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Naše mažoretky jako jediné reprezentovaly ČR
a přivezly si bronzové medaile.
Šárka Pencová a Martina Hollá
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Cena za webové stránky města

Vážený pane starosto,
webové stránky města Kynšperk nad Ohří www.kynsperk.cz získaly v soutěži Objev roku ocenění Tip roku
2006, máte právo si na stránky umístit ikonku Tip roku (viz příloha).
Z Tipu roku, vybraných redakcí časopisu Veřejná správa, bude odbornou porotou do konce záři zvolen v každé
kategorii (Obce, Obce s přenesenou působností, Obce s rozšířenou působností a Dobrovolné svazky obcí) vítěz
– Objev roku. Vyhlášeni vítězů soutěže pak proběhne na veletrhu Invex.
O průběhu a historii soutěže se dozvíte více na stránkách http://www.mvcr.cz/casopisy/s/objev.html
S pozdravem
Ing. Ivana Jungova,
redaktorka časopisu Veřejná správa

Milí Kynšperáci!
Příští měsíc skončí současné volební období. Je
tedy čas se ohlédnout a zamyslet na tím, zda město se
zvolenými zastupiteli využilo uplynulé čtyřleté období
tak, jak si předsevzalo.
Na stránkách zpravodaje jste se pravidelně dočítali
o činnosti městských orgánů, jimi přijatých opatřeních
i dalších záležitostech. Jistě proto není třeba vypočítávat, co se ve městě událo, co se městu, jeho zastupitelům, obyvatelům, organizacím i dalším institucím
podařilo. Je na vás samotných toto zhodnotit.
Ne, že by vše bylo bez chyb. Jsou jistě i oblasti,
v nichž jsme mohli být úspěšnější, v nichž nám někdy
chyběla trocha štěstí nebo více času. Ohlédnu-li se však
zpět, jsem přesvědčen, že valná většina našich úkolů
byla splněna.
Využívám proto této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří svou aktivitou, nápady i prací pomohli
město zvelebovat. Děkuji především svým kolegům

radním a zastupitelům,
kteří přes rozdílné názory
a pohledy dokázali rozhodovat moudře a uvážlivě,
děkuji zaměstnancům města
a městských
organizací,
kteří plnili zadané úkoly,
děkuji ﬁrmám, spolkům
i vám občanům, kteří svou
činností, soužitím a spoluprací tvoříte naše město.
Toto zastupitelstvo předává se ctí město zdravé
a opět o něco bohatší, město s dobrým kulturním, sportovním i společenským životem, zastupitelstvu příštímu. Přeji těm, kteří vámi budou v říjnu zvoleni, aby
se jim dařilo udělat za své volební období pro prospěch
našeho města a jeho občanů nejméně tolik, co zastupitelstvu končícímu.
Váš starosta René Bolvari
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Rozhovor s tajemníkem Ing. Pavlem Růžičkou
o rekonstrukci kostela
Všichni, kdo se alespoň trošku zajímají o dění ve
městě, zaregistrovali vysokou stavební činnost. Město
se pomalu vylupuje. Bylo by mnoho témat, o kterých by
se dalo hovořit, ale přeci jen bych ráda tento rozhovor
věnovala dominantě města o tou je kostel.
§ Rekonstrukce kostela začala již dříve, venkovní
drenáží (nevím přesně jak se odborně nazývá), musela
se tato nějak opravovat?
Rekonstrukce katolického kostela v Kynšperku na
Ohří, který již víc jak sto let patří městu, započala již
v roce 1999, kdy tehdejší radní zadali úkol vypracovat
projekt rekonstrukce našeho kostela.V roce 2000 se
začalo s generální opravou jižní věže, pokračovalo se
výměnou elektroinstalace, která byla v katastrofálním
stavu, s opravou krovů na půdě a ve věžích, opravami
vnitřních dřevěných prvků, jako byly schodiště, vnější
i vnitřní dveře, odkryly se i padesát let neotevřené
krypty a udělal se v nich konečně řádný hygienický
průzkum. Jinak se konstatovalo, že krypty již nic
významného neskrývají, kromě hromádky dřeva z rakví
a několik málo kosterních pozůstatků. V tu dobu se také
kolem kostela udělala kanalizace, která odvedla vodu
ze střechy a okolí kostela. Tímto byl položen základ
opravy a po mnoha dalších, větších i menších opravách
(např. hromosvody,…)jsme se loni dočkali pokračování
ve „velkém“. Důležité bylo vybojování a získání dotace
ze SROPu, neboť těch 13,7 milionů korun potřebných
pro opravu především vnitřních a vnějších fasád kostela, by se v městském rozpočtu ještě dlouho nenašlo.
Takto se na této etapě podílí EU 75%, karlovarský kraj
10% a z rozpočtu města jde zbylých 15% nákladů.
Město tedy letos vynaloží ze svého jen 2,1 milionu
korun. Ale ptala jste se na kanalizaci. Ne nemusela se
nijak opravovat, vždyť je jen několik let stará. Pouze
se na ní napojují další drenáže z parku, tak jak bylo
původně projektováno.
§ Rekonstrukce kostela narážela na spoustu problémů, ke kterým se vyjadřovali památkáři, co bylo tím
největším oříškem?
Památkářských oříšků bylo nejen v kostele, ale
i na mnoha dalších opravovaných objektech mnoho.
Jen si vzpomeňte. Památkově chráněný je nejen náš
kostel, ale i Trojiční sloup a kašna na náměstí Míru,
stará Radnice (č.p.1), židovský hřbitov ale i statek nad
přejezdem v Dolních Pochlovicích. Tady všude jsme

museli postupovat společně s NPÚ v Plzni. A ten největší oříšek tedy vidím v tom, že jsme se museli naučit
komunikovat mezi sebou a důvěřovat si. Museli jsme
my na úřadu uznat, že některé jejich argumenty jsou
sice „drahé“ pro město, ale jsou nezbytné pro tu danou
památku. A na druhou stranu taky chvilku trvalo, než
památkáři pochopili, že nejsme zlatokopové, že to
s opravou těchto památek myslíme vážně a že i některé
naše návrhy jsou dobré a prospěšné pro danou památku.
Ale chcete-li nějakou konkrétní odpověď, tak velkým
oříškem bylo stanovení barevnosti vnitřní fasády kostela a rozčlenění těchto barev.
§ Jaký osud bude mít nečekaně odhalená freska?
Objev fresky byl opravdu nečekaný. Mysleli jsme
si společně s některými odborníky, že by nás mohlo
čekat nějaké překvapení ve velkých „zrcadlech“ na
stropě. Ale že objevíme něco tak krásného a tak zachovalého hned při počátečním stěhování skříní a oltářů
z kostela (aby se neponičily), tak to nikdo nepředpokládal. A to i přesto, že paní doktorka Drncová z NPÚ
Plzeň již asi před pěti lety dělala sondy na vnitřní fasádě
a nějaké náznaky našla již tehdy. Ona sama byla velmi
překvapena tím, co se našlo. Zároveň také tvrdí, že za
posledních minimálně 25 let, co tuhle práci dělá, je to
ojedinělý nález v celém západočeském regionu! Stav
fresky jsme ale nenechali osudu a hned v prosinci jsme
zadali restaurátorský záměr na zajištění a konzervaci
a začali shánět peníze na opravu. To se povedlo v součinnosti s krajem velmi rychle a freska je již v současné
době celá zrestaurovaná asi za 330 tisíc korun a k tomu
jsme dodělali i oltářní mensu včetně schodiště a oltářní
desky, takže by celek měl opět po 250ti letech sloužit
jako oltář!
§ Ví se, co je to na fresce za výjev?
Ano, to se ví. Ústřední motiv znázorňuje přímluvu
sv. Barbory. Není to znázornění událostí z jejího života,
ale její přímluvné působení jako patronky dobré smrti.
Legenda hovoří o tom, že zločinci byli odsouzeni na
smrt naražením na kůl. Toto je znázorněno v pozadí
obrazu. Jeden z delikventů svých činů litoval, chtěl se
vyzpovídat a proto se modlil ke sv. Barboře. Ze svého
kůlu spadl. Doplazil se k blízkým příbytkům, kde byl
knězem vyzpovídán, zaopatřen a bylo mu podáno sv.
přijímání. Celý tento výjev je v popředí obrazu. Nad
tímto motivem se v oblacích vznáší sv. Barbora, která
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adoruje (projevuje nejhlubší úctu nebo zbožně uctívá)
Nejsvětější Svátost a přimlouvá se za odsouzence.
Motiv obrazu ukazuje na pradávné působení rytířského
řádu křížovníků s červenou hvězdou v Kynšperku. Křížovníci uctívali sv. Barboru jako patronku dobré smrti
také proto, že provozovali špitály a měli zájem, aby
jejich svěřenci odcházeli z tohoto světa dobrou smrtí,
tedy smířeni s bohem i s lidmi.
§ Objevilo se ještě něco historicky zajímavého pod
nánosy omítek?
Mě osobně se velmi líbí křížovnický erb, který se
opravdu „vyloupnul“ zpod nánosů barev a pan restaurátor Stejskal ho nádherně opravil. Našli jsme na tomto
erbu i tužkou psaný vzkaz, že tento výjev byl opravován
v roce 1912. Zřejmě po nějakém zemětřesení jedné ze
soch upadla hlava a druhá byla poničená velkou prasklinou. Proto místní odborníci původně štukovou hlavu
vyřezali ze dřeva, nalepili ke stávajícímu krku a přemalovali a ze vzdálenosti 20ti metrů, ze které se na to
dívá běžný návštěvník kostela, není nic poznat. Druhé
postavě tehdy udělali železný opasek, který sochu spojil
se stropem a bylo to!
§
Počítá se s rekonstruovaným kostelem jako
s turistickou památkou a bude veřejnosti trvale přístupný? Bude sloužit ke kulturním účelům (koncerty)?Boční vchod bude zřejmě trvale užíván? Umisťoval
se tam betlém, bude se betlém vystavovat a kde? Kde je
rekonstruovaný betlém uložen v dnešních dnech a kdo
se o něho stará? Betlém je v majetku města?
Ano. Přestože bude kostel i po opravě dán do užívání církvi, která má kostel od města za symbolickou
částku pronajatý, chce se město tímto kynšperským
klenotem chlubit. Proto se předpokládá, že jižní vhod
se bude otvírat vždy při akcích pořádaných městem.
Chceme ale taky, aby se jižní dveře do parku otevíraly denně s tím, že zádveří bude uzamčeno a občané
a především návštěvníci města si budou moci kostel
prohlédnout proskleným zádveřím, jak se to děje i na
jiných památkách. Do budoucna počítáme i s možností
prohlídek kostela s průvodcem. Na starost by to mělo
mít MKS. Betlém není majetkem města. Tento zůstal
i nadále v majetku kynšperské farnosti a na otázky by
měl odpovídat tedy správce farnosti. Pokud ale vím, tak
ještě nedávno nebylo jasné, jakou plochu restaurovaný
betlém vůbec bude zabírat a co všechno bude vystaveno. Až bude tohle vše jasné, město určitě pomůže
s umístěním betléma a vytvořením důstojného zázemí.
O tom jsem přesvědčen.

§ Jaká situace je s farou? Ta zůstává majetkem Křižovníků, mají v plánu ji také opravovat? Komu a čemu
dneska fara slouží?
I fara je majetkem farnosti a proto je potřeba se ptát
na tyto věci majitele. Pravdou je, že již asi tři roky na
faře nebydlí žádný duchovní správce a po nedávném
skonu katechetky slečny Novákové je fara osiřelá. Stavební stav fary není vůbec v pořádku, přestože se na ní
před nemnoha lety udělala rekonstrukce střechy a oken,
ale stav fasády a dalších stavebních prvků je žalostný.
Celé okolí je nově zrekonstruované, městské ale i soukromé domy jsou opravené, fara ale dojem velmi kazí.
§ Vím, že tato otázka nepatří do Vaší kompetence,
ale bude mít tak krásný kostel také nějakého církevního „otce“?
Opravdu to není kompetence města, přesto se při
setkáních s církevními hodnostáři bavíme i o tomto
problému. O všeobecném nedostatku kněží v Čechách
jistě víme všichni. Zde situaci komplikuje ještě fakt, že
farnost je dlouhá staletí křížovnická a v tomto řádu je
nedostatek kněží snad ještě větší. Já osobně bych si velmi
přál, aby Kynšperk měl svého duchovního v kostele i na
faře, člověka, který bude s Kynšperkem žít. Vím, že lidí
pravidelně navštěvující bohoslužby v Kynšperku není
mnoho, ale to by právě nový duchovní správce mohl
změnit. Pětitisícové město a zrekonstruovaný kostel by
si jistě zasloužilo svého duchovního správce!

POZVÁNÍ
Závěrem našeho povídání bych chtěl občany
města pozvat na slavnostní otevření kostela, které se
uskuteční dne 8.října 2006 od 15:00 hodin v parku
u kostela a jež bude spojeno se Mší Svatou u příležitosti znovuotevření kostela po opravě, kdy hlavními celebranty budou Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský a Jiří Kopejsko O.Cr, .generál
a velmistr Rytířského řádu křížovníků s červenou
hvězdou.
Přijďte se podívat na opravený kostel!
Děkuji za rozhovor
Kateřina Štochlová

Z MĚSTA

strana 5

Vedení TJ Slavoj zhatilo stavbu fotbalových šaten
Rada města pozvala na své zářijové jednání výbor
tělovýchovné jednoty, aby s ním projednala situaci
výstavby nových šaten na fotbalovém hřišti. Z jednání
vyplynulo, co město již tušilo z dokladů předložených s žádostí o ﬁnanční podporu. Vedení TJ Slavoj
dodatečně pozměnilo doklady komise hodnotící
výhodnost nabídek na stavební práce a zadalo zakázku
ﬁrmě, která se podle hodnocení komise umístila až na
4. místě a byla o více než 560 tisíc korun dražší než
komisí doporučený vítězný dodavatel. Předseda tělovýchovné jednoty pan Hrubý přiznal, že doklady změnili a použili podpisy členů komise k jiným tabulkám.
Tím udělali chybu.
Vzhledem k tomu, že na stavbu má přispět Ministerstvo školství 2 mil. Kč a město 1,34 mil. Kč, musí
být výběr dodavatele proveden řádně a hospodárně.
Tím, že vedení TJ udělalo co udělalo, nemůže tělovýchovná jednota čerpat dotační peníze (pokud by
čerpala, musela by je vracet včetně penále). Vedení
TJ tak tělovýchovnou jednotu dostalo do situace, kdy

se může dostat do ﬁnančních problémů takových rozměrů, z nichž by vedla cesta jen prodejem nemovitostí
(např. sportovní haly či tenisového areálu) nebo krachem.
Osobně jsem na tento špatný přístup předsedu
Hrubého opakovaně upozorňoval od jara letošního
roku, ale ten má upozornění nebral v úvahu, přezíravě
pokračoval v akci na základě zfalšovaných dokladů
a tak je dnes situace, k lítosti mé i radních, takováto.
Město chce tělovýchovné jednotě pomoci. Nabídlo
proto řešení, a to aby stavba byla zastavena ve fázi
zastřešení a zakonzervována. Tuto část město zaplatí
do výše slíbeného příspěvku, tj. 1,34 mil. Kč. V další
fázi, nejlépe již příští rok, město pomůže sehnat prostředky na dostavění šaten. Je to bohužel jediné řešení,
jak ze zpackané situace ven.
Sportovci, fotbalisté a fanoušci, vydržte. Město je
s vámi.
René Bolvari
starosta
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Srdečně bych chtěl občany města
pozvat na slavnostní otevření kostela,
které se uskuteční dne 8.října 2006
od 15:00 hodin v parku u kostela
a jež bude spojeno se Mší Svatou
u příležitosti znovuotevření kostela po
opravě, kdy hlavními celebranty budou
Mons. František Radkovský, biskup
plzeňský a Jiří Kopejsko O.Cr, .generál
a velmistr Rytířského řádu křížovníků
s červenou hvězdou.

Pozvání

Přijďte se podívat na opravený kostel!
Pozvánka na zavírání mokrých a suchých cest

Vodáci
Zavírání řeky

14. října

Kdy: sobota - 14. října 2006 v 13.00 hodin
Kde: volejbalové kurty (klubovna) - pěšky do Nebanic
Kam: Nebanice - Kynšperk (loďmo)

Cyklisté
Zavírání cyklotras

Kdy: sobota - 14. října 2006 v 15.00 hodin
Kde: parkoviště u zeleniny (Sokolovská ul.)
Kam: Kynšperk - Štědrá - Mokřiny - Kynšperk (kolmo)

Jede se za každého počasí! Po dojezdu občerstvení!
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Střípky z majetkového odboru
Majetkový odbor připravil anketu pro obyvatele obou našich sídlišť, tedy SNP a U Pivovaru, která je zaměřena
k získání informací pro připravovanou regeneraci panelových sídlišť. Zpracování a vyhodnocení ankety, která bude
anonymní, bude provádět odborná ﬁrma. Žádáme všechny občany, aby anketu brali velmi vážně a anketní lístky
vyplnili zodpovědně.
Pracovníci ﬁrmy VOSS s.r.o. ukončili v termínu akci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích K.H.Borovského, Františka Křižíka a v části ulice Boženy Němcové. Navazuje na ní bezprostředně i rekonstrukce komunikací, která je již v plném proudu. Hlavně aby počasí co nejdéle vydrželo, aby se občané nemuseli opět brodit
blátem. I přes veškerou snahu a opatření nelze zajistit v době stavby naprosto čistou komunikaci. Ukončení rekonstrukce by mělo být nejdéle do konce listopadu 2006.
Pracovníci Technických služeb ve spolupráci s majetkovým odborem téměř dokončili výměnu dopravního
značení ve městě a v přilehlých částech. Ještě zbývá realizovat několik návrhů, které již máme připraveny, ale
čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR a na rozhodnutí správního orgánu. V několika lokalitách
navrhujeme zjednosměrnění ulic, které by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti ve městě a také k umožnění parkování vozidel, aniž by řidiči porušovali zákon. Víte, že stání na komunikaci je zakázáno tam, kde nezbude v každém
jízdním směru pruh o šířce 3 metry? Tedy u obousměrných ulic musí zůstat volných 6 metrů. Dodržujete toto
ustanovení? Je nám známo, že v některých místech ve městě toto není dobře možné, ale jsou postupně vytvářeny
podmínky, budovány a rozšiřovány plochy pro stání vozidel. V některých místech jsou poloprázdná parkoviště
a řidiči zákon vědomě porušují tím, že stojí s vozidlem na komunikacích, protože to mají právě před svým domem.
Policie samozřejmě bere ohled na přestupce tam, kde dostatek ploch k dispozici není. Ale tam, kde plochy jsou, by
žádné ohledy brát neměla.
Zadali jsme zpracování projektu na chodník v Sokolovské ulici, který by měl vést od začátku obce na vjezdu
od Sokolova, mezi svodidlem a řekou. Zhotovení chodníku na opěrné zdi by bylo ﬁnančně velice nákladné. Přišli
jsme s nápadem udělat chodník lehký, montovaný, který by tvořil jakousi lávku na pilířích.
Taktéž necháváme zpracovat projekt na cyklostezku a současně chodník pro pěší vedoucí podél komunikace
od Kynšperka nad Ohří na Kamenný Dvůr.
Je zahájena rekonstrukce další části náměstí 5. května. Touto akcí by měla být dotvořena tvář náměstí před
poštou a městským úřadem.
Svoz nebezpečného odpadu v září proběhl dle plánu. Občané využili této akce minimálně ovšem hned v následujících dnech se objevili u popelnic staré televizory a lednice. Není to dobře, jelikož za svoz 2 krát ročně platíme paušální částku za obyvatele bez ohledu na svezené množství a pokud musíme likvidovat nebezpečný odpad
mimo tento termín, platíme za likvidaci opětovně. Jak již vícekrát psal pan kolega Kodýdek, je to běh na dlouhou
trať, kdy by si měl každý uvědomit, že i společné ﬁnanční prostředky jsou z jeho kapsy. Podrobnou zprávu s údaji
o množství odvezeného odpadu ze září uveřejníme v příštím čísle KZ.
Firma Ekoll Lítov zahájila práce na rekonstrukci kanalizačních šachet v ulici Knoﬂíkova, ﬁrma VOSS zase na
rekonstrukci části vodovodu v ulici Chebská. Tato ﬁrma, jako správce našeho vodárenského majetku rovněž rekonstruuje regulační stanici vody pro sídliště U pivovaru, která již byla na hranici životnosti. Za provozu dochází k výměnám šoupat a ventilů. Pocítíte to na vlastní kůži, jelikož dojde k častějšímu přerušení dodávek vody. Výměny
jsou však velmi nutné.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Dočasné vyřazení sedmi pískovišť ve městě

Na limity písku v pískovištích jsou stanoveny přísné hygienické požadavky (vyhláška č. 135/2004 Sb., hygienické normy EU a ČR). Majetkový odbor posoudil celkový stav patnácti pískovišť ve městě, z kterých sedm je
v nevyhovujícím stavu (ul. Jana Jiskry za č.p. 369 a 393, náměstí SNP u č.p. 381, ul. Prokopa Holého, náměstí
SNP u Městského kulturního střediska, náměstí Míru a ul. U Pivovaru za č.p. 359-364). Tato skupina pískovišť bude
dočasně vyřazena z provozu. Každé z pískovišť bude zavezeno zeminou, dle umístění zatravněno, případně bude
provedena vhodná výsadba keřů.
Do druhé skupiny je zařazeno osm pískovišť, která zůstanou v provozu (ul. Petra Bezruče, ul. J. K. Tyla, Chebská ul., ul. Jana Jiskry za č.p. 410, náměstí SNP naproti domu č.p. 397, 396, ul. Na Hrázi u Kovošrotu, ul. U Pivovaru u č.p. 358, 357 a ul. Krátká za č.p. 365, 366).
Úpravy dočasně vyřazených sedmi a údržbu osmi pískovišť zařazených do provozu zajistí majetkový odbor ve
spolupráci s Technickými službami města. Majetkový odbor navrhl zařadit do provozu v roce 2007 nové pískoviště
v lokalitě Zámecký vrch (místo bývalé zahrádky), případně mezi domy v ulici Na příkopech a Zámeckou. Toto
pískoviště bude doplněním v rovnoměrném rozmístění pískovišť v městě.
Současně máme v plánu ve spolupráci s Technickými službami opravit přes zimu různé herní prvky, které jsou
různě rozmístněné po městě. Také bychom chtěli vyměnit poškozené betonové lavičky v parčících. Tato obměna se
Ing. Leona Bernátová, majetkový odbor
však odvine od ﬁnančních prostředků, které se podaří zajistit.

Rekonstrukce hřiště ZŠ

Jistě si řada z Vás všimla, že práce v rámci projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ na
veřejné městské sportoviště“, který je spoluﬁnancován z prostředků státního a městského rozpočtu, se blíží do závěru a hřiště dostalo zcela nový ráz a charakter.
V průběhu letních měsíců byl odbornou ﬁrmou položen vodopropustný tartanový povrch, který je nejen na
oválu hřiště, ale tvoří také vnitřní část tohoto hřiště. Zároveň bylo provedeno nalajnování všech čar, které jsou nutné
k provozování různých sportů (volejbal, tenis, streetball, malá kopaná). Bylo provedeno oplocení nejen celého
areálu, ale také bylo zhotoveno samostatné oplocení vnitřního hřiště, aby se mohlo sportovat současně na hřišti
i oválu. Zároveň byly instalovány branky na malou kopanou a 4 streetballové koše.
V současné době probíhají práce na dětském koutku, kde budou instalovány nové, moderní dětské prvky ze
dřeva. Pro rodiče těchto dětí zde budou osazeny lavičky a tak budou mít své ratolesti pod dohledem. Dodělány
budou ještě chodníčky v prostoru hřiště, které tvoří přístup k dětskému koutku a na start krátkých tratí (50 a 60m).
Zároveň je zhotovován nový chodník z betonové dlažby kolem celého areálu.
Vzhledem k tomu, že v srpnu nebyly příznivé klimatické podmínky pro pokládku betonových vrstev a následně tartanového povrchu, rozhodla Rada města o prodloužení
termínu zhotovení díla o 15 dní, tj.
do 30.9.2006. Tento termín je také
posledním možným termínem a poté
zástupci města začnou s přejímkou
celého areálu. Jakmile bude celý areál
převzat, bude předán do správy řediteli školy, který zpracuje provozní řád
a rozpis hodin pro veřejnost. S tímto
samozřejmě budete také seznámeni
v dalším vydání Kynšperského zpravodaje.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací
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Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Pannny Marie

Blíží se konec září a projekt „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“, který je
spoluﬁnancován z prostředků EU, Karlovarského kraje a městského rozpočtu, se blíží ke svému závěru..
V uplynulém měsíci byla dokončena pokládka nové kamenné dlažby ve vnitřních prostorách kostela, kde již
probíhají pouze dokončovací a úklidové práce. V průběhu měsíce září dojde také ke stěhování malých bočních oltářů
zpět na svá místa. Zároveň bude doplněna i výzdoba kostela. Bohužel, zatím nebude vrácen zpět oltář Svaté Anny
a oltář Bolestné Panny Marie.
Tyto oltáře zatím zůstanou uloženy a město se bude snažit
získat ﬁnanční příspěvek na
jejich zrestaurování, protože tyto
oltáře jsou ve velmi špatném
stavu. Také hlavní oltář nebude
plně kompletní, kdy na něm bude
chybět ﬁgurální výzdoba, která je
taktéž ve špatném stavu a město
se bude snažit o získání dotací na
zrestaurování této výzdoby.
Jistě si již řada z Vás
všimla, že kostel dostal také
novou podobu z venku, kdy již
byly natřeny omítky na celém
kostele. Věřím, že nová barevnost kostela, ať již vnitřní či
vnější se Vám bude líbit a kostel
navštívíte nejen při slavnostním
otevření kostela, které proběhne
dne 8.10.2006.
Slavnostní otevření kostela
Nanebevzetí Panny Marie bude
zahájeno v 15:00 hodin v parku
kostela kulturním programem
a od 16:00 hodin bude v kostele
slavnostní mše za účasti biskupa
plzeňského, Mons. Františka Radkovského, generála a velmistra
Řádu Křižovníků, Jiřího Kopejska
O.Cr.. Na toto slavnostní otevření kostela budou také pozváni
všichni zástupci ﬁrem a institucí,
které se podílely na rekonstrukci
kostela od roku 1999.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční
výstavby, rozvoje města a dotací
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Pronájmy
Záměr pronájmu nebytových prostor

Opakovaně nabízíme do pronájmu nebytový prostor v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří
s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží:
1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného: pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Záměr prodeje nemovitostí

Majetkový odbor opětovně oznamuje, že je zveřejněn záměr prodeje těchto nemovitostí:
- čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)
- čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky v přízemí domu - holobyty IV.
kategorie)
- objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74 včetně pozemku parc. č.
45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382 m2 a pozemek parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1256 m2
vše v k.ú. Dolní Pochlovice
U objektu bývalé zvláštní školy činí nejnižší nabídková cena 1 500 000,- Kč.

Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení rady města. Bližší informace na majetkovém odboru, 2. patro, dveře č. 24.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Převody pozemků od státu

V současné době připravuje Pozemkový fond ČR převody pozemků v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Protože
Město Kynšperk nad Ohří má zájem získat některé z pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, zmapoval
majetkový odbor veškeré vlastnictví této organizace a připravil společně se starostou města a tajemníkem návrh
pozemků, které by bylo pro město výhodné získat. Město by tak získalo nejen pozemky pro stavbu rodinných domů,
ale i některé přístupové cesty, nebo pozemky pro rekreační účely. Protože tyto pozemky budou nejprve zařazeny do
nabídky oprávněným osobám, je jejich získání prozatím dlouhodobou záležitostí. Přesto doufáme, že se nám podaří
získat co nejvíce z těchto pozemků, abychom tak zajistili prostor pro budoucí rozvoj města a v nejbližší době mohli
uspokojit Váš zájem např. o nové lokality pro zahrádky.
Dagmar Halířová
referent majetkového odboru
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Minerálka v Pochlovicích

Výsledky laboratorní expertizy vzorků pitné vody – odborný posudek

Město doručilo do laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Karlových Varech (31. 5. 2006) vzorky vody
k chemickému a mikrobiologickému rozboru. Tyto vzorky byly odebrané z pramenů v Pochlovicích. Požadovaným rozborem bylo zjištěno, že vzorky nevyhovují vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Dodané vzorky nesplňují vyhláškou stanovený limit pH, rovněž nevyhovují po mikrobiologické stránce. Mezní
hodnota pH se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 9,5, přičemž u vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až
6,5 považují za splňující požadavky dle výše uvedené vyhlášky. Z hlediska mineralizace lze vodu z pramenů
označit za slabě mineralizovanou (obsah rozpuštěných látek 50 až 500 mg/l). Na základě výsledku analýz vody
z pramenů lze konstatovat, že voda nedosahuje optimálních hodnot z hlediska obsahu hlavních minerálních látek.
Odborný posudek zpracovala Ing. Ladislava Vermachová, vedoucí centra laboratoří Sokolov, Chelčického 1938,
Sokolov, Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, Karlovy Vary.
Ing. Leona Bernáthová, majetkový odbor

Odbor výstavby, zemního plánování a dopravy informuje

Dotaz: Jak velké je ochranné pásmo vysokého napětí 22 kW ?

Ochranné pásmo vedení 22 kW je podle zákona č. 458/2000 Sb., § 45 odst. 3
a) u napětí nad 1 kW do 35 kW včetně
- pro vodiče bez izolace
7m
- pro vodiče s izolací základní
2m
- pro závěsné kabelové vedení
1m
odst. 5
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kW činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálennosti měřeno od vedení.
Vzdálenosti jsou měřeny od krajního vodiče po obou stranách.
J. Hermann
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„Kdo si hraje, nezlobí“

Středisko volného času - DDM

Plán akcí na říjen 2006:
4.10.
Vycházka za poznáním - do okolí Kynšperka nad Ohří
(sraz ve 14,00 u DDM, špekáčky s sebou)
11.10. Atletické závody
- výběrové předkolo - na škvárovém hřišti
(sraz ve 14,00 hod u DDM, ti nejlepší budou reprezentovat školu při slavnostním otevření
školního hřiště)
18.10. Výroba šperkovnice - DDM (pro I. stupeň ZŠ v době od 13,00 do 16,00 hod)
25.10.

Turnaj ve scrabblu

- DDM (pro II. stupeň ZŠ, začátek ve 14,00 a v 15,00 hod)
Těší se na vás Jana Tomsová

Vstupenka
Po předložení této pozvánky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč
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My všichni školou povinní
Dne 4. září začal nový školní
rok a celá škola ožila. Na šedesát
žáků usedlo do školních lavic jako
prvňáčkové. Noví žáci vyměnili hračky za učebnice, místo
poslouchání pohádek naslouchají
výkladu nových paní učitelek
a bezstarostné odpoledne za pečlivou přípravu své školní aktovky.
V tento slavný den přišli do školy
s prvňáčky i jejich rodiče, babičky,
dědové i ostatní.
Všechny přítomné přivítala
paní zástupkyně Základní školy
Mgr Štěpánka Neubergová. Přejeme našim prvňáčkům, ale také
všem žákům, mnoho úspěchů ve
školním roce 2006 – 2007.
(Joyce)
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MAŽORETKY

Majorettes Základní školy Kynšperk nad Ohří přivezly
bronzové medaile z mistrovství evropy mažoretek

Mistrovství Evropy mažoretek pořádala EUROPEAN MAJORETTES ASSOCIATION v Itálii ve
městě Vicenza 1. – 3. září 2006.
Naše děvčata soutěžila v těchto kategoriích:
Duo - 3. místo a bronzové medaile vybojovaly Šárka
Pencová a Martina Hollá
Sólo - Martina Hollá , 7. místo

Baton skupina - 7. místo obsadily mažoretky v sestavě
Šárka Pencová, Martina Hollá,
Barbora Kavanová, Lucie Heroutová, Anna Svobodová,
Petra Platzerová, Markéta Rečníková, Veronika Hámorová, Iveta Röslerová, Lucie Hanzlíčková, Lucie Nováková, Jana Vaňková, Michaela Ryndáková, Růžena
Lihaczová, Olga Hlebová.
Trenérkou a choreografkou mažoretek, která je na
mistrovství připravila, je paní učitelka Mgr. Jaroslava
Danešová.
V soutěžním klání mažoretek už nejde jen o krásu, eleganci, vyrovnání prostorových formací, prosté točení
s hůlkou a vyhození hůlky, ale hudební a choreograﬁcké vystižení skladby musí být v souladu i s nejvyšší
obtížností práce s hůlkou. Při různých typech výhozů,
prohozů a přehozů, kdy je hůlka v prostoru a výšce,
zároveň pohybově dokázat jednoduchou, dvojitou, trojitou piruetu, a pak hůlku bezpečně chytit. S hůlkou se
točí ve všech myslitelných pozicích – kolem krku, pasu,
nohou, kotníků, zápěstí, ramene. A každý by měl přijít
s něčím novým. My jsme měli čtverný křížový rozhoz
v podání – L. Heroutová, A. Svobodová, B. Kavanové,
M. Hollé a Š. Pencové. Povedl se – super!
Naše mažoretky měly v soutěžních skladbách zařazeny
všechny současné obtížné prvky. Ty, kterým se povedly
téměř stoprocentně, medailové umístění neminulo. Každodenní prázdninový tříhodinový trénink se zúročil.
Naše mažoretky reprezentovaly jako jediné Českou
republiku. V ostré konkurenci 19-ti soutěžních evropských týmů odvedly špičkové výkony ve všech kategoriích a zaslouží si pochvalu a obdiv. Obdiv za odvedené
výkony, obdiv za zvládnutí psychického vypětí, které
s sebou nese soutěž v nejvyšších metách.
Mgr. Jiří Daneš
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20 let MŠ U Pivovaru

Před dvaceti lety zahájila budova mateřské školky U Pivovaru svůj provoz. Slavnostní přestřižení pásky otevřelo dveře více jak 1200 dětem. Děti několika generací si v této budově, která se stavebně příliš nezměnila (kromě
plastových oken), odžily předškolní věk.
Tady se společně se zaměstnanci, kterých
za tu dobu bylo 32, učily prvním pravidlům
života v komunitě.
Slavnostní otevření budovy
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde si je našel.
Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatním pohromadě.
…napsal Robert Fulghum ve své knížce:
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Děti: Poznáte se na fotce?
Vojáci: Taková byla kdysi kultura.

Určitě se změnil i život v komunitě těch nejmenších. Dneska je doba tvrdých loktů, každý se
stará spíš jen sám o sebe, už ty nejmenší se dovedou pěkně pokopat a ublížit si. Jestli to dnešní doba
opravdu vyžaduje nedovedu posoudit. Ale ve školkách je snad ještě dobře.

ŠKOLSTVÍ
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Paní ředitelka Milena Svehlová při této příležitosti
zorganizovala malou oslavu. Pro děti jak jinak než
hranou pohádku s maňásky. A pro pozvané bývalé
i současné zaměstnance malé pohoštění. Pozvaní byli
také zástupci města. Rozeslala přes 50 pozvánek a netrpělivě čekala, kdo zavítá zpět do známých prostor, ve
kterých jen nové a moderní hračky připomínají, že je
trošku jiná doba. Interiér zachoval své vnitřní členění.
Ale není slyšet oslovování soudružko učitelko, ale děti
svým učitelkám mohou tykat a oslovovat je jménem.
Moderní přístup k dětem vidí rodiče doma a my ostatní
prostřednictvím vystoupení, která s dětmi nacvičují
během roku pro slavnostní příležitosti ve městě na
závěr roku.
(kat)

Milá školko, přejeme Ti do dalších let hodně
dětí, hodné a veselé paní učitelky a hlavně aktivní
rodiče, taky Ti přejeme krásnou zahradu s mnoha
herními prvky a spoustu nových hraček.
Tvoje děti

Dne 30. 8. 2006 oslavila obyvatelka našeho Domova důchodců Kynšperk

paní Ludmila Grönychová

své významné jubileum - 90 let.
Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu do dalších let.
Zaměstnanci a obyvatelé DD Kynšperk

ŠKOLSTVÍ
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Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Pro školní rok 2006/2007 bylo přijato do prvního ročníku celkem 500 žáků.
Tříleté učební obory – výuční list
Aranžér
Cukrář
Číšník-servírka
Kadeřník
Kuchař
Kuchař-číšník
Truhlář
Prodavač

12
28
16
52
49
17
30
30

Čtyřletý učební obor ukončený maturitou
Kosmetička

26

Oděvnictví

29

Čtyřletý studijní obor – maturita
Dvoluleté učební obory – výuční list
Provoz společného stravování
Zpracování dřeva

23
12
Nástavbové studium – maturita 176
Celkem má naše škola i s odloučeným pracovištěm v Sokolově 1 138 žáků, což je více než na začátku školního
roku 2005/2006.
Od září letošního roku vzniklo v Kraslicích naše nové odloučené učňovské pracoviště. V pronajatých prostorách školní jídelny SPŠ a SOU hudebních nástrojů v Kraslicích vaří naši žáci pod odborným dohledem učitelů
odborného výcviku.
Zajišťují stravování pro ubytované žáky a vaří i pro veřejnost.

INZERCE
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně
dveří
NAJDETE NÁS
NA ADRESÁCH:
e-mail: info@manipul.cz

MANIPUL s.r.o.
Svobody 51, CHEB
tel.: 354 435 279

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844

SPORT
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Turnaj neregistrovaných

25. ročník se konal v sobotu 9. září. Počasí opět přálo volejbalistům a tentokrát se přihlásilo 13 družstev. V areálu volejbalových kurtů tak více či méně aktivně trávilo přibližně 150 lidí. Velmi slušná bilance na město Kynšperk.
Volejbal tady má zřejmě velmi slušné amatérské podhoubí,
jen je potřeba dát lidem příležitost. A tak díky obětavým
organizátorům, kteří se podezřele objevují i na dalších
velmi oblíbených akcích ve městě, mohlo poměrně velké
množství lidí strávit velmi příjemnou sobotu. Až tihle
organizátoři jednou nebudou už chtít organizovat, bude to
velká škoda pro nás pro všechny.
Kdo že byl ten aktivní?
1. místo
Překvapení
2. místo
Psí vojáci
3. místo
New Mechová
4. místo
Obrňátka
5. místo
Emilie
6. místo
Mechová
7. místo
Masožravky
8. místo
Mládí vpřed
9. místo
Habeš
10. místo
Nemocnice
11. místo
Bručouni
12. místo
Bílá síla
13. místo
Loupáci
Sponzoři:
MO ČSSD senátor PaeDr. Josef Novotný, Jan Dvořák ml.

SPORT
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Sehrálo se 46 zápasů na třech kurtech, hlavní rozhodčí pan Milan Hrudka pískal a lajnoval celý den,
ostatní se střídali, hlavní organizátor zápasů Jiří Roubínek
zapisoval pečlivě všechny výsledky a Ivetta Milfaitová
s Petrou zajišťovaly občerstvení pro všechny přítomné,
občas vyběhly povzbudit své favority a zase zmizely
v klubovně, aby nikdo netrpěl žízní ani hladem.
Z příjemného prostoru kurtů se celý den ozýval
potlesk a halas. Byla to opravdu příjemná podívaná. Mohli
přijít i rodinní příslušníci, maminky s malými dětmi.
Takových a podobných turnajů by jistě mohlo být i více,
kdyby měl volejbalový oddíl důstojnější zázemí. Jak
dlouho to však bude ještě trvat. Aby to nedopadlo tak, že
až jednou budou úžasná volejbalová hřiště s fungujícími
záchody a sprchami, nebude mít už nikdo chuť hrát. Vždyť
u televize nebo na internetu je to tak příjemné……
(kat)

Volejbalu zdar a vám všem zvláště!

DOMOV DŮCHODCŮ
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Obyvatelé domova důchodců Kynšperk navštívili
ÚSP Mariánská

Právě zde probíhalo Řezbářské sympozium. Interiéry ÚSP zdobí jejich výtvory.
Do práce se zapojili i klienti v Mariánské.

Bonga byla oblíbenou atrakcí.
Také bychom je potřebovali ...

I ve volných chvílích jsme se zabavili.

Přímo umělecká díla z ovoce před
našima očima vytvořil aranžér.

Zlatým hřebem dne bylo setkání se
zpěvákem Petrem Bende.

SKAUTI
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Se skauty do lavic
Poslední víkend o prázdninách jsme připravili pro
všechny děti z města sportovní odpoledne, kde si mohly
zahrát pro ně možná trochu netradiční hry.
Děti se nejprve zapsaly na startu a následně byly
rozděleny do čtyř družstev po třech. Před samotným
zahájením si mohli všichni vyzkoušet jakoukoliv hru.
Pak zbývalo už jen vymyslet název družstva a mohlo se

začít hrát. Děti si zahrály frisbee, lakros, petanq a ringo.
Potom si šli všichni vyzvednout na klubovnu malou
odměnu a zájemci si mohli opéct buřta.
Celkem se nás sešlo kolem třiceti a myslím, že to
bylo fajn odpoledne před začátkem školního roku, které
jsme si všichni užili.
Chechty
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SKAUTI

Grizzlyho tlapa

V sobotu 9.9. se konal již
10. ročník tradiční Grizzlyho
tlapy. Toto odpoledne bylo připraveno pro všechny děti, které
si chtěly zasoutěžit.
Děti skládaly slova z písmenek, pro která si musely
běhat, házely s létajícím talířem,
vyzkoušely si zatloukání hřebíků,
skládaly obrázky lesních zvířat,
házely koulí do čtverce, kopaly
s míčem slalom a závodily
v prolézání mezi lany. Na závěr
jsme uspořádali dva famfrpálové
zápasy, které děti znají z Harryho
Pottera. Tato hra se těšila asi
největšímu zájmu. Když si děti
oběhly všechny soutěže, mohly
jít ke klubovně, kde si nakreslily
medvěda a pak dostaly sladkou
odměnu a ještě si mohly prohlédnout naši klubovnu.
Děkujeme panu Volfovi
za sladkosti a všem, kteří se na
tomto odpoledni podíleli.
Chechty, www.lipakynsperk.cz
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Turnaj v malé
kopané
V sobotu 9. září se na fotbalovém hřišti u lávky hrálo
dobrovolně o poháry a ceny
a o pečené selátko. Pro všechny
bylo zajištěné občerstvení
(párky, boršč a pití).
Protože dvě mužstva
MORAFIS
a KOLOVÁ
nedorazila, hrálo se v jedné
skupině, každý s každým, na
dvou hřištích. Zápasy byly
odehrány během dopoledne,
Vyhodnocení a předávání cen
bylo naplánováno na odpolední
čas, kdy svoji účast přislíbil
PaeDr. Josef Novotný z ČSSD,
aby předal ceny. Volný čas,
který vznikl, využili někteří fotbalisté k návštěvě turnaje neregistrovaných, který probíhal
na nedalekých volejbalových
kurtech.
Po slavnostním předání
cen došlo i na pečené selátko na
společné malé hostině.
1. místo JANSEN
2. místo KAŠNA
3. místo EGRENSIS
4. místo SVOBY
Poděkování patří sponzorům ČSSD, TJ Kynšperk nad
Ohří a organizátorům - trenérům a vedoucím mládežnických družstev (přípravka, žáci
a dorost).
Josef Gregor

Egrensis

HC Svoby

Janzen

SPORT
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Kašna

SPORT

strana 28

Fotbal

ŽÁCI: Karlovy Vary - Kynšperk nad Ohří 1 : 1

MUŽI: Kaceřov - Kynšperk nad Ohří 0 : 6

INZERÁT

strana 29

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Stát

Česká republika

Zaměstnavatel (název a adresa):

THE SOURCE GROUP
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 3
602 00 BRNO

Pracovní pozice

OPERÁTOR VE VÝROBĚ – Celestica Ráječko

Počet pracovních míst

200

Pracovní náplň

práce v pásové výrobě – výroba základových desek do televizorů, počítačů
a mobilních telefonů, fyzicky nenáročná ve stoje nebo v sedě

Kvaliﬁkační požadavky

Vzdělání:
Základní vzdělání – vyučen (nemusí být vyučen v oboru, ale elektro
vzdělání výhodou)
Schopnosti:
šikovnost, zručnost, pečlivost, jedná se o práci náročnější na zrak

Týdenní pracovní čas

8 hod/směna, 37,5 hod/týden

Platové podmínky

8700 + přípl. práce v noci 10,- Kč/hod + práce v SO a NE 50% bonus
+ práce ve svátek 100% bonus+ přesčasové příplatky- všedný den 25%
bonus, vikend 50% bonusráce mimo víkend 3,- Kč na hodinu + motivační
bonus až 2.000,- Kč dle výkonu (průměrná mzda 11 000 – 15 000,- Kč)

Jazykové znalosti

NEPOŽADUJEME

Výhody

SOU elektro výhodou – nikoli podmínkou
(příplatek ve výši 1.000,- - 1.500,- Kč)

Další informace

Ubytování:
zajišťuje zaměstnavatel a poskytuje částku 2.700,- Kč měsíčně příplatek
na ubytování.
Stravování:
zajištěno – zaměstnavatel přispívá 55% z ceny obědy tj. cca 30 – 32 Kč
na oběd
Doprava z místa ubytování zajištěna a to za jednorázový měsíční poplatek
400 ,- Kč

Jak se hlásit

Kontakt: Radka Chvátalová
rchvatalova@thesource-group.com
tel. 724929819, 542422298

SPORT
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Free style

Dne 6.9. uplynulo první výročí úmrtí našeho kamaráda – šerifa Karla Endyše, který byl spoluzakladatelem
Svazu přátel USA v roce 1989.
Za všechny členy SPUSA P.Piškula

26.8. sobotní brzké poledne na soukromé louce
v Dolní Dobroši zdaleka nepřipomínalo, že by zde měly
probíhat závody v adrenalinovém sportu. Trénink, který byl od desíti hodin, využilo jen pár účastníků dnešního
závodu. Diváků poskrovnu.
Pomyslný vstup do areálu byl vyznačen páskou a fotograﬁe Karla Endyše připomněla příchozím, že tento
závod se konal na jeho počest. Bývalý předseda organizace SPUSA byl společně s ostatními členy těmi, již zaštítili
činnost party kluků, kteří na svých kolech dokážou neuvěřitelné věci. Sami si na soukromém pozemku rodiny Piškulových vybudovali areál pro trénink. Jezdí po závodech a jsou poměrně úspěšní. Poprvé se předvedli veřejnosti
na slavnostech města v roce 2003, pak se rozhodli zorganizovat závod doma právě pod záštitou SPUSA při výročí
osvobození. Dnešní závod byl poděkováním Karlovi Endyšovi a organizaci SPUSA za patronaci.
Závod měl začít ve 12 hodin, ale řešení technické závady posunulo start až do začátku deště, který odložil
závod až do vypršení kapek. Nebylo kam spěchat, kdo přijel nebo přišel, chtěl zde určitě strávit celé odpoledne. Tak
se přítomní schovali kam se dalo a čas mohli trávit příjemným občerstvováním, které bylo zajištěno jak v klubovně
tak ve stánku na louce.
Přeháňka naštěstí netrvala dlouho a závody mohly začít. Na mokrém terénu kluci předváděli své kousky, skákali i kluci s jednoduchými skoky na menších překážkách – začátečníci i kluci, kteří skákali z překážky na překážku, skoky při kterých se tají dech, pády
které vypadají legračně, ale asi pěkně bolí,
a taky jsme mohli vidět několik pokusů
o skok ve dvojici, ale chce to ještě doladit.
Ceny jistě potěšily, potlesk zahřál, ale
hlavně se zase sjela parta bezva kluků, kteří
si jen tak v klídku skáčou ty svoje krkolomné skoky. Ale to ani jinak nejde než
v klídku, stres by mohl jen způsobit vážné
zranění a to naštěstí nikdo neměl. A o to
přeci jde: Jen si tak v klídku zaskákat.
„Karle děkujeme, že jsi nás podpořil.“
kluci

Ceny darovali:

Šimůnek, Bishop, ONO Cheb, Moto
Lhotský

SPORT
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Sponzoři:

Technické služby, Bishop Cheb, cyklosport Šimůnek, Moto
Lhotský, papírnictví Fiedlerovi, řeznictví Košata, benzina ONO
Jesenice, konzum Volf, mediální sponzor rádio Egrensis.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na uskutečnění
závodu Free style DIRT JUMB CONTEST 3 memoriál Karla
Endyše.

Výsledky:

1. místo SYNY
2. místo ZACH
3. místo PELC
4. místo PECINA
5. místo RUŽA
6. místo MUSIL
7. místo DOMINIK

Kynšperk nad Ohří
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Sokolov
Cheb
Kynšperk nad Ohří

Best crash PELC - Karlovy Vary
Best trik KARLÍK - Plzeň

Soutěžící:
Č.3

Jára Zach

Č.7

Robert Pecina

Č.13
Č.17

Tomáš Růža
Jiří Pelc

Č.49

Jakub Sini Synáč

Č.50

Radek Šopák

Č.41
Č.24
Č.23

Lukáš Musil
Míra Kini
Dom Mattes

Karlovy Vary
1987
Pig Riders
Karlovy Vary
1985
Pig Riders
Sokolov
1990
Karlovy Vary
1984
Second Hand Arida
Kynšperk nad 0hří
1983
Kobra
Karlovy Vary
1990
Total, DIG, máma, táta
Cheb
1990
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří 1991
Kevin Ponter

Závody ve free style- komentář

(kat)

Z internetu:
V sobotu 26.8 se jel v Kynšperku menší jam na dirtech a my jsme u toho nechyběli! Měli jsme tam i našeho
ridera „Zachyho“, zabojoval a padlo z toho druhé místo!!! Jinak pořadí bylo následující: 1. Kynšperák (sorry,
vypadlo mi jméno) 2. Zachy (J. Zach) a 3. Koloušek (J. Pelc)! Na začátku trochu sprchlo, ale jezdit se po chvíli dalo
a všichni hrozně hrotili RESPEKT!!!

BABY CLUB
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Baby club

nabízí maminkám na MD tyto aktivity
Cvičení v hale

Každé pondělí od 10,00 – 11,30 hod cvičení v hale
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.
Máte-li doma nějaké dětské sportovní náčiní a nářadí, které by se dalo využít ke společné hře, vezměte je
sebou.
Vhodné sportovní oblečení pro dítě i rodiče, hlavně boty do haly se světlou podrážkou.
Cena 200,-Kč na půl roku 2006

Hraní v MŠ

Každý čtvrtek od 14,30 – 16,00 hodin v MŠ
U Pivovaru si mohou děti přijít pohrát v přítomnosti svých maminek (tatínků) v herně plné krásných hraček.
Cena: nic nerozbít a věnovat školce nějakou
novou hračku.

Nabízím k úvaze možnost cvičení maminek na MD s dětmi.

Čas společně strávený by mohly maminky
vyplnit povídáním, předáváním si zkušeností, ale
také cvičením jak pro maminky pod vedením fyzioterapeutky tak pohybové hry pro batolata. Byly by to skupinky podle věku dětí např. do 6 měsíců, 6 – 12 měsíců,
12 – 18 měsíců, 18 – 24 měsíců, ty starší už mohou chodit do haly.
Můžeme také pozvat odborníky na téma kojení, výživa, výchova atd. Vymyslet nějakou společnou zajímavou
akci či malý výlet. Máte-li zájem, ozvěte se.
Přijďte se podívat nebo zavolejte
na mobil 603 187 425 - Kateřina Štochlová

Akce Baby clubu
sledujte ve vývěsní skřínce TJ
vedle zeleniny na parkovišti u kostela
Plánujeme:
zábavné odpoledne pro nejmenší
burzu dětského oblečení za „kačku“
pouštění draků
nápady maminek vítám, pomoc při organizaci také.

VERNISÁŽ
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Ruce - vernisáž

Život bez nich si asi málokdo z nás dovede představit. Potřebujeme je každý den, každou minutu a často si to
vlastně ani neuvědomujeme. Používáme je automaticky, jako by pracovaly naprosto samostatně. Máte například
žízeň, tak sáhnete pro skleničku s tekutinou, přenesete tam, kam je třeba – před ústa. Podobné je to s vyjádřením,
které jste již ve svém životě mnohokrát slyšeli: „Nemohu s tím nic udělat, mám úplně svázané ruce!“ Pokusili jste
se někdy něco udělat se spoutanýma rukama? Měli jste někdy na rukách policejní pouta? Odpovědi na tyto otázky
najdete na výstavě fotograﬁí v Panském domě. Výstava má zvláštní nádech. Můžete si zde prohlédnout výrobky
bezdomovců, kterým byla v izolovaném prostředí azylových domů „sejmuta pouta“. Prostě dostali prostor a důvěru k vyjádření svých schopností. Vernisáž, která se konala v Panském domě dne 7. září zakončil ředitel Centra
sociálních služeb Armády spásy v Karlových Varech pan Petr Janoušek slovy: „Musím vám však říci, že jsem
dospěl k názoru, že nejsem o nic lepší než ONI, jenom jsem měl prostě v životě trochu víc štěstí!“ O doprovodný
program se postarala hudební skupina „Con Brio“ a pantomimické vystoupení Divadla jednoho herce „Kačka“.
Na vernisáž se přišli podívat bezdomovci, i ti mají ve společnosti své místo. Ojedinělá výstava pořádaná ke Dni
proti chudobě nabízí nový pohled na svět lidí žijících na okraji společnosti.
(Joyce)

RŮZNÉ

strana 34

Pozvánka na strašení

V pátek 6. října se uskuteční již tradiční akce pořádaná skautským střediskem Lípa. Akce je pro všechny
holky a kluky, kteří mají pro strach uděláno. Ty, co to doopravdy zvládnou a projdou celou trasu, čeká jako vždy
malé občerstvení.
Začínáme v pátek od 18 hodin na Sýkoráku. Baterku mějte raději s sebou.
www.lipakynsperk.wz.cz

PLASTOVÁ OKNA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ

www.idealfenster.cz

- přijedeme, zaměříme
- záruka 5 let
- zednické začištění
- ZDARMA – doprava
- realizace do 4 týdnů

SOKOLOV, B. Němcové 1932
p. Aleš Hoch
mob.: 603 211 229, 737 119 556
tel : 352 602 508
a.hoch@volny.cz
idealfenstersokolov@seznam.cz

- plastových oken a dveří
- rolet
- zimních zahrad
- rolovacích garážových vrat
- automatických dveřních systémů
- prosklených fasád

PRODEJ NA SPLÁTKY
za mimořádně výhodných
podmínek, stačí 1/10 ceny

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 22%

Potřebujete peníze!

Hypoteční úvěry
Americké hypotéky
Hotovostní úvěry
Úvěry pro podnikatele
Nebankovní sektor
Leasing

Volejte: 606 189 401

CÍRKEV
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Spolu

Srazy třídy, důchodců, včelařů, chovatelů
bišonků, Den horníků, matek i dětí, sjezdy strany,
komor a klubů… však to znáte. Příležitost k setkání
pro ty, které něco spojuje. Technaři patrně nebudou
probírat přípravu jiřin na přezimování a na přehlídce
dechových kapel zřejmě neuslyšíte indiánské tamtamy.
Také evangelický sbor měl své setkání. Říkáme
tomu „sborový den“ a tentokrát jsme se sešli v Kraslicích. Možná to víte, možná ne, Kynšperk není
samostatným sborem církve, ale spolu s dalšími
kazatelskými stanicemi - Sokolovem a Kraslicemitvoříme jeden celek. Farní sbor Českobratrské církve
evangelické se sídlem v Sokolově.
A právě takový sborový den je úžasnou příležitostí být s těmi, se kterými jsme spojeni v Ježíši
Kristu. Pojí nás víra a důvěra v Boha (pozor, ač se to
napohled nezdá, není to to samé) .
Ten den v Kraslicích byl opravdu oslavou Boha
a díkem za jeden z Jeho mnohých darů – společenství. Zazněly chvály, svědectví, vzpomínky, zpěvy,
vážné biblické slovo. Mohli jsme se společně modlit,
sdílet se, smát i plakat. Zazněla slova díků i výzvy,
slyšeli jsme vyznání, co pro dotyčného znamená sbor.
A k tomu všemu jsme se také mohli společně skvěle
naobědvat.
Bylo to…no, jako když se sejde rodina. Rodina,
která drží při sobě. Kde jeden pro druhého něco znamená a jsou pro sebe navzájem důležití.
Bůh nás stvořil ke svému obrazu a přesto jsme
každý jiný a navíc poznamenáni hříchem. Každý
jinak prožívá různé emoce, někdo je trpělivý, někdo
má dar naslouchat, jiný zase umí pronést pravé slovo
v pravou chvíli, další slovem umí ranit. Někdo je
spíš samotářský a jiný se víc druží, další se drží jen
ve „svém“ houfečku. Někdo je smířlivý, jiný věčně
remcá… prostě jako v každé rodině. Nad Boží rodinou však panuje Kristus.
Sborový den v Kraslicích byl ovšem příkladnou
ukázkou toho, jak můžeme být jednotní v Kristu, jak
mizí rozdíly a do popředí vystupují vlastnosti, kterými
můžeme být jeden pro druhého užiteční. Ten, kdo byl
tu neděli v kraslických městských sadech, určitě nelitoval.
Boží rodina není uzavřená společnost. Každý do ní může patřit. Neohlížejte se až tak na případné „sourozence“, přijďte k Otci.
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti. Bible, 1.list Petrův 4,10
Evangelický sbor, D.Holubcová

POLICIE, HASIČI
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Policie
Oddělení místní policie za uplynulé období řešilo 12
trestných činů.
• Tři případy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem alkoholu.
Všechny případy byly řešeny ve zkráceném přípravném řízení.
• Trestný čin vloupání do bytu v domě s pečovatelskou službou, kde neznámý pachatel odcizil
peníze.
• Neznámý pachatel se vloupal do domu v Kaceřově,
kde odcizil horské kolo a nářadí.
• Neznámý pachatel v kůlně na Foglově mlýnu odcizil benzinovou sekačku a pivo v kartonech.

•

Případ krádeže cigaret v obchodě na sídlišti U Pivovaru byl objasněn a pachatel, který odnesl cigarety v hodnotě 10 000,-Kč, je znám.
• Policie prošetřuje dva případy neplatičů alimentů.
• Řešil se případ mladého muže, který ohrožoval
nožem své prarodiče.
• NP, který se vloupal do auta německého občana,
který parkoval u LA BAMBA, odcizil riﬂe, fén
a trička.
Začátkem září proběhly dvě dopravně bezpečnostní akce. První 3.-5.9. a druhá celostátní v týdnu od
11.9. V Kynšperku nad Ohří bylo od 1.7. při kontrolách
vybráno 90 blokových pokut a 8 závažných přestupků
bylo oznámeno ke správnímu orgánu.

Parkujte tam, kde máte a kde můžete!
Byly řešeny dvě stížnosti občanů kvůli parkování na starém náměstí a na sídlišti U Pivovaru.
Parkujte na místech pro to určených, ne na vyhrazených místech pro jiná vozidla.

Nejen lidé bývají v ohrožení.
Pomoc potřebovali také příslušníci zvířecí říše a to „jedovatý had“, z kterého se nakonec
vyklubala užovka, byla převezena z místa činu do lesa a jedno mládě orla, který se ztratil
v Kaceřově, byl převezen do záchranné stanice na SOOSu. Mladému orlíčkovi se tak líbila
kravata jeho zachránce, že ten ji nakonec mláděti věnoval.
npor.Bc. Jiří Novák

Hasiči
4.9.
4.9.
7.9.

Technická pomoc – Likvidace sršní (Dům mládeže)
Požár lesní hrabanky v Odravě
Požár slámy na poli v Chotíkově

13.9. Likvidace sršní v ulici Dlouhá
16.3. Likvidace olejové skvrny na silnici č.6
J.Zeman

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovná doba

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
12.30 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Knižní novinky
PRO DOSPĚLÉ
ŽIVOTOPISNÉ ROMÁNY: Stephanie PAULY –RAPA
NUI (skutečný příběh německé profesorky, která našla životního partnera a štěstí na Velikonočním ostrově).
Jana PAULOVÁ – JAK BĚŽET DO KOPCE (otevřená
výpověď herečky a zpěvačky).
DETEKTIVKY: J.A.JANCE – DÁVNÝ PŘÍPAD
John SANDFORD – JISTÁ OBĚŤ
Lee HARRIS – VRAŽDA NA KŘRINÁCH
REALISTICKÉ ROMÁNY: Jan JÍCHA – DVA ROKY
BEZ PRÁZDNIN (v každé mezní životní situaci víra v cokoliv pomůže).
Sarah HALL – ÚDOLÍ ZKÁZY (v překrásném koutu přírody má vzniknout přehrada. Jak tato skutečnost ovlivní
vztahy mezi lidmi?)
BOJÍTE SE RÁDI? Pak jsou tu pro Vás IRSKÉ DUCHAŘSKÉ HISTORKY. Autorem je Patrick BYRNE.
ROMÁNY Z LÉKAŘSKÉHO PROSTŘEDÍ: Eileen
DREYER – HŘÍŠNÍCI A SVĚTCI
Robin COOK – ÚNOSNÉ RIZIKO
Historický román z Moravy 13.století, vlády Přemysla Otakara II a Václava II. a života zemanských rodů sepsala Naďa
HORÁKOVÁ. Nazvala ho PRO JMÉNO A ČEST.
Romány Vlasty JAVOŘICKÉ – PRSTÝNEK, DOMEČEK
POD LIPAMI.
MILOSTNÉ ROMÁNY PRO ŽENY: Hedviga COURTHS
– MAHLER: ZTRACENÁ NEVĚSTA
Stanislav RUDOLF – CO JSME SI ŘÍKALI K RÁNU
PSYCHOLOGICKÝ THRILLER Jamese PATTERSONA
má název ČTVRTÝ V POZADÍ.
Přátelství sirotka s asketickým mnichem – to je téma nejúspěšnějšího románu Rudyarda KIPLINGA – KIM.
ÚDOLÍ TYRANOSAURA anglického autora Douglase
PRESTONA zavede čtenáře do Jižní Ameriky. Kniha je plná
napínavého dobrodružství s až detektivní zápletkou.
Milovníci fantastické literatury sáhnou po románu Roberta
HEINLEINA – PODKAYNA Z MARSU.
Z NAUČNÉ LITERATURY:
Ivan HLINKA: MŮJ TÁTA BYL…( syn píše o svém otci,
hokejové legendě)
Ladislav ŠTAIDL: RENDEZ –VOUS S PANÍ ZUZANOU
(rozhovor se Zuzanou Paroubkovou)
Alain FOURNIER: CHOVÁME KRÁLÍKY

NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU – bodový
systém a pokuty
PRO DĚTI
Leporela pro nejmenší – JEDEME, JEDEME; KAM
CHODÍ TÁTA A MÁMA DO PRÁCE.
Dětské příběhy, přátelství – Astrid LINDGREN – KAJSA
NEBOJSA, Hilary MCKAY – INDIGO A HVĚZDY.
Dobrodružné romány, detektivní pátrání – Vojtěch
STEKLAČ – DVOJČATA V AKCI (poklad hraběte Domanína), Astrid VOLLENBRUCH – ČERNÁ MADONA
(Trojka na stopě).
Dívčí romány – Šárka JUNKOVÁ – ZACHRAŇ MĚ,
LÁSKO; Anne GUDULE –NOČNÍ GAZELA.
Strašidelný příběh jehož autorem je Anthony HOROWITZ
má výstižný název OSTROV KOSTLIVCŮ.
Z NAUČNÉ LITERATURY: 24 HER PRO CELOU
RODINU
Anna PARISI – KŘÍDLA, JABLKA A DALEKOHLEDY.
Vědecká revoluce.
TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 2. do 8.října proběhne ve všech knihovnách
Týden knihoven. Tato akce se uskuteční již po 10. Jaký program připravila naše knihovna:
1. amnestii: čtenáři, kteří mají literaturu z knihovny vypůjčenu delší dobu, ji mohou v tomto týdnu vrátit bez sankčního
poplatků.
2. děti, či dospělí – občané našeho města, se mohou v těchto
dnech přihlásit bez uhrazení registračního poplatku (na dobu
jednoho roku).
Po roce se opět vracíme k oblíbené PROVÁZKIÁDĚ. Oč
jde? Čtenář, či návštěvník knihovny naváže kousek provázku
(případně se vzkazem knihovnicím, či čtenářům). Tak projeví
svoji sounáležitost s ostatními čtenáři a vztah ke knihovně.
Tato akce proběhne v mnoha dalších knihovnách po celé
republice.
Také Velké říjnové společné čtení se uskuteční i v jiných
knihovnách.
VŘSČ je tento rok ve znamení Cest. Třeba cesta do knihovny,
či kamkoliv. Proto, a také z důvodu, že Božena Němcová se
jako jediná žena umístila v anketě největší Čech do 10.místa –
začneme čtení její BABIČKOU (úryvek CESTA na zámek).
Následovat budou úryvky z dobrodružných cest ostatních
autorů. Akce je určena pro žáky 7.tříd základní školy.
Pohádkového dopoledne se zúčastní třeťáci.
Na dětské čtenáře knihovny čeká soutěž o pěkné ceny. Tentokrát bude na téma: Václav Čtvrtek a jeho literární hrdinové.

S.G.

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ŘÍJEN 2006

5.10. – 4.11. .................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 5.10. od 17.00 hod.
Petr Bořil

KOUZLO KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
- fotovýstava
vstupné 10 Kč, školní kolektivy 5 Kč

pátek 13.10. od 17.00 do 20.00 hod. ............................
v zimní zahradě kina

REIKI – přednáška Václava Víta

- další pokračování oblíbených přednášek nejen o alternativní léčbě, dobrovolné vstupné použije přednášející
na charitu
sobota 14.10. od 9.00 hod. ................................. v kině

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

- základní kolo celostátní pěvecké
soutěže Brána pro děti od 6 do 10
let. Generálním sponzorem akce je
Strunal Luby, mediálním partnerem je Sokolovský deník.
- vstupné 20,- Kč
úterý 17.10. od 9.30 hod. .................................... v kině

PIRÁTSKÁ POHÁDKA

- divadelní představení pro MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ
čtvrtek 19.10. od 19.30 hod. ............................... v kině

PEPŠOU

Josef Náhlovský a Josef
Mladý
- zábavný pořad oblíbené
komické dvojice
- vstupné: 150,-Kč,
předprodej vstupenek od
5.10. v kině

pátek 27.10 .....................................................................

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- u příležitosti státního svátku
- začátek průvodu v 18.00 hod. u školy
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD .............................
na sobotu 4.11., odjezd ............. ve 13.00 hod. od kina
Zájezd do Divadla na Vinohradech na komedii

JISTĚ, PANE MINISTŘE

- cena zájezdu 300,- Kč + vstupenka od 70,- do 300,Kč
- přihlášky přijímáme již nyní v MKS, u sl. Duškové,
tel. 352 683 085
9.11. – 2.12. .................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 9.11. od 17.00 hod.

Emma Srncová, Miloslava Hájková
- naivní obrázky a litograﬁe
- dekorační loutky

sobota 11.11. ve 13.00 hod. ....... v zimní zahradě kina

9. KRAJSKÝ TURNAJ VE SCRABBLE

- přihlášky přijímáme již nyní v MKS u sl. Duškové,
tel. 352683085
- startovné: předem 45,-Kč, v den konání 60,-Kč
To nej... z Jiráskova Hronova: .....................................
- vybrané divadelní představení z prestižní přehlídky
ochotnických souborů
pátek 24.11. od 10.00 hod. ................................. v kině

KUFR

- představení Theatre The Fortissimo pro I. stupeň ZŠ
pátek 24.11. od 12.00 hod. ................................. v kině

SUPERMARKET

- představení Theatre The Fortissimo pro II. stupeň ZŠ
NOVÉ DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..............
INSPEKTOR GADGET – DVD
DĚSNEJ DOJÁK – DVD
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – DVD
HORY MAJÍ OČI – DVD
DOBLBA – DVD
GEJŠA – DVD
LEMRA LÍNÁ - DVD
PRIME - DVD
KARCOOLKA – DVD
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - DVD
INFOCENTRUM PŘIPRAVUJE ................................
Originální dřevěné vyřezávané vánoční ozdoby budete
moci zakoupit od začátku listopadu v Infocentru v Panském domě.

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2006
úterý 3.10. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

DŮM U JEZERA

Osamělá lékařka, která kdysi žila v neobyčejném domě
na břehu jezera, si začíná vyměňovat milostné dopisy
s jeho současným majitelem, frustrovaným architektem. Když jednoho dne zjistí, že každý píše z jiné doby,
rozhodnou se odkrýt roušku tajemství, která zahaluje
jejich romanci.. Hrají: Sandra Bullock, Keanu Reeves
a další. USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 99 min.

radarů jedna ze stíhaček… Začíná vojenská operace,
při které se piloti snaží získat ukradený stroj a zabránit
tak teroristickému útoku. Francie, MP, vstupné 49,-Kč,
délka 102 min.
pátek 13.10. ............................................. ve 20.00 hod.

LET‘ S DANCE*

pátek 6.10. ............................................... ve 20.00 hod.

BESTIE KARLA*

Příběh vražedkyně českého původu Karly Homolkové
a jejího manžela, kteří mají na svědomí brutální zabití
několika mladých dívek. Film podle skutečných událostí vznikl za využití autentických dokumentů a snaží
se odpovědět na to, jak a proč může žena milovat muže
tak, že se stane jeho komplicem při sérii vražd. USA,
MN 18, vstupné 49,-Kč, délka 99 min.

Rebelský Tyler se dostane na veřejně prospěšné práce
do elitní umělecké školy. Objeví zde ale své nadání
a okouzlí prvotřídní balerínu, jejíž jasně zářivé budoucnosti dosud stála v cestě jen nemožnost najít skvělého
tanečního partnera. Podaří se oběma realizovat své sny?
USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 100 min.
úterý 17.10. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KRÁSKA V NESNÁZÍCH*

úterý 10.10. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH*

Na letecké základně „ochránců“ vzdušného prostoru je
stále rušno. Během letecké přehlídky zmizí z dosahu

Milostný příběh mladé ženy, řešící dilema, se kterým
ze dvou mužů má svázat svůj další život – zda se svým
nezdárným manželem, nebo elegantním Čechoitalem.
Stejně tak si bude muset kráska vyřešit vztahy se svou
matkou, otčímem a tchyní. Film „o sexu, penězích
a dobrém člověku“ natočil Jan Hřebejk. V hlavních

rolích Aňa Geislerová, Josef Abrhám, Jana Brejchová
a Emília Vášáryová. ČR, MN 15, vstupné 60,-Kč, délka
110 min.
úterý 24.10. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

SUPER NÁHRADNÍK*

Moderní variace na Shakespearovu hru Večer tříkrálový.
Violetin fotbalový tým se stěhuje, když ale není přestup
dovolen i jí, převleče se za svého bratra – dvojče. Problém nastává až tehdy, když se v chlapeckém převleku
zamiluje do svého spolubydlícího. Svěží letní komedie,
kde nic není tak, jak se na první pohled zdá být. USA,
MP, vstupné 22,-Kč, délka 105 min.
čtvrtek 26.10. ............................................ v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI O PRÁZDNINÁCH

ZA PLOTEM*

úterý 31.10. .............................. v 16.30 a ve 20.00hod.

SEXY PISTOLS*

Dvě protikladné dívky, jedna je dcera prostého farmáře a druhá bohatého bankéře, spojí své síly a začnou
úspěšně bojovat proti korupci a zradě, ke které došlo
přímo před jejich očima. Salma Hayek a Penélope
Cruz se nám představují jako parťačky v novém akčním
snímku, jehož scénář napsal Luc Besson. Franice/
Mexiko/USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 93 min.
pátek 3.11. ............................................... ve 20.00 hod.

MIAMI VICE

Dva detektivové miamského policejního sboru jdou
v přestrojení po drogové maﬁi a setkávají se s pestrou
galerií padouchů. Film inspirovaný slavným seriálem
z 80. let nabídne vedle pouťově oblečených hrdinů
skvělé drsné akční scény, působivé útržky ﬂoridské
atmosféry i zlomená srdce… a to vše v dvojitých dávkách!
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD .............................
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
LET ČÍSLO 93

Přišlo jaro a zvířátka se probrala ze zimního spánku.
Zjišťují, že uprostřed jejich domova náhle vyrostla
vysoká zelená věc – živý plot. Oportunistický mýval RJ
se postaví do čela zvířátek (veverka, vačice, ježek atd.),
která se rozhodnou svět ZA PLOTEM prozkoumat,
což samo sebou způsobí řadu napínavých a zábavných
momentů. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25,Kč, délka 83 min.

MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
www.volny.cz/mkskynsperk
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Informace občanům – volby do Senátu Parlamentu ČR a volby
do Zastupitelstev obcí – 2006

Podle § 1 odst. 3 zákona č. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme občany
našeho města, že
Volby do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek dne
20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů v I. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nezíská nadpoloviční
většinu odevzdaných platných hlasů, bude se II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky konat ve dnech
27. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 28. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb jsou již tradičně tato místa: volební okrsek č.1 je v Základní umělecké škole Kynšperk
nad Ohří, volební okrsek č. 2 v Základní škole Kynšperk nad Ohří, volební okrsek č. 3 v Městském kulturním středisku Kynšperk nad Ohří, volební okrsek č. 4 ve Střední odborné škole Kynšperk nad Ohří a volební okrsek č. 5
v Ubytovně vězeňské služby Kynšperk nad Ohří.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, kde na obálce bude
v razítku vyznačeno číslo a místo volebního okrsku, kde bude oprávněn volit. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Způsob hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Volič vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, jeden platný hlasovací lístek kandidáta,
kterému chce dát svůj hlas a vloží do volební schránky. Volební schránka bude ve volební místnosti pouze jedna
– pro volby do Senátu i pro volby do zastupitelstva města.
Úřední obálka pro volby do I. kola Senátu Parlamentu ČR bude mít barvu žlutou, pro volby do zastupitelstva
města bude mít barvu šedou.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební
místnosti.

Způsoby hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno.
V Kynšperku nad Ohří je stanoven počet členů zastupitelstva na 19!!!
Existují tři možnosti zaškrtávání kandidátů na kandidátní listině:
1. Volič na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku pouze jednu volební stranu, které chce dát svůj hlas.
Tím získává hlas každý kandidát této volební strany, a to v tom pořadí, v němž je uveden na hlasovacím lístku,
nebo
2. volič na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku jednotlivé kandidáty v libovolných sloupcích jednotlivých volebních stran, ale jejich počet nesmí být vyšší než počet zastupitelů města, to je 19. Hlas získává každý
takto označený kandidát, nebo
3. volič na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku pouze jednu volební stranu, a současně další jednotlivé
kandidáty jiných volebních stran, kterým chce dát svůj hlas. Jejich počet však nesmí přesáhnout počet členů
zastupitelstva, v našem městě 19. Tímto způsobem získávají hlas nejprve jednotlivě označení kandidáti jednotlivých volebních stran, a poté až tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů
zastupitelstva, v našem městě 19 a počtu jednotlivě označených kandidátů. Po úpravě hlasovacího lístku volič
vloží hlasovací lístek do obálky, kterou obdrží od okrskové volební komise a vloží do volební schránky.
Alena Kociánová, Pavel Růžička
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006

KDU - ČSL

Volební lídr strany: Miroslav VOLF
Pořadatel Dne Ohře

Vaše hlasy pro tradici a budoucnost
v našem městě
Kynšperku nad Ohří
děkují kandidáti
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Rozumné hospodaření, investiční rozvoj,
zaměstnanost, bydlení, kultura, sport,
vzdělání, bezpečnost, životní prostředí,
spokojenost obyvatel!

Váš hlas našim kandidátům = hlas pro

LEPŠÍ KYNŠPERK !
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KANDIDÁTI PRO VOLBY 2006 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Mgr. Štěpánka Neubergová
50 let, zástupkyně ředitele školy
Václav Lajčák
51 let, podnikatel
Ing. Vlastimil Spiegl
39 let, technik
Alena Fiedlerová
48 let, podnikatelka
Alena Riedlová
58 let, pečovatelka
Ladislav Košata
46 let, podnikatel
Olga Galeková
36 let, úřednice
Slávek Gajič
56 let, podnikatel
Josef Lorenz
46 let, státní zaměstnanec
Karel Svoboda
59 let, podnikatel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAŠE PRIORITY
•
•
•
•
•

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jana Tomsová
47 let, vychovatelka
Ing. Petr Kučera
40 let, podnikatel
Mgr. Radka Rečniková
37 let, učitelka
Julius Gregor
50 let, řidič
Božena Bělunková
31 let, vedoucí pošty
Miloš Fibiger
60 let, důchodce
Hana Lipšová
47 let, mistr – chemik
Mgr. Pavla Mazancová
51 let, učitelka
Petr Boor
40 let, podnikatel

Nepodporujeme praktiky, které nepatří do komunální politiky
Občan je náš rovnocenný partner
Chceme stejná pravidla pro všechny à pro občana i pro úředníka
Nejsme lhostejní k okolním obcím, jsou také součástí Kynšperka
Chceme podporovat ty, kteří pro město skutečně něco dělají

CESTA ZMĚNY – PŘIJĎTE K VOLBÁM!
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Sdružení nezávislých kandidátů
Zelená pro Kynšperk nad Ohří
Vážení spoluobčané,
pro nadcházející volby do zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ve dnech 20. a 21.10. 2006 vám představujeme kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů Zelená pro Kynšperk nad Ohří. Kandidáty jsou lidé z různých
oblastí našeho života, kteří pracovali nebo pracují v samosprávě či ve veřejné správě, mají zkušenosti, nejsou
členy žádné strany a mají chuť i předpoklady pracovat pro rozvoj města. Všichni mají trvalé bydliště v Kynšperku
nad Ohří.

Kandidáti:
1. Mgr.Hana Jandíková, 56 let

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Josef Partingl, 60 let
Mgr.Jaroslava Danešová, 55 let
Ladislav Sadílek, 48 let
Antonín Pospíšil, 51let
Mgr.Jaroslav Khail, 69 let
Petr Váňa, 32 let
Jana Baborová, 56 let
Eliška Otajovičová, 43 let
Jana Rösslerová, 60 let
Luboš Kula, 44 let
Pavel Kováčik, 49 let
Josef Cimbala, 50 let
Štefan Dojčár, 56 let
Kateřina Poulová, 60 let
Oldřich Škarecký, 61 let
Jan Petrák, 68 let
František Hanzlíček, 64 let
Karel Všetečka, 50 let

ředitelka školy
ředitel Technických služeb
učitelka
podnikatel
státní zaměstnanec
důchodce
strojvůdce
ekonomka
učitelka
důchodkyně
elektromechanik
technik
zámečník
opravář
důchodkyně
důchodce
důchodce
důchodce
podnikatel

Mezi naše priority, které chceme uskutečňovat po volbách, jsou:
n
snižování nezaměstnanosti podporou podnikání
n
zlepšení komunikace mezi městem, městským úřadem a občany
n
využívání ﬁnančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj města
n
vytváření podmínek pro bydlení mladých i seniorů
n
rozvoj školství, mimoškolních aktivit mládeže, rozvoj kultury, sportu, tělovýchovy
a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové skupiny
n
podpora životních podmínek seniorů – dostupnost kultury, lékařské péče, dopravy
n
udržování čistoty a vzhledu města podporou TS města
n
zlepšování ochrany a bezpečnosti občanů města a jejich majetku
n
zlepšování podmínek života občanů v okrajových částech města
n
další rozvíjení uzavřených partnerství mezi městy
Pro splnění těchto a dalších záměrů potřebujeme podporu vás, občanů města – voličů, a věříme, že v nadcházejících volbách dáte hlasy našim kandidátům.
Za všechny kandidáty Mgr.Hana Jandíková
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OBČANÉ PRO ROZVOJ MĚSTA
- sdružení nezávislých kandidátů

V případě, že dostaneme Vaši důvěru chceme rozhodně prosazovat následující body našeho programu:
» Prosazovat investiční program obnovy, rozšiřování a ochrany zeleně a zelených ploch v katastru města
» Prosazovat investiční program rekonstrukce všech částí v katastru města(silnice a přístupové cesty, pískoviště, plochy pro volnočasové aktivity a další)
» Prosazovat podněty občanů, které budou přispívat k rozvoji města na všech úrovních (sportovní, kulturní,
bezpečnosti, dopravy a další)
» Změnit přístup v komunikaci nejužšího vedení města a městského úřadu vůči občanům, zájmovým sdružením, podnikatelským subjektům a složkám veřejné správy
» Při realizaci návrhů rozsáhlých staveb a jiných významných zásahů do katastru města, tyto veřejně předložit
občanům a následné podněty a oprávněné požadavky občanů zapracovat do těchto návrhů

Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů Občané pro rozvoj města :
1. Ing.Josef KUČERA, 32 let
státní zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
2. Bc.Zdeňka JONÁTOVÁ, 35 let
bankovní úřednice
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
3. MUDr.František UHLÍK, 57 let
praktický lékař
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
4. Mgr.Hana FOGATOŠOVÁ, 51 let
učitelka
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
5. Eva PRAJEROVÁ, 41 let
prodavačka
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
6. Luděk CHOLEK, 44 let
zámečník
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
7. Ing.Alois DVOŘÁK, 69 let
důchodce
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
8. Petr ZOLOTAR, 29 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
9. Jan ŘEZÁČ, 59 let
školník
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
10. Martin MED, 34 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát

11. Ing.Josef HAŠČÁK, 52 let
technik
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
12. Eva KUČEROVÁ, 60 let
důchodkyně
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
13. Pavel HŘIB, 43 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
14. Petr ŠVEC, 22 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
15. Božena JIRÁSKOVÁ, 53 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
16. Petr JIRSENSKÝ, 32 let
dělník
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
17. Radek ŠMÍD, 36 let
průvodce
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
18. Martin JONÁT, 37 let
technik
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
19. Josef KUČERA, 59 let
důchodce
bez politické příslušnosti-nezávislý kandidát
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Strana pro otevřenou společnost

Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů
Představujeme Vám lídry volební strany

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mgr. Hrubý J. st.
Vágnerová H.
Mgr. Škaloud J.
Bc. Prančl J.
Jirásek P.
Jurygáček V.
Kubis F.
Pospíšilová M.
Mgr. Trnka P.
Nejdl P.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ing. Studenič Ľ.
Janota B.
Zoufálek V. st.
Orgoník R.
Kouba F.
Vágner J.
Hrubý J. ml.
Zoufálek V. ml.
Rychtecký L.

5.

Volte č. 2

• Štve Vás na radnici všudypřítomná arogance a úřednická strohost? Vždy snad slušný, ale netaktní přístup
úředníků k příchozím? Připravíme k přijetí morální kodex jak zastupitele, tak městského úředníka!
• Jste spokojeni s rozložením městských investic, co do potřeb a objemu? Máte jiné představy, návrhy?
Pomozte nám účelnější komunikací tyto otázky řešit!
• Myslíte si, že kandidatura některých kandidátů je vedena snahou podílet se svým osobním přístupem na věcech
veřejných nebo je pouhým kalkulem buď pro sebe sama nebo své „spolustranické kolegy“? Tipněte si, kteří
kandidáti pro Vás nakonec nebudou pracovat a uvolní své mandáty jiným, tak jak to známe z voleb minulých!
• Chcete vědět o některých, městem zajišťovaných, akcích více? Ptáte se, proč se zdražuje topení na „starém“
sídlišti? Jste spokojeni s přístupovými cestami k „novému“ sídlišti?
• Je ještě mnoho otázek, které chceme zodpovědět, je ještě mnoho dalších věcí, které chceme změnit!!!
* volíte vstřícnost a slušnost

* nechceme už dál zadlužovat městskou pokladnu

* volíte nejdříve lidi, pak teprve úředníky

* dostanete větší prostor k uplatnění nápadů

* volíte změnu v komunikaci a prostor pro diskusi

* přesvědčíme Vás o správnosti naší cesty

* volíte nové nápady a ochotu je realizovat

* z části městských nebytových prostor uděláme byty

* volíte nové tváře s chutí do práce

* vytvoříme podmínky, aby u nás chtěli podnikatelé
podnikat

* volíte zájem na zvýšení bezpečnosti a pořádku

* volný čas a odpočinek občanů je pro nás prioritou

* volíte spolupráci na věcech veřejných

* složíme Vám účty z našeho působení na radnici

PŘÍLOHA
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CHCETE ZMĚNU?
VOLTE JISTOTU A PROSPERITU.
VOLEBNÍ PROGRAM MO ČSSD KYNŠPERK NAD OHŘÍ
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006
1. vytipování lokalit pro výstavbu nových bytů a následná realizace stavby
2. zajištění investorů pro výstavbu průmyslové zóny v okolí Kynšperka nad Ohří a s tím související zvýšení
počtu pracovních míst pro naše občany a výstavba nákupního centra
3. výrazné zvýšení výdajů do oblasti školství, mládeže, kultury a sportu
4. dobudování a vybavení sportovního zázemí pro fotbalisty a jejich fanoušky
5. vytvoření nového zázemí pro volejbalisty
6. výstavba společensko-kulturního zařízení pro vyžití místních obyvatel (plesy, zábavy,...)
7. podpořit společenské a kulturní vyžití obyvatel domova důchodců (zábavná odpoledne, divadelní představení,
oslavy životních jubileí,…)

Benito Šašek
Božena Neubauerová
Ferdinand Bernáth
Ing. Jiří Skramužský
Ing. Josef Dvořák

Ing. Michal Švec
Ing. Milan Neubauer
Ing. Tomáš Svoboda
Jan Žilina
Jana Bočanová
Jaroslav Prediger
Jiří Jandík
Josef Gregor
Josef Kolbasa
Kateřina Svobodová

Renata Marková
Slávek Princ
Václav Pastorek
Vladimír Novák

PŘÍLOHA
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Vážení spoluobčané,

Komunistické strany Čech a Moravy

představujeme Vám kandidáty
,
kteří se budou ucházet o Vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva města Kynšperk n.Ohří ve dnech
20.a 21.října 2006

Přehled kandidátů:
--------------------------

1. Ing.Josef Baron

43 let, technik, bez politické příslušnosti

2. Jaroslav Kortán

72 let, ekonom, nyní důchodce, KSČM

3. Mgr.Eva Frehárová

59 let, učitelka, nyní důchodkyně, KSČM

4. Jan Štuka

61 let, státní zaměstnanec, nyní důchodce, bez pol.přísl.

5. Ing.Pavel Vančo

51 let, ředitel obchodní organizace, bez politické příslušnosti

6. Jiří Hrdlička

58 let, strojvůdce, nyní inv.důchodce, KSČM

7. Ivo Dusík

46 let, montér, bez politické příslušnosti

8. Jitka Rytířová

62 let, účetní, nyní důchodkyně, bez politické příslušnosti

9. Petr Rossler

47 let, zaměstnanec, bez politické příslušnosti

10. Ing.Ján Boor

75 let, zeměměřič, nyní důchodce, KSČM

11. Josef Fogatoš

58 let, státní zaměstnanec, nyní důchodce, bez pol. přísl.

12. Jan Černuška

49 let, podnikatel, bez politické příslušnosti

13. Jiří Matz

50 let, technik, nyní invalidní důchodce, bez pol.přísl.

14. Pavel Matoušek

57 let, řidič, bez politické příslušnosti

15. Jaroslav Poul

60 let, řidič, nyní důchodce, bez politické příslušnosti

16. Jaroslav Sadílek

78 let, technik, nyní důchodce, KSČM

17. Václav Roch

67 let, technik, nyní důchodce, bez politické příslušnosti

18. Silvestr Krajčovič

62 let, truhlář, nyní důchodce, bez politické příslušnosti

19. Rudolf Ranďák

60 let, dělník, bez politické příslušnosti

Občané, dejte důvěru našim kandidátům. Nabízíme Vám program, který lze splnit a pomůže zlepšit Váš život.
S naším programem Vás seznámíme na veřejné schůzi, která se uskuteční 12.října 2006 od 17.00 hodin v zimní
zahradě Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, Náměstí SNP.
Na tomto setkání se Vám představí i kandidát do Senátu PČR Ladislav Mrázek.
Srdečně Vás zveme.
Za kandidáty Jaroslav Kortán

PŘÍLOHA

strana 11

SENÁTNÍ VOLBY 2006

strana 12

PŘÍLOHA

�������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU

��������������
�����������
���������

��������������������

PŘÍLOHA
strana 13

PŘÍLOHA

strana 14

Vážení spoluobčané,

Stranu zelených

jakožto kandidát do Senátu ČR za
bych Vás chtěl seznámit
se základními představami, se kterými vstupuji do soutěže o Vaše hlasy.
Dejte šanci menším stranám
Senát ČR má být určitou pojistkou pro zachování kontinuity demokratického vývoje naší společnosti. Domnívám se, že jeho prostřednictvím je nutno zamezit úsilí velkých politických stran o takovou
změnu volebního systému, která by ještě více než dosud znevýhodňovala menší politické strany. Svět
je přeci odnepaměti barevný, nikoliv černobílý, nebo chcete-li pravolevý. V demokratické pluralitní
společnosti mají právo na život a možnost prosazování názorů i strany politického středu, strany, které
přinášejí vlastní témata se snahou o zlepšení kvality života nás všech i budoucích generací.
Senátor nepotřebuje imunitu
Pokud se týká senátorů samých – senátor je člověk jako každý jiný, a proto by měl hrát podle
stejných pravidel jako ostatní občané tohoto státu. Osobně dokonce považuji imunitu senátorů za urážející, a proto se budu snažit o její úplné zrušení. Ostatně – být senátorem vždy znamenalo určitou
poctu; s funkcí senátora by měli být spojováni lidé vážení, důvěryhodní a čestní, proti nimž by jejich
političtí odpůrci neměli mít důvod vyrukovat s nějakou kompromitující kauzou. Nepochybně se jedná
i o osoby svéprávné, které by měly nést plnou odpovědnost za veškeré své jednání. Tedy – odvolávání
se na potřebu imunity z hlediska nutné obrany proti politické objednávce konkurentů je zavádějí a vůči
voličům neupřímné.
Stop legislativní smršti a byrokracii
Do legislativy státu je nutno vnést jasnost, srozumitelnost, proveditelnost a vymahatelnost. Zároveň je třeba maximálně omezit doprovodnou byrokracii. Za současného stavu, kdy novely zákonů a
vyhlášek stíhají další a další novely, se legislativní džungle stává pomalu ale jistě neproniknutelnou
i pro odborné pracovníky. Například jen na úseku nakládání s odpady se zákon o odpadech od roku
2001 změnil dosud již 11x, a další novela se připravuje – to v podstatě znamená : co půlrok, to změna
legislativy. Zároveň z praxe vím, že například v oblasti podnikání – zejména v možnostech přístupu
k dotacím – současný systém neměří stejným metrem všem subjektům. Tak třeba ve srovnání s ﬁrmami
s účastí obcí jsou malí a střední podnikatelé jednoznačně znevýhodněni a ve svém oboru pak často
nemohou „obecním ﬁrmám“ konkurovat. Odstranění této nespravedlnosti cítím jako další ze stěžejních
úkolů, pokud získám Vaši důvěru.
Východiskem pro moji případnou budoucí práci v Senátu budou jistě zkušenosti, které jsem dosud
získal ať již z komunální politiky – 8 let jsem pracoval jako místostarosta města Loket, nebo z podnikatelské sféry – v současnosti pracuji jako ředitel regionální odpadářské ﬁrmy. Voličům mohu slíbit,
že naše společné zájmy budu hájit aktivně, a se stejnou vervou, zaujetím a „tahem na bránu“, s jakým
dosud vedu ﬁrmu SATER-Chodov spol. s r.o. O Vaši přízeň budu v senátorských volbách usilovat
s heslem :
S ROZUMEM, POCTIVOSTÍ A PRACOVITOSTÍ K VYŠŠÍ KVALITĚ ŽIVOTA.
Váš kandidát na senátora RNDr. Milan Gebouský

PŘÍLOHA

strana 15

��������������

�������������������

������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������

�����������������������������������
�����������������������������������

V roce 2002 reprezentační družstvo kadetů
obsadilo 3. místo na kontinentu
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Stavba za 38 milionů korun
byla dokončena a slouží
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