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Z města

Jmenování nového jednatele Správy majetku
Kynšperk nad Ohří
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se jmenováním jednatele společnosti Správa majetku spol. s r.o. se posledních
měsících udály některé zásadní změny, které
měly také pozdější vliv na složení vedení města. Protože ne všichni občané jsou se situací
seznámeni a opět mezi námi kolují „zaručené“
informace a fámy, rád bych Vás seznámil
s vývojem situace tak, jak se skutečně udála.
Úvodem je třeba říci, že město je 100 % vlastníkem této společnosti a pravomoci k chodu
společnosti jsou zákonem rozděleny ve zkratce mezi nejvyšší orgán obce – zastupitelstvo,
které rozhoduje o založení, případně zrušení
společnosti, navýšení základního jmění apod.
Rada města potom rozhoduje o běžnějších
provozních záležitostech, jako je schvalování
účetních závěrek, jmenování a odvolání jednatele, apod. .
Dnes už bývalý jednatel společnosti pan Werner Zährl již koncem loňského roku několikrát avizoval radě města, že ze zdravotních
a osobních důvodů chce ukončit své působení
ve společnosti a začátkem března tohoto roku
pak skutečně rezignaci podal. Proti vypsání
výběrového řízení na nového jednatele společnosti žádný z radních města nevznesl námitku, a proto jsem jej připravil k projednání
na zasedání rady města dne 25. 04. 2016.
K mému velkému překvapení na tomto zasedání radní města pan Josef Kubát podal protinávrh, a to na přímé jmenování zastupitele
města pana Reného Bolvariho jednatelem
společnosti a spolu s radními města paní Evou
Knížovou a panem Ferdinandem Bernáthem
jej většinou hlasů 3 : 2 prohlasovali. Bez výběrového řízení, bez jakéhokoliv projednání ať už
v radě města nebo v zastupitelstvu města, bez
jakéhokoliv projednání v „koalici“.

Já i místostarostka Štěpánka Neubergová
jsme předpokládali, že jak je obecně dobrým
zvykem, i v našem městě proběhne na obsazení této pozice standardní otevřené výběrové
řízení, na jehož základě bude vybrán uchazeč s nejlepšími předpoklady pro řízení naší
společnosti. Jednatel, který bude jmenován
pouze na základě svých schopností a zkušeností a nikoliv na základě známostí, osobních
zájmů nebo rozdávání „politických trafik“. Navíc se domníváme, že právě jednatel společnosti vlastněné městem by neměl být spojen
s její minulostí, kdy vznikl velmi negativní obraz společnosti Správa majetku u celé řady
občanů a předsedů SVJ v našem městě.
Takové jednání většiny radních jsem považoval za, mírně řečeno, nesprávné a v souladu
s pravomocemi, které mi poskytuje zákon
o obcích, jsem toto usnesení tzv. „pozastavil“
a předložil jej k rozhodnutí na jednání nejvyššího orgánu města – zastupitelstva. Zastupitelstvo dne 27. 04. 2016 drtivou většinou
hlasů toto nesprávné rozhodnutí rady zrušilo
a doporučilo radě města vyhlásit otevřené
transparentní výběrové řízení na obsazení pozice jednatele společnosti. K tomuto usnesení
proběhla bohatá diskuse a všem vřele doporučuji jej zhlédnout, k dispozici je na kanálu
Youtube.
Rada města tedy na doporučení zastupitelstva
vyhlásila výběrové řízení a jmenovala výběrovou komisi ve složení : Eva Knížová (radní),
Ferdinad Bernáth (radní), Josef Kubát (radní)
Iveta Škodová (zastupitelka), Pavol Vančo
(zastupitel), Kateřina Jílková (vedoucí majetkového odboru MěÚ) a Werner Zährl (jednatel
společnosti).
Dále byli jmenováni náhradníci a v průběhu
výběrového řízení ze závažných zdravotních
důvodů odstoupili z této komise paní Škodová
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a pan Zährl. Na jejich místo byli jmenováni členy komise náhradníci - paní Daniela Synáčová
(zastupitelka) a Tomáš Svoboda.
Výběrové řízení (VŘ) bylo 3 kolové a přihlásilo
se do něj 23 uchazečů. Výběrová komise vyřadila uchazeče, kteří nesplnili podmínky vyhlášení VŘ a do 2. kola, psychodiagnostické
části postoupilo 8 uchazečů. Společnost Hofírek Consulting, která tuto část VŘ prováděla,
doporučila výběrové komisi na danou pozici
pouze 2 kandidáty, a to v pořadí : 1. Miroslav
Horálek, 2. René Bolvari .
Tito uchazeči byli pozvání na ústní pohovor
před výběrovou komisi dne 27. 06. 2016.
Na základě posouzených odborných znalostí
a získaných zkušeností z oblasti chodu a řízení společnosti s ručením omezeným, z oblasti
ekonomiky, z oblasti tvorby a distribuce tepla, z oblasti údržby a úklidu intravilánu města
a z hlediska orientace v platné legislativě, doporučila 7 členná výběrová komise na pozici
jednatele:
Miroslava Horálka 4 hlasy - p. Vančo, p. Svoboda, p. Synáčová, p. Jílková
Reného Bolvariho 3 hlasy - p. Knížová,
p. Bernáth, p. Kubát
Doporučení výběrové komise ze dne 27. 06.
2016 podepsané všemi členy komise, cituji:
Na základě výše uvedeného hodnocení výběrová komise doporučuje valné hromadě
jmenovat do funkce jednatele společnosti
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s r.o. se sídlem Kynšperk nad Ohří, Chebská 697, PSČ 357 51, IČO 25233556 pana
Miroslava Horálka.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejvhodnějším kandidátem pro obsazení funkce jednatele společnosti jak z hlediska psychodiagnostického, tak z hlediska odborných znalostí,
navržené koncepce vedení společnosti a její
prezentace před výběrovou komisí se stal pan
Miroslav Horálek.
Na dalším jednání rady města dne 20. 07.
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2016 jsem na základě doporučení výběrové
komise a společnosti Hofírek Consulting předložil radě města návrh na jmenování vítěze
výběrového řízení jednatelem společnosti.
Radní města pan Josef Kubát na tomto jednání opět podal protinávrh a radou města bylo
opět schváleno usnesení o jmenování pana
Reného Bolvariho na pozici jednatele společnosti, v poměru hlasů 3 pro (Kubát, Knížová,
Bernáth), 2 proti (Svoboda, Neubergová), stejně jako dne 25. 04. 2016, kdy stejní radní navrhli a stejným poměrem hlasů jmenovali pana
Bolvariho jednatelem bez výběrového řízení.
A opět jsme byli na začátku. Navíc bylo naprosto zřejmé, že tito 3 radní jednoznačně jednali opět na základě jakési politické dohody
a naprosto ignorovali fakt, že ve výběrovém
řízení zvítězil vhodnější kandidát.
Postupoval jsem tedy naprosto stejně jako
v dubnu, usnesení rady jsem pozastavil a svolal mimořádné jednání zastupitelstva. Dne 28.
07. 2016 zastupitelstvo většinovým hlasováním
rozhodnutí rady opět zrušilo a doporučilo radě
města jmenovat do funkce jednatele uchazeče,
který ve výběrovém řízení skutečně zvítězil.
Tato nekonečná patová situace, kdy by rada
města těsnou „většinou“ zvolila svého kandidáta a zastupitelstvo by pak její rozhodnutí zrušilo,
mohla trvat i několik let. Jsem si ale naprosto
jistý, že by měla katastrofální vliv na chod celé
společnosti a mohla by vést až k jejímu zániku. Již teď je několikaměsíční nejistota na práci
společnosti znát. Řádné jmenování jednatele je
naprosto nezbytné k celé řadě právních úkonů,
je potřeba včas plnit finanční a smluvní závazky vůči zaměstnancům, státním institucím a obchodním partnerům.
Dalším řešením bylo, podat podle zákona
o korporacích návrh na jmenování jednatele
soudem. To by ale také mohlo znamenat několikaletý soudní spor, který by navíc město
stál nemalé finanční prostředky a výsledek by
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byl stejný jako v předchozím případě.
Poslední možností, přiznám se, že pro mně
osobně velmi nepříjemnou, bylo i na základě
dalších skutečností podat zastupitelstvu návrh
na změnu ve složení rady města.
Zastupitelstvo města tedy dne 28. 07. 2016
odvolalo z funkce člena rady města paní Evu
Knížovou a pana Ferdinada Bernátha. Zároveň zvolilo nové členy rady města, pana Pavla
Vanča a pana Jiřího Hrubého.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu
Werneru Zährlovi za velký kus odvedené práce a novému jednateli přeji mnoho úspěchů
v jeho dalším působení ve Společnosti správa
majetku Kynšperk nad Ohří.
                                Ing. Tomáš Svoboda
Starosta města

Volby do zastupitelstev krajů 2016
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 138/2016 Sb., s datem rozeslání dne
06.05.2016, volby do Senátu Parlamentu
ČR a zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 7. října 2016 od 14.00
do 22.00 hodin a sobotu 8. října 2016
od 08.00 do 14.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva kraje
Voličem je státní občan České republiky, který má právo volit ve volbách do zastupitelstva
kraje za předpokladu, že:
•
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje
•
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva:
•
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
•
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
•
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
•
výkon základní nebo náhradní vojenské
služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.
Občan ČR, který není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, nesplňuje podmínky práva

volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Hlasování
1) Volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je veden
ve stálém seznamu voličů. Bylo-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje
volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu
patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 22. září 2016) způsobem v místě obvyklým (na úřední desce), které části obce náleží do jednotlivých volebních
okrsků a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
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Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu
o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz
se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek, dne 30. 09. 2016 do 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa, dne 05. 10. 2016
do 16:00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy)
opatřenou úředním razítkem.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
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Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 04.
10. 2016. Na doručovací obálce bude mít každý volič vyznačeno číslo volebního okrsku
a místo volební místnosti, kde bude oprávněn
volit. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Sadu hlasovacích lístků bude možné si vyzvednout rovněž u městského úřadu.
Seznam volebních okrsků a volebních
místností v Kynšperku nad Ohří:
1) Základní umělecká škola Kynšperk nad
Ohří, Sokolovská 511
2) Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 540
3) Městské kulturní středisko v Kynšperku nad
Ohří, náměstí SNP 389
4) Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.,
Školní 764
5) ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá,
Kynšperk nad Ohří
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají
na území Karlovarského kraje pouze ve volebním obvodu č. 1 Karlovy Vary.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Podrobnější informace k volbám do zastupitelstva kraje naleznete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.
cz a také stránkách města www.kynsperk.cz
za správní a sociální odbor
Pavla Danielová
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Vymezení volebních okrsků v Kynšperku n. O.
Volební okrsek č. 1
volební místnost – Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
část Dolní Pochlovice
adresy mimo ulice 85
Nádražní 27/24, 47, 63/22
Pionýrská 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36,
36/16, 50/42, 52/38, 53, 56, 57, 58/5, 76/26,
77/24, 78/3
ev. č. 1
část Chotíkov 		
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
22, 23, 24
ev. č.: 1, 2
část Liboc
4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41
ev. č. 1
část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice 569, 915, 923, ev. č. 19
Barvířská 920/1, 924/2
Hornická 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká 365/2, 366/4
Nádražní 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6,
556/20, 559/13, 570/10, 571/7, 586, 595/8,
599/12, 617/3, 623/11, 625,
682/14, 757/15
Okružní 512/3, 513/1, 519/15, 836/19,
839/20, 884/23
Pionýrská 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,

911/9
Pobřežní 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16, 921/17
Sokolovská 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,
511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56, 917/57
Staré náměstí 306/18, 307/16, 309/10, 313/8,
315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3, 340/5,
348/7, 349/24, 351/9, 544/12
Truhlářská 352/2, 507/1
U Pivovaru 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
362/6, 363/4, 364/2, 367/3
Volební okrsek č. 2
volební místnost – Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Dlouhá 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,
87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 487/3,
541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7
Malá ulička 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6
Maxima Gorkého 1/16, 4/21, 5/19, 6/17,
12/15, 13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10,
218/3, 219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4,
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230/2, 562/14, 872/22
Mistra Jana Husa 26/5, 62, 65/10, 67/3, 71/4,
72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18
Na Příkopech 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8,
25/10, 30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní 		
134/5, 266/5, 268/11, 269/13, 446/17, 518/9
ev. č. 8/7
Petra Bezruče 103/2, 104/4, 107/10, 109/12,
110/14, 140/16, 142/13, 148/15, 153/17,
159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21, 479/11,
488/23, 528/18, 546/50, 547/34, 551/3,
560/32, 577/30, 578/28, 580/26, 581/24,
678/38, 689/1, 690/3, 691/5, 692/48, 708/42,
709/50, 718/20, 719/40, 727/1, 728/44,
731/22, 741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9,
816/18, 825/51, 840/49, 870/52, 918/53,
919/54,
Pod Domovem 117/5, 119/3, 500/1
Slepá 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
Sokolovská 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7
ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strmá 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha 430/3, 432/1, 686/4,
694/6, 755/2
Štěpánská 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků 228/2
V. B. Třebízského 605/2, 608/4, 643/6,
822/7, 853/8, 883/9
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Zámecká 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch 48/10
Zámečnická 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6
Volební okrsek č. 3
volební místnost – Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389,
Kynšperk nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka 722/2, 724/5, 725/3,
787/1, 805/4, 916/6
Bedřicha Smetany 716/2, 762/4, 769/8,
770/6, 849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
Ericha Adler Orlického 922
J. K. Tyla 441/21, 442/23, 443/6, 444/4,
896/34
Jana Nerudy 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27
Josefa Suka 767/1, 779/3
náměstí SNP 255/21, 381/25, 382/23, 383/19,
387, 388, 389, 395/27, 396/29, 397/31,
418/15, 419/17, 420/9, 423/11, 424/9, 425/7,
429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka 739/4, 743/2, 784/6
Volební okrsek č. 4
volební místnost – Střední škola živnostenská
Sokolov, p. o., Školní 764, Kynšperk nad Ohří
(budova učňovské školy)
část Kynšperk nad Ohří 		
adresy mimo ulice
ev. č.: 21, 23
Boženy Němcové 422/4, 426/2, 427/3,
428/1, 618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9,
861/10
Havířská 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6

Z města

Heydukova 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská 197/5, 210/3, 211/1, 386/17,
492/10, 493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616,
683/15, 693/11, 697/19, 698/10, 699/21,
717/25, 756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7,
834/27, 867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla 610/1, 635/5, 636/7, 657/15, 659/3,
673/19, 676/9, 677/11, 703/27, 738/17,
749/19, 753/25, 754/29, 795/2, 855/30,
856/31, 881/32, 882/33
Jana Jiskry 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8,
412/6, 416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7,
714/5, 723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky 679/7
Jiráskova 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835/19
Jiřího z Poděbrad 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka 400/11, 401/13, 402/15, 407/14,
413/12, 434/8, 437/6, 447/26,
Borovského 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,
626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6, 862/15
Křižíkova 433/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše 604/12, 607/6, 680/31
Mládeže 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem 829/2, 852/1

Příčná 406/2, 408/4
Školní 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28
U Tavírny 329, 627/1, 628/14, 629/12,
630/10, 631/8, 632/6, 633/4, 634/2
Úzká 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní 385/3, 668/2, 721/4, 892/5
Volební okrsek č. 5
volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
část Dvorečky 48, 49, 50, 52
část Kamenný Dvůr 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35
			
ev. č.:1, 2, 3
část Štědrá 2, 10, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43,
44
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
část Zlatá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47, 51, 52, 53
			
ev. č.: 1, 2

ev. č. 18
Pod Lesem 748/2, 761/4
Potoční 573/1, 574/3, 644/2
Prokopa Holého 398/14, 399/12, 640/7,
642/4, 646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10,
651/2, 666/9, 667/11, 705/6
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NABÍDKA
Město Kynšperk nad Ohří nabízí pronájem na dobu neurčitou.
Pozemek p. č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 909m2 jehož součástí je stavba – budova s číslem
popisným 384 – stavba občanského vybavení (bývalé jesle) - prostory k podnikání za cenu min.
37/Kč/m2/měsíc (cena stanovena pro rok 2016) s každoročním navýšením o inflaci.
Prostor k podnikání je umístěn v 1. NP o výměře celkem 257 m2 (, ve 2. NP o výměře celkem 157m2,
pozemní podlaží o výměře 180m2 (kotelna, bývalá přípravna jídla, kuchyně, prádelna, sušárna a žehlírna
a sklady potravin).
Pozemek p. č. 68/1 (ostatní plocha – sportoviště, rekreační plocha) o výměře 424 m2 za cenu 2,60Kč/m2/rok
(cena stanovena pro rok 2016) s každoročním navýšením o inflaci.
V ceně nájmu nejsou uvedeny ostatní služby (energie, odpady apod.)
Bližší informace o prostoru k podnikání Vám podá Bc. Žaneta Hamouzová, Majetkový odbor Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, kancelář. č. 24.
Prohlídka je možná po dohodě.
Do přihlášky (nabídky) uveďte navrhované nájemné a záměr podnikání (využití prostoru).
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Vítání občánků v měsíci říjnu 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 21. 10. 2016. Přihlášku na slavnostní
akt rodiče najdou i na stránkách našeho města: http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.

Prosíme rodiče dětí, aby vyplněnou a podepsanou přihlášku na slavnostní akt v měsíci
říjnu 2016 odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do 10. 10. 2016.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Poděkování ředitelce základní umělecké školy
Dne 16. srpna 2016 ukončila své dlouholeté
působení ve funkci ředitelky Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří paní Zdeňka Karbulová. Za její dlouholetou práci ve školství
a při vedení základní umělecké školy jí patří
naše velké díky. Vážíme si velmi dobré spolupráce, vzorné reprezentace školy a oceňujeme její přístup k dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy.

Dovolujeme si paní Zdeňce Karbulové popřát do dalších let pevné zdraví, spokojenost
v osobním životě a ještě mnoho pracovních
úspěchů v roli pedagoga, kterou bude i nadále
v této škole zastávat.
vedení města a kolektiv pracovníků
městského úřadu

Jmenování nové ředitelky
základní umělecké školy
Po projednání výsledku konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky
příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Kynšperk nad Ohří jmenovala rada
města na svém jednání dne 15. června 2016
paní Bc. Alenu Konečnou, DiS. na pracovní
místo ředitelky této příspěvkové organizace,
a to s účinností od 16. srpna 2016.

Nově jmenované ředitelce školy přejeme
ve funkci mnoho pracovních úspěchů a do budoucna se těšíme na spolupráci.

vedení města
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Změna pravidel pro povolování vyhrazených parkovacích míst na území města Kynšperk nad Ohří
Rada města Kynšperk nad Ohří schválila
na své schůzi konané dne 10. 08. 2016 Dodatek č.1 „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro povolování vyhrazených parkovacích
míst na území města Kynšperk nad Ohří“.
Obsahem dodatku č. 1 je změna termínu podání žádosti o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa na další kalendářní rok.
Žadatel o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa je povinen podat žádost do 31. 10. daného kalendářního roku.
V případě, že žádost o prodloužení nebude
podána v daném termínu, bude vlastník (Město Kynšperk nad Ohří) mít za to, že o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího
místa uživatel již nemá zájem a vyhrazené
parkovací místo bude uvolněno pro další zájemce.

Poplatek za prodloužení vyhrazeného parkovacího místa je i nadále splatný do 31. ledna
příslušného kalendářního roku.
Tímto opatřením město vychází vstříc uživatelům parkovacích míst tím, že jim umožní správní poplatek zaplatit v řádném termínu.
Uživatelům všech vyhrazených parkovacích
míst na území města Kynšperk nad Ohří bude
zasláno během měsíce září 2016 oznámení
o změně uvedených pravidel a jeho povinnosti
podat žádost do 31.10.2016.
Znění dodatku č.1 bude zveřejněno na webových stránkách města Kynšperk nad Ohří
a na úřední desce. Bližší informace Vám podá
paní Černá, kancelář č. 24, majetkový odbor
města.
Zdeňka Černá
referent majetkového odboru
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Nabídka Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří pro rok 2016 – 2017
Nabízíme vám možnost výuky v oborech:
výtvarném
literárně – dramatickém
hudebním
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou: děti předškolního věku,
školáci, studenti i dospělí bez omezení věku,
na základě vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk
n/O od 1. 9. do 19. 9. 2016.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky – tel.
352 683 229, 725 054 850
1.9
8.00 - 17.00 hod.
2.9. – 19.9.
13.00 – 17.00 hod.
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Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSÍ NA DECHOVÝ
NÁSTROJ – TRUBKA, LESNÍ ROH, TUBA,
BARYTON, TENOR – BUDEME VYUČOVAT ZDARMA!!!
ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU STUDOVAT VÝTVARNÝ OBOR, MOHOU NAVÍC NAVŠTĚVOVAT
CELÝ ROK VÝUKU KREATIVNÍ TVORBY /
NOVÉ METODY PRÁCE S RŮZNÝMI MATERIÁLY/ – NOVĚ OTEVŘENO.
Těšíme se na stávající i nové žáky.
Kolektiv učitelů ZUŠ

Botas

Botas
Vážení a milí Kynšperáci,
hned v úvodu se musím omluvit za zpožděné
zpravodajství z letošního 34. ročníku oblíbeného BOTASu. Nejprve jsem hned po skončení
závodu nastoupil na operaci do nemocnice,
po návratu jsem rehabilitoval, pak odjel Pavel
Kováčik za hranice všedních dnů a konečně (přiznám se bez mučení) poněkud selhal
komunikační kanál mezi námi dvěma. Takže
k věci.
Samotný závod se jel 21.května 2016 za příjemného počasí a ke startu se dostavilo solidních 22 posádek. Pořadatelé, v čele s hlavním rozhodčím Jirkou Roubínkem a ředitelem
soutěže Pavlem Kováčikem, připravili opět zajímavou trasu s náročnými i humornými soutěžemi, oproti minulým ročníkům přibyly i nějaké
inovace, a tak se opět mohl rozběhnout lítý boj

o mety nejvyšší. Po napínavém průběhu mohli
organizátoři v restauraci Skleník vyhlásit výsledky – pro omezený prostor uvedu alespoň
prvních pět posádek :
1.Pospíšil,Rozsnyaki,L.Sadílek,Hrubý
– 4385 bodů
2.Radakovič,Gajič,Wágner,Řezníček
– 4575 b.
3.Machytková,Prančlová,Soukupová,Sadílková
– 4731 b.
4.Tunega,J.Tunegová,Z.Tunegová,Adlofová
– 5123 b.
5.Veselý,Veselá,Goldbergerová,Brunátová
– 5284 b.
Nejlepší navigátor : V.Stehlík
Nejlepší řidič: M.Tunega
Miss BOTAS: A.Zicklerová
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Botas

Samozřejmě musím uvést ty, bez nichž by
BOTAS nemohl proběhnout a jimž tímto děkujeme, tj. sponzory :
MO ČSSD, Šramota- opravy hydraulických
systémů, Řeznictví Odrava, Kosmetika Fürstová, Kynšperský pivovar, Milota- Obuv, Lékárna Kynšperk, Sedmikráska, Restaurace
Skleník, Lajka, manželé Komárkovi, Košata- U Krkovičky, Papírnictví Fiedler, dotace
od MÚ Kynšperk.
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům i zúčastněným za hladký a férový
průběh závodu a zároveň pozvat co největší
počet posádek na příští, již neuvěřitelný 35.
ročník našeho závodu. Příští rok nashledanou
a BOTASu zdar !
                                             Čeněk Malý

Kultura

Den Ohře
máme již 15 let za sebou, co v Kynšperku nad
Ohří slavíme den úcty k naší řece Ohři. Letošní
ročník oslav se snad vydařil kladně po všech
stranách . Přálo nám počasí, a když přejí naši
sponzoři a pomůžou přátele, tak se občané
a vodácký turisti dobře baví . Snad roznesou
do okolí, jak se v Kynšperku nad Ohří u řeky
závodí a kulturně baví. Letos již pár akcí přibylo, v obci Vojkovice uspořádaly neckyádu
s hudebním fesťáčkem, v Klášterci nad Ohří

s oslavou řeky Ohře přivítaly také otce vlasti
Karla IV. i s celou družinou a velkým kulturním programem. Byl dán slib sponzory, že další rok opět pomůžou oslavy uspořádat. Také
pár nových přátel slíbilo pomoc s přípravou
a zajištěním oslav . Sliby se prý musí plnit!!
Letos v roce 2016 přibylo jak závodníků, tak
i účastníků, vítězi závodů jsou naši staří známí 70 ti letí pánové Činčera a Sýkora v čase
1 hodina 32 minut. Přátelé z partnerského

města Himmelkrone přislíbili, že za rok přijedou i jejich vodáci a účastní se závodů . Mně
zůstává poděkovat sponzorům a přátelům
za pomoc . Zastupitelům a starostovi města za příspěvek, dále POVODÍ OHŘE s.p.
- VOSS Sokolov dále firmám GPH Kynšperk
n/O - pivovar Zajíc Kynšperk n/O - Stavebniny KESSL
LAnova Jáchymov – Autodoprava Josef Rybár – půjčovny lodí DRONTE
a PUTZER – Správa majetku města Kynšperk
n/O , jednatelce a kolektivu pracovníku s mis-

trem panem Vítkem a elektrikářům, reklamní
firma NIKO – MKS Kynšperk n/O – Sbor dobr.
hasičů Kynšperk n/O – modeláři Pavel Vláčil
a spol. – Jiřímu Roubínkovi a Zuzaně a Jiřímu
Pěčovi - za kraj náměstek hejtmana Ing. Miloslav Čermák za Povodí Ohře Ing. Martin Zoul
a Ing. Zděnka Štípková a všem, na které jsem
asi zapomněl .
Děkuje pořadatel  Miroslav Volf
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Zajímavosti

VRÁNOV 2016 – „NÁMOŘNÍCI“
Je až k neuvěření, jak ten čas letí. Připadá
nám, že to bylo nedávno, kdy jsme se sešli,
abychom připravili pro děti program, který vyplní třináct jejich prázdninových dnů zábavou,
dobrodružstvím, novými zážitky a kamarády.
Uteklo to jako voda a letos jsme tak již po šestnácté vyrazili na letní tábor – VRÁNOV.
Ještě před táborem se 109 táborníků dozvědělo, co je to letos čeká za dobrodružství.
Všechny děti obdržely dopis, kde je námořní
společnost zve na společnou plavbu po mořích
a oceánech celého světa. Děti musely nejprve
splnit námořnické minimum a naučit se námořnický kodex. V podvečer třetího dne pak byl
přečten kodex, včetně sankcí za jeho porušení.
Každý člen posádky stvrdil svým otiskem prstu
jeho oficiální verzi, dostal námořnické tričko,
přívěšek a mohl pak vyplout vstříc novému
dobrodružství.
Malí námořníci se opravdu nenudili. Kromě
toho, že museli zlepšit svou fyzickou kondici
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při nejrůznějších soutěžích, hrách a soubojích,
je čekaly i prověrky duševní, kde se při plnění
zapeklitých úkolů z mozečků jen kouřilo. Neméně důležitá byla i spolupráce a soudržnost
v celém kolektivu a zejména v jednotlivých
posádkách. Bez schopnosti „táhnout za jeden provaz“ se posádky málokdy obešly, ať
už se jednalo o stavbu lodí, vysílání námořnické abecedy či jiné úkoly. Nádherná byla také
táborová hymna, ke které si složil každý oddíl svou sloku, a pak jsme ji společně zpívali
na nástupech. Ta se nám opravdu povedla.
Postupně se zdatné skupiny námořníků přibližovaly k různým přístavům, aby doplnili zásoby a vodu a vydali se na další cestu.
V závěru tábora byl unesen z každé posádky
jeden námořník. Všichni se museli hodně snažit nejprve najít piráty, kteří to měli na svědomí, a potom své členy vykoupit za vzácné karty, které shromažďovali po celý tábor. Byl to
souboj s časem, vlastním důvtipem a schop-

Zajímavosti

nostmi, ale nakonec se přeci podařilo. Členové oddílů byli vykoupeni a posádky mohly
doplout do svých cílů.
Vránov 2016 je už jen nádhernou vzpomínkou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
bez kterých by se nám nepovedlo připravit
pro děti spoustu zážitků a nádherných chvil.

za zásobování………všichni udělali veliký kus
práce – DÍKY.
Díky patří také panu Vránovi za pronájem areálu – bylo nám tam fajn.

V první řadě děkujeme všem vedoucím, kteří
se 24 hodin denně věnovali dětem, posádce
v kuchyni, díky níž jsme měli jen a jen úžasná jídla a spokojená bříška, zdravušce, která
ošetřovala odřená kolena, zbavovala nás klíšťat a vždy měla medicínu na všechny bolístky, ale také ostatním – za úklid, za táborové
stránky, za nádhernou výzdobu celého areálu,

tkání na VRÁNOVĚ 2017 ……..AHOJ
Za vedení tábora Martina Nemethová
a Jiřina Gogolová

Touto cestou také chceme poděkovat za finanční a materiální podporu – městu Kynšperk nad Ohří, městu Březová u Sokolova,
firmě VEOLIA, paní Faustové, paní Kutilové,
Sokolovské uhelné a.s., Lucii a Martinovi Štěpánkovým, řeznictví Košata – Odrava a všem
ostatním, bez kterých by byla příprava mnohem těžší- DĚKUJEME.
Přejeme všem hezký zbytek prázdniny, ještě
spoustu fajn zážitků a už teď se těšíme na se-
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Kino

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2016
úterý 6.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Jak básníci čekají na zázrak
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor
i schopností sebeironie, i když už s lehkým
nádechem skepse. V něčem jsou však jiní.
Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem.
Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání.
A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat!
Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok
jde za svým snem o natočení celovečerního
filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné
auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho
zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán
dělá zástupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není
nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová, Lukáš
Vaculík a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka

ta. Zkušený lovec a trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů
vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí
na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím
nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí
medvěda grizzlyho. Medvědí útok sice přežije,
ale je těžce zraněný a lovecká výprava se musí
rozdělit. Zatímco většina lovců pokračuje v cestě, s Glassem a jeho synem zůstanou jen dva
muži, John Fitzgerald (Tom Hardy) a Jim Bridger (Will Poulter). Ti více méně jen čekají, až
zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat
v cestě. Ale zraněný lovec stále neumírá, a tak
se Fitzgerald rozhodne čekání na nevyhnutelné zkrátit. Při pokusu o nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne Glassův syn, kterého Fitzgerald zabije. Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter a další.
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 156 min.

úterý 20.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Dvojníci

120 min.
úterý 13.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

REVENANT Zmrtvýchvstání
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo
a čas s hodně relativní hodnotou lidského živo-
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Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný
jako odborník na zámky, počítače, elektroniku
a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář,
přesto ho ženy milují... Právě mu teče do bot,
protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne
z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním

Kino

amen... Zachrání ho náhoda – do cesty se mu
připlete jeho dvojník, středoškolský profesor
Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání, a těm dvěma se zázračně změní život. Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma
i ve škole, Richard je pronásledován mafiány,
protože mu nevěří, že není Honza. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová
a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 103 min.
úterý 27.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PROMÍTÁME
POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ZÁŘÍ

neděle 4.9. v 15.00 hod.
Robinson Crusoe:
Na ostrově zvířátek
Animovaný, Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 90 min.

Učitelka
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků
jejich rodiči za účelem osobního obohacení,
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy
o prospěch svých milovaných dětí většina
rodičů třídní učitelce základní školy podléhá
a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné
pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se
rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci
se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit
na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského
charakteru inspirovaného skutečnou událostí
se sice odehrává na začátku 80. let, ale jde
o příběh univerzální, který by se mohl odehrát
kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost
vládnou světem bez ustání. Hrají: Zuzana
Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka a další. Slovensko / Česko, MP,
vstupné 50 Kč, délka 102 min.

neděle 11.9. v 15.00 hod.
Zootropolis: Město zvířat
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
109 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

PROMÍTÁME PRO DĚTI V PRVNÍ
ŠKOLNÍ DEN

neděle 18.9. v 15.00 hod.
Kung Fu Panda 3
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
94 min.
neděle 25.9. v 15.00 hod.
Konečně doma
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
92 min.

čtvrtek 1.9. v 11.00 hod.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
92 min.
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Zábava

Léto superhrdinů
Komiksové prázdniny si užily děti na letním
táboře v Letinách u Plzně. Zařazením do oddílů Capitan America, Batman, Superman
a Otazník si vybrali hrdinové svého vedoucího. Se svými nadpřirozenými schopnostmi se
proti sobě utkali v celotáborové hře. Čtrnáct
dní překonávali superhrdinové různé nástrahy
a zažili neuvěřitelná dobrodružství. Stezku od-

vahy, zkoušku Airsoftu, hledání pokladu nebo
různé hry, batikování triček, koupání, diskotéky, pyžamovou párty, opékání buřtů, spaní
pod širým nebem aj. Ale hlavně si odnesli
úžasné vzpomínky, které jim zůstanou napořád. Těšíme se příští rok na Safari.
Oddíláci Míša, Kája, Áďa, Péťa
a vedoucí tábora Jana
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Různé

Vzpomínáme
16. 8. 2016 zemřel pan Otto Zitzmann, kynšperský rodák, který působil více než 40 let
ve Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku
nad Ohří. Zapojil se už jako šestnáctiletý,
zúčastnil se mnohých zásahových akcí, vždy
pomáhal jako hasič v extrémních podmínkách,
jezdil na soutěže hasičů. Všechen svůj volný
čas věnoval aktivní práci v hasičském sboru
a budování kynšperské „hasičárny“. Naposledy byl v Kynšperku na setkání hasičů při příležitosti výstavy hasičské techniky.
Děkujeme za jeho práci a přínos pro město.
Za vedení města Štěpánka Neubergová

DEN OHŘE 2016
Voda teče a čas běží, již patnáct let slavíme
v Kynšperku nad Ohří a v celém Karlovarském kraji DEN OHŘE, den úcty k naší řece
Ohři. Je to pro nás velká možnost být přizván
k napsání několika slov o historii oslav úcty
a pokory k toku řeky, která dala i historické
jméno našemu regionu od keltského AGARA,
německého EGER k českému OHŘE, jehož
povodí se dělí historicky na horní Poohří a dolní Poohří. V roce 1997, když zasáhly velké
povodně Českou republiku a přišlo o život 49
lidí, jsme si uvědomili, že voda, která přináší
život, ho umí i vzít. Řeka potřebuje nejen úctu,
ale také mnoho práce a odpovědnosti. Řeka
Ohře to jsou potůčky, potoky a řeky, které ústí
do hlavního toku. Odpovědnost je na nás, aby
Ohře sloužila a pomáhala našemu kraji nejen
v rozvoji průmyslu, ale také v rozvoji turistiky
pro návštěvníky Karlovarského kraje. Cykloturistika má velkou podporu všech, cyklostezka
Ohře a odbočky k velkému množství historických měst a objektů. Spolu s cyklostezkou
byla utvořená a podporovaná krajským úřadem i vodácká turistika. Několik vodáků a přá-

tel řeky Ohře s podporou krajského úřadu
a s podporou mnoha zastupitelů vytvořilo
občanské sdružení Vodácká OHŘE. Pár let
trvalo, než jsme přesvědčili dostatečný počet
zastupitelů Karlovarského kraje, aby alespoň
na území Karlovarského kraje ustanovili a vyhlásili, že každá poslední sobota v měsíci červenci bude DEN OHŘE, den úcty k této řece,
pokory a oslav. To se povedlo a podle usnesení krajských zastupitelů č. ZK 143 / 06 /10 se
tento den stal již oficiálně prvním regionálním
dnem oslav a svátku řeky v České republice.
Velkou podporou je Karlovarský kraj, dále pak
město Kynšperk nad Ohří, POVODÍ OHŘE
s. p., Vodohospodářská společnost Sokolov,
která se stará o vypouštění čisté vody do Ohře
a mnoho dalších přátel řeky Ohře, bez kterých
by se tato akce dala jen těžko uskutečnit. Povedlo se nám pořádat již jedenáctý vodácký
závod amatérů na 18 km z Tršnice u Chebu
do Kynšperka nad Ohří ,,O pohár POVODÍ
OHŘE, s. p." Letošní vítězové, pánové Činčera a Sýkora se předvedli skvělým výkonem 1
hodina 32 minut. A to nemluvím o věku těchto
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dvou pánů, kteří strčili do kapsy i podstatně
mladší závodníky. S propagací Karlovarska
jako dobré vodácké rekreace, kultury a zábavy pro celé rodiny nám pomáhají účastníci
oslav DEN OHŘE rozvážet i do zahraničí. A co
si přát dále? Pomoc přesvědčit zastupitele
Severočeského kraje o vyhlášení Dne Ohře

i na jejich území a spolu pak zapojit i Bavorskou stranu, aby tento den úcty byl na celém
toku řeky Ohře, od pramene ve Smrčinách až
po ústí do Labe u Litoměřic.
		      Ing. Tomáš Svoboda
a Miroslav Volf     

Triatlon
Pro ty, co tento sport neznají, jde o kombinaci
plavání, kola a běhu, to vše v kuse v maximální zátěži, jakou jen dokáže lidské tělo vyvinout. Mé jméno je Lukáš Pekárek, je mi 19 let,
od narození bydlím v Kynšperku nad Ohří a reprezentuji Českou republiku v terénním triatlonu. Triatlon jako takový jsem začal dělat někdy od čtrnáctého roku, do té doby jsem hrál
fotbal za místní klub Slavoj Kynšperk a jezdil
za cyklistický tým CK Team Bike Březová, kde
jsem pochytil první zkušenosti ze systematické přípravy. K triatlonu mě dostala rodina, protože každoročně v Plzeňském kraji pořádáme
triatlon pro širokou veřejnost, a v neposlední
řadě Petr Mrva, který mi ukázal pravou krásu tohoto sportu, bohužel s námi od loňského
incidentu na Jesenici nemůže být. Dříve pro
mě byl tento sport něco nemožného, spojení
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tří disciplín mě děsilo, postupem času jsem si
to ale zamiloval. Triatlon se pro mě stal každodenní rutinou. V prvním ročníku střední
školy jsem začal trénovat se sokolovskými
atlety, kde nás koučoval učitel ze základní
školy Martin Procházka, sem tam jsem chodil
plavat, kolo jsem stále trénoval s březovským
týmem. Našel jsem si skvělého osobního trenéra Martina Berku, se kterým druhým rokem
spolupracuji. Dal mi nový pohled na trénování,
novou motivaci, přesně to, co jsem potřeboval. Připojil jsem se k plaveckému klubu Baník
Sokolov, kde tvoříme skvělou partu, a Václav
Sobotka se snaží o to, abychom na tréninku
i při plaveckých závodech podávali skvělé
časy. S dřinou a několikafázovými tréninky
denně přicházela také první umístění. V roce
2014 jsem na Mistrovství České republiky

Různé

v terénním duatlonu v Praze získal stříbro,
což byl základní „kámen“, od kterého jsem se
odrazil. Tréninky se začínaly vyplácet. Našel
jsem si nový tým LAWI, který mě do současné
doby podporuje. V roce 2015 jsem obsadil celkově třetí místo v Českém poháru Terénního
triatlonu, na Světovém poháru v Prachaticích
jsem se umístil třetí v kategorii juniorů a zís-

kával další a další skvělá umístění. Rok 2016
pro mě byl náročný v tom, že jsem měl na začátku sezony zánět v kotníku, což mě limitovalo v trénincích. I to mi ale nebránilo posbírat
bronzovou republikovou medaili v Mostě a například obsadit na Evropském poháru v Polsku
druhé místo v kategorii. Triatlon jako takový je,
jak časově, tak finančně, náročný sport, proto bych touto cestou chtěl poděkovat vedení
města Kynšperk, že díky jejich podpoře mohu
maximálně dělat to, co mě baví, a plnit si své
sny. Podpora ať od rodiny, kamarádů, širokého okolí, je to, co mě neustále žene dopředu
a nechává mě na sobě tvrdě dřít. Proto bych
i Vás, čtenáře, uvítal v mé rutině a nabídl vám,
díky mé nové fracebookové stránce“ Lukas
Pekarek“, sledovat moji aktivitu, kde budou
přibývat reporty ze závodů v cestě za mými
sny . V listopadu se chystám na Mistrovství
světa v terénním triatlonu v Austrálii, proto
jestli mě chcete podpořit v mé cestě, není jednodušší cesty než mne kontaktovat, za jakoukoliv pomoc jsem nesmírně vděčný .
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Burza

PODZIM

BURZA

ZIMA

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, VYBAVENÍ A HRAČEK
o
o
o

Dětské oblečení, botičky
Hračky, dětské sportovní vybavení
Kočárky a jiné….

17. 9. 2016 13:00 – 16:30 HOD.

MKS Kynšperk nad Ohří – Zimní zahrada kina
16.9.2016 (pátek)

16:00 – 19:00 hod.

- výběr věcí k prodeji

17.9.2016 (sobota)

13:00 – 16:30 hod.

- prodej

18.9.2016 (neděle)

10:00 – 12:00 hod.

- vrácení věcí, vyúčtování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 614 750,
NEBO EMAIL: burza.kynsperk@seznam.cz A MY VÁM
PŘIDĚLÍME POŘADOVÉ ČÍSLO
MAX. POČET VĚCÍ K PRODEJI 40 KS + 15 HRAČEK
!! NEPOUŽÍVAT MALÉ LÍPKY A ŠPENDLÍKY !!!!

Pořadové číslo:

1

VZOR PRO OZNAČENÍ VĚCÍ

Název věci + velikost:

Triko dl. rukáv Spiderman
Vel. 104
Cena

40,- Kč
22

z prodeje odečítáme 10% a za věci určené
k prodeji neručíme !!!

věci označte štítkem dle vzoru, vyhotovte seznam na A4
a v označené tašce doneste

Kultura
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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:
Kelly, M. L. – Kulka; Lambert, K. – Dům žen
bez mužů; Heathfield, L. – Zahrada spáčů;
Enger, C. – Matčiny dary; Mišani, D. – Případ
pohřešovaného; Fenwick, L. – Cizinec z Cornwallu; Turecká, D. – Nalož to
Historie:
Stockwin, J. – Hedvábný strom; Jeffries,
S. – Umění hříchu; Beráková, Z. – Po meči

i po přeslici; Laurens, S. – V zajetí hraběte
z Glencrae; Češka, S. – Případ holesické lásky; Worth, S. – Strmý pád, Láska a válka
Detektivky a thrillery:
Falco, E. – Tvrďáci; Nesser, H. – Münsterův
případ; Robb, J. D. – Smrtící sliby; Češka, S.
– Láskyplná smrt; McDermid, V. – Střepiny ticha; Trent, Ch. – Uloupené tělo
Romány pro ženy:
Calonita, J. – Krásky; McIntosh, F. – Slavičí
píseň, Gruber, V. – Z tebe peklo ráj; Nachtmanová, P. – Vdaná potvora
Čtení pro děti:
Horáková, E. – V ZOO není žádná nuda; Cabot, M. – Princezna školou povinná; Matějovský, B. – Čuňa, Zulu a Ferda; Váňová, H. –
Pohádkový pokojíček
Příjemný podzim s hezkou knihou,
přejí knihovnice

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogům i správním zaměstnancům Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří za jejich
příkladnou, svědomitou práci a za skvělý kolektiv, po dobu mého působení ve funkci ředitelky této školy.
V uměleckém školství jsem již 44 let a funkci
ředitelky jsem začala vykonávat v současné
budově ZUŠ před 26 lety.
Za tuto dobu prošlo školou mnoho a mnoho
dětí, kterým jsme předali základy jak hudebního, výtvarného, ale i dramatického umění.
Mnozí je využívají i ve svém dalším životě.
Jsem moc ráda, že rodiče chápou, že vzdělání, které získají děti v naší škole je pro ně
přínosem.
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Děkovala jsem zaměstnancům v ZUŠ, ale chci
poděkovat také všem organizacím v našem
městě za velmi dobrou spolupráci.
Myslím si, že jsem za sebou nechala kus poctivé práce a s čistým svědomím jsem vedení
školy předala nové ředitelce paní Bc. Aleně
Konečné Dis., která v naší škole vyučuje hru
na klavír již 13 let a úspěšně prošla vyhlášeným konkurzem. Přeji jí, aby dělala svou práci
tak ráda jako já. Ve škole zůstávám jako učitelka hry na akordeon a keyboard a budu se
těšit na další děti, které se chtějí na tyto nástroje učit hrát.
Karbulová Zdeňka
bývalá ředitelka ZUŠ Kynšperk n.O.

MŠ U Pivovaru

MATEŘSKÁ ŠKOLA U PIVOVARU SLAVÍ !!!

30

LET JE KRÁSNÉ JUBILEUM A PŘÍLEŽITOST

SE SETKAT SE VŠEMI, KTEŘÍ OD 1. ZÁŘÍ 1986 MATEŘSKOU ŠKOLU
NAVŠTĚVOVALI.

3. září připravujeme od 8 hodin Den úsměvů s těmito dárky:
8.00
10.00

hodin – zajištění provozu pro děti včetně stravování
hodin – vernisáž dětských prací v Panském domě
se skupinou Šarkáni
12.00 – 13.30 h. – oběd, odpočinek dětí
13.30 – 15.00 h. – ukázkové hodiny angličtiny a jógy
15.00 - 17.00 h. - vystoupení Inky Rybářové
S ÚCTOU DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA FINANČNÍ DARY,
ZA KTERÉ BUDE ZAPLACEN PROGRAM.
Těšíme se na Vás!
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kanDiDátka
Do krajskýcH Voleb

č 1. jUDr. Martin Havel
hejtman karlovarského kraje
krajské Volby 2016
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kanDiDátka
má č. 2
jakub Pánik

náměstek hejtmana Karlovarského kraje, Cheb

má č. 3
Miloslav Čermák

náměstek hejtmana
Sokolov

má č. 6
Pavel Čekan

starosta města Ostrov,
Ostrov

má č. 14
eva Horná

administrativní pracovnice,
Cheb

má č. 22
Marian odlevák

právník Karlovarské krajské
nemocnice, Kolová

má č. 30
Martina Princová
bankovní poradce,
Nejdek

má č. 38
Vlasta kaiserová
ředitelka mateřské školy,
Sokolov

má č. 4
ředitelka Karlovarské bahení lázně,
Poslnakyně PČR, Karlovy Vary

má č. 7
jan Picka

starosta města Sokolov,
Sokolov

vedoucí pracovník, radní
města Chodov, Chodov

starosta města Cheb,
Cheb

vedoucí pracovník,
Mariánské Lázně

starosta obce Chlum sv. Máří,
Chlum Svaté Maří

má č. 31
David bracháček
ekonom,
Františkovy Lázně

má č. 32
Michal Červenka
řízení rizik,
Rotava

má č. 39
Martina koudelná
úředník Krajského úřadu KV, Kyselka

má č. 40
Miroslav adam
technik,
Cheb

má č. 10
richard Ullisch

ředitel pro obchod a marketig
sklárny Mosser, Karlovy Vary

má č. 17
Vladimíra břeňová
pedagog,
Cheb

má č. 24
Miroslav Hrůza

2016 - karloVarský kraj

má č. 9
tomáš svoboda

starosta města Kynšperk nad
Ohří, Kynšperk nad Ohří

má č. 16
Pavlína lišková

manažerka neziskových
organizací, Ostrov

má č. 23
zdeněk Vršecký

Do krajskýcH Voleb

technik
Cheb

má č. 8
Petr navrátil

má č. 15
josef Pojar

má č. 5

Markéta wernerová Hana Hozmanová

lesní inženýr,
Ostrov

dělnice,
Rotava

má č. 41
Monika lapáčková
mateřská dovolená,
Habartov

má č. 19

konzultant,
Nejdek

ekonom, radní Karlovy Vary,
Karlovy Vary

stavební inženýr,
Cheb

má č. 21
Martin Hrubý

materiálový účetní,
Kynšperk nad Ohří

má č. 29
jiřina Deutschová
učitelka,
Kynšperk nad Ohří

má č. 36
Daniela soukupová
administrativní pracovnice,
Karlovy Vary

má č. 43
Marcela nečekalová

má č. 13
edmund janisch

radní Karlovarského kraje,
Karlovy Vary

má č. 28
zdeněk Míkovec

má č. 35
Václav Veselý

důchodce,
Kraslice

má č. 42
štěpán cingroš

má č. 20
vedoucí laboratoře,
Cheb

má č. 27
antonín lebeda

technik,
Habartov

má č. 34
Petra svobodová
úřednice,
Cheb

má č. 12
alena Červená

učitelka,
Sokolov

romana Poplšteinová Pavel Vanoušek

speciální pedagog,
Toužim

má č. 26
oto teuber

starosta obce Nový Kostel,
Nový Kostel

má č. 33
Martin Gruber

starosta obce Březová u K.V.,
Březová u K.V

místostarosta města Plesná,
Plesná

má č. 18
soňa tatarová

má č. 25
jiří Vojtěch

má č. 11
Václav Mleziva

má č. 37
Gabriela Hoyerová

místostarostka obce Nový
Kostel, Nový Kostel

má č. 44
kateřina svobodová
administrativní pracovnice,
Kynšperk nad Ohří

má
má č.
č. 44
45
Marek Mikeš

vedoucí pracovník,
Sokolov

Volby 2016 - Program pro volby do zastupitelstva karlovarského kraje
1

- Rodina
• Podpora aktivit zaměřených na rodiny
s dětmi
• Bezplatné jízdné pro žáky a studenty

4

- Sociální služby

7

- Lázeňství, cestovní ruch

• Další zlepšování kvality sociálních
služeb
• Nové kapacity kapacity a udržení
stávajících
• Aktivní senioři

• Podpora rozvoje cestovního ruchu
• Další rozvoj páteřní cyklostezky Ohře
• Podpora volnočasových aktivit seniorů
• Rozšiřování činnosti destinační agentury

do Prahy
• Zásadní rekonstrukce silnic II. a III.
třídy
• Jednotné jízdné a jízdenky na území
celého kraje
• Tlak na rekonstrukce nádraží v kraji

• Více prostředků na podporu sportu
mládeže
• Podpora odpovědných firem které podporují sport a kulturu v regionu
• Podpora modernizace sportovišť

10

- Ekologie a životní prostředí
• Zachování dotačního programu pro
včelaře
• Podpora tradičních kulturních a společenských akcí v malých obcích
• Tlak na podporu zemědělské výroby
oproti pouhé údržbě krajiny

Vážení přátelé a spoluobčané,
8 - Školství a vzdělávání
Podpora průmyslu
srdečně Vás zveme 5v -•sobotu
dne 1.října 2016
od 14.hodin na přátelské
posezení
venkova
11 - Podpora
Nové průmyslové zóny a rozvoj stáva• Vybudování veřejné vysoké školy v KV
jících
kraji
• Podpora boje s invaznivními rostlinami
• Nová pracovní místa, a kampaně
to zejména na
• Pokračování postupné modernizace
• Rozvoj třídění odpadů
v rámci předvolební
do
Kynšperského
pivovaru.
Sokolovsku
škol
3 - Zdravotnictví
• Podpora projektů inovace a vývoje
• Podpora univerzity třetího věku
- Kultura
Připravili
jsmenemocnic
prov Vás bohaté
občerstvení a k poslechu
a dobré
náladě12hudební
produkci.
• Stipendia pro studenty
VŠ kteří budou
• Dokončení modernizace
působit po ukončení studia v kraji
• Podpora tradičních kulturních akcí v
Karlových Varech, Chebu a Sokolově.
6 - Doprava
kraji
• Více financí na mzdy zdravotnického
Těšíme
se
na
setkání
s
Vámi.
• Rozvoj regionálních muzeí a jejich
personálu.
• Tlak na dostavbu dalších úseků dálnice
9 - Sport
2

- Bezpečnost

• Zvyšování bezpečnosti v městech a
obcích
• Realizace projektu bezpečné školy
• Prevence a aktivní imigrační politika

• Vybudovat první kamenný hospic a
podporovat mobilní hospicovou péči
• Zachování a rozvoj onkologické péče

sbírek
• Podpora vyzby kulturních akcí a cestovního ruchu (destinační agentura)

MO ČSSD Kynšperk nad Ohří

jsMe Váš teaM!

www.karloVarsko.socDeM.cz
www.facebook.coM/cssDkarloVarskykraj
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný,
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní,
úsporný, dobře propojený uvnitř i navenek, ohleduplný
ke slabším. A právě těchto deset úhlů pohledu na
spokojený život je obsahem našeho politického programu
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně
tvoříme a zveřejňujeme.
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VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení
na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného
systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program
podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,
aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu
k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke
zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní památky.
Více na spokojenykraj.cz

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz
spokojenykraj
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@spokojenykraj
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Kandidátní listina ODS
do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Volby ve dnech 7. - 8. října 2016
1

2

3

Ing. Karel
Jakobec
Sokolov,
místostarosta
města Sokolov

Ing. Jan
Bureš
Ostrov,
manažer

Mgr. Tomáš
Linda, MBA
Cheb,
jednatel společnosti

16

17

Jiří Vaněček, BBA Mgr. Jaromíra
Nová Role,
Rusiniková
obchodní ředitel
Hranice,
učitelka

28

29

Tomáš Nesrsta
PhDr. Tomáš
Karlovy Vary,
Dostál Cheb,
jednatel společnosti správce památkových objektů města
Cheb, historik

40

41

Bc. Martin Prokop Miloš Kubíček
Karlovy Vary,
Aš,
podnikatel
výpravčí

30

18

Jaroslav Hlavsa
Loket,
lesník

30

František Pešek
Šabina,
starosta obce
Šabina

42

Josef Novotný
Loket,
stavař

19

Petr Dohnal
Karlovy Vary,
podnikatel

31

Ivan Vrzal
Karlovy Vary,
manažer

43

Pavlína
Volkovjaková
Ostrov,
podnikatelka

20

Radim Diviš
Kraslice,
podnikatel

32

Václav
Dobřemysl
Citice,
živnostník

44

Ing. Dušan
Parihuzič
Sokolov,
vedoucí oddělení
katastrálního úřadu

21

PhDr. Martina
Kuželová
Cheb,
ředitelka Městské
knihovny v Chebu

33

Jaroslav Přibáň
Cheb,
trenér, soukromý
podnikatel, místopředseda Českého
atletického svazu

45

Petr Hradil
Cheb,
projektant

Inzerce

4

Ing. Petr
Bursík
Karlovy Vary,
architekt

5

MUDr. Jan
Svoboda
Cheb,
ředitel Západočeského divadla v
Chebu

10

11

MUDr. Tomáš
Pospíšil
Karlovy Vary,
lékař

RNDr. Ing. Jaroslav
Kočvara
Cheb,
ředitel Gymnázia
Cheb

22

Ing. Otakar
Maceška
Karlovy Vary,
technik

34

Ing. Miroslava
Štorkánová
Karlovy Vary,
primátorka města
Karlovy Vary 19921994

23

Ing. Roman Kořán
Mariánské Lázně,
vysokoškolský
pedagog

35

Dr. Vladimír
Kajlik, Ph.D.
Mariánské Lázně,
vysokoškolský
pedagog

6

7

Ing. Petr
MUDr. Jiří Brdlík
Čavojský
Karlovy Vary,
Horní Slavkov,
lékař
ředitel střední školy

12

13

8

9

Mgr. Pavel Janus
Sokolov,
ředitel střední školy
ISŠTE Sokolov

14

Mgr. Ladislav
Ingeborg Štiková René Bolvari
Kynšperk nad Ohří,
Sedláček
Jáchymov,
vedoucí střediska
Sokolov,
místostarostka
ředitel Městského
města Jáchymov
domu kultury Sokolov

24

Mgr. Tomáš
Provazník
Sokolov,
ředitel FK Baník
Sokolov

36

Mgr. Maria
Čerňavská
Horní Slavkov,
lékárnice

25

Ing. Bc. Romana
Marečková
Smolné Pece,
starostka obce
Smolné Pece

37

26

Ing. Milan Krčín
Habartov,
ekonom

38

Ing. Jiří Chval
Mariánské Lázně,
ekonom

15

MUDr. Ing. Robert
Plachý
Cheb,
ředitel zdravotních
a sociálních služeb

27

Ing. Michal Pospíšil
Cheb,
krajinný architekt

39

Mgr. René Roubík Šárka Chocová
MUDr. Monika
Karlovy Vary,
Chodov,
Drozdová
obchodní ředitel
finanční poradkyně Cheb, lékařka gynekologicko-porodnického
oddělení KKN Cheb

www.ods.cz
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ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Zve své členy na zájezd do Litoměřic dne 12.9. 2016 na „Zahradu Čech“, na který Město Kynšperk nad Ohří přispělo
příspěvkem 3.000,- Kč. Odjezd je naplánován na 6,00 hodinu z autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří.
V autobusu je 49 míst a poplatek pro členy ČZS a jejich rodinné příslušníky je 150,- Kč na cestu tam a zpět. Pro
nečleny - ostatní - je poplatek 250,- Kč.
Členové ČZS mají možnost se závazně přihlašovat u svých předsedů osad, nebo u předsedy svazu Ing. Barona na
telefonu 734 368 536.
Pro členy ČZS je rezervován termín přihlášek do 30.6. 2016 a po tomto datu i pro ostatní, až do 9.9. 2016 kde je
možnost se přihlásit na tento zájezd dle volné kapacity.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že s námi prožijete hezký den
na Výstavišti v Litoměřicích mezi květinami a zahrádkářskými
potřebami. Je objednáno krásné a slunné počasí. 

Za ZO ČZS Kynšperk,
předseda svazu
Ing. Josef Baron
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Kultura
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