou děkujeme a přejeme hodně pracovních úspěchů.
Mgr. V. Prchalová,
děti a učitelky Zvonečkové třídy

Malá návštěva ve školce
V rámci spolupráce s rodiči navštívila Zvonečkovou třídu MŠ v Zahradní ulici paní Markéta
Borecká se svou dceruškou Diankou. Povídala si s dětmi o tom, jak se s miminky musí
zacházet opatrně, co potřebují, jak tráví den
a co všechno umí. Pro všechny děti to bylo příjemné zpestření a návštěvu si užívaly. Touto
cestou děkujeme paní Borecké, že si na nás
našla čas.
Děti a učitelky Zvonečkové třídy

Zdobíme trička
15. října si děti ze Zvonečkové třídy MŠ Zahradní užívaly odpoledne s rodiči a společně
kreslily na trička. Příjemně tak završily den a

Akcí se zúčastnilo několik tisíc našich spoluobčanů, dětí a návštěvníků z celé ČR a přátel
ze SRN. Od samého počátku spolupracujeme
s MKS, kynšperskými mažoretkami, Veterán
klubem A. Pavloviče a skupinou Galaxií, kterým patřilo úvodní poděkování.

vytvořily si hezkou památku. Tímto děkujeme
panu D. Kovaříkovi, že nám zajistil trička a vytvořil potisk s názvem naší mateřské školy.

Hosty večera byla i taneční skupina ZUŠ
z Habartova. Tradiční byla soutěž na podporu
chovatelství a vyhlášení párů sympatie a Miss
Jiřinkové zábavy. Obě odborné poroty měly
těžkou práci. Všechny páry byly sympatické,
všechny slečny a paní byly krásné. Předsedové porot p. Hrůza, starosta obce Chlumu sv.
Máří a p. Kubát, radní města Kynšperk nad
Ohří, pak předali spolu s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje p. Čermákem vyhodnoceným drobné dárky.
Závěrečné poděkování patří všem našim příznivcům, sponzorům a městu Kynšperk nad
Ohří za spolupráci a pomoc v celém roce
2015. S blížícím se koncem roku chceme popřát do r. 2016 hodně zdraví, štěstí a pohody,
kterou můžete v roce 2016 sdílet s námi chovateli na akcích, které připravujeme. Moc se
na Vás těšíme.
Ing. Neubauer

Vlastní program zahájili chovatelé svou „chovatelskou hymnou”, kterou ozdobily svým nástupem mladé mažoretky a za další své vystoupení získaly zasloužený aplaus.
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Různé

Zajímavosti

Svaz postižených civilizačními chorobami
podnikl poznávací zájezd

Každý z nás má možnost třídit a podílet
se tak na zlepšení životního prostředí

Díky podpoře představitelů Kynšperka se
koncem září vypravil celý autobus členů
Svazu postižených civilizačními chorobami
na další poznávací zájezd. Tentokrát jsme
navštívili Klínovec, Boží Dar a Jáchymov.
Přesto, že bylo velmi špatné počasí, nikdo

O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily a již jsou pro nás nepotřebné, rozhodujeme přímo v našich domácnostech i na pracovištích.

nelitoval, že se zájezdu zúčastnil. Místo přírodních krás jsme obdivovali exponáty regionálního muzea na Božím Daru a v Jáchymově. Prošli jsme si místa, kam by se většina z nás bez
pomoci a pochopení města nikdy nedostala.
SPCCH

V našem městě je možné třídit do 118 barevných kontejnerů. Z toho je nejvíce kontejnerů
na papír 43, poté plastu 40, skla 35.
Vytříděním všech separovaných složek z komunálních odpadů, tj. papíru, plastů, skla,
nápojových kartonů a nově i kovových obalů,
do barevných kontejnerů mohou být tyto materiály dál využity, čímž každý z nás přispívá
k ochraně životního prostředí.

které každodenně nosíme, jako jsou bundy,
trička či košile můžeme například najít vlákna
na bázi PET, při výrobě nových plastových
lahví je používán regranulát vyrobený z již
nepoužívaných a vytříděných lahví. Základem
speciálních desek, ze kterých se dokonce staví celé domy, je slisovaný nápojový karton.
V novém papíru je obsažený až 70 % podíl
papíru recyklovaného, stejně tak nová skleněná lahev obsahuje velké procento materiálu
z vytříděných střepů.
Je důležité třídit, aby se omezilo ukládání odpadů na skládky, které zatěžují nemalou měrou životní prostředí.

Veškeré vytříděné složky jsou předávány konečným zpracovatelům/úpravcům, kteří jej
upravují a na základě toho mohou vznikat další výrobky, s podílem recyklovaných materiálů,
které v běžném životě využíváme. V oblečení,

společnost Eko - kom

Zastupitelé si prohlédli Himmelkron
Svaz zahrádkářů děkuje
Dne 14. 9. 2015 byl výborem ZO ČZS Kynšperk nad Ohří organizován zájezd autobusem na „Zahradu Čech“ do Litoměřic pro naše
zahrádkáře a jejich rodinné příslušníky. Účast
našich zahrádkářů a ostatních byla velká.
Každým rokem se na výstavišti naši členi inspirují novými poznatky v sadbách, pěstování
a ochrany rostlin a zvýšením produktivnosti

pěstovaných kultur. Zájezd hodnotím jako
zdařilý a velmi inspirativní. Touto cestou chci
poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří za finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč, který
významnou měrou pomohl. Naši zahrádkáři
se těší na příští rok, na další ročník výstavy
v Litoměřicích.
předseda svazu
Ing. Josef Baron
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Deset kynšperských zastupitelů se vypravilo
v sobotu 17. 10. 2015 na setkání se zastupiteli
partnerského města Himmelkronu. Setkání začalo na radnici, kde se dozvěděli o samotné obci
Himmelkronu (z historie i současnosti).
Projížďkou po obci se všichni seznámili s průmyslovou a obchodní zónou, která má velký význam
pro příliv investorů – podnikatelů, nabízí mnoho
pracovních příležitostí a přináší obecní pokladně
značnou část peněz obecního rozpočtu.
Ve firmě Mann und Hummel měli možnost zhlédnout výrobu filtrů do osobních aut (BMW, VW,
Mercedes).

Svým kouzlem na nás dýchla atmosféra evangelického kostela v Lanzendorfu a zapůsobily melodie varhan, které nám vykouzlila paní farářka
Almut Weisensee. Zajímavou lokalitou je i celá
čtvrť malebných domků vystavěná občany během posledních patnácti let.
Pohoštění v hotelu a restauraci Fichtelgebirgshof a závěrečné posezení s kávou a moučníkem
v obecním domě a knihovně bylo skutečně nádherným zakončením s našimi přáteli. Děkujeme.
Š. Neubergová,
místostarostka
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Hasiči

Zajímavosti

Mladí hasiči
Na konci září jsme opět začali s kroužkem
Mladý hasič. Byli jsme velmi mile překvapeni,
když za námi na hasičskou zbrojnici zavítalo
tolik dětí. Během září se všichni členové postupně scházeli a dnes kroužek navštěvuje
více než 20 dětí. Vzhledem k vysokému počtu
malých hasičů musela paní vedoucí děti rozdělit na dvě skupiny. Mladší děti mají kroužek
každou středu a starší v pátek.
Již jsme měli i příležitost se předvést a ukázat své dovednosti. V neděli 4. 10. se konaly
závody na Březové u Sokolova. Jednalo se
o krajské závěrečné kolo soutěže Karlovarská
liga. Na soutěž jsme jeli s 9 dětmi, vytvořili
jsme družstva v mladší i starší kategorii. Sou-

Školáci malovali pro kampaň pěstounské péče
těžila zde družstva z celého Karlovarského
kraje, v disciplínách Štafeta 4x60m (běh s překážkami) a Požární útok. Naši mladí hasiči se
sice neumístili na příčkách vítězů, ale veškeré
úkoly plnili svědomitě, bezchybně a s úsměvem na tváři. Vše zvládli na výbornou. Jsou
všichni velmi šikovní a pilní.
Kynšperk reprezentovali tito členové: Budiský
Luděk, Matoušková Leontýna, Budiská Jarmila, Sassmann Jan, Přibyl Jakub, Havlová
Žaneta, Pastorek Vít, Eisnerová Nikola a Růžička Dominik.

			

O vytvoření souboru výtvarných prací dětí
do osmi let s tématem rodiny a rodinného života požádali školu zástupci odboru sociálních
věcí krajského úřadu. Obrázky malovaly děti

Slávka Sovičová
vedoucí kroužku

rodina důležitá,“ popsal Václav Toth z odboru
sociálních věcí krajského úřadu. Krajský úřad
Karlovarského kraje se snaží oslovit co největz druhé a třetí třídy základní školy v rámci svých volnočasových aktivit v kynšperském Domě dětí a mládeže. „Vzniklo celkem
24 výtvarných propagačních dílek zaměřených
na pěstounskou péči. Děti ztvárnily své představy o rodinném životě a o tom, jak je pro ně

ší počet zájemců o pěstounskou péči a připravovat řadu akcí, které by potenciálním pěstounům pomohly zorientovat se v problematice
a najít odpovědi na všechny otázky. Výtvarné
práce školáků by mohly pomoci přitáhnout
pozornost těch, kteří by se v budoucnu chtěli
do náhradní rodinné péče zapojit.
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Příloha

Nevyznáte se v telefonních
číslech? Poradíme Vám…
Z čeho se telefonní číslo skládá?
Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic:
Mezinárodní předvolba - v případě ČR je to buď 00420 nebo +420
a zbývá devět číslic (Německo 0049 nebo +49).
Další tři číslice informují, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě.
Volání do mobilní sítě poznáte podle p ř í s t u p o v é h o kódu,
který je: 601 až 608, 702 až 705, 72, 73, 77 nebo 79.
Osmička na začátku
Kód 800 vás upozorní, že voláte na bezplatnou linku; náklady za
hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci.
Ale pozor !!!
Kódy 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846 - nejsou pro
bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem
teto linky podílíte oba dva.
Devítka velí: p o z o r !!!
Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu
ke službám s vyjádřenou cenou a proto dvě číslice - které
následují po tomto kódu - vás upozorní na výši ceny volání za
minutu. Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže,
obchodní a inzertní služby.
Příklad: z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55
Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných
minut.
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Příloha

V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a
nezačíná kódem 420 - voláte do zahraničí - a můžete očekávat
zvýšený účet.
Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou;
desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto
kódu, určuji jednorázovou cenu za volání.
Příklad:
z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.
Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě
navazující číslice vás upozorní na výši ceny za volání.
Příklad:
z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.
Soutěžní a hlasovací SMS
Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží,
hlasování a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním
úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla
jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za
svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice
podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě
číslice, u osmimístného čísla určují cenu za zprávu poslední tři
číslice. Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás
bude stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300
zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích.
Nepřijímat ! +420 477 100 111
Když volá toto číslo a zvednete telefon, hovor se automaticky
přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci měsíce máte tzv.
dárcovské volání 1 min. za 100 Kč.
Zdroj: Internet
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Stolní tenis

Stolní tenis

Na turnaji ve Vintířově si vedli dorostenci dobře
Další bodovací turnaj dorostenecké kategorie
pořádali stolní tenisté ve Vintířově. Ve sváteční pondělí 28. září přijelo z našeho a Plzeňského kraje čtyřicet hráčů a hráček této kategorie.
Bez nejlepších hráčů této kategorie Žaloudíka
a Hobla z prvoligového KST Cheb si první tři
místa rozdělili Sochor a Legát hráči Unionu Plzeň V. V boji o třetí místo prohrál nejtěsnějším
rozdílem náš David Moldavčuk s Vladykou ze
Sokola Plzeň V. Výsledek mohl být tentokrát
ještě mnohem příznivější, když musel David
hrát s vypůjčenou pálkou. Tu svojí v zápalu
bojů zlomil…
Pozornost na sebe tentokrát upoutal další náš
dorostenec Michal Janda. Malou senzací bylo

vyřazení Koreckého z Unionu Plzeň, který
na silně obsazeném turnaji před čtrnáct dny
v Kynšperku skončil třetí. Věřme, že konečně
dokáže „prodat kvalitu“. Vašek Pock a Matěj
Novotný si vedli také dobře a probojovali se
stejně jako Janda do elitní osmičky, kam se
vedle našich dorostenců a hráčů z Plzně protáhl ještě Partyngl z Chodova. V soutěži čtyřher skončili Pock a Moldavčuk v semifinále
čtvrtí.
Poprvé na turnaj mimo naše město vycestovala také žákyně Jarka Rosová. Měla ve skupině
silné soupeřky a na lepší umístění mezi dorostenkami to ještě nestačilo.
O. Volf

Skvěle obsazený turnaj v Lubech
Na turnaj do Lubů si před zahájením mistrovských bojů přijelo vyzkoušet formu padesát
pět hráčů našeho kraje, i řada výborných
hráčů hrající v sousedním Německu. Tak
kvalitní obsazení bylo možné vidět naposledy
v minulém století, kdy hrálo chebské Kasino
extraligu.
Na poměry našeho kraje skvělé výkony předváděli hráči absolutní špičky kraje v čele s reprezentantem A. Gavlasem, mistrem Evropy
ve smíšené čtyřhře. Gavlas celý turnaj vyhrál,
i když v boji o postup do semifinále musel
svézt se svým spoluhráčem Polákem pětisetovou bitvu. Skvělou zprávou je fakt, že mezi
nejlepší čtyři se probojovali dva dorostenci! Hobl a Žaloudík, ten dokonce hrál finále.
O kvalitě soutěže svědčí skutečnost, že mezi
nejlepšími šestnácti hráči se umístili pouze
hráči ligových, nebo exligových celků. V soutěži čtyřher si vítězství odnesl bratr A. Gavlase
Petr spolu s Polákem.
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Žáci našeho a Plzeňského kraje bojovali
v Kynšperku
Čtyřicítka starších žáků z našeho a sousedního kraje přijela v neděli 4. října do našeho města ve snaze získat co nejvíce bodů
do svých žebříčků. Škoda, že se ve stejný den
konal také turnaj v Klatovech. Účast mohla být
daleko lepší, ale pochopitelně také kvalitnější.
Nás může potěšit, že účasti na našem turnaji
dala přednost řada hráčů z Plzeňského kraje.
Jaké důvody je mohly vést?
Ani sportovní úroveň nebyla nejhorší. Postarali se o to zejména žáci Jiskry Aš, kteří už
pravidelně nastupují v soutěžích dospělých.
Pozoruhodně si vedl ještě mladší žák Špalek,
který skončil druhý. Tento chlapec musí být
svým soupeřům velkým vzorem. Jeho vůle
a tréninková píle je obdivuhodná. Ani to, že
hraje s protézou levé nohy, mu nebrání k dosahování výborných výsledků!

Soutěž dívek vyhrála Marešová z Domažlic,
která je také dosud mladší žákyní. Pro představu o její výkonnosti uvádím, že o den dříve
hrála v Klatovech, kde hostuje, druhou ligu
žen, proti jednomu pražskému celku. Bylo se
nač dívat. Škoda, že v našem městě o takovou podívanou není zájem. Malou radost nám
přece udělali dva naši zástupci. Jarka Rosová
odehrála svůj druhý žákovský turnaj a skončila v soutěži útěchy na pěkném třetím místě.
Svůj první kontakt s registrovanými soupeři si
vyzkoušel Lukáš Ryant a hned si připsal první cenné vítězství. Smutné je, že z ostatních
žáků se nikdo nepřišel ani podívat. Rodiče ti
nemají samozřejmě čas, podobně jako starší
kolegové z oddílu.
O. Volf

Po delší době měl v soutěži dospělých zastoupení také náš oddíl. Dorostenci Pock a Novotný skončili v kval. skupině na třetím nepostupovém místě. Na jejich umístění se projevila
malá zkušenost. Je nutné absolvovat co nejvíce podobných turnajů. Škoda, že si nenašli
čas dorostenci Moldavčuk a Janda. Výborně
hrál Tomšík, který ve skupině porazil nasazeného exligového Plačka a skončil v elitní šestnáctce. Do finálového „pavouka“ se probojoval také Volf. Turčínek při vší snaze ze skupiny
nepostoupil. Škoda, že si žádný další z hráčů
našich dvou divizních celků čas nenašel.
Zájemcům o náš sport můžeme nabídnout podobnou podívanou koncem prosince. O účasti
na memoriálu V. Bárty projevila zájem většina
startujících v Lubech. Připomínám, že tak kvalitní stolní tenis mohli příznivci vidět koncem
minulého století, kdy v naší hale hrálo extraligovou soutěž chebské Kasino.
O. Volf
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Pořadatel automobilových závodů, který je
bez řidičského průkazu? Ano, to je Roubínek

OSOBNOSTI
NAŠEHO MĚSTA
Zkuste říci slovo turista a někdo
jiný vám odpoví: motoristický sport.
A i když rozšíříte hovor o volejbal,
nebo o školství, vlastně můžete mluvit pořád o jedné a té samé osobě.
Jméno Jiří Roubínek je totiž v našem
městě nerozlučně spojeno s tím vším.
Vaše rodina pochází z Příbramska, přesto
jste nakonec zakotvil v pohraničí. Proč?
"To byla trochu náhoda. Znal jsem z pionýrských táborů tehdejšího ředitele kynšperského učiliště a on mi jednou nabídnul jestli, bych
sem nechtěl jít pracovat. Tehdy to učiliště bylo
o dost větší. Byli tady truhláři, malíři, natěrači,
čalouníci, ale i tkadleny. A já jsem tady nastupil
jako tělocvikář."
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Jak jste se pak dostal k pořádání automobilových závodů?
"Já jsem nejdřív hrál volejbal. A jeden z kynšperských volejbalistů Olda Beránek si vzpomněl, že uděláme automobilovou soutěž. Tehdy se oficiálně organizovaly podobné závody
pod Svazarmem (Svaz pro spolupráci s armádou pozn. autor) a jmenovaly se BOAS, což
byla zkratka branně orientační automobilová
soutěž. Beránek pracoval pro doly a na tehdejším Přátelství už takový závod organizoval. A on přišel s tím, že bychom si mohli klidně udělat i něco v Kynšperku. Vydrželo to už
33 let."
Jak vzniknul vlastně název závodu?
"Na začátku jsme neměli vůbec nic, takže jsme
chodili žebrat i o diplomy. A na Svazarmu nám
nadávali, že to není motoristický závod, když
tam děláme všechno možné, včetně soutěže
v házení bot. No a už to v tom názvu zůstalo.
I když dnes už je to soutěž spíš branně orientační turistická."

Jak dopadl první ročník?
"Naštěstí dobře. Vojebalový oddíl byl tehdy
dost silný, takže jsme měli dost kamarádů, kteří
do toho šli s námi. Už si přesně nepamatuju,
kolik tehdy bylo účastníků. Ale prakticky se to
nelišilo od současné podoby závodu. Víceméně je to pořád stejné, Trasa musí vést kolem
Kynšperka, udržuje se délka zhruba šedesát kilometrů a první ročník jelo kolem dvaceti posádek, jako jezdí dnes. I když někdy v počátcích
byl jeden ročník, kdy jelo dokonce 50 aut. Měli
jsme toho dost plný zuby, to už bylo organizačně hodně složité."
Co čeká závodníky na trati?
"Zúčastnit se mohou víceméně s libovolným
autem. Jedou podle itineráře, kde mají třeba
slepé mapy, po trati musí plnit posádka různé
úkoly, jako třeba přijet na kánoi řeku, střílet ze
vzduchovky, ale chodí i na chůdách a podobně. Všechno je bodované a rozhoduje součet
bodů. Průměrný čas jízdy je stanovený na
40 kilometrů v hodině, aby se z toho nedělalo
rallye, takže závodníci musí dodržovat předpisy."
Existuje někde v regionu ještě podobný automobilový závod?
"Pokud vím, tak to všechno už skončilo. Dnes
jsme široko daleko jediní, kdo něco takového
dělá. Skončil Svazarm, který ty závody zastřešoval, ale i mnohé podniky, které je podporovaly. Takže je to spíš i místní záležitost. I když
občas někdo přijede ze Sokolova nebo Chebu,
většinou jezdí místní. A co je skvělé, tak v poslední přibývají i mladší posádky."
Co obnáší taková příprava závodu?
"Dělá se to hodně dopředu. Prakticky teď už
je připravená trasa na příští rok. Na přípravách
pracuje během celého roku asi šest lidí. Kromě zajištění trasy to znamená hlavně shánět
sponzory. Pořád totiž dodržujeme, že všichni

účastníci dostanou nějakou cenu, takže sháníme peníze na ceny, ale i na ty další věci, jako
je občerstvení pro jezdce. Dřív jsme dělali i taneční zábavu na konci závodu, ale dnes už si
to nemůžeme dovolit."
Jaký máte vy osobně vztah k autům?
"Já dodnes nemám ani řidičský průkaz. Tedy
mám, z mládí na motorku, ale tím to skončilo.
Vlastně jsem auto nikdy k ničemu nepotřeboval. Vlastně to byla kamarádská pomoc Oldovi,
když se lidi baví, tak je to vždycky príma.
Jaká je budoucnost BOTASu?
"My jsme původně počítali že skončíme u třiceti
ročníků. Ale když jsme zjistili, že lidi to
Dokončení na straně 22

Jiří Roubínek
Narozen v roce
1943 v Kosově
hoře na Příbramsku. Absolvoval
pedagogickou
fakultu v Karlových Varech,
do Kynšperka
přišel jako učitel
a vychovatel
v roce 1964
na tehdejší odborné učiliště. Později působil jako pedagog také v Sokolově.
Dlouholetý organizátor turistických pochodů, stál u zrodu Dnů Ohře, které se dnes
slaví po celém regionu. V roce 2006 dostal
jako první osobnost v Karlovarském kraji
prestižní ocenění Křesadlo. Tedy cenu
udělovanou obyčejným lidem, kteří dělají
neobyčejné věci.
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Pořadatel automobilových závodů, který...
baví, a my pořád ještě žijem, pokračujeme.
Po Oldovi Beránkovi to převzal Václav Chalupa, potom Pavel Kováčik, Teď nám nečekaně
zemřel ředitel závodu Honza Žilina, který byl
ohromný tahoun a my budeme řešit jak dál
bez něj. Ale zatím to vypadá, že máme našlápnuto na čtyřicítku."
S Žilinou jste toho ale dělali více...
"Spoustu věcí. On byl taky členem volejbalového oddílu, ale nikdo ho nehrál. Ale to tak
běžně bylo. Bylo nás asi sto, ale hrálo jen
čtyřicet. A jedním z těch nehrajících byl i Honza. Jednou jsem ho vytáhnul na nějaký náš
zájezd s turisty a on byl ohromnej. Prostě to
perfektně všehno sedlo a od té doby s náma
jezdil, organizoval a na rozdíl od volejbalu,
dokonce i chodil. Byl skvělý jako turista i jako
člověk i jako kamarád při organizování BOTASu. A posledních dvacet let byl i předsedou
turistů."
Jeho odchod tedy asi bude velikou ztrátou. Odrazí se to i na příštím ročníku závodu?
"Těžký to bude určitě. On byl člověk, kterého měl každý rád, ale taky ho respektovali
a uznávali. Bude to pro nás obrovská ztráta.
Ale život jde dál, pokud chceme BOTAS zachovat, tak musíme jet dál. Nemám moc rád
slovo memoriál, ale určitě něco uděláme i pro
jeho připomínku."
Už jste zmínil, že kromě BOTASu se věnujete i turistice...
"Jo, jo, pěší i vodní. Ale to dělám ještě déle
než Botas. Novoroční Ševcův pochod, který se jmenuje podle našeho kamaráda,
který tady dělal obuvníka a už umřel, se blíží
ke 40. ročníku Ale všechno se to točilo kolem
volejbalistů. Ročně dnes děláme tři pochody,
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z toho dva v Kynšperku, jeden v Sokolově
a děláme jeden zájezd do hor. Dřív to bývaly
Tatry, teď už volíme menší kopce. A otevírání
a zavírání Ohře už taky děláme nějaký pátek."
Jaký jste šel nejdelší pochod?
"Asi to byla stovka v Františkových Lázních.
To se šlo po celém kraji, akorát vím, že jsem to
šel necelých 19 hodin a bylo to hrozný. Tehdy
se toho účastnilo docela dost lidí, dnes už ty
dálkové pochody tolik neletí. My dnes chodíme tak do třiceti kilometrů. Nejraději jsme ale
jezdili chodit do Jičína, protože tam byl pochod
Putování za Rumcajsem, kterého se účastnilo
až pět tisíc lidí. Bylo to moc příjemné, perfektní
organizace, krásná krajina..kolikrát jel z Kynšperka celý autobus."
Jezdíte na pochody jen u nás, nebo
i za hranice?
"My jsme takoví turisté bez organizace. Je to
spíš o partě lidí, která se sejde a domluví se,
že někam půjde nebo pojede. Kdysi ve škole
jsme ještě jezdili i do Bulharska na hory, ale
dnes se hlavně snažíme udržet ty pochody,
které tady jsou a vyjíždíme jen občas. I tak
nás ale na pochody jezdí z Kynšperka a okolí
kolem 70 lidí, na řeku a do hor pak pravidelně
kolem 50 lidí."

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:
Saeed, A. – Psáno ve hvězdách; Švehla, M.
– Tenis volným stylem; Cuong, V. T. – Dílna
zázraků; Kear, N. C. – Teď už tě vidím; Prowse, A. – Z lásky k vám; Fulvio, di K. – Chlapec,
který rozdával sny; Svěrák, Z. – Filmové příběhy; Oupic, M. – Naše skvělá firma; Větvička,
V. – Pod dubem, za dubem
Historie:
Ashford, J. – Manželství s cizincem; Matějíček,
L. – Chebská křídla v souvislostech; Foud,
K. – 500 hodin k vítězství; Chadwick, E. – Letní královna; Pataki, A. – Sny císařovny Sisi;
Kessler, L. – Baltská spojka;

Detektivky a thrillery:
Cílek, R. – Žebřík ke Stvořiteli; Treadway,
J. – Smrt má oči mojí dcery; Bjork, S. – V lese
visí anděl; Malliet, G. M. – Zlověstný podzim;
Pavone, CH. – Nehoda; Robotham, M. – V podezření;
Romány pro ženy:
Ludvíková, J. – Můj manžel má jinou, no
a co?; Quick, A. – Zahrada lží; Melichar, R.
– Když žena muže kárá; Davouze, M. – Vypadni z mýho života! Zhřívalová, P. – Šťastní
a veselé; Obermannová, I. – Láska; Lehmann,
S. – Butik Astor Palace; Riley, L. – Levandulová zahrada; Hlavatá, D. – Nic nemusím
Pro děti:
Feldhaus, H.J. – Fakt hustý; Březinová, I.
– První čtení; Fitzpatrick, H. – Čemu jsem věřila; Peroutková, I. – Kristián a kocour Teo
Z projektu Ministerstva kultury „Česká
knihovna“
Malá, D. – Domy v řadě; Mertlík, R. – Starověké báje a pověsti; Stará, E. – Povíš mi to?
Za knihovnu  Irena Zolotarová

A je nějaké místo, na které byste se ještě
rád podíval?
"On to trochu limituje věk. Kdyby to v 1968 dopadlo líp, jel bych se tehdy asi podívat do Nepálu, ale dnes už jsme ve věku, kdy už to asi
není ono. Už asi pět let si pokaždé říkám, že to
byl poslední výlet, ale nevím. Nakonec stejně
asi zase někam vyrazíme…"
(pod)
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2015
úterý 3. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
GHOUL
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933
tu dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat
s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje
Čikatila. Během 12 let spáchal přes padesát
brutálních vražd, při nichž své oběti částečně snědl. Společně s místní tlumočnicí,
průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrávalo.
V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských
lesů se z filmařů i jejich doprovodu však brzy
stávají nedobrovolní vězni. Stísněný pocit
ve zdech domu se mění v děsivá setkání s jiným světem. Ze záměru natočit dokument
se stává hrůzyplný boj o život. Nikdo netuší,
kdo nebo co je TAM VENKU... Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey,
Debra Garza, Alina Golovlyova a další. Česko / Ukrajina, MN 15, vstupné 50 Kč, délka
86 min.

úterý 10. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
MĚSTO OSUDU
Razaghi je íránský student, který se vydává
do Uruguaye, aby tu napsal životopis zemřelého
jihoamerického spisovatele Julese Gunda. Pokud
se mu podaří ke spolupráci přesvědčit i spisovatelovy nejbližší, získá stipendium na Coloradské
univerzitě. Proniknout do spletitého vztahu tří lidí
ale nebude vůbec snadné. Romantické drama
Město Osudu natočil režisér James Ivory, který
do hlavních rolí obsadil mimo jiné i držitele Ceny
Akademie Anthonyho Hopkinse a na Cenu Akademie třikrát nominovanou Lauru Linney. Hrají:
Anthony Hopkins, Laura Linney, Charlotte Gainsbourg, Hirojuki Sanada a další. Velká Británie,
MP, vstupné 50 Kč, délka 114 min.
úterý 24. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Open Road
Carlton Garrett je synem slavného Kylea
Garretta, legendárního baseballového hráče. Carlton nemá zrovna dobré období, ani
v baseballu, ani v osobním životě. Proto není
vůbec nadšený, když mu jeho matka oznámí,
že se nepodrobí nutné operaci srdce, dokud
jí do nemocnice nepřivede bývalého manžela Kylea. Carlton se tedy společně s bývalou
přítelkyní rozjede za otcem, aby splnil matčino
přání. Jak dopadne setkání po mnohaletém
odloučení a kam je společná cesta zavede?
Roadmovie o vztahu mezi otcem a synem
a jejich odvaze čelit vlastním osudům. Hrají:
Jeff Bridges, Justin Timberlake, Kate Mara,
Harry Dean Stanton, Mary Steenburgen a další. USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 91 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 1. 11. v 15.00 hod.
POPELKA
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 114 min.

neděle 29. 11. v 15.00 hod.
Scooby Doo:
Měsíční nestvůra vylézá
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.

neděle 8. 11. v 15.00 hod.
Looney Tunes:
Králíkův útěk
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
72 min.

neděle 22. 11. v 15.00 hod.
Všemocný Batman:
Zvířecí Monstermánie
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.
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OČKOVÁNÍ PSŮ - V SOBOTU 21. LISTOPADU 2015

AQUAPARK WEIDEN

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.
Vás zve na pravidelný zájezd do aquaparku nebo jen tak na výlet. Pojeďte
s námi dne

26. LISTOPADU 2015

Aquapark Weiden nabízí kromě vodních atrakcí i divokou řeku, perličkové
koupele, masážní trysky, sauny. Hlavní předností však je termální voda, která
dosahuje příjemných 31°C.

Ceny zájezdu dle nástupních míst (v Kč):
Dospělí *

Dítě do 18-ti let *

Dítě do 6-ti let *

Bez bazénu

Karlovy Vary

360,-

260,-

210,-

210,-

Sokolov

330,-

230,-

180,-

180,-

Cheb

300,-

200,-

150,-

150,-

Nástupní místo

PROBĚHNE HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ. PRO ZÁJEMCE Z ŘAD
MAJITELŮ PSŮ BUDOU PŘIPRAVENY DVA DRUHY VAKCÍN ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY:
A) ZÁKLADNÍ – PROTI VZTEKLINĚ V CENĚ 100,-- Kč.
B) KOMBINOVANÁ – PROTI VZTEKLINĚ + 5 DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO A
BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU (DHPPiL) V CENĚ 350,-- Kč.
 MOŽNOST VYSTAVENÍ OČKOVACÍHO PRŮKAZU V CENĚ 30,--Kč
 ODBORNÁ KONZULTACE ZDARMA

OČKOVÁNÍ PROVEDE MVDr. JAN KUBÁT.

ČAS A MÍSTO OČKOVÁNÍ:
9. 00 HOD. - PARKOVIŠTĚ U TECHNICKÝCH SLUŽEB
10.00 HOD. - DOLNÍ POCHLOVICE – PŘED REST. U SPLAVU
10.45 HOD. - LIBOC - NÁVES
11.00 HOD. - CHOTÍKOV - NÁVES
11.30 HOD. - ŠTĚDRÁ - NÁVES
11.45 HOD. - ZLATÁ - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA.

* Cena zahrnuje: dopravu + vstupné na tři hodiny do Aquaparku.
Cena nezahrnuje: úrazové a zdravotní pojištění (doporučujeme si připojistit léčebné výlohy).

Časy odjezdu a nástupní místa:
Nástupní místo

Čas odjezdu

Místo odjezdu
Tržnice (výstupní místo autobusů Student

Karlovy Vary

8:00

Sokolov

8:20

Autobusová zastávka proti Gymnáziu

Cheb

8:50

U bowlingu proti nádraží

Agency)

Předpokládaná doba návratu je mezi 17 až 18 hodinou.

•
•

•

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE – V NAŠICH CENTRECH:
Karlovy Vary, Sokolovská 54, tel.: 353 234 666, 602 340 549
Sokolov, Rokycanova 1756, tel.: 352 628 788, 602 340 482
Cheb, Májová 19, tel.: 354 433 024, 602 340

Podpořit nás můžete zasláním daru na naše číslo účtu: 99 55 55 599/0300
www.sluzbypostizenym.cz
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www.facebook.com/centrumprozdravotnepostizenekarlovarskehokraje
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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 RD 1+5 v Kynšperku n.O, ul. Prokopa Holého, cena: 700.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300.000,-Kč. PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 1+1 v OV, Cheb, Lomená ul., 36 m2, 475.000,-Kč PENB ,,C“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 920.000,-Kč.
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.800.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz
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