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Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se
s občany našeho města při příležitosti oslavy
jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci lednu 2018 oslavili významné životní výročí:
paní Eufemie Cardová (95 let)
pan Josef Kolář (80 let)

Pan Peterka

pan Josef Hleba (85 let)
paní Helena Petrášová (80 let)
paní Libuše Netrvalová (90 let)
pan Jaroslav Peterka (80 let)
a paní Marie Vágnerová (90 let).

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

Paní Netrvalová

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 5. února a 5. března 2018
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splatnost a sazby místních poplatků
pro rok 2018
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
•
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní
rok a
•
částka 350,- Kč za osobu, stanovená
na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
•
prvních 300,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 300,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

veckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu c) 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v rodinném domě 500,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu e) 750,- Kč
Splatnost poplatku:
•
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
•
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna
každého roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo
účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v panelovém domě 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu a) 1.500,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního,vdovského nebo vdo-
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finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Linka seniorů, ELPIDA o.p.s.
Linka seniorů funguje již 15 let a pomohla více
než 300 000 volajícím.
Linka seniorů slaví 15 let své existence. Denně se pracovníkům Linky seniorů – bezplatné
krizové linky pro seniory, svěří zhruba 100
volajících. Letos v létě překročil celkový počet
zavolání na linku seniorů hranici 300 000.
Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s.,
je jednou z nejvytíženějších krizových linek
v ČR. Na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8.00 do 20.00 hodin každý den včetně
svátků a Vánoc. Slouží především seniorům
a těm, kdo o seniory pečují – blízkým osobám
i profesionálům.
Nejčastěji volají senioři osamělí, toto téma se
objevuje ve třetině všech hovorů. „Nemít možnost promluvit s živým člověkem několik dní je
pro lidskou duši těžká zkouška, “ říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů. „Osamělost
pro seniory navíc není tíživá jen tím, že nemají
s kým promluvit. Ale také nebývá nablízku nikdo, kdo by vám pomohl zvládnout to, na co
už nestačí síly. Ať už běžný nákup či vyřízení

žádosti o příspěvek na péči, “ dodává.
S problémem osamělosti často souvisí celá
řada dalších potíží. Nejčastěji jde o nejrůznější
praktické překážky, jako nemožnost zajistit si
léky v době nemoci, péče o byt či dům, chybějící informace apod. Pracovník linky s volajícím
zmapuje jeho konkrétní situaci, profesionálně ošetří psychický stav volajícího, vypracuje s ním plán řešení a poskytne mu kontakty
na služby a instituce v místě jeho bydliště.
„Jsme zvyklí být volajícím oporou i v tématech,
o kterých se nedá mluvit s nikým blízkým,“ říká
dále Kateřina Bohatá. Patří mezi ně: úmrtí
blízkého člověka, poslední fáze života s neléčitelnou nemocí, týrání či domácí násilí i sebevražda. Zavolat na linku lze s jakýmkoliv problémem zdarma, odkudkoliv z České republiky.
Neostýchejte se ozvat i Vy.
Kontakty pro média:
ELPIDA o.p.s.www.elpida.cz
vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá,
katerina.bohata@elpida.cz;
ředitel Jiří Hrabě, jiri.hrabe@elpida.cz

SENIOR PASY
Jsou unikátním projektem, který vznikl
na podporu obyvatelstva s věkem od 55
let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

se budou moci rovněž registrovat.
Registrace dále bude možná na stránkách:
www.kr-karlovarsky.cz, kde zjistí zájemci také
novinky o Senior Pasech pro každé následující období.

Bližší informace o projektu a o poskytovatelích
zvýhodněných služeb najdou lidé na internetových stránkách: www.seniorpasy.cz, kde

Redakce

Registraci lze provést i po telefonu – na čísle
+420 725 534 865.
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Kontejnery na velkoobjemový odpad v obcích:
09.04.2018
09.04.2018
16.04.2018
16.04.2018

–
–
–
–

16.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

–
–
–
–

Zlatá (Točna)
Štědrá (Náves)
Liboc (Náves)
Chotíkov (Náves)

Do těchto kontejnerů se nesmí vhazovat nebezpečný odpad, tj. azbest, eternit, elektrospotřebiče, pneumatiky, autobaterie, obaly
obsahující barvy...

Spolupráce partnerských obcí v roce 2018
10. 2. IV. reprezentační ples města 20.00
21. 5. 40. Straßenfest v Himmelkronu 13.30
09. 06. XXIII. Letní slavnosti 14.00
15. 7. Slavnost v Lipové aleji 10.00
22. 7. Slavnost hasičů v Gössenreuthu 13.30
22./29.9. Přátelský turnaj v tenise v Kynsperku 9.00
3./10.11. Setkání seniorů v Himmelkronu 14.00

4

Z města

Výroční členská schůze organizace SPCCH
V sobotu 20. ledna se uskutečnila výroční
členská schůze členů kynšperské organizace SPCCH - Svazu postižených civilizačními
chorobami. Organizace má v současné době
132 členů. Po pěti letech zhodnotil dosavadní
výbor ve složení E. Zlatníková, Z. Kadlecová, H. Petrášová, J. Lapcová, M. Nováková,
L. Hurdichová, K. Cibulková, K. Studeničová
a N. Peter svoji práci, přednesl členům zprávu
o hospodaření za rok 2017 a připravil návrh
členů nového výboru na další období.
Organizace SPCCH patří mezi velmi aktivní
organizace v našem městě a sdružuje starší
seniory a seniorky důchodového věku. Členky výboru pro ně připravují mnoho kulturních,
sportovních, poznávacích a pobytových akcí
a setkání se seniory naší partnerské obce Himmelkronu.
Za obětavou bezplatnou práci pro druhé,
za aktivizaci seniorů, kteří jsou stále platnými občany našeho města, za elán a chuť vymýšlet různé aktivity a za poskytnutí spousty
volného času ve prospěch druhých jim patří

obrovské poděkování. Pět let - to je nespočet
hodin, které darovali ostatním - kamarádům,
spoluobčanům, přátelům - Kynšperským.
Významnými pomocnicemi a iniciátorkami
mnoha akcí se staly - Mgr. E. Fréharová (organizátorka pěších výletů v okolí našeho města ,
studnice mnoha vědomostí a zajímavostí a neúnavná dokumentaristka) a J. Peterová (tisková referentka osobních pozvánek na všechny
akce). Dalšími důležitými pomocnicemi byly
“desítkářky”, které zprostředkovávaly rychlý
přenos informací k jednotlivým členům organizace. I jim patří velké poděkování.
Po volbách od letošního roku bude pracovat
výbor ve složení: Mgr. H. Fogatošová - předsedkyně, Mgr. H. Jandíková - místopředsedkyně, další členky a členové: J. Rytířová, A. Kalinová, I. Nováková, V. Novotná, E. Macalová,
J. Lapcová, K. Studeničová a N. Peter.
Novému výboru přeji mnoho nápadů, elánu
a sil v jejich práci. Také jim přeji i do budoucna dobrou spolupráci s městem Kynšperk nad
Ohří a jeho dostatečnou finanční podporu.
Mgr. Š. Neubergová

Foto - archiv redakce
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Deset let byla předsedkyní SPCCH
v Kynšperku nad Ohří
Více než po dobu 7 let ve funkci místostarostky jsem měla možnost setkávat se na různých
akcích organizace SPCCH s výborem organizace, jejími členy a také s jejich předsedkyní
- paní E. Zlatníkovou. Po deseti letech práce
ve výboru se rozhodla, že tuto činnost ukončí.
Jsem moc ráda, že přistoupila na to, abych ji
trochu vyzpovídala a občanům našeho města
přiblížila, co tato organizace pod jejím vedením pro své členy a tedy tím i pro naše město
připravovala.
Jak jste se stala členkou organizace SPCCH a co znamená tato zkratka?
Po ukončení své aktivní činnosti a odchodu
do důchodu jsem se přihlásila do této organizace a stala se její členkou. Tuším, že to bylo
před více než 12 roky. Ta zkratka znamená
Svaz postižených civilizačními chorobami název vznikl kdysi dávno a přetrvává dodnes.
Svaz funguje na různých úrovních - místní organizace, okresní, krajská a republiková.
Co je jejím cílem?
Sdružuje starší ženy a muže důchodového
věku, dnes se říká seniorky a seniory, aby se
i v tomto věku zúčastňovali různých aktivit jim
blízkých a necítili se již zbyteční, nepotřební
a sami. Mezi základní služby patří rekondiční
pobyty, odborné kurzy a semináře a eventuelně specifická rehabilitační cvičení.
Co Vás přimělo, abyste přijala předsednictví v této dobrovolné organizaci?
Vzhledem k tomu, že jsem téměr po celý život pracovala v podniku Krajka Libavské Údolí
na osobním oddělení a také jsem zajišťovala
mnohé akce pro zaměstnance podniku i pro
důchodce, přijala jsem ráda nabídku pracovat
ve výboru, protože jsem mohla využít všech
svých schopností a možnost pracovat nadále
pro kynšperské občany. Byla to pro mne velká
výzva a také jsem měla mnoho různých před-

6

stav a nápadů, jak získat pro organizaci větší
počet členů z řad Kynšperáků a jak rozšířit nabídku činností pro její členy.
Jak taková činnost probíhá?
Každý měsíc se schází výbor (7 členů - členek) a revizní komise (3 členové - členky), dříve to bylo v budově městského úřadu, dnes
v předsálí kina. Výbor musí být aktivní. Nejenže plánuje jednotlivé akce, ale také si členové
rozdělí jejich přípravu, organizaci a zajištění
tak, aby vše fungovalo. Jednou ročně je výroční členská schůze, na které se zhodnotí
všechny aktivity, přednese se zpráva o hospodaření a stanoví se plán na další rok. Jednou
za pět let se volí nové vedení organizace. Co
se mění je počet členů - někteří odcházejí, většinou nás opustí navždy, jiní přicházejí, stávají
se “důchodci” a chtějí být ještě nějak “platní”.
Co bylo pro Vás během těch deseti let nejtěžší?
Naše organizace hospodaří pouze s penězi,
které dostane jako příspěvek - dotaci od města a členských příspěvků od našich členů. Není
to tedy mnoho. Ale i s tím málem jsme dokázali velmi mnoho dobrých věcí. Pro nás starší nebylo až tak těžké dobře hospodařit a zvažovat,
kam finanční prostředky nasměrovat. Hodně
akcí a aktivit jsme se snažili získávat pomocí
vlastních zdrojů zdarma - průvodcovství, vycházky do okolí, prohlídky kynšperských pamětihodností.
Významným příspěvkem z okresní organizace
je dodání poukazů na rekondiční pobyty pro
naše členy. Každým rokem se zúčastní kolem
10 členů - na tyto pobyty přispívá město a větší část si hradí sami účastníci.
Co se Vám za těch deset let povedlo,
osvědčilo?
Chtěla bych nejprve zdůraznit, že to není jen
moje práce, ale vždy práce celého výboru orga-
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nizace. Povedlo se nám zvětšit naši základnu
- v současné době máme 132 členů a členek.
To si myslím, že je velmi pěkné číslo. Také se
nám povedlo rozšířit nabídku jednotlivých akcí
a aktivně zapojit mnoho členů do těchto aktivit:kulturní akce - účast na divadelních představeních, oslava MDŽ, vánoční tombola, spolupráce
se žáky ZUŠ a s mažoretkami ZŠ, spolupráce
s MKS – účast na divadelních představeních,
retro přehlídka, vystoupení folklorního souboru
z Krásna, hudební odpoledne s harmonikou,
poznávací akce - pěší výlety po okolí s výkladem, jednou ročně zájezd autobusem v oblasti
Západočeského kraje, naučné - přednášky, besedy - se sociálními pracovníky, s Policií ČR,
kurz práce na počítači ( spolupráce se školou
- Mgr. M. Malá),
d) sportovní akce - pěší výpravy s holemi
po okolí (nordic walking), na zahrady Kynšperáků - prohlídka květinových a zelenino-

vých zahrad (fuchsie p. Kazilovské), cvičení
s p. Lapcovou v tělocvičně školy,
e) týdenní rekondiční pobyty- každým rokem
účast 10 členů - nejčastěji Nové Město Jáchymov a Františkovy Lázně a Hnačov (v červnu
a v září),
f) setkávání se se seniory z Himmelkronu poznávání okolí a památek obcí a přátelské
posezení s kulturním programem a pohoštění,
g) přátelské návštěvy jubilantů a nemocných
členů,
h) výroba různých pletených figurek a uspořádání výstavy.
Vidíte někde nějaké rezervy?
Možná v informovanosti ostatních, v nabídce
dalších aktivit, v získání dalších členů, ale to
už bude na novém složení výboru.
Děkuji za rozhovor.
Zapsala Mgr. Š. Neubergová

Foto - archiv redakce
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Co nás každým rokem velmi trápí
Jde o častou a opakovanou likvidaci černých skládek, která je řešena každoročně.
I přes rozšíření provozní doby sběrného dvora
a nabídky služeb TAXI ODPADY se objemný
odpad nekumuluje vždy v jeho areálu, ale je
některými našimi obyvateli skládán kdekoli
na území celého města, velmi často pak u popelnic a kontejnerů. V průběhu roku 2017 bylo
likvidováno 11 velkých „černých“ skládek (viz
fotodokumentace). Pravidelně jsou pak každý
svozový den (úterý, čtvrtek) likvidovány drobné černé skládky.

8

Pro zlepšení stavu vidíme aktivnější spolupráci městské policie, ale i občanů města při
dohledávání „autorů“ všech těchto černých
skládek a jejich následný postih.
Likvidace těchto skládek stojí nemalé finanční prostředky, které musí být uvolněny z rozpočtu města a které by mohly být vynaloženy
pro zcela jiné účely - další potřebné opravy
a úpravy ve městě.
Ze zprávy o činnosti SM vypsala
Mgr. Š. Neubergová

Zajímavosti
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Přeshraniční setkání sbližují nejen města,
ale i samotné lidi
KYNŠPERK NAD OHŘÍ (29.1.2018) – Své
rodné město Kynšperk nad Ohří si přijel v neděli 21. ledna 2018 prohlédnout 75letý Anton
Tippmann z Maxhütte-Haidhof v Bavorsku.
Za doprovodu starosty města Tomáše Svobody se podíval do míst, která jeho rodina
musela opustit v rámci poválečného vysídlení. Ačkoli dlouhé roky žije v Německu, na své
rodiště nezapomněl. Dokonce se stále věnuje
stejnému řemeslu, jaké jeho předkové provozovali v Kynšperku nad Ohří.

Anton Tippmann a Tomáš Svoboda

„Naše rodina měla v Nádražní ulici u řeky malá
jatka a řeznictví. Příliš si toho nepamatuji, jelikož v době odsunu mi byly čtyři roky. Dodnes
ale vím, jak u nás vypadaly Vánoce. Doma
jsme měli stromek nazdobený cukrovím a jablky,“ zavzpomínal Anton Tippmann.
Do Kynšperka nad Ohří zavítal společně se
svojí ženou Johannou a synem Antonem. Jeho
dalšími průvodci byli misionář Josef Hofbauer
z německé Nadace Hermanna Gutmanna
a jeho manželka Urschula a zástupci neziskové organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. „Delegaci
z Německa jsme provedli dílnami pro sociálně terapeutické činnosti, kde klienti z Domu
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na půl cesty v Kynšperku nad Ohří a Nebanicích vyrábějí čokoládové pralinky, marmelády, svíčky, šperky a další dárkové předměty,“
uvedl Petr Beránek ze sokolovské neziskovky
Pomoc v nouzi, o.p.s. Současně poznamenal,
že právě Nadace Hermanna Gutmanna dlouhodobě provoz dílen podporuje.
Následně českoněmeckou návštěvu přijal
na radnici starosta Tomáš Svoboda, který
kynšperskému rodákovi předal knihu o historii města a další drobné dárky. „Pan Anton
Tippmann projevil zájem, podívat se do našeho kostela, kde byl křtěný. Jeho přání jsem
mu rád splnil. Navíc jsem mu nabídnul, že až
přijedou příště, mohou si město prohlédnout
i z věže kostela,“ přislíbil Svoboda.
Během setkání došlo také k debatě o možné
spolupráci na sociálních projektech. „Zajímáme se, jak bychom mohli v Kynšperku nad
Ohří podpořit záměr na vybudování například
tzv. vícegeneračního domu,“ podělil se o zajímavou ideu Hofbauer.
Ten také během návštěvy vyzval všechny
přítomné ke společné modlitbě za českoněmecké sblížení a nové prospěšné projekty.
„Pro nás je velice důležité, když vidíme, že se

Maxhutte -Haidhof - Susanne Plank (uprostřed)

Zajímavosti

v České republice daří dobrým aktivitám, které pomáhají potřebným. Naše nadace od roku
1994 až do současnosti přinesla do regionů
Chebsko a Sokolovsko více než 367 tisíc eur.“
Dobrou náladu podpořil společný oběd v Kopanině v hotelu U Špejcharu rodiny Zelinkovy.
Po obědě hosté z Maxhütte-Haidhof ještě jednou navštívili Kynšperk, aby si v klidu prohlédli, jak město vzkvétá.
Utužování přeshraničních kontaktů není nahodilé. Již v minulém roce se společné setkání
uskutečnilo v Maxhütte-Haidhof, kde starostka města Susanne Plank uvítala svůj český
protějšek Tomáše Svobodu. Starosta se zapsal do Pamětní knihy a poděkoval za přátelské přijetí. Na oplátku pozval představitelku
bavorského města do Kynšperka nad Ohří.
„Následně jsme se potkali se zemským radou
okresu Schwandorf Thomasem Ebelingem,
s nímž jsme si vyměnili názory na politickou
situaci a problémy v našich zemích. Poté jsme
společně zavítali do výrobny uzenin, rodinného podniku rodiny Tippmannových, který se
v daném regionu těším velice dobré pověsti,“

doplnil Svoboda.
V závěru společného dne se obě strany ujistily
o zájmu na trvalé spolupráci. A tak již v létě
Kynšperk nad Ohří navštíví několik desítek občanů Maxhütte-Haidhof včetně starostky Susanne Plank a Angely Novotny, předsedkyně
Nadace Hermanna Gutmanna.
Poznámky pro editory:
Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity
a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory
- například azylové domy, intervenční centra
pro osoby ohrožené domácím násilím, domy
na půl cesty, denní centrum pro osoby bez
přístřeší, noclehárnu, dluhovou poradnu, pečovatelskou službu.
Kontakty:
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov
E-mail: info@pomocvnouziops.cz
www.pomocvnouziops.cz

Přátelské setkání - Thomas Ebeling (vlevo)
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Sport

Turnaj přípravek
V kynšperské sportovní hale TJ Slavoj Kynšperk se dne 16. 12. 2017 odehrál turnaj pro
hráče rokem narození 2009 a mladší, tedy kategorii MLADŠÍ PŘÍPRAVKA. Turnaje se s domácími zúčastnily ještě týmy FK Skalná, SK
Kraslice, Baník Bukovany, Baník Union Nové
Sedlo a Sokol Velká Hleďsebe. Hrálo se po 14
minách, systémem každý s každým. Domácí
tým s kapitánkou Adélou Valentovou odehrál
3 vyrovnané zápasy, ve kterých zvítězil. Proti nejmladšímu tým z Bukovan to bylo jednoznačné a jen s celkovým vítězem prohráli.
Výsledky domácího týmu:
Slavoj Kynšperk – BU Nové Sedlo
2:1
FK Skalná – Slavoj Kynšperk		
3:0
Slavoj Kynšperk – Baník Bukovany 10 : 0
Slavoj Kynšperk – Sokol V. Hleďsebe 2 : 0
SK Kraslice – Slavoj Kynšperk
0:2
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Sport

Turnaj starších žáků
V sobotu 20. ledna se konal ve sportovní hale
žákovský turnaj v kopané pro starší žáky ročník 2003 a mladší. Do soutěže se příhlásilo 6
družstev.
TJ Slavoj Kynšperk, Citice/Březová, Sokol
Stará Voda, Spartak Chodov, OSS Lomnice
a Jiskra Aš. TJ Slavoj Kynšperk se umístil
na skvělém druhém místě. Každé družstvo obdrželo pohár. Velké poděkování patří trenérům
Miroslavu Michalcovi a Tomášovi Skopovému,
rozhodčím Bobanovi Szendimu a Elemíru Jakubcovi za spravedlivé rozhodcování a hlavně našim klukům za far play a zápal do boje.
Po celý turnaj zajišťoval občerstvení Martin
Dlugoš z Baru Koruna. Gratuluji a přeji mnoho
úspěchů do jarní sezóny.
					
		
Jana Tomsová
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Příloha - Vyplněný leták doručte do MKS.

Kynšperk nad Ohří zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

kynsperk.mobilnirozhlas.cz
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Příloha

Kynšperk nad Ohří zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

kynsperk.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Dopravní informace

Odstávky a poruchy

Informace z úřadu
Sportovní akce

Kulturní akce

Výstrahy, Krizové informace

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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Mateřská škola U Pivovaru

My jsme malí umělci
Také v letošním školním roce připravili učitelé
Kynšperské ZUŠ projekt s tímto názvem.
Malí umělci ze třídy LES navštěvují Základní uměleckou školu 1x za měsíc už od října.
Na tenhle den se všichni těší už od rána. Už
aby bylo po svačině, bačkory s sebou…Ještě
štěstí, že to máme tak blízko. Hned napoprvé
se děti seznámily s hrou na klasickou a elektronickou kytaru. Následovaly dřevěné de-

chové nástroje + bicí. V lednu je čekala práce
ve výtvarném oboru, další měsíce pak literárně dramatický obor, hra na klávesové nástroje
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a nakonec nástroje žesťové!
Dětem se na návštěvě vždy moc líbí, vidí tolik
zajímavých věcí, samy si mohou hru na všechny nástroje dokonce vyzkoušet. No řekněte,
kdo z nás po něčem takovém nezatoužil…?
Hodně dětí už ZUŠ navštěvuje nebo chodí
jejich sourozenci a starší kamarádi. Budoucí
žáčci se teď mají podle čeho rozhodnout. Jaký
obor je nejvíce zaujme, jaký nástroj si vyberou, to se uvidí.
Čeká na ně přece tolik krásných zážitků!!!
MŠ U Pivovaru

Kultura

Adventní výlet do Plzně
V neděli 17.12. jsme se vydali s družinovými
dětmi a několika rodiči navštívit vánoční Plzeň. Nejprve jsme zavítali do známé Techmanie, kde se děti vyřádily a zároveň také poučily. Odpoledne jsme na plzeňském náměstí
obdivovali vánoční trhy, středem kterých byl

krásně vyřezávaný betlém v životní velikosti.
Den jsme završili návštěvou loutkového divadla.
Všem se výlet líbil a tak se příště někam vydáme znova.
Za školní družinu vych. H. Soukupová

Poděkování
20. ledna proběhla výroční členská schůze
SPCCH. Součástí programu byla i volba nového výboru. Chtěly bychom tímto odstupujícím
členkám výboru, které se podílely na akcích

v letech 2013 – 2017 upřímně poděkovat.
Za nově zvolený výbor
Mgr. Hana Fogatošová
a Mgr. Hana Jandíková
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Různé

Další přednáška
V minulém čísle jsme psali o tom, že se v zimní
zahradě kina konala velmi úspěšná přednáška
na téma Morový rok 1938 – Sokolovsko.
Pro velký zájem jsme se rozhodli uspořádat
další. Přednášejícím bude opět pan PhDr. V.
Bružeňák. Zvláštní je v tom, že si tentokrát
můžete vybrat téma sami:
1) Koncentrační tábory na Sokolovsku a Karlovarsku
2) Osvobození Sokolovska v květnu 1945
3) 1. světová válka na Sokolovsku a zajatecký
tábor Jindřichovice
4) Kriminální případy Četnické pátrací stanice
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Cheb ve 30. letech (včetně Sokolovska)
5) Váleční zajatci za 2. světové války na Sokolovsku
6) 50. léta na Sokolovsku a případy perzekuce
a 3. odboj
Svůj hlas sdělte paní Fiedlerové, která tuto
přednášku zajišťuje. Můžete osobně v papírnictví Alfik nebo telefonicky na č. 774 512 195,
či emailem alenafiedlerova@seznam.cz.
Přednáška na vámi vybrané téma se uskuteční v březnu / termín bude upřesněn /, opět
v zimní zahradě kina.

Různé

16.1.2018

PEČOVATELSKÁ

SLUŽBA

-

INFORMUJE

Pomoc v nouzi o.p.s.,
Pečovatelská služba, Zámečnická 501/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

Občané se často ptají.
V poslední době se často občané města dotazují
zaměstnanců Pečovatelské služby, na možnosti a
způsobu provedení některých druhů jejich
činnosti. Jde především o úkony spojené s pomocí
při zajištění chodu domácnosti a to: Běžný úklid a
údržba domácnosti a pomoc při zajištění velkého
úklidu. Úvodem je třeba zdůraznit, že tuto pomoc
poskytuje Pečovatelská služba a ne úklidová
firma. Jde o pomoc s úklidem domácnosti
občanům, kteří si již nejsou schopni tuto činnost
zvládnout sami nebo s pomoci svých blízkých.
Pečovatelská služba k těmto úkonům používá
výhradně úklidové prostředky a pomůcky ve
vlastnictví osob, kterým tuto činnost poskytuje.
Nejedná se tedy o profesionální úklidové služby
disponující moderní úklidovou technikou,
používající nejnovější prostředky úklidu.

Specifikace jednotlivých úkonů a činností
Běžný úklid a údržba domácnosti
Úkon obsahuje jen činnosti v rozsahu běžného úklidu domácnosti nepřesahující 60 minut např.
vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vyklepání předložek, úklid prádla do skříně, umytí, utření
a úklid nádobí, otření pracovní desky, umytí dřezu, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, umytí WC,
umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů v okolí umyvadel a sporáku, zalévání květin.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování apod.
Velký úklid je úklid přesahující délkou trvání 60 minut nebo obsahující činnosti nad rámec běžného
úklidu., Pečovatelka provádí veškeré činnosti bez manipulace s těžkým nábytkem. Úkon zahrnuje pouze úklid
sezónního charakteru, tj.: úkony běžného úklidu rozšířené o mytí nábytku a dveří, otření radiátorů, ometení
pavučin, otření prachu na skříních, umytí osvětlovacích těles, úklid ve skříních, omytí dekoračních předmětů,
osprchování květin, úklid ve skříních kuchyňské linky a ve spížních skříních, mytí kuchyňské linky, odmrazení a
omytí chladničky a mrazničky omytí obkladů v kuchyni a na sociálních zařízeních, sundávání a věšení záclon a
závěsů. V případě úklidu po malířských a stavebních prací je klientovi nabídnuto, zprostředkování komerční
služby. Pečovatelka je nápomocná při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken, úklid po malování, čistění
koberců apod.) prostřednictvím komerčních služeb. Tento úkon obsahuje pomoc při vyhledávání kontaktů na
firmy, telefonický nebo jiný kontakt s těmito firmami a dohled při provádění služby komerční firmou.
Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří.
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Kultura

Kynšperští včelaři zhodnotili uplynulý rok 2017
Na lednové výroční členské schůzi zhodnotili
kynšperští včelaři uplynulý včelařský rok 2017
za velké účasti svých členů. V podrobných
zprávách zde přednesených bylo hodnoceno
vše, co se během roku udáno v ZO, ve svazu
a v životě včel.
Stav členské základny zůstal na 50ti členech.
Přijati byli 3 noví členové – Kříž Marek, Kučera
Petr a Lukáčová Kristýna a činnost také ukončili 3 členové – Houda Zdeněk a Tancl Miroslav pro nemoc a stáří a Bačová Jana.
Stav včelstev se oproti kalendářnímu roku
2016 snížil o 13 včelstev na 501, což je
úbytek 2,5 %. V obvodu ZO máme ještě 3 neorganizované chovatele včel s 13ti včelstvy,
takže celkem v obvodu ZO Kynšperk je 517
včelstev.
Do ZO Kynšperk spadají včelaři a včelstva
z Kynšperka, Horních Pochlovic, Kaceřova,
Chotíkova, Liboce, Kameného Dvora, Štědré,
Zlaté, Studánky, Arnoltova, Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna, Březové, Kostelní
Břízy, Rovné a Kamenice.
Včelařský rok na med byl výborný, ale vzhledem k nižšímu stavu včelstev na počátku
včelařské sezony se projevil na mnoha místech jeho nedostatkem. I když byly výkupní
ceny medu vzhledem k jeho celorepublikového nedostatku vyšší než v letech minulých,
tak do výkupu bylo dodáno z naší ZO pouze
1080 kg medu. Každý včelař jej raději ještě
výhodněji prodává tzv. „ze dvora“, kde má zákazník záruku koupě vysoce kvalitního medu
bez příměsí a správně ošetřeného. Ne jako
v obchodech, kde se častěji objevují falzifikáty
medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škrobovými hydrolyzáty a jinak
poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU.
Od karlovarského úřadu se již 9tý rok podařilo
získat pro stávající včelaře z odboru životního
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prostředí dotaci ve výši do 14 tis. Kč na nákup
nových úlů výměnou za staré, nevyhovující,
a pro začínající včelaře na nákup nových úlů
i včelařského vybavení. Letos již stejnou částku jak pro nové začínající, tak i pro stávající
členy.
Tímto bych také rád poděkoval městu Kynšperk za částku 5 tis. Kč na pomoc při léčení
včelstev. Také městu Březová za finanční dar
ve výši 5 tis. Kč na uspořádání včelařského
tématického zájezdu..
28.1.2017 byl uspořádán 35. včelařský reprezentační ples v kynšperském pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu již tradičně zahrála krojovaná dechovka Horalka Domažlice pod vedením
kapelníka p. Josefa Kubalíka.
20.5.2017 jsme uspořádali včelařský tematický zájezd na včelí farmu Doležal u Hradce
Králové a k velkochovateli včelích matek Karlu
Vrzáňovi u Chlumce nad Cidlinou. Aby manželky nebyly jen v zajetí včeliček, tak jsme také
navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Zájezd
se velmi vydařil ke spokojenosti všech a každý si z něj odnesl pěkné zážitky a poučení.
Uplynulý včelařský rok byl členy hodnocen
jako úspěšný s přáním, aby ten letošní byl nejméně tak dobrý, jak ten loňský.
Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV, z.s.
Kynšperk nad Ohří

Sport

Může být šedesát let důvodem k vzpomínání?
Před šedesáti roky se formovala v našem
městě skupinka mladých sportovců, kteří se
rozhodli stát stolními tenisty. Bylo by jistě zajímavé vědět co si o budoucnosti, případných
úspěších nejen členové oddílu představovali.
Splnilo se jejich očekávání? Faktem je, že
jediný celek v historii města dokázal několik
sezon bojovat ve druhé nejvyšší Československé lize. Několik jednotlivců si zahrálo
na republikových šampionátech, či mistrovství
Evropy nebo světa veteránů.
Náš oddíl letos dosáhl šedesáti roků své činnosti, to by mohl být docela dobrý důvod k malému ohlédnutí. Bohužel pamětníků samých
začátků pomalu ubývá.
Jak to tedy vlastně bylo se vznikem našeho
historicky nejúspěšnějšího sportovního oddílu? V té době nebylo tolik možností najít si
koníčka, najít si program pro volný čas. Televize vysílala na jediném kanálu pouze pár hodin denně, počítače, mobilní telefony, tablety
nebyly. Nikdo neznal softbal, florbal, futsal,
squash. Ano, hráli jsme tedy fotbal a hokej.
V malé klubovně ČSM /Československý svaz
mládeže/ v Dlouhé ulici, kde stálo cosi podobného stolu na stolní tenis, se začala scházet
malá skupinka mladých zájemců o tento nenáročný sport.
Začátky byly pochopitelně živelné, nikdo nevěděl nic o nějaké metodice, neznali jsme teorii,
pravidla pouze přibližně, o nějaké strategii se
nám mohlo zdát. Znalost řádů nás nezatěžovala. K bojům jsme nastupovali s „pravěkým“
vybavením, které často neodpovídalo pravidlům! O historii tohoto u nás tak úspěšného
sportu jsme nevěděli nic. O tom, že pro naši
vlast získali stolní tenisté spoustu titulů, mistrů
Evropy a světa, jsme se dovídali časem. Jak
si dnes po desítkách roků vážíme skutečnosti,
že se s některými těmito ikonami známe osobně, dokonce si tykáme. Dokonce se podařilo

do našeho města občas „přilákat“ řadu z nejlepších osobností tohoto sportu.
Pokusit se srovnat naše tehdejší šance s možnostmi, které se nabízejí dnešním zájemcům,
musí vyvolat pouze úsměv. My jsme si tohoto
koníčka vybrali sami, chtěli jsme se ten sport
prostě naučit. Dnes tomu často předchází různá testování, doporučení různých odborníků.
K dispozici jsou zpravidla kvalifikovaní trenéři, kvalitní sportovní vybavení, finanční zajištění atd. Často se děti podaří přemluvit…!
Skončila nám školní docházka a kamarádi se
rozešli do škol a učilišť. Snadno se mohlo stát,
že podmínky pro pinec nebudou a kdo ví, jak
by se situace vyvinula? Naštěstí se stal pravý
opak. Škoda našel dobré podmínky na průmyslovce v Lokti, J. Kraus a Volf dobré možnosti
a sparingpartnery na učilišti v Praze, což se
velmi hodilo. Ti, kteří školní docházku ještě
neukončili, spolu s dojíždějícími kamarády
pilně trénovali, bohužel už v nevyhovujících
podmínkách. Ledacos se okoukalo, získaly se
nějaké dovednosti a dostavily se i první malé
úspěchy.
V této době sport v našem městě neprožíval
ta nejlepší léta, sportovalo se primitivních
podmínkách. Lehké to neměli ani dobrovolní
funkcionáři, kteří sport a tělovýchovu v našem
městě organizovali a řídili. TJ neměla vlastně
ani kde konat jednání svého vrcholného orgánu, schůzovalo se po hospodách, kde se dalo.
Já jsem už zažil obrovský pokrok, kdy se výbor
TJ začal scházet v krásných prostorách místní
odborné /truhlářské/ školy. Mladí stolní tenisté
tenkrát dostali nabídku hrát v jedné z volných
dílen. Byl to zázrak! Skvělé prostory, výborné
osvětlení, dva kvalitní stoly. Díky vedení školy
skvělé tréninkové možnosti. Možnost využít
každou minutu volného času i o víkendech, či
svátcích, jsme dokonale využívali, což se záhy
přirozeně začalo významně projevovat na vý-
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Sport

konnosti. To jsme se vlastně stali oficiálně jedním z oddílů naší sportovní organizace, i když
jsme vlastně nebyli registrováni v žádném
svazu. To bylo období, kdy jsme získali několik prvních titulů okresních přeborníků. Psal se
rok 1958 a nejstarším z nás bylo tenkrát 16 let
a tak šlo přirozeně o tituly dorostenecké.
Vzpomínám na jednání výboru TJ ve sborovně
OŠ, kde jsem prvně oficiálně zastupoval nový
oddíl. Určitě jsem měl husí kůži, když jsem
se účastnil jednání předních osobností našeho města, jako byli např. předsedové TJ páni
Motl, Gajič, Šimer, členové různých okresních
svazů páni Smrž, Adamec, Kolář, Toth, Pejsar,Hošek a další…

Šéfem sportovců našeho okresu byl v té době
vynikající atlet pan M. Štrunc. Ten má největší
zásluhu na tom, že jsme se stali registrovanými sportovci. Díky Dr. Štruncovi a vedení naší
TJ jsme na podzim roku 1959 vstoupili do mistrovských soutěží dospělých, kde oddíl působí
nepřetržitě dodnes. Tenkrát jsme mezi devíti
celky skončili v okresním přeboru třetí.
Do prvního utkání nastoupili Blanka Šmídová
/14/, Eva Poláková /13/, Josef Kraus, Svatopluk Matyáš, Oldřich Volf /17/ a František Škoda /16/ Porazili jsme tenkrát Baník Sokolov
C 12 : 6.
O. Volf

Poslední víkend v roce patřila
sportovní hala stolním tenistům
V sobotu 30. prosince v naší sportovní hale
bojovali dospělí už po devětadvacáté o věcně
putovní pohár, který je z rozhodnutí krajského
svazu jedním z bodovacích turnajů. V neděli
pak podobně významný turnaj hráli mladší
žáci.
Společným znakem obou turnajů byl malý
zájem hráčů. Kde jsou časy, kdy se soutěží
dospělých zúčastnilo více než osmdesát mužů
a žen!? Srovnání s turnajem letošním, kdy se
prezentovalo 27 mužů a osm žen je smutné.
Ještě smutnější je skutečnost, že domácí hráče jsme mohli vidět v akci čtyři /!/ V minulých
ročnících si přišlo o svátcích „zaskotačit“ i 15
hráčů. Vedle dobré organizace, kvalitního
sportovního vybavení lze kladně hodnotit snad
i sportovní úroveň, srovnatelnou s minulými
ročníky. Bohužel ostudně na účastníky působí jakési nouzové zatemnění oken zahradními
plachtami. Na nové kvalitní zatemnění, nebo
opravu toho dosluhujícího /30 roků/ se peníze
dosud nesehnaly! Naštěstí bylo mizerné počasí a tak se nikomu nemuselo vysvětlovat, že je
lepší se do sluníčka nedívat…
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Slušnou sportovní úroveň měly zvláště závěrečné zápasy, zvláště finálová bitva dvouhry
mužů hráčů Petráka a J. Provazníka hrající ligové soutěže v sousedním Německu potěšila
oko diváka. M. Petrák už držel naší trofej popáté nad hlavou a silně se dotahuje na našeho O. Volfa, který vyhrál prvních sedm turnajů.
Druhý skončil J. Provazník, před ještě starším
žákem V. Levorou, hrající třetí ligu. Velkým
úspěchem byla jistě účast V. Pocka, který byl
ještě na jaře naším hráčem. Domácím hráčům
se nedařilo. Na jejich omluvu snad můžeme
uvést, že měli na starost pořadatelskou službu, bufet atd. Škoda, že ostatní kolegové oddílu byli o svátcích zaneprázdněni… Dvouhru
žen vyhrála l. Kociánová z V. Hleďsebe. Kvalita soutěže byla o něco slabší než u mužů,
potěšující je skutečnost, že všechny ženy
jsou dosud žákyněmi, výjimkou je naše Jarka
Rosová, ta je dorostenka. Nás potěšilo druhé
místo Tomšíka ve čtyřhře, kterému asistoval
D. Kruliš z Chodova.
O. Volf

Sport

Silvestrovské oslavy začaly v naší sportovní hale
Také v neděli na Silvestra si stolní tenisté
„zamluvili sportovní halu“. Tentokrát si pro
důležité bodíky do žebříčku přijeli mladší žáci
našeho kraje. Pro srovnání před měsícem
na stejném „bodováku“ v Chodově se prezentovalo více než čtyřicet účastníků na našem
turnaji 24 /?/. Vysvětlením může být termín,
kdy se o prázdninách nabízí využití řady jiných
programů. Určitě není malá účast způsobena
špatnými podmínkami, které nabízí domácí pořadatel.
Potěšitelná byla dobrá výkonnost nejmenších
stolních tenistů. Není to žádný div, někteří
účastníci už mají zkušenosti z mistrovských
soutěží dospělých, dokonce z družstvy hrající krajské soutěže. V našem oddíle a školním
kroužku ZŠ máme několik začínajících kluků a jedno děvčátko. Bohužel se nepodařilo
přesvědčit je, aby se přišli alespoň podívat…
Kolik času věnuje trenér dětem, aby se něco
naučily, ale přesvědčit je, nebo rodiče aby si
atmosféru alespoň okoukli, nedokáže… Ocenit je třeba jistě rodiče, kteří obětují i o svátcích svůj čas. Podobně jako tři důchodci, kteří
si odpracují poctivou osmi hodinovou i delší
šichtu při přípravě, organizaci, řízení akce, jejím průběhu a následném úklidu.

Výsledky dvouher:
Chlapci :
1. Kokeš Jan			
KST Toužim
2. Nykl Jiří 		
Batesta Chodov
3. Šindelář František
SK. Toužim
4. Čerepeš Daniel		
SKST Merklín
Dívky :
Lošťáková Tereza,		
Jiskra Aš
Furchová Zuzana,		
TJ Lomnice
Sankotová Klára,		
Batesta chodov
Čáchová Lucie,		
TJ Luby
Čtyřhru vyhráli Kokeš s Šindelářem po velikém boji před dvojicí děvčat Lošťáková –
Kociánová.
O. Volf
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Kino

PROGRAM KINA

ÚNOR 2018

neděle 25.2. v 15.00 hod.
Bathman a Harley Quinn
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
74 min.

pátek 2.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Borg/McEnroe
Švédsko / Dánsko / Finsko, MP, vstupné
50 Kč, délka 107 min.
pátek 9.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
8 hlav šílenství
Česko/Slovensko, MP12, vstupné 50 Kč, délka 107 min.
pátek 16.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Dunkerk
Velká Británie / Nizozemsko / Francie / USA,
MP 12, vstupné 50 Kč, délka 106 min.
pátek 23.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Zahradnictví: Dezertér
Česko / Slovensko / Polsko, MP, vstupné
50 Kč, délka 115 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ÚNORU
neděle 4.2. v 15.00 hod.
Flintstoneovi & WWE:
Mela doby kamenné
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
50 min.
neděle 11.2. v 15.00 hod.
Příšerky pod hladinou
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, 92 min.
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PROMÍTÁME PRO DĚTI
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
pondělí 12.2. v 11.00 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum
Animovaný, Česko, MP, vstupné 30 Kč, délka
85 min.
středa 14.2. v 11.00 hod.
Letíme
Animovaný, Norsko, MP, vstupné 30 Kč, 84
min.

Kultura

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

„KYNŠPERSKÁ POVĚST“
Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci, kteří navštěvují Základní uměleckou
školu a Základní školu v Kynšperku nad Ohří.
Podmínky soutěže:
-

napsat pověst minimálně na 1 stranu a maximálně na 3 strany formátu
A4 na počítači ve Wordu (písmo Calibri nebo Arial, vel. 12, řádkování 1,5)
zachovat alespoň částečně historické údaje, které jsou o našem městě
dostupné na internetu:
známé
http://www.kynsperk.cz/mesto/historie-mesta/
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4719
http://www.hrady.cz/?OID=466
nebo v knižní podobě:
Vlasák V., Vlasáková E. Dějiny města Kynšperk nad Ohří od jeho založení až
do současnosti.

-

soutěží se o hodnotné ceny
práce můžete odevzdávat do 30. 3. 2018 svým vyučujícím nebo v ZUŠ v
učebně LDO č. 2, popř. v sekretariátu školy
vyhodnocení soutěže proběhne na akci ZUŠ Open 2018 dne 24. 5. 2018
budou oceněny nejzdařilejší práce, které posoudí pětičlenná porota
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278,
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mkskynsperk.cz

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 12.30-18.00
Středa:
8.00-12.00 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Honeyman, G. – Eleanor se má vážně skvěle;
Rolins, D. – Hlídka duchů; Zafón, R. C. – Stín
větru; Harmon, A. – Z písku a popela; Soukupová, P. – Nejlepší pro všechny; Johnston,
T. – Sestup; Moupassant, G de. – Kulička, Řepka, T. - Děkuji
Historie:
Peters, P. – Rubínový pokoj; Callen,G. – Ženich v kiltu; Vondruška, V. – Husitská epopej
VI; Kleypas, L. – Ďábel na jaře; Moro, J. –
Na vlastní kůži; Bauer, J. – Mrtví se mstí; Harasimová, S. – Jantarové srdce; Körnerová, H.
M. – Láska a zášť
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Detektivky a thrillery:
Mazáč, A. – Letargie; Cole, D. – Hadrový
panák; Moström, J. – Domino; Thiesler, S. –
Prokletá krev; Kazantzakis, N. – Bratrovrazi;
McBain, E. – Romance; Gerritsen, T. – Znám
tajemství; Pospíšilová, J. – Malovaná pýcha;
Dán, D. – Kořeny zla; Finch, P. – Klub zabijáků
Romány pro ženy:
Robertson, A. – Když Nina potkala Bena,
Sempleo, M. – Dneska bude všechno jinak,
Kubátová, T. – Záruční list na život; Carrington, A. – Jesika, vykoupená naděje; Oke, J.
– Láska přichází po špičkách; Hein, M. – Vyprahlá země; Moyes, J. – Krasojezdkyně; Roberts, N. – Žhavé doteky; Steel, D. – Dražba;
Connelly, V. – Víkend s panem Darcym
Čtení pro děti a mládež:
Budař, J. – Princ Mamánek; Hors, J. L. – Záhada maltézských hodin; Lukeš R. – Oplatková Markéta; Griffiths, A. – Ztřeštěný dům
na stromě; Landsman, D. – Lapuťák a kapitán
Adorabl
Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Různé
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Inzerce

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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