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Milí Kynšperáci,
přejeme Vám pěkné a pokojné
vánoční svátky, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v roce 2018.

Z města
Policie ČR
Skauti
Zajímavosti
KSK Centrum

Kultura
Knihovna
Základní škola
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Z města

Vážení spoluobčané,
s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání
lidských srdcí. Čas radosti, veselosti, lásky,
pokoje a míru. Čas, kdy se snažíme alespoň
na malou chvíli představit a zavzpomínat si
na krásné chvíle prožité v tomto roce a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na ty poslední
vánoční svátky i na své blízké, kteří jsou někde v zahraničí, nebo již nejsou mezi námi.
Nyní se můžeme opět zamyslet nad kouzlem
a atmosférou vánočních svátků. Přitom se
snažíme nezapomenout na své blízké, přátele a známé, aby v tomto krásném čase nebyl
nikdo sám.
Letošní rok byl velmi specifický na investiční
akce, na které jsme vyčlenili bezmála 21 miliónů korun. Mezi ty největší patří předání nového hasičského vozu místní jednotce SDH,
vybudování druhé etapy lokality „Třešňovka“,
vybudování nového dětského centrálního hřiště a revitalizace stávajících dětských hřišť,
rekonstrukce teplovodního kanálu v ulici U Pivovaru – rekonstrukce je nutná před realizací
nového parkoviště v ulici Krátká a revitalizací
velkého parkoviště U Pivovaru, oprava a vybudování nového osvětlení od ZUŠ až po ulici

Na hrázi, plynová přípojka z nové na starou budovu ZŠ v rámci rekonstrukce vytápění staré
budovy, další etapa opravy povrchů mezi garážemi u tenisových kurtů, oprava komunikace
Zahradní – kanalizace je opravena, kompletní
oprava povrchu i s podložím a v neposlední
řadě oprava jedné poloviny skleněné fasády
kina u restaurace Skleník. Tyto a další akce
menšího rozsahu se nám podařilo za uplynulý rok 2017 zrealizovat. V nastoleném trendu
chceme pokračovat i příští rok 2018.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi proto, abych Vám všem popřál příjemné svátky, štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách. Zároveň Vám všem přeji,
abyste do nového roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné,
ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to
patří k životu. No nezapomeňme však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Krásné vánoční svátky
Vám přeje Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Přivítejme a prožijme společně vánoční atmosféru
v našem městě
1.12.
Výstava vánočních perníčků - výstavní síň ( do 16.12.)
9.12.
Vánoční trhy v pivovarském dvoře ( od 10.00 hod. )
13.12. Adventní koncert žáků ZUŠ – evangelický kostel ( od 18.00 hod. )
17.12. Adventní koncert B. Zemanové – katolický kostel ( od 17.00 hod. )
24.12. Setkání u jesliček v kostele – vánoční pozdrav zástupců města 14.00-16.00 hod.
25.12. – 26. 12. Jesličky v kostele
14.00 – 17.00 hod.
1.1.
Novoroční ohňostroj v parku u kostela ( od 18.00 hod. )
6.1.
Tříkrálový koncert v katolickém kostele – tříkrálová sbírka ( od 16.00 hod.)
Věříme, že si najdete v předvánoční době chvilku času pro příjemné chvilky s hudbou a svými
přáteli, potěšíte se a vyberete si z velmi pestrého programu.
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým 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 2017 oslavili významné životní
výročí:

paní Gerta Štochlová (80 let)
paní Terezie Kušnerová (90 let)
a pan Ernest Kozánek (80 let).
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

Vítání občánků
Starosta města Ing. Tomáš Svoboda 27. 10.
2017 slavnostně přivítal na radnici nově narozené kynšperské občánky: Anetu Trepákovou,
Zdeňka Soukupa, Tomáše Vrabce, Lukáše
Mikleše, Šarlotu Svůrovou, Nellu Schmidtovou, Michaela Matějku, Stellu Kocovou, Mar-

kétu Horkou, Davida Mišinského, Amálii
Kočárkovou, Vladimíra Růžičku, Rozárii Oračkovou a Filipa Jiráska.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Foto: zdroj Valerie Kutišová (fotografie si rodiče dětí mohou vyzvednout u p. Kutiše v bývalé trafice vedle restaurace
Koruna)
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Upozornění - poštovní schránky a jejich označení
Při distribuci hlasovacích lístků ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo
zjištěno, že řada nemovitostí na území města označena čísly domovními není vybavena
poštovními schránkami a v bytových domech
jsou některé poštovní schránky bez označení.
V souvislosti s vyhlášením volby prezidenta
České republiky v měsíci lednu 2018 vyzýváme voliče, aby si zajistili řádné označení poštovních schránek (jménem a příjmením), aby

jim mohly být začátkem měsíce ledna dodány
hlasovací lístky.
Děkujeme za pochopení

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Kam s odpadem?
Vážení občané,
v souvislosti s blížícím se koncem roku a příchodem vánočních svátků dojde jako každoročně ke zvýšené produkci objemu odpadu
všeho druhu. Ve spolupráci se společností
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
město zajistí zvýšenou četnost svozu odpadů.
Nárůst produkce odpadů bývá skokový a kapacita nádob je v těchto případech nedostatečná.
Tímto Vás vyzýváme, abyste co nejvíce využívali možnosti třídit odpad a ukládali ho
výlučně na místa k tomu určená do připravených nádob (nikoliv v okolí kontejnerů
či jinde).
Zároveň Vás žádáme, abyste v případě papírového odpadu a plastového odpadu snížili
jejich „objem“ sešlapáváním, aby se do kontejnerů vešlo co nejvíce plastu a papíru a město
nezajišťovalo svoz „vzduchu“.
V případě naplnění kapacity nádob vyčkejte
na jejich vyprázdnění a nepohazujte odpad
po okolí (opravdu není nutné, aby město v období svátků vypadalo jako skládka), podejte
zprávu o naplnění konkrétních nádob na stanovišti na adresu bednar@kynsperk.cz nebo
využijte služeb sběrného dvora.

Sběrný dvůr Kynšperk nad Ohří, Školní
542, (vedle areálu Technických služeb) tel.
352 683 061, 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
Při pokusném testu se do kontejneru o objemu 1100 litrů vešlo 1380 sešlápnutých
dvoulitrových PET lahví. Oproti tomu stejný kontejner pojmul pouhých 310 PET nesešlápnutých lahví.
Jiří Bednář, majetkový odbor
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Oslava stříbrné, zlaté či diamantové svatby
Výročí svatby patří k oblíbeným oslavám. Městský úřad Kynšperk nad Ohří upozorňuje občany města, kteří v roce 2018 oslaví
významné výročí od uzavření sňatku a mají
zájem o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří, aby tuto skutečnost oznámili na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře
č. 4 Bc. Aleně Kadavé. Slavnostní obřad, při
kterém dochází k obnovení manželského sli-

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

Školská rada
Školská rada zvolená v roce 2015 vykonává
svoji činnost při Základní škole Kynšperk nad
Ohří, okres Sokolov, příspěvkové organizace
ve složení: pan Daniel Krejčí a paní Tatiana Bayerová (zvoleni za zákonné zástupce
nezletilých žáků), Mgr. Irena Všetečková
a Mgr. Linda Křížová (zvoleni za pedagogické
pracovníky) a Bc. Alena Kadavá a Bc. Pavla
Danielová (jmenované radou města za zřizovatele).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Školská rada se mimo jiné např. vyjadřuje

k návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních a středních školách, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy.
Zápis a přijatá usnesení školské rady naleznete na stránkách základní školy www.zs-kynsperk.cz.

za školskou radu Bc. Alena Kadavá

Den se starostou a místostarostkou
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 4. prosince 2017 a 8. ledna 2018
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Volba prezidenta České republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., volbu
prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin a sobotu 13. ledna 2018 od 08.00
do 14.00 hodin, případné druhé kolo volby by
proběhlo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který
má právo volit za předpokladu, že:
•
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
•
ve druhém kole volby může volit i občan,
který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
•
nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-

•
•

lebního práva:
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

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 28. prosince
2017) způsobem v místě obvyklým (na úřední
desce), které části obce náleží do jednotlivých
volebních okrsků a uvede adresy volebních
místností.

Seznam volebních okrsků a volebních místností v Kynšperku nad Ohří
Číslo volebního
okrsku

Volební místnost

1

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří

2

Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad
Ohří

3

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří

4

Budova č. p. 764, Školní 764, Kynšperk nad Ohří (bývalá budova učňovské
školy)

5

ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
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Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu, je zapsán, vydá obecní
úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho
žádost voličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu, popřípadě
zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou
volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede,
do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu,
kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb.
Formulář žádosti o voličský průkaz najdete
na webových stránkách našeho města.
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání

voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je pátek, dne 05. 01.
2018. Konec lhůty pro osobní žádost o vydání
voličského průkazu je středa dne 10. 01. 2018
do 16:00 hodin.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 09.
01. 2018. 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.
Podrobnější informace k volbě prezidenta
České republiky najdete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.
cz a také stránkách města www.kynsperk.cz
(http://www.kynsperk.cz/mesto/volby-2018/)
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. – 21. 10. 2017 proběhly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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V Kynšperku nad Ohří se volilo v pěti volebních okrscích. Celková účast byla 49,17%.
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Přehled účasti za jednotlivé volební okrsky
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1043

582

55,80

582

581

99,83

2

1070

478

44,67

478

478

100,00

3

726

433

59,64

433

428

98,85

4

950

540

56,84

540

533

98,70

5

730

189

25,89

189

187

98,94

Celkem

4 519

2 222

49,17

2 222

2 207

99,32

Zdroj:https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps411?xjazyk=CZ&xnumnuts=4103&xobec=560499&xpm=371
Výsledky hlasování v Kynšperku nad Ohří
Strana
číslo

Platné hlasy
název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

170

7,70

2

Řád národa - Vlastenecká unie

20

0,90

4

Česká str.sociálně demokrat.

175

7,92

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

72

3,26

8

Komunistická str.Čech a Moravy

203

9,19

9

Strana zelených

21

0,95

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

11

0,49

12

Strana svobodných občanů

41

1,85

13

Blok proti islam.-Obran.domova

7

0,31

14

Občanská demokratická aliance

3

0,13

15

Česká pirátská strana

171

7,74

19

Referendum o Evropské unii

7

0,31

7

Z města

20

TOP 09

45

2,03

21

ANO 2011

864

39,14

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

6

0,27

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

38

1,72

26

REALISTÉ

4

0,18

27

SPORTOVCI

8

0,36

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

14

0,63

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

314

14,22

30

Strana Práv Občanů

13

0,58

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=5&xobec=560499&xvyber=4103
S celkovými výsledky voleb se mohou občané města seznámit na webových stránkách:
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Výzva
pro soukromé podnikatele, neziskové organizace, společnosti, sportovní oddíly, občany
a další, kteří mají zájem poskytnout informace o své činnosti do kroniky města Kynšperk
nad Ohří za rok 2017, aby je předali osobně

na MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře č.
4 nebo zaslali elektronicky na adresu kadava@kynsperk.cz nejpozději do 31. 01. 2018.

Předem děkuji za Vaši spolupráci
Bc. Alena Kadavá, kronikář

Poděkování
Děkuji zaměstnancům Technických služeb
v Kynšperku na Ohří, kteří opakovaně pomáhali při vyklízení mateřské školy ve Školní ulici.
Tento týden se nám podařilo společnými silami a po naplnění několika kontejnerů budovu
této mateřské školy zcela vyprázdnit. Moc dě-
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kuji za ochotu a perfektně odvedenou práci,
i když to byla pro všechny smutná činnost.

Mgr. Vlastimila Prchalová

Různé

Proč je uzavřena smuteční síň
Vzhledem k četným dotazům občanů jsem se
sešla s jednatelem SM p. M. Horálkem a zeptala jsem se na probíhající opravy smuteční síně
v našem městě.
V létě letošního roku se vlivem přívalových srážek projevily závady na střešních konstrukcích
smuteční síně. Došlo k zatékání vody v místech
stropů, zazděných svodů i podlah. Bylo nutné
provést kontrolu již nefunkčních kanalizačních
svodů pomocí kamerových sond, které potvrdily jejich neprůchodnost vlivem navazující
zborcené podzemní kanalizace. Současně
muselo být provedeno provizorní odvodnění
šikmých střech, aby nedocházelo k dalšímu
poškozování stěn a stropů budovy. S ohledem
na závažnost výše uvedeného stavu budovy
bylo nutné zadat studii proveditelnosti odbornému projektantovi. Na základě doporučení
byla vybrána dodavatelská firma, která provedla rozsáhlé opravy střešní konstrukce, svodů

a odkanalizování dešťové vody. Po provedení
těchto oprav bylo přistoupeno k vysoušení stěn
objektu (osazen odvlhčovač), které v současné
době stále trvá, neboť stěny jsou zcela nasáklé
vodou. Dále byl prokonzultován s majetkovým
odborem možný rozsah oprav smuteční síně.
Jakmile budou stěny vysušeny, bude zahájeno
provedení nutných zednických prací (osekání
omítek, zdění, štukování) a následné vymalování poničených prostor. Je třeba vzít v úvahu,
že stav celé budovy je po více než čtyřicetiletém používání bez nutných investic velice žalostný a případné větší opravy by vyžadovaly
statisícové částky.
Předpokládáme, že se během několika měsíců
(2-3) podaří dát smuteční síň do takového stavu, aby mohla být opět využívána občany našeho města jako vhodné a důstojné místo pro
poslední rozloučení s nejbližšími.
Š. Neubergová, místostarostka

Rozptylová loučka na hřbitově
v Kynšperku nad Ohří
Na základě dotazů našich spoluobčanů byla
oslovena J. Papoušková, Dis., aby vytvořila studii k realizaci rozptylové loučky v levé
dolní části našeho hřbitova. Využila k tomu
travnatou plochu na hranici pozemku hřbitova u stávajícího oplocení. Protože je celá
plocha svažitá, bude nutné při realizaci rozptylové loučky nejdříve provést terénní úpravy. I stávající oplocení je už ve špatném stavu
a je tedy plánováno jeho odstranění a výměna
za nové. Na plot navazuje brána, která bude
sloužit jako vstup k rozptylové loučce. Od této
brány je navržena přístupová cesta o šíři 1,5 m
pro příchod pozůstalých na smuteční obřad.
Na konci cesty bude rozšířena zpevněná plocha, která bude určena pro pozůstalé. Do trav-

naté plochy určené pro rozptyl ostatků by
neměl nikdo vstupovat. Cesta bude dále pokračovat pro odchod zúčastněných. Všechny
zpevněné plochy by měly být z kamene. Pro
výsadbu jsou doporučeny sloupovitě rostoucí
jehličnany – tisy, dále pak tavolníky, bohyšky,
zimostráz, čemeřice, rododendron, kapradí,
čechravy, skalníky a bobkovišně.
A kdy bude realizována? Jakmile se na úpravu této části hřbitova vyčlení z městského rozpočtu finanční prostředky (odhad - asi šest set
tisíc korun), může se s realizací začít.
(Čerpáno ze studie Rozptylová loučka Kynšperk nad Ohří, 2017)
M. Horálek, jednatel SM,
Š. Neubergová, místostarostka

9

Různé

Setkání s přáteli
V sobotu 4. listopadu se uskutečnilo každoroční setkání našich seniorů s přáteli z partnerského Himmelkronu. Tentokrát přijeli Himmelkronští k nám do Kynšperka nad Ohří.
Po krátkém zastavení v kině se vypravily dvě
výpravy na prohlídku hradu Seeberg a Františkových Lázní.
Po dobrém občerstvení u kávy a napečených
koláčů, zákusků a různých sladkostí všichni
zhlédli vystoupení dvou skupin mažoretek pod

jak je pěkné každé setkání, jak se stále více
prohlubuje naše partnerství a přátelství. Představitelé Himmelkronu H. Pötz, P. Assmann,
E. Tischer, H. Matusek poděkovali za pěkné
společné odpoledne. Všem účastníkům byly
předány drobné dárky.
Poděkování patří všem ženám ze spolku SPCCH, které napekly dobroty ke kávě a staraly
se o všechny přítomné, D. Šultysové za provedení našich německých přátel, L. Křížové
za tlumočení, řediteli MKS V. Palíkovi a jeho
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vedením I. Trefilové a A. Kociánové. Setkaly
se tak dvě generace – nejstarší a nejmladší.
Mažoretky předvedly, jak pochodují a tančí
na hudbu a umí cvičit s hůlkou, senioři a seniorky si tak zavzpomínali na dobu svého mládí
a děvčata odměnili potleskem. Pak si všichni
společně zazpívali ve svém rodném jazyce
– Kynšperští česky, Himmelkronští německy
za doprovodu harmonikáře a zpěváka K. Rozkota. Starosta T. Svoboda připomněl všem,

Různé

zaměstnancům za příjemné zázemí a obsluhu, F. Kunešovi za vytvoření pěkného hudebního doprovodu, E. Fréharové za průvodcovství a zprostředkování přijetí na Seebergu, Y.

Milfaitové za spolupráci a pomoc, mažoretkám
za jejich krásné vystoupení.
Těšíme se zase za rok, a to v Himmelkronu.
Š. Neubergová, místostarostka
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Různé

Domov pro seniory
V rámci plánované kulturní činnosti pro uživatele Domova pro seniory v Kynšperku se
v měsíci září uskutečnilo hudební vystoupení
harmonikáře Jiřího Homolky. Tentokrát nás
potěšil pásmem lidových písní, ale i písněmi
z vlastní produkce. Senioři si s ním své oblíbené písně – Fůra slámy, Čtyři pány bílejch
koní a Nikdy se nevrátí pohádka mládí, společně zazpívali.
Po roce nás v říjnu navštívil pan Karel Šedivý
z Vestce u Prahy s pořadem o Karlu Hašlerovi

“Máte rádi Hašlerky?” V jeho pásmu písní se
senioři dozvěděli další zajímavosti ze života
Karla Hašlera a dokonce ochutnali i “slavné
bonbóny” Hašlerky. Na závěr zazněla známá
píseň Ta naše písnička česká, po které následoval bouřlivý potlesk.
Obě hudební vystoupení se uskutečnila za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.
Jana Mühlhans, pracovnice aktivizace

Nahoru a dolů
To je prostě sport, jednou se daří a podruhé to
nejde a nejde. Tak nějak se dá charakterizovat
i letošní lukostřelecký rok Martina Hámora.
Na úvod sezóny třetí příčka na halovém mistrovství republiky ČR, pak trápení na letním
mistrovství republiky ČR a na světových pohárech v Salt Lake City a Berlíně, poté nárůst
výkonnosti a suverénní vítězství ve finálovém
kole první ligy ČR a nakonec nezúročení celoroční dřiny a momentální vysoké výkonnosti
na mistrovství světa v Mexico City.
„Mexico City byl pro mě jeden z vrcholů, a o to

trápení završil posledním výstřelem do šestky.
A co dál? Sice mám splněny reprezentační limity i na příští rok, ale hodlám se především
věnovat výchově mladých talentovaných střelců v LK ESKA Cheb. Závěrem bych rád poděkovat za dlouholetou podporu rodině, fanouškům a městu Kynšperk nad Ohří.“
více mě mrzí, že jsem nepostoupil z kvalifikace o jediný bod, když jsem se celý závod
potýkal s nevyrovnanou výkonností, až jsem
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LK ESKA Cheb

Zajímavosti

KSK centrum o.p.s. a Národní potravinová sbírka 2017
Dne 11. listopadu 2017 proběhl 5. ročník Národní potravinové sbírky, jejímž ústředním
mottem je „Potraviny pomáhají“. Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci
s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou ČR.
Během celého dne mohli zákazníci obchodních řetězců Tesco, Globus, Penny, Kaufland,
Albert, Lidl, BILLA, Makro a drogerie dm markt
a ROSSMANN darovat trvanlivé potraviny
a vybrané druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. Darované zboží putovalo
do potravinových bank, které budou potraviny
dále distribuovat místním dobročinným organizacím. Tyto organizace bezprostředně pomáhají lidem ohroženým chudobou, například
matkám v azylových domech, dětem v dětských domovech, seniorům, lidem s handicapem a lidem bez domova.

ních hodin zaměstnanci naší organizace i přes
nepřízeň počasí seznamovali občany s charakterem potravinové sbírky, třídili a balili darované potraviny. Díky solidaritě zákazníků
jsme do národní potravinové sbírky přispěly
úctyhodnými 530 kilogramy trvanlivých potravin a drogerie, a to i přesto, že obchodní dům
Billa je na okraji Karlových Varů, u výjezdu
směrem na Prahu a frekvence nakupujících
není tak velká, jako ve velkých obchodních
centrech v přístupnějších dislokacích.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
zákazníkům, kteří nákupem potravin, byť
za sebemenší částku, přispěli na dobrou věc
a dali tak najevo, že jim osudy lidí, kteří kolikrát žijí na hranici chudoby, nejsou lhostejné.
Božena Haindlová, DiS
vedoucí občanské poradny
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary

Naše organizace KSK centrum o.p.s. Karlovy
Vary byla vybrána, aby zajišťovala NPS 2017
v obchodě Billa v Karlových Varech. Od ran-

KSK centrum o.p.s. a sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
(dále jen „SASRD“), znamená práci sociálních
pracovnic v terénu. Je založena na dobrovolné spolupráci s rodinami, ať už úplnými či
s jedním rodičem. Tyto rodiny se dlouhodobě

potýkají s řadou problémů nebo se nacházejí v náhlé krizové situaci, se kterou si nevědí
rady a potřebují pomoc. Sociální pracovnice
doprovázejí, pomáhají a podporují rodinu tak,
aby překlenula obtížnou životní situaci s co
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nejmenšími následky a stabilizovala situaci
všech jejích členů.
Pracovnice SASRD s uživateli řeší především
zajištění bezpečného hospodaření s finančními prostředky, spolupráci s úřady a školou, nevhodné bydlení, stálé zaměstnání, péči o děti,
neshody partnerů, užívání návykových látek či
alkoholu apod.
Pokud se v nějaké rodině podaří zažehnout
jiskřičku naděje, je zde předpoklad i opětovné
motivace a možná aktivace chuti k životu, postupné získání odvahy jednat a začít svůj život
řídit a prožívat.
Velmi záleží na lidském přístupu terénní sociální pracovnice a na snaze rodiny se svou
tíživou životní situací začít pracovat. Jedná se
o malé krůčky, dlouhodobou spolupráci a navázání partnerského vztahu mezi terénní sociální pracovnicí a rodinou.

V roce 2017 se naše služba SASRD dostala do rodiny, jejíž životní situace byla kritická,
prognóza velmi nepříznivá, hrozilo odebrání
dětí z rodiny a jejich umístění v náhradní rodinné péče. I přes obavy a překážky se podařilo
matku samoživitelku aktivovat, dodat jí sebedůvěru, postupně odbourat její strach a obavy
a motivovat ji k životu. Našla si zaměstnání,
díky svému příjmu již není na pomoci druhých.
Jak ona, tak i její děti, se zapojily do běžné
společnosti. Stále je však co řešit a s touto
rodinou bude naše služba pracovat i nadále.
Podstatné ale je, že rodina zůstala spolu a že
děti vychovává jejich matka, která jim je dnes
dobrým příkladem do života.
Přejeme si, aby se taková aktivizace podařila
ve více rodinách.
Mgr. Eva Kunešová a Eva Němejcová
		
sociální pracovnice
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary

Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané,
rád Vás seznámím s činností našeho útvaru
a pokusím se Vás informovat o několika vybraných případech, které jsme prošetřovali.
I díky Vám, všímavým občanům a s Vaší pomocí se nám daří stále více případů objasnit
a pachatele postavit před soud k potrestání.
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovalo v roce 2017 ke dni 31.10.2017
zatím celkem 97 trestných činů. Zde je pár
vybraných případů řešených od srpna pro
podezření ze spáchání trestného činu a to:
•

2x případ maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy se v Kynšperku pohybovala žena, která má soudem vysloven
zákaz pobytu na území okresu Sokolov
a to pro své přechozí trestní jednání
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•

•

právě v Kynšperku nad Ohří. Této ženě
nyní hrozí další trest a je možné, že si
tentokráte odnese od soudu trest odnětí
svobody.
1 případ loupeže, kdy pachatel v pozdních nočních hodinách využil únavy
a opilosti poškozeného muže, který se
vracel z oslavy a tohoto fyzicky napadl
a odcizil mu mobilní telefon. Díky spolupráci policejních útvarů se pachatele
podařilo velmi brzo vypátrat a za tento
trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
1 případ krádeže, kdy pachatel v domově pro seniory odcizil elektrokolo jednoho ze zaměstnanců. Díky dobré práci
se podařilo nejen vypátrat pachatele,
ale i zajistit elektrokolo a vrátit jej ma-

Různé

•

•

•

•

jiteli. Případ byl realizován v tzv. zkráceném řízení a pachatel byl do 14 dnů
postaven před soud.
1 případ vyhrožování, poškození cizí
věci a útoku na úřední osobu, kdy jeden z místních občanů dlouhodobě
obtěžoval sousedy a své okolí a těmto
vyhrožoval újmou na zdraví a častoval
je urážkami apod. Jednání tohoto muže
se stupňovalo, a když poté zapálil smrk
s vánoční výzdobou před autobusovou
zastávkou, byl policisty na místě zadržen. Při zadržení byl agresivní a policistům vyhrožoval i fyzickou likvidací
a v tomto pokračoval i na policejní služebně. Policisté ve velmi krátké době
zadokumentovali všechny činy, kterých
se zadržený v průběhu léta dopustil
a na návrh policistů byl pachatel soudem vzat do vazby, což jistě spousta
občanů města ocenila.
1 případ krádeže vloupáním do prodejny potravin, kdy pachatel v Dasnicích
nejprve odcizil různé věci ze zahrad
u rodinných domů, jako i nářadí, stavební kolečko a poté se pokusil vloupat
do trafiky. Když se mu toto nepodařilo,
rozbil výlohu obchodu s potravinami,
která byla nedaleko, a z této si odnesl zboží v hodnotě 16.452,- Kč. Během
velmi krátké doby byl pachatel zjištěn
a zboží zajištěno a vráceno. Ze svého
jednání se bude pachatel nyní zpovídat
u soudu.
1 případ výtržnictví a vyhrožování, kdy
se jeden z místních občanů domáhal
násilím vstupu do jedné z restaurací
a hostům a obsluze vyhrožoval zabitím
a ublížením na zdraví. Za takové jednání mu nyní hrozí až dva roky odnětí
svobody.
1 případ krádeže, kdy dva pachatelé si
v místní restauraci vyhlédli osobu hra-

jící výherní hrací automaty, se kterou
se dali při hraní do řeči a v nestřežené
chvíli jí ze zadní kapsy odcizili peníze.
I přestože šlo o menší částku, hrozí pachatelům za takovou krádež trest odnětí svobody až na 2 roky.
Rád bych zde také v čase předvánočním
upozornil na rizika spojená s nakupováním
na internetu. Trestná činnost páchaná na internetu má vzrůstající tendenci. Vybírejte
z osvědčených portálů a buďte obezřetní při
nákupu věcí od Vám neznámých osob a to
již při výběru zboží za zarážející nízké ceny.
Počet podvodníků a napálených důvěřivců
se velmi zvyšuje.
I nadále Vás žádáme, využívejte bezplatné telefonní linky 158 v případech, kdy
nám chcete oznámit porušování zákona,
nebo jen podat svědectví. Je to jednoduchý způsob, jak nám pomoci v boji
s kriminalitou a přímo se podílet na jejím
potírání.
Děkuji a přeji Vám krásné Vánoční svátky
a v Novém roce hlavně zdraví.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
komisař vedoucí OO PČR
Kynšperk nad Ohří
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Skauti

V naší, v naší, jo v naší obci straší…!
Pro tentokrát se na kynšperské Strašení sletěla strašidla z širokého okolí. A věřte, že bylo
na co koukat. Trať vedla cestou i necestou, lesem, tmou. No popravdě, i kdyby tam nebyla
žádná ta strašidla, byl by to pro mnohé účastníky hororový zážitek. Především tedy pro dospěláky, kteří přišli se svými dětmi. „Letos se
našlo celkem 130 malých odvážlivců, kteří se
vydali na temnou trať. Když k tomu připočítáme dospěláky, byla trasa v lese za hřbitovem
prošlápnutá alespoň 250 lidmi.“ říká kapitán
nebo možná pirát, kterého jsem dohnal u ohniště, kde se po ukončení akce sletěla všechna strašidla. Kapitán si opékal jednoho, jak
sám poznamenal, Odraváka (buřt vyrobený
v Odravě pozn. red.). „Nejhorší pro mě bylo,
viset tam tak dlouho. Asi nechci sedák nějakou dobu vidět.“ přiznává Kubánskej, který
strašil jako oběšenec. „Musím přiznat, že ten
zuřivej křik plnej strachu někdy děsil i mě.“
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přiznává Lucka, která je namaskovaná tak,
že její obličej vypadá jak po úmyslné srážce
s motorovou pilou. Červené kontaktní čočky
celý dojem jen podtrhují.
Letošní ročník Strašení jsem si opět užil. Už
teď se těším na další. Ještě jednou díky všem
strašidlům a skautům, kteří i letos připravili pořádně strašidelnou stezku odvahy .
Protože se nezadržitelně blíží Vánoce, rádi bychom vás pozvali k návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde pro vás i letos pomůžeme postavit betlém. Už tradičně přivážíme
do našeho města i Betlémské světlo. Přijďte si
v sobotu 23. 12. 2017 mezi 15. – 16. hodinou
do kostela pro světlo z Betléma a nechte jím
prozářit celé své obydlí.
/kynsperk.skauting.cz			
					
Sm 

Různé

Adventní a vánoční program 2017
Farní sbor ČCE Sokolov, kazatelská stanice v Kynšperku
vás srdečně zve na všechna shromáždění :
Ne
3.12.
I. advent		
Ne
10.12.
II. advent		
Ne
17.12.
III. advent
			
Ne
24.12.
IV. advent
		
Štědrý den
Po
25.12.
Boží hod
Ne
31.12.
Konec roku
				
Po 1.1.2018
Nový rok

9:00		
9:00		
9:00		
16:00		
14:00		
23:00		
16:00		
9:00		
17:00		
16:00		

Bohoslužby a vysluhováním VP
Bohoslužby
Bohoslužby
Advetní zpěvy v kostele
Vánoční slavnost
Půlnoční
Bohoslužby a vysluhováním VP
Bohoslužby
Silvestrovský večer – sborový dům
Bohoslužby a vysluhováním VP

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 požehnaný adventní čas a radostné prožití vánočních svátků.
Kazatel a staršovstvo sboru

Jsou to malé krůčky – zatím
Ty tam jsou sezony, kdy naše mládež kralovala v kraji za zelenými stoly. Popravdě děvčatům se tolik nedařilo, ale kluci vládli v kategoriích mladších, starších žáků i dorostu po řadu
let. Bohužel nějak zájem o náš sport ochabl
a kluci nejsou. Oni jsou, ale chybí jim vytrvalost, kázeň, možná, že nemají tolik talentu jako
jejich předchůdci… V nové sezoně se podařilo
něco nebývalého. Do herny začaly docházet
dívky, hned čtyři. Zdá se, že by je stolní tenis
mohl zaujmout, jsou šikovné, ale hlavně v porovnání s chlapci jsou zodpovědnější, ukázněnější (a snaživější).
Děvčata zaznamenala za rok přípravy výrazná zlepšení, a tak bylo rozhodnuto prvně to
zkusit „naostro“. Poprvé si děvčata zahrála
na bodovacím turnaji v Chodově a nedopadlo to špatně. Zisk několika setů Míši Veselé je
úspěchem a Káťa Kuzmiaková si také okouk-

la situaci. Malou Adélku zatím zdravotní stav
do bojů nepustil. Trenér dokonce rozhodl
o tom, že si Míša zahrála soutěž družstev OP.
Bohužel naše čtvrtá naděje si našla jiného koníčka. Věřme, že dětem tentokrát nadšení zůstane a že se kluci nenechají zahanbit a také
se přidají.
O. Volf
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Různé

Oslava 45. výročí založení Základní umělecké
školy Kynšperk nad Ohří
Děkujeme všem absolventům, návštěvníkům
a účinkujícím, kteří s námi přišli oslavit 45. výročí založení Základní umělecké školy. Bylo to
moc milé setkání. Došlo i na dojemná vzpomínání. Pro nás pedagogy je velmi potěšující,
že se studentům na naší škole líbí a rádi se
k nám i jako dospělí vracejí. Když si v dospělosti uvědomí, že svůj volný čas u nás strávili
smysluplně a šťastně, potom má naše práce
smysl.
Za kolektiv ZUŠ Bc. Alena Konečná, DiS.
ředitelka školy

POZVÁNKA
na III. ročník memoriálu Jana "Hansiho" Žiliny v PRŠÍ
16. 12. 2017 od 09:00 hodin, Bílá Labuť
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Zajímavosti

Turistické závody
Po prázdninách se mladí turisté z Kynšperka
vrátili k běžeckým závodům a dalším sportovním aktivitám. Měsíc září je tradičně druhým
vrcholem sezóny turistických závodů. Tento
outdoorový závod je všestranným běžeckým
závodem, který prověří fyzickou zdatnost, vědomosti a dovednosti všech závodníků. Hned
prvním závodem po prázdninách bylo 16. září
mezinárodní mistrovství, pořádané v Bílovci.
Naše město zastupovaly tři závodnice v reprezentační sestavě České republiky a v náročném závodě se neztratily (Marie Wagnerová čtvrté místo v kategorii mladší dorostenky,
Magdaléna Wagnerová sedmé místo v kategorii starší žákyně a Ladislava Procházková 9.
místo v kategorii Ženy nad 35 let). Následující
týden pokračovalo klání Mistrovstvím České
republiky v závodě smíšených dvojic. Tento
závod má tradičně vysokou úroveň a několik
úkolů navíc.
Výsledky z Mistrovství ČR v TZ - smíšené dvojice – běží se ve třech kategoriích
1. kategorie
Magdaléna Wagnerová s Karlem Vágnerem
(Pacov) 2. místo
Barbora Himmelová s Vojtěchem Proschlem
(Kralupy) 7. místo
2. kategorie
Marie Wagnerová se Zdeňkem Karhanem
(Kralupy) 5. místo
3. kategorie
Ladislava Procházková s Vojtěchem Wagnerem 9. místo

kategoriích. Tato akce dělá z konkurentů
na běžecké trati dobré přátele, kdy se po vysazení v neznámém prostředí musí skupiny
samy s pomocí mapy a buzoly dostat do cíle.
Tam potom mají všichni u táborového ohně
čas sdělovat si dojmy a zážitky, plánovat a těšit se na další setkání, závody, výlety a napínavé zážitky.
4. 11. si v Kralupech nad Vltavou, v prvním závodě nové sezóny, vyzkoušeli naši závodníci
nové situace, úkoly i nové kategorie. Závod
byl cennou zkušeností a příjemným překvapením. Barbora Himmelová si ve svém prvním
závodě mezi mladšími žákyněmi vybojovala
čtvrté místo, Magdaléna Wagnerová v mladších dorostenkách získala třetí místo, Marie
Wagnerová mezi staršími dorostenkami druhé
místo a Ladislava Procházková dokázala vyhrát v kategorii Ženy nad 35 let.
Kromě běžeckých závodů, které se konají pod
záštitou Českého olympijského výboru, se
členové turistického kroužku zúčastňují také
soutěžních a poznávacích akcí v našem kraji. Pokud chcete, můžete se na tyto akce přidat k nám. Čekají Vás výlety, poznávání krás
a památek naší země, výkonnostní závody,
aktivní život a parta kamarádů.
Vojtěch Wagner

Za další dva týdny, 7. října, se závodníci sešli
k poslednímu měření sil sezóny a hned poté
ke společnému Bloudění noční Vysočinou.
Zde nás reprezentovalo šest závodníků a Barbora Himmelová s Magdalénou Wagnerovou
si odvezly putovní trofej pro vítězky ve svých
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2017
pátek 1.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
život za život
Francie/Belgie, MP, vstupné 50 Kč, délka 103
min.
pátek 8.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Vetřelec: Covenant
USA / Velká Británie / Austrálie / Nový Zéland
/ Kanada, MP, vstupné 50 Kč, délka 103 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI PROSINCI

neděle 10.12. v 15.00 hod.
VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK
Pohádky:
ŽERTÍKEM S ČERTÍKEM
DVA MRAZÍCI
ŽERTÍKEM S ČERTÍKEM
MĚSÍČNÍ POHÁDKA
VÁNOČNÍ SEN A DALŠÍ…
Animované pohádky, ČR, MP, vstupné 30 Kč,
délka 60 min.

pátek 15.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Pobřežní hlídka
USA, vstupné 50 Kč, délka 119 min.

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:
Taylor, P. – Doktore, vy jste se zamiloval!;
Vašíček, A. – Krev démona; Sparks, N. – Život ve dvou; Charles, M. – Hora mezi námi;
Strout, E. – Burgessovi chlapci; Tremayne, S.
K. – Ledové sestry
Historie:
Niedl, F. – Království meče, Husemann, D. –
Zloději hedvábí; Laurens, S. – Kouzlo Lucilly
Cynsterové; Purdy, B. – Dvě císařovny; Taylor, A. – Popel Londýna; Davis, L. – Svátek
hojnosti 1., Nepřítel v domě 2.
Detektivky a thrillery:
Beuglet, N. – Křik; Manook, I. – Kruté časy;
Connelly, M. – Odvrácená strana konce; Mackintosh, C. – Někdo tě vidí; Child, L. – Úplněk
vlka; Theils, L. – Dívky z trajektu; Bryndza, R.
– Temné hlubiny; Jackson, L. – Bez milosti;
Deaver, J. – Poslední hodina; Penny, L. – Pohřběte své mrtvé
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Romány pro ženy:
Roberts, N. – Stále v tvém stínu; Gillerová,
K. – Jestli mi uvěříš; Keleová – Vasilková, T.
– Přítelkyně; Pawlowská, H. – Zase zoufalé
ženy dělají zoufalé věci; Formanová, M. – Povídky na tělo; Homérová, Z. – Mrcha na koni;
Krausová, K. – Prachy paní Schwarzové;
Váňová, M. – Já hlupák
Naučná literatura:
Toušlová, I. – Toulavá kamera 25; Bružeňák,
V. – Morový rok 1938; Pohlreich, Z. – Kulinárium
Čtení pro děti a mládež:
Llewellyn, T. – Černé klubko; Březinová, I. –
Jmenuji se Ester, jsem gamblerka; Beagle,
P. S. – V Kalábrii; Ryšková, D. – Karolínka
a její ZOO; Procházka, J. W. – Zbloudilá střela
Městská knihovna přeje všem čtenářům
i ne čtenářům Veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2018.

Kultura
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Program
10,00

–

3. vánoční trhy na nádvoří pivovaru 9. 12.
– Zahájení – nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10,10 – 10,30 hod. – Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
10,30 – 11,00 hod. – Vystoupení souboru lesních rohů
11,00 – 11,30 hod. – Vystoupení dětí z MŠ U Pivovaru
11,30 – 12,00 hod. – Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
12,00 – 12,30 hod. – Vystoupení souboru lesních rohů
12,30 – 13,00 hod. – Marching Band
13,00 – 13,30 hod. – Vystoupení dětí z MŠ Zahradní
13,30 – 14,00 hod. – Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník
14,00 – 14,30 hod. – Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
14,30 – 15,00 hod. – Marching Band
15,00 – 15,30 hod. – Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník
15,30 – 16,00 hod. – Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
16,00 – 16,30 hod. – Reprodukovaná hudba
16,30 – 17,15 hod. – Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

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

Prodejci
Mateřídouška – vánoční výrobky

ZUŠ Kynšperk – keramika, perníčky

Paní Prančlová – vánoční perníčky

Paní Lakomá – oblečení pro děti

Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.

Paní Dobošová – háčkované hračky

Paní Brossmannová – bižuterie

SŠŽ Sokolov – cukroví, pečivo, káva, čaj,

Paní Fürstová – Oriflame kosmetika

truhlářské výrobky apod.

Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina,
jmelí
Paní Řezníčková – vánoční vazby

Paní Karásková – hračky

Paní Zoubková – keramiky

Domácí sýry – paní z Okrouhlé
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Inzerce

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU PRÁCI VE SVÉ OBCI?

KESSL s.r.o. K.Vary

Kynšperk nad Ohří

Tradiční prodejce a výrobce
stavebních materiálů v regionu

do prodejny stavebnin v Kynšperku nad Ohří
hledáme

PRODEJCE – SKLADNÍKA
Rádi přivítáme šikovného pracovitého člověka,
kterému je vlastní samostatnost, pořádek a odpovědnost

Vaší náplní práce bude:

Prodej stavebních materiálů (kontakt se zákazníky), příjem - výdej zboží, závoz – dovoz materiálu

Od Vás požadujeme:

samostatnost, zodpovědnost, částečné zbožíznalství stavebních materiálů, základy práce na PC,
fyzickou zdatnost, příjemné vystupování, čistý trestní rejstřík
výhodou je ŘP - sk.B, VZV
Na oplátku nabízíme:
hlavní pracovní poměr, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, 13.plat, vzdělávání
v oboru stavebnictví

Nástup: leden 2018
Pokud se chcete stát členem „rodinné firmy“, zašlete nám strukturovaný životopis
na emailovou adresu: brzobohaty@kessl.cz
nebo volejte 777 552 200
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Vždy správný nástroj
Výrobce a prodejce nástrojů pro řezání, broušení,
frézování a leštění.

Přijme pracovníky/pracovnice na pozici
Montážní dělník/ce výrobků
z kombinovaných materiálů (82197)
Obsluha ost. stac. strojů a zařízení jinde
neuvedených (81899)
Požadujeme: manuální zručnost,
spolehlivost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme: nástupní plat na pozici 82197;
18 804,- Kč hrubého po dobu prvních 3
měsíců,následuje úkolová mzda, lze
dosáhnout až 30 000,- Kč hrubého výdělku /
za měsíc.
Nástupní plat na pozici 81899; 20 980,- Kč
hrubého po dobu prvních 3 měsíců, lze
dosáhnout až 30 000,- Kč hrubého výdělku /
za měsíc.
Bližší informace na personálním oddělení.
Nástup možný ihned.

Nabízíme:
- jistotu stálého zaměstnání
v rodinné mezinárodní firmě
- odpovídající ohodnocení
- firemní benefity (týden dovolené navíc,
stravenky, motivační program)
- příjemné a ergonomické pracovní prostředí
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LUKAS CZ
je významný regionální
zaměstnavatel
a sociálně odpovědný podnik,
stabilní firma z perspektivního
oboru
se zahraniční majetkovou účastí.

LUKAS CZ spol. s r.o.
Tovární 478
351 34 Skalná

Tel.: + 420 357 070 618
www.lukas-erzett.com
e-mail: sterbova@lukascz.cz,
nebo osobně na personálním
oddělení

Inzerce

OPĚT V PROVOZU PEDIKÚRA VE STUDIU
SEDMIKRÁSKA
V SUDÉM TÝDNU : PONDĚLÍ A SOBOTU
V LICHÉM TÝDNU : ČTVRTEK A NEDĚLI
OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE KDYKOLI PŘÍMO VE STUDIU NEBO NA
TELEFONU PROVOZOVATELKY STUDIA 775 093 950
těší se na vás Terka Zachulová
ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ

175 Kč

LAKOVÁNÍ 45 Kč

STUDIO SEDMIKRÁSKA, MAXIMA GORKÉHO 230, 35751 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Nově otevřeno:
Po – Pá vždy od 15:00 – 17:00
Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Najdete nás na adrese: Jiřího z Poděbrad 671
Kynšperk nad Ohří
Celou naši nabídku si můžete také prohlédnout na našich stránkách:

www.jajvinoteka.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Internet a televize
tel.: 775 077 154
Připoj se :-)
Jsme místní poskytovatel internetu pro Kynšperk a okolí.
NewWifi Start
NewWifi Basic
NewWifi Optimal
NewWifi Premium

6 Mb/s
20 Mb/s
35 Mb/s
50 Mb/s

250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč

Optic Start
Optic Basic
Optic Optimal
Optic Premium

8 Mb/s
20 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s

250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč

* dostupné pouze v Kynšperku, U Pivovaru, náměstí SNP a okolí

Cena zařízení pro příjem Wifi včetně domácího routeru je 1500 - 2000 Kč.
Instalace a aktivace je ZDARMA. Žádné závazky.
Při přechodu od jiného operátora máte až 2 měsíce zdarma.
Cena zařízení pro zájemce v bytových domech je 500 Kč.

Multifunkční televize + internet od 380Kč / měsíc.
•
•
•
•
•
•

Sledujte až 7 dní po odvysílání
Zdarma Genius Go na 4 zařízení
Nahrávání více pořadů najednou
Desítky programů v HD kvalitě
Dostupná kdekoliv na telefonu, tabletu či PC
90 programů (35 v HD) v základní nabídce
Nabízíme také realizaci
příjmu televizního a satelitního vysílání.
Zajišťujeme prodej a opravy
veškeré výpočetní techniky.
Pro uživatele našeho internetu sleva 10 %.
Můžete nás navštívit v naší nové pobočce
v Kynšperku. Ulice Chebská naproti
autobusovému nádraží (dříve tabák).

tel.: 775 077 154, 608 077 155
info@net-home.cz | www.net-home.cz
Vít Kutiš | Jana Nerudy 804 | Kynšperk nad Ohří
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