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Různé

Z města

Životní podmínky 2013 – výběrové šetření
v domácnostech

bruslení Cheb

Dívka 2013

bruslení

pohádkové bytosti u zápisu

Aquaforum Františkovy Lázně

srdíčkový den 1. stupeň

srdíčkový den 2. stupeň

srdíčkový den DDM

Český statistický úřad organizuje v roce 2013
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci a dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se
uskuteční na celém území ČR v 10 127 domácnostech a všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru
počítačem.
Šetření proběhne v době od 23. února do
12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a týká se i několika domácností v Kynšperku nad Ohří.

Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření „Životní podmínky 2013“ a které
jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Šetření je anonymní.

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Okresní soud v Sokolově hledá přísedící
k soudu z řad občanů
Okresní soud, jako každý soud prvého stupně,
plní své úkoly v oblasti rozhodovací činnosti
v převážné části prostřednictvím samosoudců,
tj. profesionálních soudců jmenovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obvod okresu
Sokolov. Část rozhodovací činnosti vykonává
senát podle § 36a) odst. 1 písm. a) b) občanského soudního řádu.
Jedná se o věci pracovněprávní a věci, u nichž
to stanoví zákon. Senát pak tvoří předseda
senátu (soudce profesionál) a dva přísedící
(neprofesionálové) z řad občanů navržených
městem či obcemi.
Přísedících soudců má Okresní soud v Sokolově akutní nedostatek, a proto se předseda
soudu obrátil na starostu města s žádostí
o pomoc formou oslovení občanů města.

Případné zájemce z řad občanů, kteří by byli
schopni vykonávat tuto pro společnost potřebnou a současně velmi zodpovědnou funkci
bude schvalovat zastupitelstvo města. Postavení soudních přísedících upravuje především
Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.
Podle něj tuto veřejnou funkci může vykonávat občan České republiky, který je způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, alespoň třicetiletý, s negativním lustračním osvědčením.
Přísedící jsou voleni na čtyřleté období zastupitelstvem příslušných obcí, nebo krajů.
Zájemci o tuto činnost se mohou přihlásit buď
přímo starostovi města, nebo v podatelně
městského úřadu.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje tří částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník
Sýkorák). Tato lokalita je určena k výstavbě
rodinných domů.

Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

vypracování
mentace:

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
-

nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 211,40 m2:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Plán akcí v roce 2013 v našem městě
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámila s akcemi pro
rok 2013, které jsme schválili na radě města
a chceme je v letošním roce realizovat. Peněz
není nikdy dost a zejména poslední léta jsou toho
důkazem. Proto jsme pečlivě vážili a vybírali z nabídky návrhů oprav a investic. Snažili jsme se obsáhnout i okrajové části města: Zlatou, Štědrou,
Liboc a Dolní Pochlovice. Pevně věřím, že mnozí
uvidíte, že jsme brali v potaz vaše připomínky
a žádosti a chceme plnit naše sliby:
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- výstavba chodníku podél pivovaru k odbočce z ulice Sokolovská na Kukačku a úprava křižovatky
- výstavba veřejných WC v objektu čp. 191,
ul. 5. května
- rekonstrukce asfaltové vrstvy na místní
komunikaci mezi ul. Okružní a lávkou

projektové

doku-

- rekonstrukce křižovatky a ulice – pokračování ulice Jana Nerudy a části ulice A. Dvořáka
- řešení dopravy a parkování vozidel v části
ulice Zámečnická a v ulici P. Bezruče
- na výstavbu inženýrských sítí a komunikací v ul. Tyršova (Třešňovka)
- na rekonstrukci staré budovy základní školy
parkoviště na konci ulice U Pivovaru (asi
14 stání)
- na realizaci výstavby přípojky VO – ul.
U Finků a připojení lamp v ul. Štěpánská
- prováděcí projektová dokumentace
na akci Revitalizace Starého náměstí a ulice
U Tavírny
- na parkoviště v ulici Mládeže (naproti Obvodnímu oddělení Policie ČR)
na výstavbu chodníku ul. J. Nerudy (zadní
část)
- výstavby mostku přes Suchý potok k zahrádkářské osadě č. 1

- přípojky VO na Zlaté, přípojky VO na Štědré
včetně realizace, přípojky VO v prodloužení
ulice U Tavírny
vypracování studie rozvoje města Kynšperk nad Ohří na léta 2013-2020
zpracování průkazů energetické náročnosti
městských budov – 20 objektů
Celkem je na tyto akce vyčleněno 4 430 tisíc Kč.
K dalším prioritám stále patří akce:
1) oprava okružní komunikace v Liboci, již třetím rokem žádáme o dotaci, pokud se nám ji
podaří získat, bude akce uskutečněna
2) rekonstrukce VO v ulici Nádražní
3) rekonstrukce povrchů místní komunikace
U Tavírny (letos plánována rekonstrukce vodovodu a kanalizace, kterou bude realizovat
Sokolovská vodárenská)
4) odkanalizování Dolních Pochlovic připravuje
Sokolovská vodárenská, do které byl vodohospodářský majetek našeho města vložen, v letošním roce se uskuteční II. část intenzifikace ČOV
Plán investic a vypracování projektové dokumentace je připraven, harmonogram prací
nastaven, a tak se můžeme těšit, že se dobré myšlenky podaří uskutečnit a vyčleněné finanční prostředky budou stačit.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

investiční akce:
- restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie – 3. etapa – žádáme
o dotaci
- výstavba VO na Zlaté – 1. etapa
- rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.
J. Nerudy a S. Čecha
- vybudování přípojky VO na ostrově u nového mostku
- vybudování dětského hřiště (místo se
upřesňuje)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, která se uskutečnila
6. 2. a 20. 2. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Mateřská škola

Mateřská škola U Pivovaru Kynšperk nad Ohří
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Mateřská škola

Když něco chci, POPROSÍM,
to já přece dobře vím.
Poděkovat též se sluší,
DĚKUJI vždy, na mou duši.
A jak je to se zdravením?
Začneme hned probuzením –
mamce řeknu DOBRÉ RÁNO,
ve školce pak DOBRÝ DEN,
když odcházím NA SHLEDANOU,
DOBROU NOC a hezký sen.

Já jsem holka a já kluk.
Že jsme jiní je nám fuk.
Společně hru vymyslíme,
pravidla si domluvíme.
Žádné hádky, žádný křik,
Tak se přece hraje líp.
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Mateřská škola

Poděkování
Mateřská škola v budově v Zahradní ulici děkuje paní Vlastě Nováčkové za ušití dětského
povlečení a návleků na boty pro rodiče.
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace

Lyžařský kurz pro mateřskou školu
Děti z obou budov naší mateřské školy se
zúčastnily od 11. – 15. 2. Lyžařské školy
v Mariánských Lázních.
Školička na lyžích probíhala od 9 hodin do
11 hodin a děti jezdily do Mariánských Lázní
autobusem.
Účastníci kurzu měli rovněž možnost zapůjčit
si lyže, lyžařskou obuv a helmy.
Výuka ve školičce byla realizována zkušenými
instruktory. Malí lyžaři hráli různé hry na sněhu, učili se rovnováze, jezdit po pásu do svahu
a nakonec i jízdu na lyžích.
Z naší mateřské školy jezdilo celkem 8 dětí
a všechny se naučily základním lyžařským
dovednostem. Některé již od středy jezdily
na sjezdovce i vleku s instruktory.
Lyžařský kurz byl v pátek zakončen závody
v lyžování a všechny děti byly nadšené. Myslím si, že tento kurz byl velkým přínosem pro
rozvoj pohybových dovedností dětí, velmi se
vydařil a přinesl dětem radost a uspokojení.

Mgr. Vlastimila Prchalová,
ředitelka MŠ
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Základní škola

Základní škola

Zápis do 1. ročníku
V posledních lednových dnech proběhl
ve škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2013/2014.
Již tradičně doprovázely budoucí prvňáčky celým zápisem pohádkové postavy – žáci pátých ročníků. Na závěr se rodiče mohli vyjádřit k organizaci zápisu. Anketu vyplnilo 52 rodičů. S organizací byli spokojeni, pouze jedna negativní odezva byla na dlouhé čekání.
Velmi chválili přístup učitelů k dětem, líbily se
jim masky, ocenili přítomnost rodičů.

Vynikajících výsledků dosáhli také naši šesťáci. V říjnu 2012 se zúčastnili testování společnosti Scio STONOŽKA. Řešili testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů. V lednu 2013 získali dva žáci
od společnosti Scio ocenění:
Lucie Bilinčuková za nejlepší výsledek
v Karlovarském kraji v testování obecných
studijních předpokladů šestých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Více než polovina dotazovaných se zúčastní
i květnové akce pro předškoláky „Hrajeme
si na školu“. Rodiče budoucích prvňáčků už
nyní sledují informace o naší škole především
na našich nových webových stránkách. Navrhli také další možné akce pro předškoláky.
Ke školní docházce bylo zapsáno 61 dětí z našeho města i blízkého okolí.
Děvčata a kluci, těšíme se na vás.

Lukáš Rozmuš za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování matematiky šestých
tříd základních škol a víceletých gymnázií.
Všem úspěšným blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Turistický závod I. stupně – Český pohár 2013
V letošním roce byla naše škola pověřena
Asociací TOM (turistických oddílů mládeže)
a Radou pro turistické závody uspořádáním
1. kola Českého poháru turistického závodu
I. stupně, jehož se zúčastní přibližně 350 závodníků (65% žáků základních škol, 15% žáků
středních škol a středních odborných učilišť,
10% studentů vysokých škol a 10% dospělých) z celé České republiky.

Závod v našem městě proběhne ve dnech
3. – 5. května 2013.
Zájemci o pomoc při organizačním zajištění
závodu a případní sponzoři, kontaktujte prosím
sekretariát školy: sekretariat@zs-kynsperk.cz.
Vojtěch Wagner
vedoucí ZK

Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Prodej bytu

Úspěchy našich žáků
Družstvo žáků 8. ročníku, Michal Braha, Eva
Pospíšilová, Eliška Krejčí, se v okresním
kole 4. ročníku celostátní soutěže „Finanční
gramotnost“ umístilo na 1. místě a postupují
do krajského kola.
Hlavním posláním soutěže je získání znalostí,
dovedností a hodnotových postojů nezbytných
k tomu, aby se člověk orientoval v problematice
peněz a cen a byl schopen odpovědně spravovat osobní rozpočet, orientovat se na trhu pracovních příležitostí a rozhodovat se o výdajích.
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Družstvo žáků 6. - 7. ročníku, Sabina Sommerová, Lucie Bilinčuková a Michaela Bergerová,
se v okresním kole 3. ročníku celostátní soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“ umístilo na 3. místě.
Tato soutěž motivuje děti a mládež k rozvoji
zdravého životního stylu. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní
zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy
a problémů způsobených nezdravými návyky.

Prodám pěkný byt 1+1, I. poschodí na sídlišti U Pivovaru.
Plastová okna, sprchový kout, podlahy a další úpravy. Dobře udržovaný.
Cena Kč 340 000,Telefon: 737 644 787

Ing. Pavlína Raszyková
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Rybářský ples

Ples od včelařů na úrovni

Místní organizace Českého rybářského svazu v Kynšperku nad Ohří pořádala dne devátého února 2013 „Rybářský ples“, který se konal
v „Zámecké restauraci“ v Kaceřově.
K tanci i poslechu hrál Sokolovský taneční orchestr, který patří ve své skupině určitě mezi
nejlepší kapely v širokém okolí. Pro účastníky
plesu byl zajištěn pro dovoz na ples i odvoz zpět
autobus zdarma. Byla zajištěna i bohatá tombola. V půlnoční pauze, kdy orchestr večeřel, byla
na sále uspořádána soutěž pro dámy v rybolovné technice. Úkolem bylo chytit v co nejkratším
čase dvě plastové rybičky. O to, aby tanečníci
nežíznili, se výborně starala obsluha zdejší restaurace. A i ti, co sál opouštěli téměř za ranního
kuropění, slibovali: "Za rok si to určitě opět zopakujeme."
O to, že se ples zdárně povedl, se zasloužili také
sponzoři, kteří svými dary do tomboly přispěli.
A velmi bychom si přáli, aby přijali alespoň toto
malé poděkování.

31. včelařský reprezentační ples se uskutečnil
dne 26. 1. 2013 v pěkném prostředí Zámecké
restaurace v Kaceřově.
K tanci a poslechu zahrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“. Během plesu
proběhla již neodmyslitelná dámská volenka
o krásně zdobená perníková srdíčka, pečená
a zdobená manželkami a dcerami včelařů.
Tímto jim ještě jednou děkuji a to jmenovitě
pí. Chalupové, Štambergové, Hořejší, Křížové,
Kuhlové, Lhotkové, Hovorkové, Kátě Chalupové, Kabátníkové, dceři Sáře a Elišce Krejčí .
Hudebníci se letos opět předvedli perfektní
svolávačkou na parketě. Sál byl plně vyprodán již 10 dní před konáním plesu. Zúčastněnými byl ples kladně hodnocen a již se
vesměs těší na další 32., který se uskuteční
25. 1. 2014, na který Vás již nyní srdečně zvu.
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se podíleli na pěkné a bohaté
tombole. Byli prezentováni na každém stole
a to:
Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO
Kynšperk nad Ohří, Město Kynšperk nad
Ohří, Jatka Rudolec p. Černohorský, Obuv pí. Milotová, Lékárna - pí. Moravčíková, Farma Kaceřov - p. Šupka, K. Dvůr - p. Ifkovich,
Stavebniny Kessl Kynšperk, Nábytek Sladký Sladká Cheb, Pizzerie Kynšperk nad Ohří, Restaurace u Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Lincont - p. Decastelo, Masáže Kynšperk
nad Ohří – p.Andresíková, Malířství S. Sedlo
- p. Šnábl, Truhlárna - p. Košata, Drogerie –
pí. Dreiseitlová, Alfik – pí. Fiedlerová, studio
Šarm – p. Prančlová, Autodoprava - p. Beran,
ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský,
CDF servis – p. Dvořák, Střední živnostenská
škola Kynšperk nad Ohří, Restaurace Kašna
- p. Borecký, Kovářství – p. Horváth, Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák, Soukromý zemědě-

Jsou to:
Lékárna Primula – paní Moravčíková
Paní Alena Vlčková
Restaurace „Koruna“ – pan Josef Hrbáček
Obuv – paní Věra Milotová
Kynšperský pivovar
Lasting – paní Walterová
Papírnictví – paní Fiedlerová
Statek Kaceřov – pan Bohumil Šupka
Koberce - pan Milan Klesla
Restaurace „Kašna“ – pan Borecký
Zemní práce – paní Martina Křivková
Stavebniny „Kessl“
Zumba – paní Michaela Ivanovičová
Maso – uzeniny pan Košata – Odrava
Agrokombinát Dolní Žandov – pan Hnát
Oriflame – paní Procházková
Pan Jiří Matz
„Krkovička“ – pan Košata Kynšperk
Kadeřnictví – paní Marcela Šmatová
Myslivost – pan Václav Poulíček
SEF Slavoj Kynšperk
Český svaz chovatelů – pan Neubauer
Střední živnostenská škola - Kynšperk
Tona – paní Radka Křížová

Oldřich Milota
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lec – pí. Přibylová Liboc, Restaurace Kaceřov
– p. Slánský, Oděvy – Nguen Thuy, Studio
Sedmikráska, Petrklíč léčivé byliny - p. Mrva,
Sedlářství - p. Novák, Květiny – pí. Muldes,
Řeznictví Kynšperk nad Ohří – p. Košata,
Pedikúra „Miscel“ Kynšperk nad Ohří, Pneuservis Kynšperk nad Ohří – p. Pavlovič, Agrowest Kynšperk nad Ohří, Barvy a laky Dolní
Rychnov, Farma D. Nivy – p. Kříž, Včelařské
potřeby Sokolov – pí. Pauknerová.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s. Kynšperk nad Ohří
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Různé

Různé

Václav Neuberg oslavil šedesátiny
Ve středu 12. 2. 2013 přijal starosta města Ing. Tomáš Svoboda spolu s RNDr. Miroslavem Štruncem a předsedou TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří Jaroslavem Wagnerem
Ing. Václava Neuberga při příležitosti jeho významného životního jubilea. Přítomní pánové
poděkovali Václavovi za jeho práci a přínos
tělovýchově v našem městě. Václav Neuberg
již od roku 1982 žije v Kynšperku nad Ohří
a od té doby se ve svém volném čase věnuje
sportu. Ihned po příchodu z jižních Čech se
zapojil do fotbalových klubů okolních obcí,
trénoval mladé basketbalisty, hrál rekreačně
volejbal, je zakladatelem zájmového oddílu
ZRTV a ještě si občas zahraje tenis.
V TJ Slavoj Kynšperk působí jako účetní již
řadu let a právě i díky jemu se v těchto letech,
kdy finančních prostředků není nikde dost
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a zejména ne ve sportu, daří zdolávat mnohé překážky při financování sportovních aktivit
v našem městě.
Václave, děkujeme, přejeme hodně zdraví,
mnoho sil a pevných nervů při účtování a ať ti
to ještě pěknou chvilku dobře běhá.
Sportovci, kamarádi
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Usnesení

Usnesení

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
konané dne 23. ledna 2013
upravená verze
č. 7
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 9
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
uzavření mandátní smlouvy na obstarání
správy nemovitostí mezi městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454
a Správou majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o., se sídlem Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 25233556, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení,

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
mandátní smlouvu k podpisu starostovi města
a jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r. o. a
3. pověřuje
starostu podpisem mandátní smlouvy.
č. 8
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
provozní a investiční příspěvek z rozpočtu
města Kynšperk nad Ohří na rok 2013 TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Kynšperk nad Ohří na rok 2013 pro TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří a předložit je ke schválení
zastupitelstvu města.

16

2. ukládá
vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Kynšperka nad Ohří a předložit je ke schválení
zastupitelstvu města.
č. 10
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. uděluje souhlas
s použitím znaku Města Kynšperk nad Ohří
Základní organizaci Českého svazu chovatelů
v Kynšperku nad Ohří, IČO: 012 278 07, se
sídlem: Sokolovská 620, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, zastoupené předsedou panem Ing. Miloslavem Neubauerem, za účelem propagace
akcí svazu pořádaných pod záštitou města
v roce 2013.
č. 11
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Dodatek č.1 Pravidel pro ukládání inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří, (dále „Pravidla“), schválených RM usnesením č. 102 z 30.3.2010, variantu A, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zapracovat
dodatek č. 1 do „Pravidel“ a provést změnu
na webových stránkách a
3. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.1 uvedeným v bodu 1.
č. 12
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření dohody o určení odběratele uzavřené
mezi třemi stranami ve smyslu ust. § 8 odst. 7
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a to s provozovatelem Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., se sídlem Dimitrovova 1619, Sokolov, IČ 45351325,
odběratelem městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří, Č 00259454 a určeným odběratelem XXX,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi dohodu o určení odběratele k podpisu
a
3. pověřuje
starostu podpisem dohody.
č. 13
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby mezi městem Kynšperk nad Ohří a společností EPLcond s.r.o.,
Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň, IČ:26346575
o stanovení technických podmínek za omezené užívání pozemků p.č.61 a 60/4 v k.ú. Kamenný Dvůr v majetku města Kynšperk nad

Ohří za účelem provedení opravy kabelového
vedení slaboproudých metalických a optických rozvodů společnosti Telefonika a.s. a
2. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
č. 14
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
a) s prodloužením termínu užívání dočasných
staveb zahradní chatky a skleníku pro zahradu č. 2 v zahrádkářské osadě č. 3 užívanou
XXX na části pozemku p.č. 1299/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pronajaté Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kynšperk
nad Ohří, zastoupená Ing. Josefem Baronem,
do 31.12.2015,
b) s prodloužením termínu užívání dočasných
staveb zahradní chatky s přístavkem, skleníku
a fóliovníku pro zahradu č. 3 v zahrádkářské
osadě č. 3 užívanou XXX na části pozemku
p.č. 1299/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pronajaté Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kynšperk nad Ohří, zastoupená
Ing. Josefem Baronem, do 31.12.2015,
c) s prodloužením termínu užívání dočasné
stavby zahradní chatky pro zahradu č. 5 v zahrádkářské osadě č. 3 užívanou XXX na části pozemku p.č. 1299/1 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří, pronajaté Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Kynšperk nad Ohří, zastoupená Ing. Josefem Baronem, do 31. 12.
2015,
d) s prodloužením termínu užívání dočasné
stavby zahradní chatky pro zahradu č. 35
v zahrádkářské osadě č. 1 užívanou XXX
na části pozemku p.č. 1246/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří, pronajaté Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kynšperk nad
Ohří, zastoupená Ing. Josefem Baronem,
do 31.12.2015,
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Usnesení

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení souhlasů vlastníka a
3. pověřuje
starostu podpisem souhlasů vlastníka.
č. 15
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení vyhrazeného parkovacího místa v ulici U Pivovaru (viz příloha č.1) od 1. 2. 2013 pro
žadatele XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a zajistit osazení dopravního značení.
č. 16
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) výpověď smlouvy č. 2010-94 o zařazení
do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří XXX ke dni
28. 2. 2013,
b) předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák pro podání žaloby na dlužnou
částku XXX za odstraňování komunálního odpadu XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města o výpovědi smlouvy o využití
systému obce pro odstraňování komunálního
odpadu XXX a předat podklady Advokátní
kanceláři Šendera a Čihák.
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Usnesení

č. 17
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
633 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne 28.06.2001
uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a XXX dohodou ke dni 31.01.2013,
b) záměr pronájmu části pozemku p.č. 633 (zahrada) o výměře 100 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,

2. pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady
města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou
nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody o ukončení nájmu, zveřejnit
záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“ a
3. pověřuje
starostu podpisem dohody.
č. 18
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 525/2 (zastavěná plocha) o výměře 122 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 19
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru XXX organizaci Sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem
Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří XXX a
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Noční obloha

Noční obloha

Březnová noční obloha nad Kynšperkem
V březnu nastávají hned dvě změny. Začíná jaro a mění se čas. Letošní jaro začne
20. března s úderem 12 hodiny a 1 minuty.
Tou dobou se bude Slunce nacházet přesně
nad zemským rovníkem. Z toho důvodu také
20. března nastává rovnodennost, tedy jeden
ze dvou dnů v roce, kdy je z hlediska nebeské mechaniky den stejně dlouhý jako noc.
31. března zároveň dochází ke změně času.
Naše hodinky si přeřídíme ze středoevropského času SEČ na čas středoevropský letní
SELČ. V nedělní ráno 30. března bychom si
měli ve 2:00 hod. posunout ručičky hodinek
na 3:00 hod.
Březnová obloha se již pozvolna loučí se zimními hvězdnými obrazci. Po setmění se k západnímu obzoru kloní Býk, známý Orion, ale
i Velký pes. Na jejich místo se již tlačí souhvězdí Raka, Lva a Panny, tedy souhvězdí
ryze jarní.
Březnovou prohlídku oblohy začněme nad východním obzorem. Zde lze krátce po setmění spatřit Spicu. Tato modrobílá hvězda leží
ve vzdálenosti asi 260 světelných let od Slunce. Jihovýchodně od Spicy se rozprostírá souhvězdí Panny. Tato část oblohy však bude
lépe pozorovatelná až během příštích měsíců.
Nad Pannou, tedy přibližně nad severovýchodním obzorem se objevuje souhvězdí
Pastýře. Poznáme ho podle toho, že vypadá
jako velké písmeno P. Během března je však
velmi výrazně nakloněné směrem ke svému
bříšku. Na patě písmena P nalezneme jasně
oranžovou hvězdu Arcturus. Arcturus nalezneme i podle Velkého vozu. Ten se v březnu
nachází vysoko nad obzorem, během noci je
téměř přesně v zenitu (v nadhlavníku). Pokud
prodloužíme oj vozu a zachováme její křivost,
dostaneme se právě na tuto jasnou hvězdu.
Arcturus patří do kategorie velkých červených
obrů. Je ve vzdálenosti asi 36 světelných let
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a jeho průměr je asi 26krát větší než Slunce.
Západně do Panny nalezneme velké souhvězdí Lva. Tento obrazec je jeden z mála, který
svým tvarem opravdu alespoň vzdáleně připomíná to, po čem je pojmenován. V tomto případě s jistou dávkou fantazie opravdu můžeme
na spojnicích hvězd vytušit obrys ležící šelmy.
Nejjasnější hvězda Lva se jmenuje Regulus,
což ve volném překladu do češtiny znamená
něco jako malý princ. Tato hvězda se nalézá
v jihozápadní části souhvězdí (vpravo dole).
Ve skutečnosti jej od Slunce dělí vzdálenost
necelých 80 světelných let. Opět se jedná
o hvězdu, která září modrobíle.
Výše popsané hvězdy (tedy Spica, Arcturus
a Regulus) tvoří tzv. jarní trojúhelník. Barvy hvězd mají svůj základ v teplotách hvězd.
Zatímco horké hvězdy (povrchová teplota cca.
8 tis.°C) mají barvy světlé, tedy jako bílá,
modrobílá, apod., velmi chladné hvězdy (povrchová teplota cca. 4 tis.°C) jsou zbarvené
do oranžova až červena. Naše Slunce má
povrchovou teplotu přibližně 6 tis.°C.
Západně od Lva (tedy aktuálně nad jižním obzorem) se nachází relativně nenápadné souhvězdí Raka. Pokud se na tuto část oblohy
zadíváte pod dostatečně tmavou oblohou, pak
Raka uvidíte jako malou trojnožku. Vezmete-li
si na pomoc třeba i malý triedr, pak jen malý
kousíček severozápadně (vpravo nahoře)
od prostřední hvězdy spatříte velmi půvabnou otevřenou hvězdokupu M44. Mezi lidmi
je tento objekt také známý jako hvězdokupa
Jesličky. Od Země jí dělí vzdálenost téměř
580 světelných let. Její stáří je odhadováno na
930 miliónů let.
Na březnové obloze můžeme spatřit pouze
dvě planety naší sluneční soustavy. První z nich je obr Jupiter, kterého nalezneme
v první polovině noci v souhvězdí Býka, nad
JZ obzorem. Jeho velmi jasná bílá záře je

prakticky nepřehlédnutelná. Vezmete-li si
na pomoc i malý dalekohled nebo i obyčejný
triedr, pak na Jupiteru uvidíte atmosférické poruchy, stejně tak i velké měsíce - Io, Europa,
Ganyméd a Callisto, které planetu obíhají.
Poslední viditelnou planetou je Saturn. Ten je
v březnu velmi dobře pozorovatelný. Nachází
se totiž v jižní části v souhvězdí Vah, je tedy
nad J obzorem kromě večera téměř celou
noc. Zapadá až před svítáním. S dalekohledem na Saturnu lze objevit velké a rozsáhlé
prstence, ale i jeho měsíce. Za dobrých podmínek lze spatřit i atmosférické pásy.

Březnové úkazy:
2. 3. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 18. 3. Měsíc v konjukci s Jupiterem v blízkosi souhv.
Býka a hvězdokupy Plejád, 20. 3. ve 12:01
hod - jarní rovnodennost, začátek astronomického jara a Slunce vstupuje do znamení
Berana, 27. 3. v 10:27 hod - Měsíc v úplňku,
29. 3. - Měsíc opět v konjukci se Saturnem
Všem tvrdohlavým beránkům přeji krásné
narozeniny.
Benda Pavel

Býk

Plejady

už je tu březen a za pár dní už konec 1. čtvrtletí
roku 2013. A zase se všichni těšíme na první jarní sluníčko a uvědomíme si, jak ten čas
opravdu letí. Každý z nás ho dostane každý
den stejný díl a je na nás, jak ho využijeme.
Jiné je to z hlediska zajištění našich životních
potřeb, přání a cílů. Každý z nás potřebuje
v jiný čas něco jiného, každý má jiné osobní
podmínky k životu, jiná přání a cíle. Podívejme
se spolu na život z hlediska peněz a zajištění
v jednotlivých životních etapách.
I.etapa v životě člověka je jeho dětství a student-

ský věk, kdy není žádný stálý finanční příjem,
veškeré potřeby kryjí rodiče a v této době by
si mladí lidé měli osvojit základní pravidla fungování rodinného rozpočtu, zejména plánování příjmů a výdajů, vytváření rezerv a zajištění
možných životních rizik. Základním produktem
je úrazové pojištění s krytím rizika trvalých následků a finanční produkty pro vytváření rezerv
např. stav.spoření, kdy studenti již mohou využívat vlastní spořící účty a konta.
II. etapa – manželský nebo partnerský vztah,
jsou už disponibilní příjmy, ale i vázané výdaje.

Vážení a milí občané,
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Různé

Své finanční potřeby a přání řeší sami s ohledem na plánování budoucnosti. Rozpočet
domácnosti už obsahuje rezervy krátkodobé
na neočekávané výdaje i dlouhodobé např.
na pořízení bydlení. Důležité je krytí rizik následků úrazu, ztráty pracovní síly formou
úrazového a životního pojištění. Finančních
produktů je opravdu výběr, záleží na každém,
s jakou mírou odpovědnosti k životu přistupuje. Je možné využívat termínované vklady,
produkty se státním příspěvkem, investování,
ale i celou řadu možných úvěrů.
III. etapa – rodičovství, příjmy i výdaje se plánují pečlivě a podrobně s ohledem na potřeby jednotlivých členů rodiny, zajištění života
a pracovní síly rodičů je velmi důležité vzhledem k odpovědnosti za nezletilé děti. Přibývají
povinné výdaje a snižuje se možnost vytváření rezerv. Spousta finančních produktů se dá
v průběhu upravit tak, aby odpovídaly aktuální
situaci.

Různé

IV. etapa – předdůchodový a důchodový věk,
zpravidla pouze na státu závislý příjem, ale
i vázané výdaje, potřeby a přání se řeší s ohledem na plnění životních snů. V předdůchodovém věku by měla pro každého být hlavním
cílem tvorba co největší finanční rezervy, aby
se snížila závislost na státním důchodovém
systému. Prioritou se stává finanční zajištění
vlastního stáří. Většina úvěrů by měla být splacena, finanční rezervy by měly mít garantovaný výnos, stále se vyplatí produkty se státním
příspěvkem. Stále je dobré mít krytí pro případ
úrazu.
Finanční produkt, který by nás měl provázet celým životem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou v běžném občanském
životě. Stává se, že neúmyslně způsobíme někomu škodu a finanční částka náhrady je tak
velká, že ji nejsme schopni pokrýt.
Neváhejte využít služeb nezávislého finančního poradce, který vás provede finančním
trhem a spolu s vámi najde řešení pro každou
situaci v každé životní etapě.
Ulrike Trepáková

Hodně štěstí
Stále se učíme novým věcem
Šikovné ženy z našeho města se scházejí každé úterý po 14. hodině v zasedací místnosti
radnice, předávají si zkušenosti a učí se novým technikám ručních prací.
Pokud se také chcete něco nového naučit
nebo něco nového naučit jiné, přijďte mezi ně.

Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V březnu 2013 oslaví své narozeniny členové
a členky naší ZO SPCCH
First René
Khailová Marie
Faitová Josefa
Ernest Josef
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

Každý bude vítán!
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Různé

Různé

Děkujeme…
V prvních týdnech roku 2013 jsme připravili v ZO SPCCH v našem městě svou výroční
členskou schůzi, na které jsme zhodnotili činnost ZO SPCCH za uplynulých 5 let a vytýčili
si další cíle na příštích 5 let.
Naším prvořadým cílem je plnit význam věty:
„Aby se nikdo v našem okolí necítil sám.“
Vše ostatní jsou a budou formy, jak tuto myšlenku naplňovat.
Když listujeme naší kronikou oživujeme si
vzpomínky na zdařilé akce. Že byly zdařilé –
o tom nás přesvědčují usměvavé tváře seniorů
a seniorek na fotografiích.
V naší organizaci je 130 členů, aby se mohla většina akcí uskutečnit, potřebujeme k jejich realizaci pomoc zvenčí. Zde je na místě
obrátit se se slovy díků na pomocníky, které
na našich fotografiích nenajdete, ale bez nich
by to nešlo.
V první řadě děkujeme řediteli MKS p. Ing. Palíkovi a jeho spolupracovnicím včetně zvukaře p. Kuneše. Za malý (menší) nebo i žádný
poplatek můžeme v prostorech MKS pořádat
akce pro naše členy (členské schůze, vánoční
setkání atd.), za sníženou cenu navštěvovat
kulturní akce a od nového roku i dopolední
promítání filmů pro seniory.

Té části našich členů, kteří si rádi pro zdraví zacvičí, umožňuje ředitelka ZŠ Mgr. Lenka
Hrušková Bursová protáhnout své tělo 1x týdně v tělocvičně.
Další poděkování patří Městu Kynšperk nad
Ohří za finanční dotaci na rekondiční pobyty
našich členů, poznávací činnost a na celoroční činnost nejen pro naše členy, ale i pro další
seniory ve městě.
Závěrem našeho děkování musíme poděkovat
všem našim členům a členkám, že přijímají
návrhy členů výboru a rádi se všech akcí dle
svých možností zúčastňují. Poděkování patří i odstupujícím členům výboru, kteří po celé
volební období pracovali pro naši ZO velmi
dodře.
Pro nás, kategorii starších občanů, bývá někdy málo času v okolí, v domech, někdy i v rodinách, a o to více chceme sobě navzájem
v naší organizaci připravovat společné chvilky
tak, aby se opravdu v Kynšperku nikdo necítil
sám.
A kdyby ten pocit někdo měl přijďte mezi nás.
za výbor ZO SPCCH
H. Petrášová

Oznámení o změně ordinační doby

zubní ordinace MUDr. Stráská, Tyršova 576, Kynšperk
od 1. 3. 2013
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pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

---------7.30 - 16.30
7.30 - 9.30
7.30 - 14.30
-----------
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MKS

MKS

Městské kulturní středisko informuje
Město Kynšperk nad Ohří provozuje několik
sportovišť. Pro zpřístupnění sportovišť všem
občanům města je sportoviště ve sportovním
areálu ve Školní ulici (fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště) od
1. 4. 2013 k použití zdarma.
Poplatky se hradí pouze za využití elektrické
energie a případně vody z vodovodního řadu.
Použití solárních sprch je taktéž zdarma.

V platnosti zůstává poplatek za půjčení sportovního nářadí (míče, rakety)
Další sportovní areál u základní školy je od
1. 4. 2013 vyhrazen pro použití pouze základní škole. Jeho využití jinými subjekty je potřeba konzultovat s vedením základní školy.
Zaměstnanci MKS

Kino v Kynšperku nad Ohří
Kino v Kynšperku prošlo na podzim částečnou
modernizací projekčního zařízení. Souběžně
s promítáním starých dobrých 35 mm filmů zavedlo také stardard kina E-cinema a zároveň
provizorně vylepšilo zvuk. Sice to neznamená,
že se kino dostane k premiérovým filmům jako
třeba kino v Sokolově nebo v Chebu, ale může
nabídnout projekci široké nabídky titulů z DVD
a Blu-Ray včetně prostorového zvuku 5.1. Naprostá většina filmů je navíc v češtině. Dále je

možné v omezené míře promítat i 3D filmy metodou tzv. anaglyfického zobrazení. (brýle modráčervená). Kromě projekce DVD a Blu-ray je kino
schopné zprostředkovat přímé přenosy pořadů
České televize. Jedná se zejména o sportovní události (v létě kino nabídlo přímé přenosy
z LOH). Na příští rok kino plánuje zprostředkovat přímé přenosy z takových lokalit, jako je
Metropolitní opera v New Yorku, Národní divadlo
v Londýně nebo Bolšoj těatr v Moskvě.
Zaměstnanci MKS

Vážení milovníci našeho města,
už několik minulých výstav v místní galerii ukázalo, že v Kynšperku žijí nejen pracovití, ale
také velmi šikovní lidé. O jejich zručnosti však
často ví jen nejbližší rodina a pár sousedů.
Chtěli bychom dát všem těmto šikulům a domácím kutilům příležitost a umožnit jim pochlubit se a ukázat, co všechno dovedou.
Někteří z nás umí krásně plést, háčkovat, vyšívat, nebojí se keramické hlíny, vyrábí skvělé
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ptačí budky a krmítka, šijí šaty, kabelky, zdobí
se vlastními šperky, umí pracovat s dláty
a dřevem, pletou košíky, svařují, kovají a vyrábějí nejrůznější předměty pro potřeby domácnosti či jen tak pro radost v kvalitě, za kterou
by se nemusel stydět profesionál.
Proto chceme v červnu uspořádat v galerii výstavu ,,Šikovné kynšperské ruce“ se zaměřením
na to, co vyrobily ,,šikovné ruce“ našich obyvatel.

Neostýchejte se a přihlaste se nám. Pokud
víte, že někdo z vašeho okolí je šikovný, dejte nám tip a my se ho pokusíme přemluvit
k účasti.
Každý může představit tři své výrobky. Výstava potrvá od 3. do 26. června. Je tedy ještě
dost času na výrobu toho nejlepšího, co dokážete.
Určitě každý vystavený výrobek nejen potěší,
ale bude také inspirací pro ostatní, kteří to ještě nezkusili.
Ozvěte se nám!

Kontakty:
Studeničová Kateřina tel.737 108 910
Fréharová Eva tel.608 741 824
Hendrychová Štěpánka /Městské kulturní středisko/ tel.728 086 123

Městská knihovna informuje
Vážení čtenáři,
na trhu se již několik let objevují tzv. „čtečky
elektronických knih“ Tyto e-čtečky slouží především, jak už název napovídá, ke čtení knih
v elektronickém formátu, tzv. e-knihy. K velkému množství klasických papírových knih jsou
vydávány i knihy v elektronickém formátu.
Jsou o něco levnější, skladnější a nemusí se
z nich utírat prach. Nevýhodou těchto knih je,
že k jejich přečtení potřebujete právě e-čtečku
nebo počítač. Programů na čtení e-knih v počítači je celá řada a většinou jsou zdarma. Ale
kdo s sebou bude neustále tahat počítač, aby
si přečetl pár stránek při cestě autobusem.
Ale takovou e-čtečku strčíte i do kapsy (trochu větší) nebo kabelky. Na jedno nabití vydrží i několik týdnů, nesvítí jako počítač. Čte se
stejně jako klasická papírová kniha. V noci potřebujete baterku nebo lampičku. Ceny těchto
e-čteček nejsou vysoké. Nejlevnější e-čtečka
se dá pořídit od 2000 Kč.
Dobrá zpráva je, že e-knihy si přečtete i v různých tabletech nebo chytrých telefonech.
Městská knihovna proto pro vás od března připravila dvě nové služby.
Registrovaní čtenáři si mohou takovou e-čteč-

ku vypůjčit v naší knihovně. K dispozici jsou
tyto e-čtečky dvě. V e-čtečkách je připraveno
několik desítek knih, zejména od českých klasiků. Výpůjční doba je dva týdny.
Druhou službou, kterou pro vás Městská
knihovna připravila, jsou webové stránky, kde
si můžete tyto knihy stáhnout do svých e-čteček nebo počítačů. Na adrese http://web.mkskynsperk.cz najdete naši první elektronickou
knihovnu.
Všechny knihy jsou, co se autorských práv
týče, volné. Můžete je dále půjčovat nebo kopírovat. Jsou připraveny ve spolupráci zejména s Městskou knihovnou v Praze.
Pokud někdo vlastní své e-knihy, může si je
přečíst v našich e-čtečkách.
Bližší informace o e-čtečkách dostanete
v Městské knihovně nebo Městském kulturním
středisku.
Vladimír Palík
ředitel MKS
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Kino

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2013

Kino

ného městečka vzhůru nohama. Pod vedením
místního šerifa (Bruce Willis) zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků. USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 94 min.,
zvuk prostorový.

ZÁNIK SAMOTY BERHOF

pátek 15. 3. ve 20.00 hod.

První poválečné léto, česko-polsko-německé
pomezí. Lidé ze samoty Berhof se stanou zajatci vérvolfů, kteří odmítají připustit porážku
Německa. Konflikt je zde pojat jako analýza
mezní lidské situace a charakterů, v níž se
osciluje mezi krajnostmi. Hrají: Ladislav Křiváček, Jana Brejchová, Marek Probošt a další.
Československo, MP 12, vstupné 25 Kč, délka
98 min., zvuk prostorový.

SAFE

VRTĚTI ŽENOU
Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleho
(Hugh Dancy) se odehrává ve viktoriánské
Anglii. Pokrokovému Mortimerovi vadí, že
většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a nadále léčí pacienty
pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho (Jonathan
Pryce), který se specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“ Velká Británie, MN 15, vstupné
40 Kč, délka 100 min., zvuk prostorový.
úterý 12. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

AŽ VYJDE MĚSÍC
Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde
měsíc se odehrává v 60. letech 20. století
na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi
a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí
si, že o světě dospělých vědí vše. Na první
pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou
dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce
od jejich prvního setkání společně utečou
do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklid-

28

pátek 22. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NOČNÍ INCIDENT

čtvrtek 7. 3. v 10.00 hod. (dopolední promítání)

pátek 8. 3. ve 20.00 hod.

Hrají: Míla Myslíková, Marie Rosůlková, Lenka Kořínková a další. Československo, MP,
vstupné 25 Kč, délka 98 min., zvuk prostorový.

Desetiletá čínská dívka Mei je matematický
génius. Jednoho dne je násilně odvedena
do New Yorku, kde má při vyděračských kšeftech sloužit jako “počítadlo”. Luke Wright, zápasník bojových umění z New Jersey, zpacká
zmanipulovaný zápas a ruská mafie pro výstrahu zavraždí jeho ženu a každého, s kým
se pokusí navázat jakékoli přátelství či vztah.
Hrají: Jason Statham, Catherine Chan, Chris
Sarandon a další. Francie, MP, vstupné 40 Kč,
délka 94 min., zvuk prostorový.

George, Max a Ricky mají rockovou kapelu.
Zkouší, sem tam mají koncert a doufají, že si
jich někdo všimne a oni dostanou svou šanci.
Jenomže účty se samy nezaplatí. A tak pracují
v kuchyni uzavřené psychiatrické léčebny, kde
se léčí nebezpeční šílenci. Platí je slušně a je
to úplně bezpečné... s pacienty vůbec nepřijdou do kontaktu. Jednou ale během děsivého
hromobití těsně před večeří vypadne celý bezpečnostní systém, dveře cel se otevřou a šílenci začnou bloumat chodbami. Hrají: Rupert
Evans, Anna Skellern, Kenny Doughty a další.
USA / Francie / Belgie, MP 12, vstupné 40 Kč,
délka 85 min., zvuk prostorový.

úterý 19. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

z gangu a chce, co mu patří. Zábavný road –
trip se tak mění v bláznivou honičku, do které
se připletou i Federálové a banda podivínů.
Hrají: Bradley Cooper, Kristen Bell, Kristin
Chenoweth a další. USA, MP, vstupné 40 Kč,
délka 100 min., zvuk prostorový.

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
BŘEZNU 2013
neděle10. 3. v 15.00 hod.

PINOCCHIO 3000
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 80 min.
neděle 17. 3. v 15.00 hod.

IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
Německo, MP, vstupné 25 Kč, délka 76 min.
neděle 24. 3. v 15.00 hod.

LOL

úterý 26. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

DON CHICHOT

Ve světě, stále více propojeném díky Facebooku, YouTube, Twitteru a iTunes, prožívá
Lola (Miley Cyrus) a její přátelé středoškolské
románky, přátelství i první zklamání. Zároveň
se snaží vyhýbat svým někdy až příliš autoritativním a technologicky negramotným rodičům.
Snímek LOL je autentickým příběhem, který
perfektně zachycuje současnou teenagerskou
realitu zachycenou velmi zábavnými a upřímnými situacemi ze života matky Anne (Demi
Moore) a její dcery. USA, MP, vstupné 40 Kč,
délka 97 min., zvuk prostorový.

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA

Španělsko, MP, vstupné 25 Kč, délka 86 min.

Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé
římské legie Británii. Jedné malé vesničce se
však daří statečně odolávat, ale každým dnem
je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby
vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným
bojem proti Římanům… Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini a další.
Francie / Španělsko / Itálie / Maďarsko, MP,
vstupné 40 Kč, délka 125 min., zvuk prostorový.

neděle 31. 3. v 15.00 hod.

čtvrtek 21. 3. v 10.00 hod. (dopolední promítání)

HOLKY Z PORCELÁNU

pátek 29. 3. ve 20.00 hod.

Laskavá komedie o jedné předávací inventuře, jenž je důkazem, že i takové místo jako
sklad se může stát dějištěm úsměvného příběhu, který ani za víc než dvacet let, jenž od jeho
vzniku uplynuly, neztratil nic ze svého kouzla.

NABOŘ A UJEĎ
Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu,
aby se se svou přítelkyní dostal do Los Angeles, kde na ně čeká jejich životní šance. Brzy
je však vyčmuchá Charlieho bývalý kamarád

(NE)ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.
Vysvětlivky:
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
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Kultura

PROGRAM AKCÍ MKS V BŘEZNU

Knihovna

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

sobota 2. 3. ve 14.00 hod. v kině

pátek 5. 4. - 30. 4. ve výstavní síni Panský dům

,,DÍVKA ROKU 2013”

,,CELÝ ROK S ÚSMĚVEM”

- soutěž nejen o kráse
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

- výstava výtvarných prací a pracovních činností MŠ Školní a Zahradní v Kynšperku nad
Ohří
- vernisáž 4.4. v 15.00 hod

- drama odehrávající se v duších autistů
Divadlo bez zákulisí Sokolov
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
pondělí 11. 3. – 30. 3. ve výstavní síni Panský dům

,,AMERICKÁ KRÁSA”
Martina Paloušová (roz. Rozmušová)
Petr Palouš
- výstava fotografií národních parků, zvířat
a měst
- vernisáž 10.3. od 16.00 hod.

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

Naučná literatura:

Parker, I. J. - Případ rodu Masudů, Stevenson,
Ch. - Nikdy nevíš, Olsen, A. - Vzkaz v lahvi,
Hoffman, J. - Střižna smrti, Cole, M. - Bestie,
McBain, E. - Panenka, Robb, J. D. - Neomylný
instinkt, Casey, J. - Beze stopy, Formánek, J. Umřel jsem v sobotu, Indridason, A. - Propasti

Jaša, L. - Tajemství svatavského pochodu
smrti, Pejčoch, I. - Masarykovy oprátky, Hájek,
P. P. - Smrt v sametu

Romány pro ženy:

úterý 5. 3. v 19.30 hod. v kině

,,AUT”

Detektivky a thrillery:

sobota 20. 4. ve 20.00 hod. v zimní zahradě
kina

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
- pořádají: Základní organizace ČSCH ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad Ohří
- vystoupení mažoretek
- soutěž na podporu chovatelství s hodnotnými cenami
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 18.3. v kině

Carlyle, L. - Prostopášník, Lindsey, J. - Dokonalá partie, Černá, J. - Sedmého sedmý,

Pro děti:
Wilson, J. - To nejhorší na mé sestře, Procházková, I. - Nazí, Jordánová, Z. - Sirínek
na cestách, Kšajtová, M. - Panenka a auťáci,
Velká kniha výtvarných nápadů pro děti
Za knihovnu
Irena Zolotarová

Novinky pro dospělé:
Hallinan, T. - Hřebík zaražený do srdce, James, E. L. - Padesát odstínů temnoty, Ondaatje, M. - Stůl v koutě, Coelho, P. - Rukopis
nalezený v Akkonu, Cussler, C. - Ďáblova brána, King, S. - Dallas 63, Garnier, R. - Mrazivé
dědictví

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Historie:
Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00 - 18.00
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Kramer, K. - Neslušná sázka, Scarroow, S.
- Orlovo proroctví, Schröder, M. R. - Kronika
rodu Medicejů - Dědictví klanu, Vondruška, V.
- Krev na kapradí
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Mladší přípravka se nenechala zahanbit
Dne 2. 2. 2013 se ve Vintířově konal turnaj
mladší přípravky v kopané. Kynšperské mužstvo ve složení Malý, Hámor, Fürst, Špeta,
Žiga a Prchal se na svém úplně prvním turnaji
utkalo s H. Slavkovem, K. Vary, Král. Poříčím
a Skalnou. Jedna výhra a tři prohry jsou velmi
cenné zkušenosti do dalších turnajů. Ve čtyřech zápasech vstřelili 9 golů, což v konečném
výsledku stačilo na 4. místo.
Hochům gratulujeme, držíme palce a trenérovi
Miloši Munkovi děkujeme za práci, kterou si
s našimi dětmi dává!
rodiče
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