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Milí Kynšperáci, přejeme vám
příjemné a pohodové
vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2016

Z města
Základní škola
Mateřská škola
Kynšperské strašení
Rozhovor

Sport
Kultura
Inzerce

Pozvání

Z města

Vítání občánků 23. 10. 2015
V obřadní síni sešla se malá dítka,
všechna krásná jako jarní kvítka,
některá pospávala,
jiná okolí pozorovala,
občas některé si poplakalo,
aby na sebe pozornost upoutalo.
Mgr. Štěpánka Neubergová slavnostně
přivítala:
Dianu Boreckou,
Lauru Novákovou,

Rozálii Pejsarovou,
Lukáše Pince,
Veroniku Průšovou,
Petru Trierovou,
Patrika Žigu
a Moniku Rákovou.
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 7. prosince 2015 a 4. ledna 2016

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 4. 11. a 18. 11. 2015
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/- usnesení

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 9. prosince 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

1

Z města

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

pan Juraj Šellong (80 let)
paní Anna Šimůnková (80 let)
pan František Fara (90 let)
a pan Jaroslav Sazama (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Zajímavé informace o Kynšperku nad Ohří –
zápis kroniky za rok 2015
Do konce února 2016 bude zpracováván zápis do kroniky města Kynšperk nad Ohří za rok
2015. Není v silách jednoho člověka, aby zachytil sám celé dění během roku v Kynšperku nad Ohří a jeho částech. Proto se obracím
na občany našeho města, pokud máte zajímavé informace, fotografie, které by byly vhodné pro uchování pro příští generace, můžete

své příspěvky posílat na adresu: kadava@
kynsperk.cz nebo odevzdat osobně MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4.
Všem respondentům, kteří poskytli informace
pro zápis kroniky za rok 2014, děkuji.
Bc. Alena Kadavá,
kronikář města

Poděkování
Dne 19. 11. 2015 přijal pan starosta s radními
města v obřadní síni radnice bezpříspěvkové
dárce krve našeho města, kteří byli vyznamenáni medailí prof. Dr. Janského za 20 a 40 odběrů těmito medailemi:
pan Slavomír Princ - stříbrná
pan Radek Oračko - stříbrná
pan Vlastimil Berka - zlatá
paní Dana Hlavínová – zlatá

2

pan Miroslav Bobčík – zlatá
paní Gabriela Hošková - stříbrná
pan Čeněk Soulek - zlatá
paní Mima Rakovanová – zlatá
Starosta a vedení města děkuje všem jmenovaným za jejich prospěšnou činnost.

Z města

Blahopřejeme
Ač prosté je přání naše,
však z upřímného srdce pochází,
ať pevné je zdraví vaše,
nechť vás štěstí provází.

Borecký Jan
Cibulka Václav
Štěstí, zdraví a stále veselou mysl vám do dalších let
přeje výbor ZO SPCCH

V prosinci 2015 oslaví své narozeniny členové
a členky ZO SPCCH Kynšperk n. O.:
Jirsová Miloslava
Hošková Věra
Nováček Stanislav
Mikšátková Irena

Setkání seniorů
V sobotu 14. listopadu se uskutečnilo setkání
seniorů SPCCH a z partnerského města Himmelkronu. Tentokrát se všichni sešli v místním kynšperském pivovaru. Hned po příjezdu
seniory přivítal starosta Ing. Tomáš Svoboda a s programem je seznámil ředitel MKS
Ing. Vladimír Palík. Seniory po příjezdu čekala prohlídka pivovaru, kde se dozvěděli
o historii i současnosti vaření piva spojené
s ochutnávkou zeleného piva, které se vaří

jednou ročně. Po prohlídce se všichni odebrali do sálu Dupárna, kde na ně čekalo občerstvení spojené s kulturním programem.
Vystoupily místní mažoretky a po té jim zpříjemnila chvíle kapela Fíci. Všem účastněným
i pořadatelům děkujeme.
za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Základní škola

Učíme se žít zdravě a bezpečně
V naší škole proběhl 27. října, den před podzimními prázdninami, tematický den zaměřený
na rizikové projevy chování.

Žáci 3. – 9. ročníků pracovali společně v různorodých skupinách na různorodých tématech
a děti z přípravné třídy, z 1. a 2. tříd strávily den
se svými třídními učitelkami a povídaly si o rizikových projevech chování. Děvčata z dokumentačního týmu nahlédla pod pokličku všech
skupin a takto zaznamenala své zážitky:
Sociální dovednosti - Děti si povídaly o oblíbených vlastnostech. Poté si ve dvojicích sedly naproti sobě a hrály si na zrcadlo.
Osobní bezpečí – Co dělat, když ztratíte klíče, odejdete z domova, jak odmítnout drogy,
jak se zachovat, když uvidíte kriminalitu.
Komunikace – Děti spolu komunikovaly prostřednictvím pantomimy a znakové řeči. Poznaly jiné způsoby domlouvání se, ne pouze
jen slovní komunikaci.
Bezpečný internet – Zde děti poznaly devatero bezpečného internetu, to znamená, jak se
mají zachovat, když zahlédnou vulgarity na internetu, jak se mají zachovat, když jim bude
hrozit nebezpečí například na sociálních sítích.
Dále jim bylo doporučeno, že není vhodná
pouze komunikace po sociálních sítích, která
potlačuje slovní a osobní kontakt.
Zdravé stravování – Řešily se zde poruchy
příjmu potravy, vzhled a hubnutí, odpírání skutečnosti.
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Týrání a zneužívání - Povídali si o problémech jako je týrání a sebepoškozování, jak
se může týrání a zneužívání projevit u dětí.
Návykové látky - Povídali si, o tom, co je
to alkoholismus a jaké jsou návykové látky.
Zkoušeli, jestli hoří alkohol a popel z cigarety.
Povídali si i o tom, jak se může stát z cigarety
návyková látka.
Mezi nimi - Povídali si o chování mladých
lidí, kteří mají nemoc AIDS. Říkali si také, jak
se chovat k lidem, kteří jsou HIV pozitivní.
Jak vhodně trávit volný čas - Povídali si
o tom, jak by mohli trávit volný čas. Mluvili
také o tom, jaké mají zájmy a koníčky.
Působení multimédií - Povídali si, jak
na nás působí reklama. Ptali se, co je to reklama. Říkali si, kolik tak přibližně může stát
reklama, kde se objevuje reklama a jak nás
donutí si to jít hned koupit.
Interpersonální agresivní chování - Povídali si, kdo je to extrovert nebo introvert. Dělali si i test na svůj charakter.
Sociální dovednosti - Zkoušeli si, jaké by to
bylo, kdyby byl někdo slepý a někdo němý.
Museli prokličkovat mezi židlemi, kdy jeden
byl slepý a druhý němý.
Tematický den si všechny děti náramně užily
a získaly spoustu nových zajímavých informací.
Zapsaly Klára Kocová a Nela Slámová

Základní škola

Tematický den Ptáci
16. listopadu se celá naše škola věnovala
poznání skupiny živočichů, která se jmenuje
ptáci. V různých ročnících se žáci seznámili

s určitou čeledí ptáků (pěvci, krkavcovití, vodní ptáci, stěhovaví ptáci), mohli si prohlédnout
vycpaniny ptáků (tetřívka obecného, bažanta
obecného, tetřeva hlušce, sluku lesní a kormorána velkého). Zvláštní skupinou byli dravci. Žáci se s nimi blíže seznámili a pozorovali
je na vlastní oči. Poznali jejich způsob živo-

ta, hnízdění, krmení i roli dravců v potravním
řetězci. Během tematického dne žáci počítali
různé matematické příklady, psali slohové
práce, nakreslili plakáty, zhotovili krmítka pro
ptáky.
Velké poděkování patří myslivci panu Wernerovi za možnost prohlídky vycpaných ptáků
a žákyni IX. B Veronice Wernerové za aktivní
účast v přípravě tematického dne.
Olga Tomčíková
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Zajímavosti

Osadní výbor šel lidem blíž
Členové osadního výboru se rozhodli uspořádat schůzku s občany Liboce přímo na návsi, aby je přiměli přijít a svěřit se se svými
starostmi a problémy života v obci. V neděli
25.10. se tak sešlo osm občanů Liboce se
zástupci osadního výboru (panem Farou
a Kazilovským) a k tomu si přizvali zastupitele (paní Synáčovou a pana Kubáta). Osadní výbor připravil něco na zahřátí, a tak si
všichni za vůně svařeného vína popovídali.
Z debaty vyšlo několik připomínek směrem
k městu, správě majetku, ale i správě silnic
či ČEZ. Libočtí si pochvalují opravu návsi,
zároveň právě k tomuto projektu měli nejvíce připomínek. Všichni přítomní se shodli, že schůzka byla podnětná, a proto si ji
na jaře zopakují a také zrekapitulují, které

připomínky se podařilo vyřešit. Za týden proběhla obdobná schůzka pro změnu na návsi
v Chotíkově.
Soupis všech projednávaných bodů najdete
na stránkách facebooku „Re-Generace Kynšperk nad Ohří“.				
				
syn

Turnaj ve scrabblu dosáhl plnoletosti
V sobotu 14. 11. 2015 se konal ve foyer kynšperského kina již 18.ročník „Turnaje ve scrabblu“. Zúčastnilo se jej 9 hráčů, kteří se pod
taktovkou organizátorky Jiřiny Fišerové pustili
do boje s písmenky a s nemilosrdným časem.
Po šesti čtyřicetiminutových kolech jim počítač
ohlásil výsledek. Zvítězila Alena Fiedlerová,
druhé místo obsadila Jiřina Fišerová a jako třetí
se umístila Daniela Synáčová.
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Scrabble je desková hra stará 21 let. Hráči si
při ní procvičí svoji pohotovost (co nejrychleji
složit pokud možno ze 7 písmen slovo a umístit jej na hrací desku), ale hlavně slovní zásobu.
Turnaj není jediná možnost, jak si vyzkoušet své
schopnosti skládat písmenka. Hráči scrabblu se
scházejí každé úterý od 17.00 v kině na dvě hodiny skvělé zábavy. „Rádi uvítáme nové hráče,“
vzkazuje paní Fišerová čtenářům zpravodaje.
					
			
syn

Různé

Malujeme pro radost
Dne 7. listopadu proběhla ve výstavní síni
v Panské domě vernisáž výstavy s názvem
„Malujeme pro radost.“ Na výstavě byly
ke zhlédnutí obrazy namalované účastníky
kurzu malování, které učí Karel Polomis. Vy-

čený, bylo se opravdu na co koukat. V současné době se kurz koná v Lokti. Na jaře by
se mohl konat i v Kynšperku nad Ohří, pokud
se přihlásí dostatečné množství lidí. Pokud by
měl někdo zájem se zúčastnit, může své dotazy poslat na e-mail polomis@zelenkacheb.cz
Přihlásit se může kdokoliv i začátečník.
stavujícími byly Alena Prýmková, Zdenka Kočická, Pavlína Kovaříková, Jarka Křivánková
a Jana Vaňková. I když kurz ještě nemají ukon-

MKS Kynšperk nad Ohří

Modrásková trička
V úterý 20. 10. 2015 proběhlo v naší MŠ Školní tvořivé odpoledne, kam si tradičně zvou děti
své blízké. Spolu se potom podílí na společné
práci, kterou tentokrát bylo malování a otiskování textilních barev na trička. Motiv byl
jednoduchý. Děti z HVĚZDIČKOVÉ třídy si
na světle modrá trička zdobily hvězdičky a ze

SLUNÍČKOVÉ zas sluníčka. Práce se všem
samozřejmě zdařila a děti budou svá trička
využívat celý školní rok na společné sportovní
a kulturní akce. Potom jim zůstanou na památku.
Kdo měl zájem, mohl si s dětmi vyzkoušet
i nejrůznější společenské hry, konstruktivní
stavebnice a hlavolamy. Ověřili si tak svou
zručnost, pozornost i logické myšlení.
A co příště? Asi budeme muset připravit tvoření pro maminky a taťky. Některým bylo líto, že
trička zdobili podle přání svých dětí a nemohli
tak realizovat své představy. Možná by si rádi
nazdobili i něco sami pro sebe.
učitelky MŠ Školní
fotografie najdete na www.mskynsperk.cz
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Skauti

Strašení 2015 aneb nebojte se
kynšperských skautů
Už po dvanácté pro vás skautské středisko
Lípa Kynšperk připravilo v parku za hřbitovem
tradiční akci Kynšperské Strašení. Akce byla
pro všechny odvážné děti a jejich rodiče.

Na začátku trasy byly děti ozdobeny různými
zraněními, aby se zalíbily strašidlům, která na ně
ve tmě čekala. Také si mohly vyrobit „magický“
talisman v podobě medailonku se svým ochráncem, jenž na ně po celou dobu dohlížel.
Na cestě děti čekaly nejen různé příšerky
a obludky, ale také úkoly, za jejichž splnění si
mohly na konci vyzvednout zaslouženou odměnu v podobě buřtu. Na ty, kterým se podařilo natrefit na putovní strašidlo, čekala mimo
buřtu i sladká odměna.
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Ačkoli nám počasí příliš nepřálo, na akci přišlo bezmála 160 dětí! Když k tomu připočteme početný doprovod, celkem se nás na dvanáctém ročníku Strašení sešlo okolo 250!
Chceme vám všem touto cestou poděkovat
za trpělivost, se kterou jste stáli ve frontě. Bohužel rychleji „odbavovat“ nemůžeme – jinak
by to nebylo Strašení, ale hromadná exkurze.
Na příště se pokusíme zase dobu čekání vylepšit, abyste tolik nestrádali
Fotky z akce si můžete prohlédnout na našem
FB - facebook.com/kynsperk.skauting.cz.
Děkujeme všem, kteří se naší akce zúčastnili
i těm, kteří se podíleli na její realizaci. Doufáme, že jste své účasti i přes nepřízeň počasí nelitovali a budeme se na vás moc těšit
i příští rok.
I v letošním roce se postaráme o stavbu a přípravu betléma v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a před Vánocemi vám všem přivezeme
Betlémské světlo. Užijte si závěr roku a v tom
příštím roce na viděnou!!!
Veronika P.

Mateřská škola

Co dělaly děti ze školky v Zahradní ulici?
Děti ze Zvonečkové třídy MŠ v Zahradní ulici
přivítaly občánky a jejich rodiče programem
básniček a písniček za doprovodu hudebních
nástrojů. Ukázaly, co všechno dovedou a zpříjemnily všem páteční odpoledne.
Učitelky Zvonečkové třídy
MŠ v Zahradní ulici

v lesích a poučili o správném chování v přírodě. Společně si tak užili dopoledne, proto jim
touto cestou děkujeme.
Učitelky a děti MŠ v Zahradní a Školní ulici

Myslivci ve školce
19. listopadu navštívili MŠ Školní v Zahradní
ulici myslivci, kteří si jezdí pravidelně do obou
budov mateřské školy pro kaštany, žaludy
a suché pečivo pro zvěř. Všem dětem předvedli ukázku trofejí, seznámili je se zvěří žijící

Poděkování
Jako každý rok na podzim se rodiče spolu
s dětmi pustili do úklidu zahrady mateřské
školy v Zahradní ulici. Děkujeme rodičům D.
Blažeje, G. Kaucké, S. Friedové, M. Hudského, M. Miloty, N. Richterové, T. Karkuly,
E. a D. Mochesových, A. Maškové, M. Vágnerové, M. Miklešové a P. Herinka. Díky vám
máme krásnou a čistou zahradu.

Ředitelka a učitelky MŠ v Zahradní ulici
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Hasiči

Mladí hasiči mají výborně našlápnuto
Konec roku se neúprosně blíží. Tímto bych
chtěla především vyjádřit velké poděkování
za spolupráci všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu oddílu Mladých hasičů.
Slečně Slávce Sovičové, vedoucí kroužku
Mladý hasič. Jsem vděčná za to, že jsme
do svých řad získali člena, na kterého je spolehnutí a činnost s dětmi vykonává zodpovědně a se zapálením. Panu Jiřímu Rádlovi, který dochází na hasičskou zbrojnici vždy, když
je kroužek, a v podstatě funguje jako pomocný vedoucí. Panu Marku Matouškovi, veliteli jednotky, který taktéž osobně vypomáhá
s činností kolektivu a při organizaci aktivit pro
mladé hasiče.
Samozřejmě i spousta dalších členů pomohla v rámci svých možností. Jak s činností při
kroužku, tak při výrobě nářadí, které děti potřebují.
Dále se musím zmínit o nemalé finanční podpoře, které se nám dostalo během roku 2015.
Díky vám se nám podařilo pořídit pro mladé
hasiče plno oblečení a jiných dalších potřeb,
které jsou nezbytné pro bezproblémový chod
kroužku. Naším největším podporovatelem je
samozřejmě město Kynšperk a jeho vedení.
Ti nám pravidelně již několik let poskytují fi-
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nanční prostředky, bez kterých bychom nemohli fungovat. Dále děkuji Základní škole
a paní ředitelce Mgr. Lence Hruškové Bursové, která nám také vyšla vstříc a zakoupila
část sportovního oblečení pro děti na soutěže. Poděkování patří i panu Františku Chaloupkovi, Kynšperský Kovošrot s.r.o., a paní
Mgr.Ludmile Moravčíkové, Lékárna Primula,
s.r.o. Též podpořili naši činnost a darovali kolektivu finanční hotovost, za kterou se dětem
nechala vyrobit kladina, velmi nezbytná pro
jejich trénink na soutěže.
A nesmím zapomenout především na všechny děti, které se rozhodly dělat správnou
věc. Jste všichni velmi šikovní a jsme všichni
velmi rádi, že jste se rozhodly svůj volný čas
trávit mezi hasiči. Věřím, že s námi vydržíte
a že spolu dohromady uděláme kus práce
a užijeme si plno zábavy.
Závěrem vám přeji do nového roku plno sil,
pevné zdraví a stále úsměv na tváři. Všem
vám děkuji za vaši skvělou spolupráci a doufám, že v ní budeme i nadále pokračovat.
Starostka SDH Kynšperk nad Ohří
Renata Sassmannová

Zajímavosti

Kynšperští kynologové získali medaile
6. Branný závod proběhl 10. 10. 2015, kdy
1. místo obsadila Iveta Horová a Britt, 2. místo Barbora Kovářová a Taila, 3. místo Jakub
Holub a Blacky a v Nejrychlejším běhu vyhrála Simona Panajotovová a Berry.

Měsíc říjen byl pro náš cvičák velice úspěšný. Čtyři naši členové si vždy dovezli bednová místa.

Jakub Holub a Blacky 2. místo v agility a 2. místo v součtech na agility závodech lll. Hopsání
pod Radobýlem v Litoměřicích 17. 10. 2015.
Romana Synáčová a Monthy 1. místo v tunelovém běhu na agility závodech lll. Hopsání
pod Radobýlem v Litoměřicích 17. 10. 2015.
Barbora Kovářová a Taila 2. místo na stopařských závodech 2. Stopařský speciál v Chebu
ve ve zkoušce ZM 24. 10. 2015.

Zdenka Maier a Rony dvakrát 2. místo na výstavě ve třídě mladých s hodnocením výborný na Prague Expo Dog 31. 10. 2015 a 1. 11.
2015 v Praze.

Moc všem gratulujeme.
ZKO Kynšperk nad Ohří
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Zajímavosti

V pátek 13. listopadu jsme se vydali do Francie...
Když 13. listopadu 2015 ve 23.00 hodin nastoupilo 58 chovatelů a spoluobčanů v Kynšperku nad Ohří do luxusního autobusu firmy
Autodoprava Liška, tak nikdo z nich netušil,
jakému dobrodružství jedou vstříc. Těšili se
na 28. evropskou výstavu králíků, drůbeže,
holubů, exotů a zpěvného ptactva, jejímž místem konání byla Francie a město Mety (Metz).
Pohodovou náladu v autobuse začaly kazit asi
po 1 hodině v noci přicházející SMS od rodin-

Na výstavišti jsme strávili celý den a přes
proudění tisíců návštěvníků jsme žádná bezpečnostní opatření nezaznamenali. Několik
našich odvážlivců zavítalo v odpoledních hodinách na prohlídku města Mety i přes varování
pořadatelů. Odměnou jim byla krásná podívaná na historickou část středu města.
Zpáteční cesta proběhla opět bez problémů,
a tak jsme se dostali v neděli 15. 11. po půlnoci šťastně do svých domovů.
ných příslušníků, kteří nás informovali o pumových atentátech a počtech obětí v Paříži.
Dozvěděli jsme se, že ve Francii byl vyhlášen
výjimečný stav a francouzské hranice jsou
uzavřené.
Co teď? Byli jsme asi 200 km na území SRN,
tedy ve třetině cesty do města Mety. Vrátit
se? Pokračovat? Po krátké poradě se všichni účastníci zájezdu vyjádřili jednoznačně
- pokračovat v cestě. V očekávání co bude,
jsme tedy pokračovali a po čtyřech hodinách
jsme bez jakýchkoliv problémů projeli francouzskou hranicí a zanedlouho zaparkovali u výstavního areálu v Metách. Po vystání
fronty u pokladen a vstupu do areálu, jsme
začali s prohlídkou. Pro informaci: vstup 8
Eur, katalog 12 Eur. Výstava to byla opravdu
evropská. Vystavovalo 25 států, včetně ČR.
Vystaveno bylo 39 719 ks zvířat.

12

Chtěl bych jménem pořádající ZO ČSCH poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří za finanční příspěvek na pořádání zájezdu, který byl
rozdělen mezi účastníky zájezdu s bydlištěm
v Kynšperku nad Ohří.
Ing. Miloslav Neubauer, předseda ZO ČSCH

Stolní tenis

Stolní tenis - V Chodově vládli Plzeňané
Seriál bodovacích turnajů dorostenců pokračoval v neděli 25. října v Chodově. O body svedla
boje necelá třicítka dorostenců a dorostenek
z našeho a sousedního kraje. Pomalu se stává
tradicí, že ta nejlepší umístění si odváží hosté
z Plzeňského kraje. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. První čtyři místa obsadili hráči Unionu
a Sokola Plzeň V. Dvouhru děvčat vyhrála také
dorostenka z Plzně.
Srovnávat tak výkonnost dorostenců krajů podle
výsledků těchto turnajů se nedá, když víme, že
nejlepší dva dorostenci Karlovarského kraje jsou
na soupisce prvoligového KST Cheb a hostují
právě v druhé lize za Sokol Plzeň V. Stejné je
to s nejlepší dvojicí dívek, které hostují ve druhé
resp. první lize. Bohužel jsou příliš vytíženi, a tak
se krajských turnajů zúčastňují spíše výjimečně.
Náš oddíl měl přirozeně zastoupení na tomto turnaji také. Václav Pock a Matěj Novotný skončili v elitní osmičce, ve čtyřhře vy-

bojovali třetí místo. David Moldavčuk / vloni
3. hráč kraje / nepostoupil z kvalifikační skupiny, když mu k postupu nestačilo v páté sadě
s průměrným soupeřem ani vedení 10:4!!!
Asi nebude na škodu uvést, že o den dříve,
se naši dorostenci účastnili v Chodově turnaje dospělých. Kluci nehráli špatně, postoupit
do hlavní soutěže se však podařilo pouze
Pockovi. Dorostenci už hrají soutěže družstev dospělých, včetně divize, kde pravidelně
bodují.
Pochvalu zaslouží ještě žačka Jarka Rosová,
která na turnajích hraje teprve první sezonu. V každém turnaji udělá ten malý krůček
ke zlepšení. Tentokrát dokázala porazit mj.
dorostenku Klierovou z Lomnice, která si už
např. vyzkoušela, jaké je to hrát na mistrovství ČR družstev.
OV

Máme stále nejlepší dorostence v okrese
Ve sváteční úterý 17. listopadu se ve Vintířově konal okresní přebor jednotlivců dorostenecké kategorie. Naše „výprava“ přijela
s cílem obhájit pozice z minulých sezon. Můžeme říci, že se to podařilo, i když naši hráči
přivezli o jednu zlatou medaili méně.
O pět mistrovských titulů bojovalo jednadvacet hráčů ze čtyř oddílů našeho okresu. Zdá
se, že výkonnost mladých se proti loňskému
roku značně zlepšila, bylo nač se dívat, nechyběla často ani dramatičnost.
V kategorii dorostenců stále „kralují“ naši kluci, ale své postavení museli hájit zuby nehty.
Titul ve dvouhře po velikém boji ve finále proti
spoluhráčovi z oddílu obhájil David Moldavčuk. Stříbro získal Vašek Pock /vloni bronz/.
Úspěch našich borců stál obrovské úsilí, což
dokazuje skutečnost, že Moldavčuk v semifi-

nále s Partynglem /Chodov/ už prohrával 0:2!
Podobné drama řešil Pock v pátém setu proti
domácímu Horvátovi už v osmifinále! Pevné
nervy mu pomohly v semifinále pátého setu
s domácím Visingerem. Náš hráč musel obracet stav 4: 7! Druhý titul obhájil se svou partnerkou Nesměrákovou /Vintířov/ právě Pock,
kdy finálovými soupeři byla dvojice Moldavčuk – Müllerová /Lomnice/. Bronz těsně unikl
našemu Jandovi s Vonruškovou. Třetí titul
neobhájila dvojice Pock – Moldavčuk. K postupu do finále nedokázali v páté sadě využít
výhodu dvou mečbolů, stejně se dařilo Novotnému s Jandou. Naši borci se tak museli
spokojit s bronzovou medailí.
V soutěži dívek si vedla tradičně nejlépe
děvčata z Lomnice. Po dlouhé době do bojů
dorostenek zasáhla také naše hráčka. Jarka
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Stolní tenis

Rosová, která je ještě žačka, si vedla statečně, skončila pátá a vyhrála soutěž útěchy.
S výsledky našich mladých spoluhráčů můžeme být tentokrát spokojeni, nikdo nebyl
ani napomínán, i když rozhodčí musel občas
přimhouřit oči. Tady jsou ještě rezervy! Zdá

se, že řada soupeřů začíná našim doslova
“šlapat na paty“. Je pravděpodobné, že výsledky přeborů zajistí našemu zástupci účast
na mistrovství republiky také letos.
OV

Blahopřání
Náš dlouholetý významný funkcionář
a bývalý výborný hráč kynšperského stolního tenisu
pan Pavel Haluška se dožívá 4. prosince kulatého výročí 75. let.

Blahopřejeme Ti Pavle pevné zdraví a ať tě sport ještě dlouho baví!
sportovci TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
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Kino, knihovna

PROGRAM KINA
PROSINEC 2015
úterý 1.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TEMNÉ KOUTY -vstupné 50 Kč
úterý 8.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KOBRY A UŽOVKY - vstupné 50 Kč
úterý 15.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
AVENGERS: AGE OF ULTRON - vstup 50 Kč

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI PROSINCI:
neděle 6.12. v 15.00 hod.
OVEČKA SHAUN VE FILMU - vstupné 30 Kč
neděle 13.12. v 15.00 hod.
UUUPS! NOE ZDRHNUL… - vstupné 30 Kč

neděle 20.12. v 15.00 hod.
FLINTSTONEOVI: VÁNOČNÍ KOLEDA vstupné 30 Kč

Městská knihovna
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:
Coleman, R. – Není co ztratit; Valko, T. –
Arabská dcera; Sparks, N. – Nezapomenutelná cesta; Viewefgh, M. – Biomanžel; Carlisle,
H.G. – Krev mé krve; Niedl,F. – Čekání na nekonečno; King, S. – Okamžik všeho
Historie:
Šitinová, L. – Kacířka; Hlaváček, P. – Řeka
Ohře v bájích a pověstech; Blackmore,D.J. –
Sny utkané sluncem; Cartland, B. – Král bez
srdce
Detektivky a thrillery:
Nesbo, J. – Půlnoční slunce; Hayder, M. – Vlk;
Deaver, J. – Zapadákov, Tomášková, P. –
Vražda za zásluhy; Uher, F. – Severní nábřeží;
Whitton, H. – Čtvrtý jezdec apokalypsy; Cleave, P. – Jezerní hřbitov; Cimický, J. – Noční
pacient; Gerhardsen, C. – Gideonův kruh,
Robb, J.D. – Na mě si nepřijdeš

Romány pro ženy:
Dvorecká, B. – Doteky života; Darsane, V. Recept na Araba; Jakoubková, A. – Než milenec na střeše… lepší manžel v hrsti?; Váňová,
M. – Herečka; Nachtmanová, P. – Hodinová
manželka Eva; Kelk, L. – O jedné holce; Halpern, A. – Mladá můžeš být jen dvakrát
Naučná literatura:
Toušlová, I. – Toulavá kamera 21; Raslan, G.
– Dornova metoda; Foud, K. – 500 hodin k vítězství; Kamberská, K. – Karolína, domácí kuchařka
Pro děti:
Harris, R. – Umění předstírat; Satarvandi, H.
– Stav obležení; Petrová, S. – Vodník Brčálník
a zimní radovánky; Poláček, J. – Soukromý
detektiv Matyld; Steffensmeier, A. – Lízinka
hledá poklad; Hažíková,H. – Láskožrout; Williams, D. – Příšerná teta; Cornwell, J. – Hadí
listiny

Veselé Vánoce a úspěšný rok 2016
přejí knihovnice.
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Příloha

PROČ TŘÍDÍME ODPADY?

Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životni prostředí. Umožňujeme jejich
další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich
recyklace není možná.

Vážení občané,
Město Kynšperk nad Ohří podporuje třídění odpadu a je zapojeno do systému EKO-KOM. Umožňuje
celoroční odkládání odpadů jednak do běžně dostupných, barevně odlišených kontejnerů na tříděný odpad
(plast, sklo, papír) umístěných na 35 stanovištích ve městě a v jeho částech a zároveň je občanům k dispozici
sběrný dvůr, kde je zdarma možno odložit všechny složky odpadu (vyjma stavebního), např. objemný
odpad, biologicky rozložitelné složky odpadu, nebezpečný odpad, kovy, plast, papír, sklo apod.
Sběrný dvůr Kynšperk nad Ohří, Školní 542, (vedle areálu Technických služeb)tel. 352683061, Provozní
doba: Pondělí + středa 09.30 - 18.00, Pátek 6,30 – 12.00, Sobota 9.00 - 12.00 ;
http://www.smkynsperk.cz/odpady-sberny-dvur
Vyzýváme Vás, abyste co nejvíce využívali možnosti třídit odpad a ukládali ho na místa k tomu určená do
připravených nádob (nikoliv v okolí kontejnerů či jinde). Správným tříděním odpadu pomůžete městu ušetřit
značné finanční prostředky, které je následně možno použít jinde ve Váš prospěch. Rozdíl nákladů mezi
uložením na skládce komunálního odpadu a odevzdáním zpracovatelům odpadů (tříděných) může činit až 3
420,- Kč/t.
Zároveň Vás žádáme, abyste v případě papírového odpadu a plastového odpadu snížili jejich „objem“
sešlapáváním, tak aby se do kontejnerů vešlo co nejvíce plastu a papíru a město nezajišťovalo svoz
„vzduchu“.

Při pokusném testu se do kontejneru o objemu
1100 litrů vešlo 1380 sešlápnutých dvoulitrových
PET lahví. Oproti tomu stejný kontejnepojmul
pouhých 310 PET nesešlápnutých lahví.
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Příloha

Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Jiří Bednář
Majetkový odbor
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Rozhovor

Otec dnů Ohře Miroslav Volf má sen. Chce,

OSOBNOSTI
NAŠEHO MĚSTA
Kdyby nebylo politických názorů otce,
možná by dnes Miroslav Volf provozoval vysněnou restauraci v Tachově,
a Kynšperk by tak přišel o jednu ze
svých novodobých tradic.
Je to s tou politikou pravda?.
„Já jsem původně chtěl pracovat v restauraci
jako můj otec, nebo se vyučit prodavačem.
Jenže tatínek byl považován za nepřítele režimu a tak jsem se nakonec musel od roku
1963 učit v Kynšperku písmomalířem. Ale
otec mě vedl k tomu, abych se snažil věci měnit a tak jsem se začal v šedesátých letehch
politicky angažovat. Tehdy jsme se s kamarády dohodnuli, že bude ve volbách kandidovat jako nezávislí za okres Tachov, ale nepřipustili mě ani k volbám. Angažoval jsem se
dál, ale po příjezdu ruských vojsk v roce 1968
můj otec řekl mojí tehdejší přítelkyni řekl: buď
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si ho vezmeš a odvedeš ho odsud, nebo ho
zavřou. A tak jsem se v dubnu 1969 v Kynšperku oženil. A udělal jsem dobře. Zatímco
mých dvanáct kamarádů v Tachově pozavírali, sešel jsem z očí a minulo mně to. A už jsem
zůstal v Kynšperku.“
Už tehdy vás to táhnulo k řece?
„K řece úplně ne, ale ke sportu. Já jsem
sportoval už v Tachově, kde jsem hrál fotbal
a hokej, V Kynšperku jsem se pak seznámil
se svým učitelem Jiřím Roubínkem, a díky
němu jsem začal hrát vedle fotbalu i volejbal.
No a Roubínek dělal taky turistiku, i tu vodní,
a my s ním. Navíc jsem trempoval, táhlo mě to
vždycky do přírody a řeka byla příroda. I tehdy se Ohře otevírala, zavírala, sjížděla, akorát
sjízdnost a bezpečnost byla horší. Dnes už
jsou skoro všechny jezy přestavěné a sjízdné,
nebo u nich jsou propusti, což tehdy nebylo.
Akorát že dnes už si to neužiju, nemůžu jezdit. Moc mě to mrzí, ale zdraví a soudnost mi
v tom brání. Takže jsem od praktického vodáctví přešel k teorii a jako člen sdružení Vodácká
Ohře se o řeku aspoň starám.“

Rozhovor

aby se slavilo od Weissenstadtu až po Louny
V posledních letech vás většina Kynšperáků znala spíš jako regionálního politika,
nebo majitele koloniálu. Co vede obchodníka k tomu, aby začal pořádat slavnosti?
„Když byly před lety ty velké potopy, přemýšlel jsem, že bychom se měli vrátit k pokoře
vůči krajině i řekám, a začít o ně trochu starat
jako to dělávali lidé dřív. Ale bylo třeba někde
začít. V té době jsem byl členem rady města
i výboru regionálního rozvoje Karlovarského
kraje a tak jsem z té pozice začal prosazovat,
abychom se začali o řeku víc starat, ale i ji
propagovat z pohledu turistiky. Což se povedlo. A v roce 2003 to dospělo k prvním Dnům
Ohře.“
Jaké byly?
„To, co jsem si vymyslel prvně, platí dodneška. Měl to být především hold řece Ohři a chtěl
jsem, aby se spojili ti, kdo s ní mají něco společného. Lidi, Povodí Ohře, ale třeba i firmy
které hospodaří s vodou nebo obce. A povedlo
se prosadit, že se začal pořádat vodácký závod amatérů Pohár Povodí Ohře, ze kterého
se stala skvělá tradice. A zároveň se tento den
začal rozšiřovat po toku. Teď se snažíme, aby
se to vyhlašovalo společně po celém toku, tedy
i v Ústeckém kraji a v Bavorsku. Všem se to líbí,
ale zatím se to nerealizuje tak jak bych chtěl.
Takže teď se snažíme s hejtmanem a s vznikající destinační agenturu aby se to povedlo.“
Změnil se Den Ohře za těch dvanáct let?
„Hlavně přibylo účastníků. První rok jich bylo
odhadem kolem tří stovek. Což jsme asi tak čekali, každý začátek je těžký. Dnes je jen závodníků kolem sto padesáti, a celková návštěvnost
je proti prvnímu ročníků tak desetinásobná. Ale
přesnou evidenci nemáme, na Dnech Ohře
není žádné vstupné. Myslím si, že na pdoobných akcích by ani být nemělo.“

Chystáte i nějaké novinky?
„Je to všechno o penězích a lidech. Jsem
ve věku, kdy na to nemůžu stačit sám, takže dny pořádám jako člen družení Vodácká
Ohře, i když pomáhá mi se zajištěním i celá
rodina. Ale věřím, že najdeme i další pomocníky i sponzory a příště zkusíme překvapit zase
něčím novým.“
Text Vladislav Podracký
Foto autor a archiv M. Volfa

Miroslav Volf
67 let, rodák z Tachova. Původní profesí
písmomalíř, vyučený v Kynšperku, kam
přišel jako učeň a zůstal zde dodnes.
Od roku 1990 do roku 2013 provozoval
ve městě několik obchodů s potravinami.
Vedle obchodu se věnoval také politické
práci. Nejprve jako člen Československé
strany lidové, později působil 12 let
ve funkci okresního předsedy a krajského
místopředsedy KDU-ČSL, za níž řadu let
zasedal i v zastupitelstvu města Kynšperk.
V roce 2003 stál u zrodu oslav dnů
řeky Ohře, které mají za cíl propagovat
region podél jejího toku od bavorského
Weissenstadtu až po Litoměřice.
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Rozhovor

Roman Malý, benjamínek sokolovského
oddílu boxu TJ Baník Sokolov
Chodí do 4. B Základní školy v Kynšperku nad
Ohří. Devítiletý Kynšperák má za sebou úspěšný rok začínající kariéry v boxu po boku trenéra
Jana Malého (pouze shoda příjmení).
Leden 2015. Svou premiéru mezi šestnácti
provazy zdolal ve váze do 37 kilogramů jako
osmiletý v Novém Strašecí, kde v boji rozhodla remíza. O dva měsíce později vystoupal
na stupně vítězů v Mostě a domů si přivezl
bronz. Mezi školní mládeží do 38 kilogramů
jel Roman do Mostu především sbírat zkušenosti, protože v této kategorii mohou nastupovat boxeři až o čtyři roky starší, přesto si vedl
úspěšně. Dubnové úspěchy. Další zápas byl
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pro benjamínka velice úspěšný. V přípravce
do 40 kilogramů bojoval proti Todtovi z Brandýsa. Mezi provazy nepobyl příliš dlouho. Již
v prvním kole zvítězil nad svým soupeřem
(TKO) technickým knokautem. Roman přidal
k útočení i dobrou obranu a soupeře zasahoval sériemi úderů, kde po jednom háku byl
Todt počítán, a to podle pravidel v této kategorii znamená automatické ukončení zápasu.
Bojovné srdce ukázal v Polsku. V prvním kole
sice inkasoval úder, po kterém začal krvácet
z nosu, nepříjemnou situací se nenechal zaskočit a utkání dotáhl k remíze.

Rozhovor

Říjen. Roman Malý si vybojoval vítězný pohár.
O pohár města Sokolova a Sokolovské uhelné přijeli zápasit i soupeři z Maďarska, Litvy
a Polska. Po šesti zápasech čekal na Romana sedmý, poslední, v němž využil své zkušenosti. Výhra v poměru 2:1 pomohla Romanovi
ke zlaté medaili. Benjamínek se může chlubit
i vítězným pohárem.
Jak trávíš svůj čas? „Mám v pokoji boxovací
pytel, chodím běhat a jsem také fotbalovým
hráčem kynšperské přípravky (starší). Dvakrát
v týdnu jezdím trénovat do Sokolova a připravuji se na zápasy.“
Z čeho jsi měl největší radost? „Největší radost jsem měl z úspěchu v Mělníce. A také
samozřejmě z poháru za první místo. Chtěl
bych poděkovat svým trenérům Malému, Matějovičovi a kamarádům z oddílu. Ale největší poděkování patří rodině za podporu a čas,
který mi věnují.“ A co škola? „Patřím mezi
žáky s lepším prospěchem“. Co bylo pro tebe
těžké? „Asi že jsem musel bojovat se svým
teamovým kamarádem Davidem Berkou (11)
z Baníku a nakonec jsem ho v těžkém zápase porazil. V ringu byl výborný soupeř. Mimo
ring jsme dobří kamarádi.“ Jaké máš pocity?
„Všechna ta dřina stojí za to. (Vzkaz pro ty,
kteří by se boxu chtěli věnovat.) Před zápasem jsem nervózní, po zápase lituji některých
věcí, které jsem udělal špatně a naopak jsem
šťastný, když se mi zápas vydaří.“
Tvůj vzor? „Můj nejoblíbenější boxer u nás je
Rudolf Kraj a světový Miguel Cotto.“

Roman s Rudolfem Krajem

Co je tvým cílem? „Olympijské hry, ale to je
ještě ve hvězdách“.(smích)
Romanovi přeji mnoho úspěchů. Ať se mu splní jeho sen.
Jana Tomsová
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Zajímavosti

Adventní a vánoční program 2015
Farní sbor ČCE v Sokolově, kazatelská stanice v Kynšperku vás srdečně zve na všechna shromáždění :

Ne 29.11. I. Advent

9:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

Ne 6.12. II. Advent

9:00

Bohoslužby

Ne 13.12. III. Advent

9:00

Bohoslužby

Ne 20.12. IV. Advent

9:00
16:00

Čt 24.12. Štědrý den

Bohoslužby
Vánoční koncert – Biblické písně

14:00

Dětská vánoční slavnost

23:00

Půlnoční

Pá 25.12. Boží hod

16:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

Ne 27.12.

9:00

Bohoslužby

Čt 31.12.

17:00

Silvestrovský večer – sborový dům

Pá

1.1.2016 Nový rok

16:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

Ne

3.1.2016

9:00

Bohoslužby

Setkání se konají v evangelickém kostele v Husově ulici (kostel s jednou věží) kromě silvestrovského večera, který se uskuteční na sborovém
domě v Husově ulici.
Přejeme Vám všem pokojný advent a radostné prožití vánočních svátků. Kazatel a staršovstvo sboru

Pozvánka
Nevšední hudební a společenský zážitek vám nabídne koncert
rodiny Meislovy, který se uskuteční 20. prosince v evangelickém
kostele v Kynšperku nad Ohří. Především pětiletá houslistka
Christine a devítiletá violoncellistka Petra okouzlí posluchače
svým uměním a často dojmou především ty starší ročníky až
k slzám. Program je orámován nádhernými duchovními zpěvy
Antonína Dvořáka a Jiřího Laburdy v podání altisky Petry Meisl.
Jako hudební skladatel, klavírista a varhaník se vám představí Jan
Meisl. Je krásné, když v současné nelehké době můžete spolu
s nimi prožívat radost ze společného rodinného muzicírování.
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Různé

Základní umělecká škola Kynšperk n. O.
Vás srdečně zve na

Adventní koncert – sál ZUŠ
dne 7. 12. 2015 v 17 hod.

Vánoční koncert – evang. kostel
dne 14. 12. 2015 v 17 hod.

Vánoční trhy – nádvoří pivovar
dne 12. 12. 2015 v 10 – 18 hod.

Vánoční discotéka – sál pivovaru
dne 12. 12. 2015 v 18-23 hod.
Hraje DJ Šurda
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Různé

Memoriál Hansiho Žiliny v PRŠÍ
Zveme všechny příznivce „drobného hazardu“ na den 19.12.2015
v 09:30 hod. do rest. Bílá Labuť, kde proběhne
Memoriál Hansiho Žiliny v PRŠÍ
Standardní pravidla, ze skupin se výsledky započítávají do turnaje
dvojic, postupující ze skupin hrají o celkové prvenství v jednotlivcích.
Hodnotné ceny zajištěny, startovné 50,- Kč/dvojice a 30,- Kč/přijde-li
někdo sám
Vzdejme čest památce Hansimu jednou z jeho zálib !

se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 17 hodin
v zimní zahradě Městského kulturního
střediska v Kynšperku nad Ohří
O problematice domácího násilí a stalkingu (nebezpečné
pronásledování) přijede povídat Mgr. Eva Chalupníková –
Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Sokolově. Akce je
určená pro širokou veřejnost. Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno.
Vstup na akci je zdarma.
Besedu pořádá Pomoc v nouzi, o.p.s. v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Inzerce

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně 100 000 vážně zrakově
postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v následujících oblastech:
•
•
•
•
•

informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
nácvik chůze s průvodcem
nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou

Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy předem telefonicky objednat
(nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte (brýle na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068

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 restaurace + pension v Chodově, ul. Nádražní. Cena 4.3 mil. PENB ,,E“
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+3/L v OV, O. Březiny, Fr. Lázně, 68 m2, 1.190.000,-Kč PENB ,,D“
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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Program - 2. vánoční trhy.
10,00

- Zahájení – nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10,10 – 10,30 hod. - Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
10,30 - 11,00 hod. - Vystoupení dětí z MŠ Školní a Zahradní
11,00 - 11,30 hod. - Vystoupení souboru lesních rohů
11,30 - 12,00 hod. - Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
12,00 – 12,30 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
12,30 - 13,00 hod. - Duo Miroslav Püchner, Jan Hoffmann
13,00 - 13,30 hod. - Vystoupení dětí z MŠ U Pivovaru
13,30 - 14,00 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
14,00 - 14,30 hod. - Vystoupení souboru lesních rohů
14,30 - 15,00 hod. - Duo Miroslav Püchner, Jan Hoffmann
15,00 - 15,30 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
15,30 - 16,00 hod. - Vystoupení souboru lesních rohů
16,00 - 16,30 hod. – Reprodukovaná hudba
16,30 - 17,00 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
17, 00 – 18,00 hod - reprodukovaná hudba
18,00 - 23,00 hod. – Vánoční diskotéka – sál pivovaru/ DJ Šurda/ vstupné 50,- Kč

Po celý den – v zimní zahradě pivovaru - vyrábění pro děti

Prodejci -

Paní Munková – vánoční ozdoby

ZUŠ Kynšperk – keramika, perníčky

Paní Prančlová – vánoční perníčky

KOCÁBKA – belgické pralinky, svíčky

Pan Soukup

Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.

- vánoční čaje

Paní Brossmannová – bižuterie

SŠŽ Sokolov - cukroví, pečivo, káva,čaj

Paní Fürstová - Oriflame kosmetika
Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina, jmelí
Paní Zoubková - keramiky
Paní Karásková - hračky
Paní Řezníčková – vánoční vazby
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truhlářské výrobky apod.
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