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Sociální reforma - změny od 1. 1. 2012
Podpora od státu bude od příštího roku vyplácena
na jednom místě v rámci tzv. zavedení jednotného
výplatního místa dávek. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc sociálně slabým bude zajišťovat Úřad práce ČR (ÚP ČR).
Služby tak zůstanou dostupné jako dnes. Již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři obíhat více
úřadů, veškerý kontakt zajistí ÚP ČR. Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích
od státu. Upravuje systém tak, aby nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují.
Stát bude mít větší přehled, komu a jaké dávky vyplácí. Zkomplikuje navíc život podvodníkům, kteří dávky zneužívají. Dávky pro postižené se sloučí
v příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. Postižení si nadále budou moci vybírat, kde
si služby nakoupí.
Ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír
Drábek slibuje účinnější kontroly, které mají umožnit centralizace úřadů práce. Cílem centralizace
je podle Dr. Ing. Drábka zefektivnění vyplácení 18
druhů různých podpor, ušetřit na organizačních nákladech a posílit kontroly přímo v terénu, zejména
nelegální práce. Zneužívání různých státních podpor má omezit také zavedení tzv. sociální karty.

konává ve svém správním obvodu Městský úřad
Kynšperk nad Ohří. Od 1. 1. 2012 nebude městský úřad již rozhodovat o dávkách pomoci v hmotné nouzi ani je nebude vyplácet. V této oblasti dojde k zásadní změně – dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) budou převedeny do působnosti Úřadu práce ČR (ÚP ČR), kde výplatu dávek budou zajišťovat jeho krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, a to na 409 kontaktních
pracovištích na území celého státu.
Dle dostupných informací, které nám poskytl pan
Ing. Milan Niebauer, ředitel kontaktního pracoviště ÚP v Sokolově, se pro tyto účely plánuje zřízení
kontaktního pracoviště úřadu práce přímo v Kynšperku nad Ohří.

Sociální reforma z pohledu obcí

V současné době je agenda rozhodování a výplat
nepojistných dávek sociální ochrany rozdělena mezi
obecní úřad obcí s rozšířenou působností, resp. pověřených obcí (dávky hmotné nouze, výplata příspěvku na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením) a úřady práce (státní sociální podpora).
Dle předloženého návrhu soborů zákonů, označovaných jako „Sociální reforma“, se mají úřady práce od 1. 1. 2012 stát jednotným výplatním místem.
S tím samozřejmě souvisí převod poměrně rozsáhlých agend. Mnozí představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti se shodli na nekoncepčnosti sociální reformy. V souvislosti s návrhem na sjednocení agend v sociální oblasti
jsou vyslovovány obavy, zda nejde o první krok k deDalší plánované změny a úpravy
montáži spojeného modelu výkonu veřejné správy.
Úprava nároků na jednotlivé dávky pomoci Někteří dokonce vyslovují názor, že díky nedomyšv hmotné nouzi:
lené koncepci může v novém roce dojít ke zpoždění
• zefektivní se řízení a zpřísní se podmínky pro termínu výplaty sociálních dávek nebo kolapsu sociosoby, které se vědomě vyhýbají práci, čímž se zvýší álního systému.
motivace těchto osob při hledání zaměstnání
Podstatnou otázkou pro obce je záležitost deli• navrhovaná délka pobírání doplatku na bydle- mitace pracovníků a také majetku, který je k agenní by měla být nově stanovena v rozsahu 84 měsí- dám výplat dávek využíván. Velmi citlivou záležitosců v období 10 kalendářních let, z časového ome- tí je celkový dopad na výši příspěvku na výkon státzení výplaty dávky budou vyjmuty domácnosti, kte- ní správy. Podle konečného počtu převáděných praPrůvodce změnami
ré tvoří výlučně senioři starší 70 let a osoby zdravot- covníků by měl být příslušné obci alikvotně snížen
V souvislosti s plánovanými změnami v sociál- ně postižené (OZP) – výjimka bude vázána na byty příspěvek na výkon státní správy. Na obcích samoním systému vypracovalo Ministerstvo práce a so- zvlášť upravené přímo pro OZP (tzn. v případě re- zřejmě budou i nadále k dispozici pracovníci, kteciálních věcí (dále jen „MPSV“) tzv. Sociální refor- konstrukce bytu pro OZP nebo formou novostavby) ří budou zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí.
mu, která by měla postupně nabýt účinnosti v roce
• rodiny s nezaopatřenými dětmi budou moci vy- V sociální oblasti i po změnách zůstanou na obcích
2012 a 2013. Navržené změny by se měly týkat těch- užít prostředky mimořádné okamžité pomoci nejen a krajích významné kompetence, především v obto oblastí:
na úhradu nákladů spojených se vzděláním, zájmo- lasti sociální práce.
• systému administrace a distribuce dávek sociál- vou činností dětí, ale i na zajištění nezbytných činPřikláníme se k názoru, že pro dosažení efektivníní ochrany
ností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. ho výkonu státní správy není primární otázkou, zda
• péče o zdravotně postižené osoby
budou jednotlivé agendy spravovány státem nebo
Zefektivnění využití institutu veřejné služby:
• zabezpečení osob v hmotné nouzi
• veřejná služba bude organizována všude tam, v rámci přenesené působnosti obcemi, ale zda pů• zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při kde bude zapotřebí bez ohledu na velikost a perso- jde o řešení koncepční a dlouhodobá, protože časvýkonu nelegální práce.
té změny působností s sebou nesou nemalé náklanální možnosti obce
Vzhledem k tomu, že dílčích úprav je celá řada, při• organizovat ji budou krajské pobočky ÚP ČR, dy a vzhledem k personálním dopadům se promítají
pravilo MPSV pro lepší orientaci Průvodce změna- které se mohou na organizaci veřejné služby dohod- i do kvality poskytovaných služeb.
mi sociálního systému v roce 2012, který bude prů- nout s obcemi a dalšími subjekty
O dalším vývoji sociální reformy budeme veběžně aktualizovat a doplňovat o nové informa• výsledkem bude jednodušší přístup osob v hmot- řejnost informovat v dalších číslech měsíčníku
ce. Průvodce naleznete na internetových stránkách né nouzi k veřejné službě.
Kynšperský zpravodaj a na internetových stránkách
MPSV:
Úprava sociální práce s osobami v hmotné nouzi: města www.kynsperk.cz.
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269.
Zdroj: internetové stránky MPSV: www.mpsv.cz
• účelem je zajistit systematický přístup k řešení
Pomoc v hmotné nouzi
internetové stránky Deníku veřejné správy :
situace osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu
V současné době agendu řízení, rozhodování, vý- hmotné nouze
www.dvs.cz
platy a kontroly nepojistných dávek sociální ochraZa správní a sociální odbor
• obecně by se měl klást větší důraz na sociální prány, kterými jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, vy- ci s klienty než jen na vyplácení dávek
Pavla Cibová, Jitka Zemanová
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo: 13. 9. 2011, 27. 9. 2011 a 12. 10. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města: www.kynsperk.cz - kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení rady
Usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo: 21. 9. 2011
si lze přečíst na: www.kynsperk.cz - kliknout na: městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení zastupitelstva
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Občanské průkazy od 1. 1. 2012 jinak

městský úřad

Přední strana průkazu, tak jak je uvedena v návr- Zadní strana průkazu (varianta bez čipu).
hu příslušné prováděcí vyhlášky.
V současné době mohou občané předložit žádost o vydání občanského průkazu spolu s doklady u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. Městského úřadu Sokolov) nebo matričního úřadu (např. Městského úřadu Kynšperk nad Ohří), který zkontroluje správnost vyplnění žádosti a nabranou žádost předá příslušnému obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Nově
zhotovený občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský
průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Takový postup však od 1. 1. 2012 již nebude možný.
Vydávání občanských průkazů se dočká značných změn.
To však v žádném případě neznamená plošnou výměnu
všech vydaných a dosud platných občanských průkazů. Ve
chvíli, kdy vám skončí po 1. lednu 2012 platnost stávajícího občanského průkazu, dojde k jeho výměně a obdržíte už
nový formát občanského průkazu.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, matriční úřad, bude
z tohoto důvodu nabírat žádosti o vydání nových občanských průkazů od občanů z jiných míst České republiky
(mimo správní obvod Sokolov) pouze do 30. 11. 2011 a od
občanů ve svém správním obvodu (tedy z okresu Sokolov)
do 14. 12. 2011.
Po tomto termínu přestává matriční úřad v Kynšperku
nad Ohří žádosti o vydání občanských průkazů nabírat
úplně a občané se budou muset se žádostí o vydání nového občanského průkazu obrátit na Městský úřad Sokolov.
Pokud Vám končí platnost OP v příštím roce do konce
února, máte možnost požádat ještě o dosud platné formáty
OP v uvedených termínech zde na matričním úřadě.
V čem budou spočívat změny?
1) Změní se vzhled občanského průkazu. Nový občanský
průkaz bude mít podobný formát jako nový řidičský průkaz
o velikosti kreditní karty (viz obrázky). Od 1. 1. 2012 budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

– tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP), v případě doJana A. Komenského 221
platku i s elektronickým čipem.
357
51 Kynšperk nad Ohří
2) Občan se bude muset v případě žádosti o vydání nového e-OP dostavit osobně na příslušný obecní úřad obce
telefon:
s rozšířenou působností ve správním obvodu obce s tr352 350 421
valým pobytem, u nás je jím Městský úřad Sokolov. Nové
fax:
e-OP se budou zhotovovat ve stávajících kabinkách, ve kte352 324 268
rých se již nyní pořizují cestovní doklady.
web:
3) K žádosti o nový občanský průkaz nebudete potřebowww.kynsperk.cz
vat fotografii, ta se zhotoví v kabince umístěné na MěÚ Soe-mail:
podatelna@kynsperk.cz
kolov.
4) Za poplatek Kč 500 je možné pořídit si na občanstarosta:
ský průkaz čip. Ten bude jakýmsi volitelným nadstandarIng. Tomáš Svoboda
dem. Na základní funkčnost OP nebude mít vliv a z hledismob.: 725 074 192
ka „běžného“ používání budou obě varianty průkazů (s čistarosta@kynsperk.cz
pem i bez něj) ekvivalentní.
Systém přijímání žádostí o vydání OP bez biometrických
místostarostka:
prvků (doklad se zkrácenou dobou platnosti 6 měsíců) či
Mgr. Štěpánka Neubergová
bez strojově čitelných údajů (doklad se zkrácenou dobou
mob.: 602 751 508
platnosti 1 měsíc) typu tzv. „BLESK“ bude po celou dobu
mistostarosta@kynsperk.cz
fungovat beze změny. O vydání občanského průkazu se
zkrácenou dobou platnosti musí občané žádat místně přítajemník:
Ing. Petr Kučera
slušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti. Pro obtel. : 352 350 410
čany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Kynšperku nad
tajemnik@kynsperk.cz
Ohří, je jím Městský úřad Sokolov.
K čemu by měl sloužit elektronický občanský průkaz?
vedoucí ﬁnančního odboru:
- k jednoznačnému určení totožnosti občana
Jaroslava Kocová
- v rámci zemí Evropské unie by elektronický občanský
tel. 352 324 262
průkaz byl rovněž využíván jako cestovní doklad
kocova@kynsperk.cz
- současně se předpokládá jeho maximální využití v rámci elektronické komunikace s orgány veřejné správy, např. vedoucí majetkového odboru:
pro přístup do datových schránek
Josef Špaček
- mohl by být využíván pro účely zdravotního pojištění
tel.: 352 350 430
- důchodového zabezpečení
spacek@kynsperk.cz
- popřípadě pro výkon volebního práva.
vedoucí odboru výstavby,
Za správní a sociální odbor
Eva Knížová, matrikářka územního plánování a dopravy:

Uzavření mateřské školy v prosinci
Oznamujeme vám, že v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2011 do 3. 1. 2012 bude mateřská škola zavřena.
Zdůvodnění: v této době každoročně dochází velmi málo dětí a provoz je neekonomický. Čerpání dovolených paní
učitelek.
Vlastimila Prchalová, ředitelka Mateřské školy Školní, Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

Jarmila Hladká
tel.: 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel.: 352 350 428
cibova@kynsperk.cz
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Den zemědělství
V sobotu 8. října 2011 jsme se spolu
s našimi himmelkronskými přáteli zúčastnili setkání, které bylo nazváno jako
Den zemědělství. Vzhledem k tomu, že
v Himmelkronu je hodně zemědělských
rodin, které tuto činnost mají jako hlavní obživu, obhospodařují pole a pastviny, chovají dobytek a pěstují různé plodiny, zajímalo je, jak je tomu právě u nás
v Kynšperku nad Ohří.
Navštívili jsme hospodářství Kamenný Dvůr soukromého zemědělce pana E.
Ifkoviche, který nás přijal a svoji farmu
nám ukázal. Byli jsme překvapeni, jak
všude bylo naprosto čisto.

P. Ifkovich obhospodařuje spolu s dalšími 8 zaměstnanci kolem 800 ha, mívá
kolem 760 kusů hovězího dobytka, který
chová pro maso. Každým rokem na podzim prodává 200 – 260 kusů do Srbska,
odbyt má dlouhodobě zajištěný. Chová
také několik prasat, ale ty má pro potřebu vlastní a pro své zaměstnance. Pěstuje také pšenici, ječmen a řepku.
Dobytek je po celý rok venku na pastvě, ve stájích se objeví pouze v době telení krav a odchování malých telat, nebo
v době ošetřování nemocného zvířete. K výrobě sena a slámy používá dnes
už vynikající techniku – kombajn, velké

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Tajemník Městského úřadu Kynšperk nad Ohří vyhlašuje dle zákona
312/2002 Sb., v platném znění, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

traktory, lis na slámu a seno, a tak uvedený počet zaměstnanců mu k veškeré obsluze stačí. Využívá organického hnojení.
Pro svoji činnost na farmě využil dotací z evropských fondů. Dnes patří mezi
úspěšné zemědělce našeho regionu
a jeho dobře fungující farmu v nedávné
době navštívil i pan ministr Fuksa.
Program pokračoval návštěvou a prohlídkou hradu Seeberg, který kdysi dávno stával nad jezerem (odtud asi pochází
jeho jméno). Románský hrad z konce 12.
století byl poté přestavěn ve slohu gotickém a později renesančním. Hrad má dvě
části, ke kterým je připojeno renesanční
křídlo s arkádovou chodbou. Hrad bývá
využíván pro výstavy, svatby, prohlídky.
Ve stodole předhradí je výstava hospodářského nářadí z minulých století.
I když bylo velmi nepříznivé počasí
a často nás provázel studený déšť, atmosféru setkání to nemohlo zkazit. U pečené kachny s knedlíkem a červeným zelím

Farmářské trhy budou
od jara v novém termínu

ÚŘEDNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Druh práce: úředník odboru výstavby, územního plánování a dopravy
Platová třída: odpovídající druhu práce: 9
Místo výkonu práce: město Kynšperk nad Ohří a územní obvod stavebního úřadu
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 12. 2011, případně dle dohody
Požadavky pro vznik pracovního poměru úředníka: splnění požadavků
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
Požadavky úřadu na uchazeče:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání stavebního směru
- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost
- orientace v platné legislativě (stavební a správní řád)
- dobrá uživatelská znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny „B“
- výhodou je praxe ve státní správě nebo samosprávě, osvědčení o odborné
způsobilosti na úseku stavebního řádu
Výčet dokladů, které je nutno předložit:
- vyplněnou přihlášku do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici v podatelně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo na internetových stránkách: www.kynsperk.cz)
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaného druhu práce
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podávání nabídek: do 21. listopadu 2011, 10.00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně v podatelně MěÚ Kynšperk
nad Ohří, písemně na adresu k rukám tajemníka MěÚ nebo starosty Města
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Ing. Petr Kučera, tajemník Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
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posvěcené lahodným nápojem se všichni
dobře bavili a prodiskutovali všechny dotazy, které je zajímali.
Štěpánka Neubergová,
místostarostka Kynšperku nad Ohří

Pevný termín a žádné další posuny.
Tak by mělo vypadat od příštího roku
konání farmářských trhů v Kynšperku. Ty se ve městě letos pořádaly vůbec poprvé a setkaly se s velmi dobrou
odezvou ze strany obyvatel.
„V tuto chvíli přichází v úvahu poslední pátek v měsíci s tím, že by se
první trhy konaly v květnu a poslední podle počasí buď v září nebo v říjnu.
O přesném termínu se zatím jedná a určitě o něm budou lidé ve městě včas informováni,“ potvrzuje spoluorganizátorka trhů Alena Fiedlerová s tím, že pevný termín je výhodnější jak pro nakupující, tak pro prodejce. „Letos jsme ale začali s pořádáním
trhů v době, kdy byly nasmlouvané
již termíny v jiných městech a museli jsme se přizpůsobit. Jinak bychom

těžko přesvědčili prodejce, aby jeli například k nám místo do Plzně.“
Podle organizátorů by se měl postupně také ustálit sortiment na kynšperských trzích. „Zkušenosti z míst,
kde dělají trhy už delší dobu jsou takové, že vždy trvá nejméně tři roky než
se trh zaběhne, má své vlastní prodejce a zákazníky,“ říká Vladislav Podracký, který je dalším z lidí připravujících kynšperské trhy.
„Rozhodně bychom ale nechtěli
měnit místo, náměstí SNP, které nám
město dává k dispozici, je zcela vyhovující. Určitě bychom v příštím roce
rádi víc prosazovali sezónní zboží, ale
s počtem zemědělců v našem regionu to není zcela jednoduché. Zkrátka bude to chtít čas,“ dodává Podracký. Farmářské trhy se poprvé ve městě konaly letos v červnu. Zatímco v jiných místech je pořádají buď specializované agentury nebo přímo města, v Kynšperku se záměr zrodil jako
iniciativa některých obyvatel, kteří
je také ve svém volném čase připravují. Město tuto iniciativu plně podpořilo nejen zaštítěním trhů, ale také
bezplatným poskytnutím plochy prodejcům nebo poskytováním technické pomoci ze strany správy majetku
města i kulturního domu.
(red)
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Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 15. 9. 2011 do 18. 10. 2011
celkem 42 případů protiprávního jednání.
- 35 přestupků proti provozu na
pozemních komunikacích, z toho
18krát jsme řešili porušení ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č.
361/2000 Sb., „Řidič smí zastavit
a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace
a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo“ (stání v protisměru, na chodníku, atd.), 14krát porušení § 4 písm. c) z. č. 361/2000 Sb., „Povinnosti účastníka provozu na pozem-

ních komunikacích řídit se světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, …“, 3krát porušení § 27 odst. 1
písm. c), d) z. č. 361/2000 Sb., „Řidič
nesmí zastavit a stát na přechodu pro
chodce a nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před
nimi; na křižovatce a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, …“.
- 3 přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy ve všech případech se
jednalo o kouření na místech zákonem zakázaných (autobusové zastáv-

ky, veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory, atd.).
- 4 přestupky proti veřejnému pořádku, kdy se ve všech případech jednalo o neoprávněný zábor veřejného
prostranství, a to přistavením kontejnerů na městském pozemku bez řádného povolení (povinnost nahlášení
záboru je na straně objednavatele, nikoli ze strany dodavatele).
- Doručování písemností, zjišťování pobytu osob pro potřebu Kriminální služby PČR Karlovy Vary a pro potřebu MěÚ Kynšperk, součinnost při
provádění sociálního šetření v rodinách s úřednicemi sociálního odboru.

- Odchycení tří toulavých psů, kdy
dva psi byli předáni svým majitelům a jeden pes byl předán do útulku
(Útulek Pavlinčina fauna, viz. odkaz :
www.facebook.com).
- Na základě spolupráce s občany
našeho města jsme provedli prvotní úkon ve věci podezření ze spáchání trestného činu „poškozování cizí
věci“ (sprejerství), kdy jsme tyto poznatky dále předali orgánům činným
v trestném řízení. Tímto chci občanům poděkovat za jejich všímavost
a spolupráci.
Za městskou policii
Jaromír Stanko

Sbor dobrovolných hasičů
ZÁŘÍ 2011
27. září - požár ve výrobní budově ve věznici Kolová. Jednalo se
o prověřovací cvičení.
ŘÍJEN 2011
5. října - technická pomoc při vyhledávání ztracené osoby u obce
Habartov.
6. října - technická pomoc pokračování ve vyhledávání ztracené osoby.
Osoba byla nalezena a předána ZZS Sokolov.
21. října - dopravní nehoda na R6. Jednalo se o čtyři 4 osobní automobily
a dva nákladní. Tři zraněné osoby byly odvezeny ZZS Sokolov.
Technická pomoc při hledání ztracené osoby u Habartova.

PČR Kynšperk nad Ohří
Vážení občané, dovolte, abych vás
seznámil s některými případy a činnostmi, řešenými policisty Obvodního oddělení Policie Kynšperk nad
Ohří. Naše obvodní oddělení v měsíci září 2011 přijalo a prošetřovalo celkem 14 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
- 1 případ krádeže většího množství
barevných kovů z kynšperského kovošrotu.
- 1 případ krádeže vloupáním do objektu bývalé truhlárny firmy Nabau,
která je v insolvenci.
- 1 případ vloupání do nádrží pracovních strojů a krádeže nafty v obci
Šabina, kdy pachatelé byli zjištěni
a bylo proti nim zahájeno trestní stíhání.
- 1 případ krádeže vloupání do zahradní chatky a poškození vozidla,
kdy případ je stále v šetření, a po pachatelích pátráme.
- 1 případ krádeže traf z osvětlení
na železnici poblíž železniční stanice
Kynšperk nad Ohří.
- 1 případ krádeže železného šrotu z vagónu na železniční stanici

www.kynsperk.cz

Kynšperk nad Ohří, kdy pachatel byl
již zjištěn a bude se ze svého jednání
zpovídat u soudu.
- 1 případ únosu dítěte, kdy případ je
dosud v šetření a jde o spor mezi druhem a družkou.
- 1 případ výtržnictví a vyhrožování
mezi druhem a družkou, kdy pachatel
byl po činu zadržen policisty a po provedení procesních úkonu byl na náš
návrh umístěn rozhodnutím soudu do
vazební věznice.
- 1 případ krádeže peněz v bytě mezi
bývalými manželi.
- 1 případ vloupání do sklepa a krádež horského jízdního kola, kdy pachatele jsme zjistili a kolo vypátrali a předali majiteli. Pachatel se taktéž
bude zpovídat ze svého jednání u soudu.
- 2 případy jednání odsouzených ve
věznici Kynšperk nad Ohří.
- 1 případ velké pěstírny konopí v Nádražní ulici v Kynšperku nad
Ohří, která byla odhalena ve spolupráci s policisty služby kriminální policie
a vyšetřování.
Policisté našeho obvodního oddě-

lení také v měsíci září řešili celkem 64
přestupků, předvedli 7 osob a vykázali
1 osobu ze společného obydlí v rámci
domácího násilí. Dále jsme se podíleli
na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu v rámci
10 let partnerství města Kynšperk nad
Ohří a ve dvou případech jsme se podíleli na zajištění veřejného pořádku
ve Šluknovském výběžku.

28. 9. 2011 v době kolem 19:15 hodin na silnici cca 200 m od Chotíkova
směrem na Nebanice zastavil ve vozidle zatím přesně neurčené značky, vystoupil z vozidla nahý a začal před kolemjdoucí mladistvou dívkou onanovat a upozorňovat na sebe slovy ,,podívej se“. Když si ho dívka nevšímala, nasedl zpět do vozidla a odjel. Policistům se podařilo sestavit identikit, kdy se má jednat o muže ve věku
cca 35 let, vysoké 180 cm silnější postavy, měl menší plnovous a černé vlasy na střih delšího ježka. Na sobě měl
pouze rozepnutou béžovou bundu na
zip do pasu. Mluvil plynule česky, bez
přízvuku, bez vady řeči. K popisu vozidla lze uvést, že se jednalo o červené vozidlo v krátkém provedení, kdy
přední a zadní nárazník byl šedivé barvy. Policisté žádají občany a případné
svědky o pomoc při pátrání po pachateli a také po vozidle. Bližší informace volejte, prosím, na linku 158 nebo
na Obvodní oddělení policie Kynšperk
nad Ohří tel.: 974 376 750.
Žádost o spolupráci
npor. Bc. Miroslav Bobčík,
Kynšperští policisté šetří také případ neznámého onanisty, který dne
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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mezinárodní festival dechových hudeb

Kdo si počká, ten se dočká

Jan Zmrzlý, dirigent Městské
hudby Kynšperk nad Ohří

Říká se, že cesta vzhůru bývá namáhavá. Když se však dosáhne vrcholu,
každý si oddechne a radost bývá veliká.
Touto cestou se v posledních letech
vydala Městská hudba Kynšperk nad
Ohří.
V roce 2008 jsme se začali více zabývat nácvikem koncertních skladeb
a podali si přihlášku na Mezinárodní
festival dechových hudeb Vejvodova
Zbraslav. V září 2009 jsme se tohoto
festivalu zúčastnili a závěrečné hodnocení odborné poroty znělo – bronzové pásmo a diplom pro nejlepšího
dirigenta.
Výsledek celkem slušný, ale pro orchestr ne moc uspokojivý, spíše motivující. K částečnému posunu došlo
o rok později, kdy na stejném festivalu získal orchestr hodnocení v pás-

mu stříbrném. Kromě tohoto umístění jsme získali cenu za nejlepší dramaturgii, diplom pro nejlepšího dirigenta a skupina trombonů cenu za nejlepší sólový výkon. Toto hodnocení postavilo orchestr před otázku, proč to
nezkusit ještě jednou a docílit tohoto
vysněného vrcholu, ke kterému zbýval
již jen krůček. A rozhodnutí bylo jednoznačné. Po pečlivé přípravě se orchestr v září roku 2011 zúčastnil tohoto prestižního festivalu již potřetí.
Čekání na výrok poroty bylo netrpělivé, o to však radostnější. Městská
hudba Kynšperk nad Ohří byla zařazena do zlatého pásma, stala se laureátem festivalu, trombonisté opět
získali diplom za nejlepší sólový výkon. Také dirigent orchestru nezůstal
stranou, za svůj dirigentský výkon získal ocenění jako nejlepší dirigent fes-

tivalu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem hráčům dechového orchestru za
poctivou přípravu, která nás dovedla
až k té nejvyšší metě a současně je vyzvat k další aktivní přípravě, abychom
v příštím roce dokázali svoje úspěchy
obhájit.
Moje poděkování patří také kynšperským mažoretkám, které pod vedením
Mgr. Jaroslavy Danešové spontánně
sdílejí naše úspěchy a jsou nedílnou
součástí a ozdobou našich společných
vystoupení jak v České republice, tak
i v zahraničí.
V neposlední řadě patří velký dík
Městu Kynšperk nad Ohří. Bez jeho
finanční podpory by se náš orchestr
těchto festivalů nemohl zúčastňovat.
Jan Zmrzlý, dirigent
Městské hudby Kynšperk nad Ohří

Významné životní jubileum
Starosta Ing. T. Svoboda přijal pana
Jana Zmrzlého, dirigenta Městské
dechové hudby Kynšperk nad Ohří,
při příležitosti jeho významného životního jubilea – 80 let. Při posezení a kávě jsme se dozvěděli, že pan dirigent je z vesničky Sotolnice asi 12
km od Brna, kde měli zámek hrabata Mitrovští. Pan Zmrzlý již od dětství
hrál na housle a od 13 let se jeho oblíbe-ným nástrojem stala trubka.
Vyučil se truhlářem. V hudebním
vzdělání začal „z gruntu“ u profesora Hyčka z brněnského kvarteta. Teorii se učil u profesora Blažka, ředitele brněnské konzervatoře. Na vojnu se dostal do Karlových Varů a za-

čal studovat Vojenskou hudební školu. U armády zůstal 24 let, působil
v Karlovarské dechové hudbě, která procházela vývojem od 19členného souboru až k 36člennému (divizní hudba). Absolvovali až 7 koncertů
týdně, často hráli i na kolonádě, střídali se s Karlovarským symfonickým
orchestrem. Dalších 21 let učil v hudební škole v Sokolově.
Ke spolupráci s Městskou dechovou hudbou byl pozván v roce 2008,
pozvání přijal a od té doby nejenže se
Městská dechová hudba zúčastňuje
městských akcí a oslav, ale vyjíždí reprezentovat do Himmelkronu a dalších evropských měst, často za do-

provodu souboru mažoretek Základní školy Kynšperk nad Ohří.
Zúčastňuje se také různých festivalů a soutěží. Již v loňském roce se
hudba pod jeho vedením úspěšně
umístila a letos se hudebníci rozhodli
bojovat o místo nejvyšší.
To se jim také 24. září na Mezinárodním festivalu dechových hudeb
Vejvodova Zbraslav 2011 v Praze podařilo. Ceny, které si přivezli, stojí zato:
Cena poroty za dirigentský výkon
– pan Jan Zmrzlý.
Cena poroty za sólový výkon – skupina trombónistů.
Zlaté pásmo - Městská dechová

hudba Kynšperk nad Ohří.
Laureát Mezinárodního festivalu
dechových hudeb Vejvodova Zbraslav 2011.
Co přejeme panu dirigentovi do
dalších let?
Hodně zdraví, elánu, nápadů pro
psaní skladeb, nadšené muzikanty, kteří chtějí něco v životě dokázat,
a samozřejmě obhájení titulu, který si
letos přivezli.
Pane dirigente, děkujeme Vám
za řízení Městské dechové hudby
Kynšperk nad Ohří a za vzornou reprezentaci našeho města.
Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka Kynšperku n. Ohří

Poděkování kynšperským hudebníkům a mažoretkám
V pátek 23. 9., v podvečerních slunečních paprscích babího léta, hasiči
z Klínce v okrese Praha západ v rámci
hudebního festivalu Vejvodova Zbraslav znovu po roce přivítali milé hosty z Kynšperku nad Ohří. Stalo se již
tradicí, že v předvečer tohoto soutěžního festivalu dechovek, před více jak
dvěma stovkami diváků (obec má kolem 500 obyvatel) vystoupila Městská hudba Kynšperk nad Ohří, pod
vedením dirigenta pana Jana Zmrzlého a mažoretky ZŠ téhož města, vedené Mgr. Jaroslavou Danešovou. Potvrzením kvalit vyslanců kultury z měs-

ta na Sokolovsku je vždy jejich osobní doprovod nejstaršího ze synů klasika dechové hudby, Jaromíra Vejvody,
též Jaromíra!
Natěšeným divákům oba soubory
předvedly více jak hodinovou skvělou
podívanou na vystoupení mažoretek
při poslechu tónů předvedených skladeb. V Klínci se oba soubory líbí. Proto není divu, že hned po skončení festivalu si vždy hasiči u pořádající agentury OR-fea a.s. zajišťují oba soubory!
Vzniklo tak pěkné přátelství, škoda, že
častějšímu setkání brání značná vzdálenost.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Byla to příjemná kulturně-společenská akce, s kterou každoročně hasiči počítají ve svém ročním plánu činnosti. Produkce se vždy odbývá na
prostranství před hasičskou zbrojnicí,
kde je o pohodlí diváků i účinkujících
vždy vzorně postaráno. Jak zabezpečením zahradního nábytku, tak i občerstvením.
Jako jeden z diváků podívané v Klínci a celého programu na Zbraslavi, děkuji i za klínecké hasiče prostřednictvím Kynšperského zpravodaje oběma tělesům za předvedené výkony,
kulturní zážitky a ochotu vždy přijet.

To se odbývalo v předvečer vynikajícího úspěchu Městské hudby
Kynšperk n. Ohří, kde v pak sobotu,
v soutěžní přehrávce mezi 6 orchestry vyhrála jak Zlaté pásmo, a také se
stala jejím absolutním vítězem! Navíc nejlepším dirigentem se stal p. Jan
Zmrzlý, nejlepšími hráči pozounisté
Vladimír Vaníček, Petr Klepáček, Jiří
Macháček a Dana Urbánková.
Blahopřejeme k velkému úspěchu
i panu Janu Zrzavému k jeho životnímu výročí! Takže za rok opět v Klínci
nashledanou!
Zdeněk Rychlý
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III. ročník klubového branného závodu ZKO Kynšperk
V sobotu 8. října 2011 se konal III.
ročník branného závodu ve 2 kategoriích: s obranou (11) a bez obrany (5).
Soutěžících bylo celkem 16.
Tak jako loni i letos nás po celý
den zlobil silný déšť, který nám dobrou náladu nezkazil a všichni pejsci a jejich páníčci velcí i malí a lidičky na stanovištích a samozřejmě Pavel Hora a všichni sponzoři a partneři si zaslouží velký dík :o)) Závod dokončili všichni ve zdraví a dobré náladě a to někteří páníčci okusili mokrou zem :o)) výkony byly tak vyrovnané, že někdy rozhodoval o pořadí jeden bodík a dokonce byl v kategorii
bez obrany rozstřel o 4. a 5. místo. Po
skončení závodu bylo vyhlášení vítězů a předání cen, ale bohužel bez pejsků, protože jsme museli zůstat v klubovně :o)) Rozdali se ceny a diplomy
a pak se hodovalo a povídalo u dobrého jídla a pití.
Více foto na: http://zko-kynsperkbrannyzavod.webnode.cz/iii-rocnik/.

A JAK TO DOPADLO?
KATEGORIE BEZ OBRANY
1. Šárka Murinová a Max
2. Karolína Holubcová a Charlie
3. Zuzana Dolejší a Ferda
4. Jiří Popperl a Bela
5. Pavla Richterová a Spike

KATEGORIE S OBRANOU
1. Vítězslav Holubec a Kerry
2. Pavel Hora ml. a Bona
3. Milan Joura a Jackaroo
4. Hana Baštová a Belmondo
5. Veronika Jandová a Rita
6. Hana Baštová a Tereza
7. Petr Lidmila a Barry
8. Petr Nový a Koudy
9. David Kalina a Jesina
10. Norbert Pohl a Diego
11. Marie Piškulová a Beny

Problém toulavých koček - najdeme řešení?
Chci upozornit obyvatele města
Kynšperka, že se v jeho zahradách,
volných prostranstvích a opuštěných
domech pohybují volně žijící vykastrované, naočkované a uzdravené kočky.
Byly odchyceny, uzdraveny a jsou vráceny zpět na své místo, kde je mí přátelé krmí a kontrolují.
Vykastrovaná kočka (kocour) působí ve svém prostředí jako predátor, tím
pádem si hájí své místo před ostatními
příslušníky svého druhu.
Chtěla bych tímto apelovat na majitele psíků a koček, aby se zodpovědně starali o svá zvířata. A jde mi především o kočky.
Rada chovatelům, majitelům: Nepořizujte sobě ani svým blízkým domácího mazlíčka, pokud se o něj neumíte postarat. A už vůbec nedávejte zvíře
jako dárek s překvapením, pokud nevíte, že o kočku rodina stojí. Není to kus
hadru, který někde pohodíte. A pokud
neznáte zákon o ochraně zvířat, tak se,
prosím, poučte. Nezapomeňte, že neznalost zákona neomlouvá.
Věřím a sama jsem se přesvědčila, že
v našem městě je stále ještě dost dobrých duší, které mi pomohly a odebraly do své péče kočičky a kocourky s poučením, jak a co dále, až koťata vyrostou. Touto cestou jim velice děkuji
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a přeji jim hodně kočičí lásky. Děkuji
i všem lidičkám, kteří opuštěné kočky
přikrmují. Omezení potravy není cesta k regulaci jejich počtu.
V ohrožení populace se totiž kočky
množí více, aby případné ztráty pokryly. Omezení potravy koček má pak za
následek pouze oslabení jedinců, mezi
kterými se snáze šíří různé choroby.
Z hlediska ochrany zvířat je pak takový postup nejen v rozporu se zákonem
na ochranu zvířat proti týrání a závazné evropské dohodě o ochraně zvířat,
ale současně je to i nehumánní.
Milí rodiče, poučte své děti, aby neubližovaly zvířatům, netahaly koťata
ze zahrad od svých matek. Za chování dětí nesete zodpovědnost vy. Vaše
děti také nikdo nehází přes plot, nehází po nich kameny. Je dobré nechat je
volně žít.
Vážení majitelé psů, mějte své psy
na vodítku. Ať kočky nehoní po městě,
nejde jen o bezpečnost vašeho psa, ale
i řidiče za volantem či malého dítěte.
Pokud bude kočkám ublíženo, budu
tento skutek hlásit jako týrání koček
a žádat náhradu škody přes městskou
policii.
A pro majitele kočiček, kteří si nevědí rady: Kočička se kastruje v šesti měsících (právě v té době je zralá vás pře-

kvapit pěknou snůškou koťat). Kocourek pak v devíti měsících, aby se netoulal a aby vám „neznačkoval“ byt, dveře, zahradu (docela to páchne). V Kynšperku je veterinář, nemusíte nikam
jezdit, jen k němu svého milého chlupatého čtyřnohého přítele objednejte.
Nekrmte kočky špekem, kyselým
mlékem, starou rybou, atd. Vám by
také nebylo dobře, kdybyste „snědli“
chcíplou myš. A nezapomeňte sledovat své okolí a klidně nahlásit týrání či
ubližování zvířatům policii, nemají jen
pomáhat a chránit sousedovu garáž.
Vzhledem k tomu, že dosud jsem odchyt nemocných koček, jejich kastraci
a léčení hradila z vlastních zdrojů a po
návratu koček jsem jim hledala chovatele, mě a přátele čtyřnohých chlupa-

tých zvířat napadají otázky:
a) Když najdu nemocné opuštěné kotě (týden bylo na parkovišti pod
autem), je to tedy věc nalezaná,(věc
živá), kam s ním?
b) Mám právo vědět a informovat se
dále, jak tato nalezená (živá) věc dopadla, ve kterém je útulku, popřípadě
pomoct městu najít adopci pro kotě?
c) Proč městská policie řeší pouze odchyt a odvoz psů a proč město
Kynšperk platí pouze psí útulek?
d) Kdo se tedy má zabývat odchytem
toulavých nemocných koček a kdo zaplatí jejich odchyt, kastraci a uzdravení ( jsou i útulky pro kočky)?
Za ty, kteří mají rádi kočky
a pomáhají jim
Rita Sadílková
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záchrana lidského života, oslava partnerství

Zachránili lidský život
Začátkem měsíce října přijal starosta Ing. Tomáš Svoboda Karla Kazilovského, Jakuba Stránského, Karla Doležala a paní Jitku Kazilovskou, aby jim
poděkoval za záchranu lidského života
a předal jim dárek na památku.
V srpnu letošního roku se na řece
kousek od lávky začal topit starší pán.
Kluci, kteří byli u řeky, aby si zaplavali, zaslechli volání dětí, které upozornily na to, že se někdo topí.
Neváhali ani chvilku a topícího se vytáhli na břeh. Shodou okolností šla kolem paní Jitka Kazilovská, všimla si
akce kluků a přiběhla jim na pomoc.
Okamžitě zavolali rychlou záchrannou
službu a paní Kazilovská začala provádět resuscitaci. Díky hasičům, kteří
přivezli kyslíkový přístroj a díky včasnému zásahu všech jmenovaných, se
podařilo pánovi život zachránit.
Jsme hrdi na to, že máme ve městě
občany, kteří si všímají a umějí pomoci, když je třeba.
Vážení zachránci, děkujeme.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Oslava 10 let partnerství Kynšperku a Himmelkronu

Dne 22. a 23. října 2011 se konalo
dvoudenní slavnostní setkání zástupců obou partnerských obcí v Himmelkronu. Za město Kynšperk nad Ohří
se zúčastnili starosta Ing. Tomáš Svoboda, místostarostka Mgr. Štěpánka
Neubergová, radní Mgr. L. Hrušková
Bursová, p. J. Ambrozková, zastupitelé
Mgr. E. Fréharová, p. J. Wagner, Mgr.
J. Hrubý, Ing. L. Bernáthová, předseda
oddílu tenisu R. Císler – se svými partnery a partnerkami a další občané našeho města. Tlumočení se ujaly p. L.
Křížová a p. J. Bláhová.
Po ubytování v hotelu Fichtelgebirgs-

hofu jsme si mohli prohlédnout velkou
halu před dokončením – připravenou
pro výrobu filtrů do aut. Hala je postavena v průmyslové zóně obce Himmelkronu a tak, jako všechny ostatní podniky, obchody, restaurace, přispívá nejen k vytvoření pracovních míst pro
místní občany a další lidi z okolních
obcí, ale také přináší Himmelkronu do
pokladny peníze z daní.
V 18.30 začal slavnostní večer s projevy významných hostů. Zúčastnili se
i prezidentka Euregia Egrensis Dr.
B. Seelbinder a zástupce prezidentky P. Söllner. Na prvopočátky oficiál-
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ního partnerství vzpomínali i p. Hoffmann, G. Schneider – současný starosta Himmelkronu a starosta Ing. T. Svoboda. Vystoupil také „Altbürgermeister“ Andreas Krainhöfner – hlavní iniciátor a velký vizionář, který se o uzavření partnerství nejvíce zasloužil. Připomněl všem, že na samotném počátku bylo přátelství se Základní školou
v Kynšperku nad Ohří vedené Mgr. J.
Danešem a po 8 letech v roce 2001 se
podařilo podepsat oficiální smlouvu
o partnerství mezi Kynšperkem (zastoupeným p. R. Bolvarim) a Himmelkronem (zastoupeným p. A. Krainhöfnerem).
Poté následovalo pohoštění a velmi
pěkný kulturní program s poslechem,
zpěvem i tancem.
V neděli pak byla pro zástupce obou
obcí připravena prohlídka zámku markraběnky Wilhelmine, oblíbené sestry pruského krále Friedricha II., která se provdala za bayreuthského markraběte Friedricha. Hraběnka spolu se
svým bratrem měla velké sociální cítění
a kromě školství podporovala finančně
i kulturu. Díky jejím aktivitám došlo za
jejího života k velkému rozkvětu města. Z Bayreuthu se stalo významné kulturní centrum Bavorska.

Po společném obědě jsme pak všichni
absolvovali prohlídku obce s výkladem
o významných budovách, průmyslové
zóně, výstavbě a všem, co nás o Himmelkronu zajímalo.
Himmelkronští jsou právem pyšni
nejen na svoji obec, ale také na naše
společné partnerství.
Není to jen „naoko“, je to skutečné,
opravdové, upřímné. A já mohu dodat, po těch 18 letech, co do Himmelkronu jezdím a spolupracuji s tamějšími lidmi, že partnerství pro mnohé
z nás už dávno přerostlo v přátelství,
které máme uloženo hluboko v našich
srdcích.
Našim himmelkronským přátelům
děkuji za srdečné přijetí a pěkný program po oba dva dny, Kynšperským
pak děkuji za to, že přijali pozvání na
tuto společnou akci, našli si čas a oslavili toto významné výročí spolu s námi
v Himmelkronu.
A co mohu oběma našim obcím přát?
Aby se našli další následovníci a v tomto duchu spolupráce a přátelství pokračovali nadále. Aby se lidé navzájem setkávali, poznávali zemi, zvyky a kulturu svých přátel, porovnávali hospodářský rozvoj a tam, kde je to možné, se
poučili. Mgr. Štěpánka Neubergová
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skauti

11 2011

Šaolinští mniši i kníže Václav
a keře. Musel být obratný v boji - hážeme šiškami na cíl. Vyrábíme z přírodnin dárek. Ovšem abychom se dozvěděli zadání jednotlivých úkolů, musíme
rozluštit šifru, kterou je zadání zašifrováno. Při svém putování jedl sv. Václav
různou stravu - sbíráme houby, ostružiny, maliny. Mnohdy musel jíst to, co
se uvařilo v polní kuchyni. Sami si to
zkoušíme a z vlastních zásob si vaříme na Lenťáku bramborovou polévku
s houbami, které jsme posbírali cestou.
Za každý splněný úkol si vytáhl každý rod část obrázku. Po splnění všech
úkolů a nalezení posledních poschovávaných dílů vznikl obrázek knížete Václava na koni. Podařilo se to oběma rodům, proto mohly hledat i schovanou

malou sladkou odměnu. Celý den jsme
si užili. Stačili jsme si zahrát hry i zapsat povídání do deníku, který na Lenťáku zavedl letos v červnu Chrobák.
Sledovali jsme dění v přírodě. Lulu našla krásnou žlutou chlupatou housenku, cestou jsme si pohráli s oslíkem
i rohatými mlsnými kozami. Také jsme
viděli typické rostliny Slavkovského
lesa (prhu, arniku a bolševník). Z Lenťáku jsme putovali kolem Libavy do Libavského Údolí, přes arboretum a pak
do Kynšperka. Slunce pořádně pražilo
a už jsme cítili i kilometry v nohách. Ale
došli jsme a výprava se vydařila. Máju
pak nejvíce potěšil dotaz: „Kdy bude
další výprava?“

Skauti Habartov - lanový svět

Nádherné babí léto úplně vybízí k tomu, abychom si užili příjemné
sluníčko někde venku. My, kynšperští skauti, jsme toho náležitě využili.
Starší skauti a skautky vyrazili společně na cyklo-výlet do šaolinského kláštera. Cesta nebyla zas až tak dlouhá,
protože navštívili akci „lanový svět“,
kterou každoročně pořádá naše spřátelené skautské středisko Dýmka Habartov. I letos jsme si vyzkoušeli různé atraktivní adrenalinové lanové překážky a vychytávky zasazené do příběhu mnichů ze šaolinského kláštera. Počasí přálo nadmíru. K cestě tam i zpět
jsme využili novou cyklostezku podél
Ohře do Dasnic a pak jsme překonali

www.kynsperk.cz

kopec do Habartova. Všichni jsme cestu tam i zpět ve zdraví přežili. Jediné, co
jsme trochu neodhadli, byl čas návratu.
Z avizovaných třinácti hodin se nakonec vyklubala hodina osmnáctá... Inu
když se člověk baví, čas letí rychleji, než
si dokáže vůbec představit.
Ani světlušky nezahálely a hezké počasí využily k celodenní výpravě. Protože jsme před nedávnem oslavili svátek sv. Václava, vysvětlili jsme si jeho
význam, pověděli si něco o jeho životě
a smrti. Pak jsme se rozdělili na 2 staročeské rody. Poté Mája prozradila, že
dnes budeme plnit podobné úkoly, které ve svém životě řešil i Václav - vzdělával se - možná znal i byliny, stromy
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kino, burza DM
PROGRAM KINA LISTOPAD 2011
úterý 1. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale
vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním
cílem se stal Divoký západ a doba kdy všem, kdo tu
chtěli přežít, visely kolty proklatě nízko. Kombinace
westernu a sci-fi zní na první pohled bizarně, jména
tvůrců ovšem slibují mimořádný zážitek. Hrají: Daniel
Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell
a další.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 118 min.

čtvrtek 3. 11. ve 20.00 hod.

OŠETŘOVATEL

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého
ošetřovatele Griffina Keyese (Kevin James). Griffin,
kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve
společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností,
jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít
si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky
rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení
a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Film
v českém znění. Hrají: Kevin James, Rosario Dawson,
Leslie Bibb a další.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 104 min.

úterý 8. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MUŽI V NADĚJI

Může být nevěra základem šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí
se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí
nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou
teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem,
který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to
víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního
zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění
povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena
Alice začíná nudit. Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka
a další. ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 115 min.

čtvrtek 10. 11. ve 20.00 hod.

OBHÁJCE

V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey
roli Michaela, “Micka”, Hallera, charismatického
trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří
je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom,
co většinu své kariéry strávil obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní
případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills
(Ryan Phillippe), který je obviněn z pokusu vraždy.
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým
finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj
dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí.
Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 118 min.

úterý 15. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha
a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické
školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za
svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije
normálním životem v krásné rodinné vile se svým
manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou

Další ročník „Burzy dětského odívání pro děti od 0
–15 let“, proběhl v měsíci říjnu na našem domově
mládeže.
Oblečení, hračky, kočárky a spoustu dalších doplňků,
které děti potřebují, přineslo opět mnoho maminek
a váš zájem nás opravdu velice těší.
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Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla,
je půda skrývající tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena
Nováčková a další.
ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 90 min.

úterý 22. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KAMARÁD TAKY RÁD

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis)
rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když
si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka
nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém
řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví,
aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí
si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za
sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni
zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 109 min.

čtvrtek 24. 11. ve 20.00 hod.

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA

Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou
práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku lásku ze
střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho žena Emily
podvádí a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život
vezme rázem za své. A co je horší – Cal se ocitne ve světě
svobodných, jenže sám už několik desítek let nerandil,
a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Hrají: Steve
Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore a další.
USA, MP 12, vstupné 65 Kč, délka 118 min.

úterý 29. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BASTARDI 2

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda
Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou
přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech
tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera
psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také
nový policejní vyšetřovatel Karas, jež přebírá agendu
po zesnulém policejní vyšetřovateli Palečkovi. Hrají:
Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol a další.
ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 95 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 6. 11. v 15.00 hod.

GULIVEROVY CESTY

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 84 min.

neděle 13. 11. v 15.00 hod.

AUTA 2

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 110 min.

neděle 20. 11. v 15.00 hod.

ŠMOULOVÉ

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 102 min.

neděle 27. 11. v 15.00 hod.

JÁ PADOUCH

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA PROSINEC

Burza odívání v DM
Nevyzvednuté a darované oblečení, hračky a ostatní
věci, věnujeme krajskému dětskému domovu pro děti
do 3 let v Karlových Varech a Azylovému domu pro
matky s dětmi v Sokolově.

KRÁSNÁ UČITELKA, PŮLNOC V PAŘÍŽI
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
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.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz.

AKCE MKS LISTOPAD
5. 11. v zimní zahradě kina
v Kynšperku nad Ohří
JAMBOREE očima účastníků

Výstavu pořádá KRJ Karlovarského kraje. Vernisáž od
15.00 hod.

pátek 4. – 26. 11. ve výstavní síni Panský dům
OBÁVANÍ, NENÁVIDĚNÍ,
ale přesto KRÁSNÍ !!!
JAROSLAV TIŠER
- obojživelníci a plazi na fotografiích
- vernisáž výstavy 4. 11. od 16.30 hod.
od 17.00 hod. diaprogram KYPR 55+

pátek 18. 11. od 19.00 hod. v kině

BLÁZNOVSTVÍ V ULICI
- divadelní představení
- autor Věra Medvecká
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH
OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

středa 23. 11. od 19.00 hod. v kině

„KOUZLO DOMOVA”
William Somerset Maugham
Anglická komedie o dvou dějstvích
Hrají členové divadelního souboru při
MKS Františkový Lázně
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
čtvrtek 1. 12. – 4. 1. ve výstavní síni
Panský dům
KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK

- výstava prací dětí ze školní družiny při ZŠ Kynšperk
- vernisáž výstavy 1. 12. od 15.30 hod.

neděle 11. 12. od 15.00 hod. v kině
KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVADLO
Klasické loutkové divadlo, klasické loutkové hry
a Kašpárkovy výstupy, hádanky a písničky
- vstupné 35 Kč

sobota 17. 12. od 17.00 hod. v kině
VÁNOČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
MĚSTSKÁ HUDBA KYNŠPERK
- vstupné dobrovolné

Všem, kteří své neprodané oblečení darovali, děkujeme a věřte, že jste opět udělali dobrý skutek. To, co se
jinému nehodí, může druhému pomoci.
Těšíme se opět na všechny příznivce naší „burzičky“
na jaře 2012. Bližší informace budou včas upřesněny.
Vychovatelky DM I. Jirsová a J. Slámová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

...tak snad příště

Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Světem stále zmítají různé „módní“ trendy. V oblasti taneční jsou v nynější době trendy dva: zumba a taneční kurzy pro dospělé. Lidé středního
věku „opouštějí“ ulity svých domovů a hledají společnost svých vrstevníků. Chtějí se bavit a něco se naučit.
V sokolovském okrese se taneční kurzy pro dospělé pořádají v několika městech. Jmenujme Sokolov, Kraslice, ale i Habartov či Loket. Snaha
všech pracovníků MKS v Kynšperku uspořádat tento kurz i v tomto městě, vyzněla naprázdno. Dobrá propagace ve Zpravodaji, plakáty, příprava
společenského prostředí v prostorách „Skleníku“ – vše ztroskotalo na nezájmu obyvatel pětitisícového města. Čím to je? To si nedokáži vysvětlit.
Nevadí ! ...tak snad příště.
Ing. Miloslav Hubáček učitel tance

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00-12.00, 12.30-18.00
12.30-17.00
8.00-12.00, 13.00-18.00
Novinky:

PRO DOSPĚLÉ:
Ludlum, R. - Bourneův záměr, Coetze, J. M. - Zrání, Harnová, A. - Thajské
masáže a jiná dobrodružství, Coetze, J. M. - Mládí, de Vigan, D. - No a já,
Dönhoff, G. - Útěk, Lilin, N. - Sibiřská výchova, Svěrák, Z. - Nové povídky,
Coelho, P. - Alef, Formanová, M. - Nevěra po americku, Kessler, L. - Pochod na
Varšavu
Romány pro ženy:
Monyová, S. - Konkurz na milence, Baker, T. - Sladká vůně bolehlavu, Kean,
C. - Rytířská čest, Jehlíková, B. - Léto na Korsice, Monyová, S. - Kudlanka
bezbožná, Steel, D. - Velká holka
Detektivky a thrillery:
Robb, J. D. - Smrtící posedlost, Baldacci, D. - Spravedlnost v Divine, Brožíková,
H. - Mrazivá šance, Uher, F. - A třetí taky krade, Sandford, J. - Zbytečná oběť,
Kerley, J. - Jeden ze sta, Nesbo, J. - Pentagram, Parker, R. - Milované dámy,
Duncan, G. - Poslední vlkodlak, McBain, E. - Osm černých koní
Historie:
Pötzsch, O. - Katova dcera a černý mnich, Bauer, J. - Dárek pro mistra kata,
Vondruška, V. - Letopisy královské komory VI., Jordan, N. - Milovat zhýralého
vévodu, Keating, M. - Boj o svobodu, Kimm, G. - Jeho poslední vévodkyně, Eco,
U. - Pražský hřbitov, Riebe, B. - Anubův polibek
Pro děti:
Black, U. - Zmatek před kamerou, Brezina, T. - Ledová hrozba, Brezina,
T. - Ďáblova hora, Řeháčková, V. - Problémy nejen s láskou, Champan, L. Bezchybná, Wiese, P. - Detektivové v sedlech, Provazníková, V. - Když na hrušce
buchty zrály, Bešťáková, E. - Ježeček Dupálek
Naučná literatura:
Slupecký, J. - Krby a grily, Waters, R. - Fobie odhalené a vysvětlené, Keichler,
U. - Přehledný průvodce dětskými nemocemi, Česal, A. - Tajemná místa Čech,
Kulhánková, J. - Mizející Ladak
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Haman, A. - Mácha Redivivus, Just, V. - Divadlo v totalitním systému
Za knihovnu Irena Zolotarová

Blahopřejeme
Ať Váš slavný den naplní
láska, radost a veselí.
Ať máte stále hodně sil,
zdraví a štěstí velký díl.
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny členka ZO SPCCH

S

O B O T K O V Á

A

N N A

Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

www.kynsperk.cz
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Zprávy z 2. října 2011 - víkend bez překvapení
V pátek Lemigas prohrál s loňským finalistou L. Údolí B 5:8 po třetinách 1:4,
1:2 a 3:2. Branky: Senaj 2, Schimmer 2, Barteš - Cába 3, Omrai 2, Gajič, Pisár,
Sýs R. Vyloučení 1:3 bez využití, rozhodčí Munka. LUB rozhodl již v 1. třetině
a vítězství si již nenechal vzít. Sestavy: LEM: Jirásek - Andreich, Senaj, Puchýř,
Vávra, Česák, Štěpánek, Schimmer, Krycner, Barteš, Drobný, Herout, Štech.
LUB: Moravec - Omrai, Švejda, Škreňo, Gajič, Pisár, Šofrle, Sýs R., Veverka,
Cába, Krajčovič, Churaň J.
V sobotu porazil loňský vítěz poháru Kynšperk Frenzelit 10:4 (4:0, 4:4,
2:0), branky: Štefka 7, Jäger 2, Gregor - Poutník 2, Jirota, Vyskočil. Sestavy.
Kynšperk: Doležal - Borecký, Debreceni, Štefka, Jäger, Krautwurm, Řezníček,
Ondráček R., Gregor, Kronika. Frenzelit: Křivka - Šetele, Špiler, Grigar, Šlechta, Vyskočil, Höfler, Pazour, Poutník, Jirota, Kejšar, Liebl st., Pastier. Vyloučení 2:0.
V neděli přehrál HCH Cheb hladce L. Údolí B, které nastoupilo jen se 7 hráči. L. Údolí A - HCH Cheb 3:10 (1:3, 0:2, 2:5), branky: Trepák P. 2, Štoll - Šatra 3, Černík 2, Písek 2, Brauneis, Ernest, Kroupa. Sestavy. L. Údolí A: Pekuniak - Trepák T., Trepák P., Trepák L., Munka, Marek, Hradský, Štoll. HCH Cheb:
Hess - Brauneis, Pluhař, Ernest, Šatra, Černík, Uhl, Písek, Šigut, Kroupa P.,
Gamrot, Petránek, Zámečník. Vyloučení 6:7. Využití 1:4, oslabení 1:2.

Kynšperk
L. Údolí B
HCH Cheb
Lemigas
L. Údolí A
Frenzelit

poč.utkání
4
4
4
4
4
4

výhra
4
3
2
2
1
0

remiza
0
0
0
0
0
0

Kanadské bodování
26 - Štefka Pavel (KYN), 13 - Senaj Petr (LEM), Debreceni Michal (KYN),
10 - Sýs Radek (LUB), 9 - Sýs Petr (LUB), Zámečník Miroslav (HCH), 8 - Šatra
Jan (HCH), Štoll Filip (LUA), 7 - Hradský Stanislav (LUA), Jäger Pavel (KYN),
Gajič Roman (LUB), 6 - Cába Karel (LUB), Poutník Jiří (FRE), Černík Martin
(HCH), Barteš Petr (LEM), 5 - Schimmer Roman (LEM), Omrai Jan (LUB),
Písek Vlastibor (HCH), Uhl Jan (HCH), Gregor Richard (KYN), Pazour Ladislav (FRE), Šigut Petr (HCH).
Střelci
18 - Štefka Pavel (KYN), 7 - Senaj Petr (LEM), 6 - Sýs Radek (LUB), Hradský Stanislav (LUA), 5 - Debreceni Michal (KYN), Sýs Petr (LUB), Šatra Jan
(HCH), Štoll Filip (LUA), Jäger Pavel (KYN).
Přihrávky
8 - Debreceni Michal (KYN), Štefka Pavel (KYN), 6 - Senaj Petr (LEM), 5 Zámečník Miroslav (HCH), Gajič Roman (LUB).
Příští víkend je volno a další víkend je na pořadu: LUA – KYN, LEM – FRE,
LUB - HCH.
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)

prohra
0
1
2
2
3
4

vstřelené
39
26
27
20
21
16

:
:
:
:
:
:

obdržené
18
22
17
26
33
33

body
8
6
4
4
2
0

Výlet žáků DM a SŽŠ
Dne 14. 10. 2011 jsme se zase po roce vydali s našimi žáky na výlet. Tentokrát
jsme navštívili EKOFARMU KOZODOJ, která se nachází ve Staré Roli u Karlových Varů.
Protože nás na našem internátu není zrovna moc, přizvali jsme a nabídli jsme
výlet i žákům ze SŠŽ, konkrétně p. uč. Váňové a její třídě kadeřnic a kuchařů.
A aby to ostatním nebylo líto, nakonec s námi na společný výlet vyrazili i truhláři s p. uč. Hrubcem v rámci odborné praxe.
Výlet je financován a zaštítěn odborem školství Karlovarského kraje v rámci
projektu enviromentální a ekologické výchovy.
Při příjezdu na farmu nás majitelka rozdělila do dvou skupin. První skupina

se vydala na prohlídku drobného zvířectva na statku a druhá parta sledovala
ukázku výroby domácího sýra a pečení domácích bagetek. Všechno samozřejmě spojené i s následnou ochutnávkou. Poté se obě skupiny vyměnily, takže nikdo o nic nepřišel.
Výlet se nám všem moc líbil a myslím si, že i my dospělí jsme se zase dozvěděli pár zajímavostí, které jsme dosud ještě nevěděli.
Naštěstí nám vyšlo i počasí a i když ráno bylo velmi chladné, přece jenom nás
dopoledne sluníčko ještě zahřálo.
Děkujeme průvodcům na statku a všem našim žákům, kteří si vysloužili od
majitelky farmy pochvalu za zájem a vzorné chování.
Přikládáme fotografii na důkaz toho, jak jsme si to užili.

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

k03-93x64_CMYK.indd 1
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Turnaj starých pánů - 10. září 2011

Všem účastníkům, pomáhajícím a přispěvovatelům (Láďa Sadílek a Franta Chaloupka) děkujeme. Čtyři mužstva si zahrála, aby rozhýbala kosti. Průměrný věk
účastníka odhadujeme na 49,5–55,5 roku, ale výkony byly perfektní. Ráno zapálení svíček u hrobu kamaráda Míry Sadílka, krásné počasí, pohyb a následné posezení na tenisových kurtech a v rest. Kašna bylo fajnové a příjemné. Věřím, že za rok se zase sejdeme v obdobném složení. A výsledky?
Za všechny účastníky dík i divákům, Jirka Hrubý

Turnaj starých pánů - 10. září 2011
1
KYNŠPERK II.

3:8
8:3

4
U. BRDY + PŘÍBRAM

BODY

POŘADÍ

3:3

2:6

5:0

1:1

3
7 14:4

1
1 4:14

3
KYNŠPERK I.

3:3

0:5

4
U BRDY + PŘÍBRAM

6:2

1:1
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Stolní tenisté vykročili do nové sezony
Jako první vstoupili do nové sezony
nejmladší stolní tenisté. Naši mladší
žáci už mají za sebou zkušenosti z několika turnajů v Boru, Klatovech, Sokolově, Aši a posledním turnajem byl
„bodovák“ v naší sportovní hale.
Ukazuje se, že rozhodnutí o tom, že

ji mu možná radost z postupu do finále pokazila zlomená raketa. Také ještě dva roky mladší žák Honza Dranczak získal v naší hale „bronz“ v soutěži
útěchy. Vašek Pock tuto soutěž nakonec vyhrál, po dramatické bitvě s Vyčíbíralem ze Sokola Plzeň V. Ostatním

Našimi „želízky“ do dalších sezon zůstávají Dranczak,
Olda Horák a zejména Pavlík Marek.
naše mládež může startovat na soutěžích v Plzeňském kraji a naopak bylo
moudré. Pro naše děti kontakt s lepšími soupeři přinese jistě výsledky. Od
rozdělení našich krajů se evidentně
zvětšoval rozdíl výkonnosti dětí našeho a Plzeňského kraje, až na výjimky.
Zatím platí, že Plzeňáci si na turnaje v našem kraji přijíždí pro pěkné ceny
na úkor dětí našeho kraje, naši žáci zatím spíše pro zkušenosti, ale také bodový zisk. Pokud chceme zvyšovat
výkonnost našich nadějí, je kontakt
s lepšími soupeři nezbytný i za cenu
vyšších finančních nákladů. Zatím si
účast našich dětí na turnajích mimo
náš kraj platí rodiče.
Zdá se, že se to začíná vyplácet. Důkazem může být například vítězství
Matěje Novotného v turnaji na Den
horníků v Sokolově, nebo jeho opakovaný postup z kvalifikačních skupin
mezi elitní šestnáctku. Úspěchem jsou
jistě dvě třetí místa Davida Moldavčuka v soutěži útěchy. V našem turna-

spoluhráčům se tolik nedařilo, ale bodíky si také připsali. Jistě spoluhráčům zkušenosti Pocka a Novotného,
že i Plzeňáci se dají porazit, dodá sebevědomí.
Našimi „želízky“ do dalších sezon
zůstávají Dranczak, Olda Horák a zejména Pavlík Marek. Ti mají ještě několik roků v této kategorii k dispozici.
Jedním z důvodů, proč k nám na turnaje jezdí rekordní počty malých sportovců, jsou jistě krásné ceny. Nepoděkovat za to manželům Markovým by
bylo neodpustitelné, také paní Chalupové stejně jako dalšímu sponzorovi, který si však nepřeje být jmenován.
Moc si vaší pomoci vážíme.
Radost mají stolní tenisté také ze
skutečnosti, že po mnoha letech do
oddílu přibyla dvě děvčata. Škoda, že
nepřišla dříve… Velikým úspěchem je,
že po desítkách let získalo několik členů oddílu trenérskou licenci. Věřme,
že se to brzy projeví na výsledcích našich malých spoluhráčů.

Kynšperští lukostřelci slavili úspěchy
Hned dvě první místa vybojovali v letošním seriálu přeshraničních závodů Egrensis liga kynšperští lukostřelci v dresu chebského oddílu TJ ESKA.
Celkové prvenství a s ním i zápis do
ligové síně slávy si v olympijském luku

ství vystřílel další z obyvatel našeho
města Vladislav Podracký, který porazil svého největšího rivala Christiana
Kocha z Waldsassenu, zatímco v ženské kategorii vítězství vybojovala Ulrike Wagner z družstva Compoundte-

Martin Hámor opět zabodoval.
suverénně vybojoval úřadující mistr
České republiky Martin Hámor, který
v sérii přestřílel svého oddílového kolegu Pavla Smažíka o plných osmdesát bodů. Ve stejné kategorii pak zabodoval i další Kynšperák Michal Prosba, který se umístil na celkové čtvrté příčce. V ženské kategorii ve stejné
disciplíně zvítězila Růžena Nováková
z TJ Slavia Karlovy Vary.
V kategorii kladkový luk si pak vítěz-

am Erzgebirge.
Vítězné trofeje soutěže v kategorii
holý luk si pak z Chebu odvezl úřadující mistr Spolkové republiky Německo v terénní lukostřelbě Michael Meyer z TS Marktredwitz, v ženách Jana
Hrubá z klubu Lukostřelci Českého
lesa Tachov. V soutěži družstev zvítězila karlovarská Slávia, tým Chebu, ve
kterém byli i kynšperští střelci, se pak

umístil druhý.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

(vp) Účastníci ﬁnálového turnaje ligy v Chebu.

Foto Slavomír Racek
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
www.reala-lakoma.cz
lakoma@reala-lakoma.cz
Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem,
koupí, pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků?
Zajistíme Vám úvěr na koupi Vaší nemovitosti.
Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy,
rekreační objekty v Karlovarském kraji.

Aktuálně nabízíme k prodeji:
byt 1+3 v os.vl., příz., Kynšperk, J. Jiskry ul., 68m2, 620.000 Kč
byt 1+2 v os. vl. s vybavením, 3.p. Sokolov, cena: 560.000 Kč
RD Kynšperk, Palackého, 1+3, zahrada, cena: 2.500.000 Kč
byt 1+3 v os.vl., Kynšperk, nám. SNP, cena: 520.000 Kč
byt 1+1, 1+3, 1+4 na Rovné u Sokolova cena od 85.000 Kč
Chata k trv. bydl. – Liboc u Kynšperka, cena: 890.000 Kč
RD Dasnice, 4+1, 2 x garáž, zahrada, cena: 1.780.850 Kč

Třídění odpadu z papíru a skla
Modré kontejnery
Ve většině obcí jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery modré barvy. Do kontejnerů patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.
Nesmí se do nich odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. Papír musí být čistý, ne
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
Sebraný papír se následně dotřiďuje na takzvané dotřiďovací lince.
Ze směsi se vybírají případné nečistoty a pak jednotlivé druhy papíru - lepenkové obaly a kartony,
noviny, časopisy, kancelářský papír a podobně.
Papír je možné recyklovat maximálně šestkrát, pak je vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech.

www.kynsperk.cz

Zelené kontejnery
Pro odkládání barevného (smíšeného) skla slouží kontejnery zelené barvy a pro sběr čirého (bílého) skla kontejnery bílé barvy. Do
kontejneru lze odkládat veškeré
obalové sklo (lahve a sklenice), ale
také tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo
v nádobě bylo co nejméně rozbité.
Do kontejneru se nesmí ukládat
bezpečnostní sklo s drátěnou sítí,
autoskla, zrcadla, keramika a porcelán.
Svozové firmy sklo dále nedotřiďují, pouze z něj vybírají největší
nečistoty. Vytříděné sklo se následně převáží na speciální linky do
skláren, které upravují sklo podle
potřeb následného využití. Recyklací skla se ušetří přes 90 % energie
potřebné při jeho výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků,
živce a dalších nerostů. Recyklace
skla je neomezená.

15

inzerce

11 2011

ZZZSULPD¿PDF]
www.primafima.cz
Originální móda pro děti i dospělé
ručně malovaná body, trika 100% bavlna
malujeme na přání i s nápisy a jmény
pletená a háčkovaná móda
bytové dekorace, dárkové zboží
udělejte radost sobě i svým blízkým

GiUNRYpEDOHQt]GDUPD
dárkové balení zdarma

ﬁmaprima@seznam.cz

mobil: 776 482 554

FK Baník Sokolov vás zve na utkání podzimu!

Ondrášovka Cup
3.kolo

FK Baník Sokolov

vs.

Sobota 12.11.2011

FC Viktoria Plzeň
14:00

Váš nejbližší výrobce

Odborný
dodavatel

Zelená
úsporám

OKNA • DVEŘE • VRATA

KUCHYŇSKÉ LINKY • INTERIÉROVÉ DVEŘE
Obchod (okna, dveře, vrata):
Obchod (kuchyňské linky):

+420 731 656 206

+420 724 753 548

knaf@magickv.cz.

libor.dvoracek@magickv.cz

www.magickv.cz

Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 775 705 768
e-mail: josef.synac@kalibra.cz
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