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Barevný podzim

Z města

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jako každý rok, tak i letos zhodnotil rok 2013, který už nezadržitelně končí.
Tento rok byl pro nás všechny velkou výzvou
a plný očekávání z hlediska rozvoje města
a životního prostředí, školství, kultury, sportu
a v neposlední řadě i péče o občana města.
V roce 2013 jsme uskutečnili investice, které
věříme, že výrazně přispěly ke zkrášlení našeho města a okolí.

Jednalo se především o tyto akce:

Milí kynšperští občané,
srdečně vás všechny zveme na novoroční setkání
v parku u kostela 1. 1. 2014 v 18:00 hodin.
Radní města Kynšperk nad Ohří

1. zpracování energetických auditů na objekty
státní správy v majetku města Kynšperk nad
Ohří - 133 tisíc Kč,
2. restaurování oltářů – před dokončením –
hlavní oltář budeme přebírat dne 27.11.2013.
Část bočního oltáře přiveze restaurátor
21.11.2013,
3. získáno územní rozhodnutí na výstavbu nového VO v ulici U Finků, uskutečněno výběrové řízení na dodavatele a v současné době
byla zahájena realizace,
4. byla dokončena a převzata projektová dokumentace na dostavbu VO v části Zlatá
v blízkosti nadjezdu přes R6. Realizaci předpokládáme v roce 2014 - náklady 4000 Kč,
5. vybudována přípojka VO na ostrově mezi
řekou Ohře a levobřežním ramenem. Osazena byla dvě svítidla na straně ostrova – náklady cca 48 tisíc Kč,
6. dokončena výstavba chodníku, parkoviště
a gabionové zídky v ulici Sokolovská –Truhlářská (před Kynšperským pivovarem – náklady 960 tisíc Kč),
7. rekonstrukce asfaltové vrstvy v ulici Okružní
– u fotbalového hřiště – náklady 293 tisíc Kč,
8. asfaltový postřik u Ústavu sociálních služeb
Dolní Pochlovice a na části místní komunikace Sokolovská,

9. obměna 10 ks sloupů veřejného osvětlení
v ulici Jana Nerudy,
10. drobné opravy na zařízeních města po povodních v červnu,
11. opravy a rekonstrukce dalších částí chodníků v lokalitě města,
12. vybudováno nové dětské hřiště v ulici Na
Hrázi – náklady 262 000 Kč.
Další akcí, která byla plánována na rok 2013,
bylo vybudování veřejných WC v objektu
čp. 191 na náměstí 5. května. Tato akce se
přesouvá na rok 2014 z důvodu prodloužení
rekonstrukce tohoto objektu.
Další investicí, pro kterou se město rozhodlo,
bylo vybudování, resp. rozšíření kamerového
systému v rámci zvýšení bezpečnosti občanů v našem městě a monitorování rizikových
míst.
V naší obci je potřebné ještě mnoho vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřeba
hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance a také
hodně finančních prostředků, které v dnešní
době není jednoduché získat.
Využívám této příležitosti poděkovat všem,
kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli ke zvelebení naší obce, obohacení jejího kulturního
i duchovního života, protože budoucnost obce
je v rukách jejích občanů.
Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji vám i vašim rodinám hodně
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Šťastný a úspěšný nový rok!

Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Vyhrazená parkovací místa
Připomínáme všem občanům, kterým bylo přiděleno vyhrazené parkovací místo (VPM) dle
pravidel pro povolování vyhrazených parkovacích míst města Kynšperk nad Ohří schválených dne 19. 10. 2011, že platební výměr
na místní poplatek k VPM za zábor veřejného
prostranství se vydává výhradně s platností na
dobu určitou a to od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Proto je nutné na rok 2014 požádat o prodloužení vyhrazeného parkování a žádosti podat
do 5. 12. 2013. Formuláře je možné stáhnout

z webových stránek města Kynšperk nad Ohří,
záložka – Městský úřad - Formuláře - Majetkový odbor – žádost, nebo osobně vyzvednout
na majetkovém odboru kancelář č. 24.
Držitele VPM v lokalitě U Pivovaru, kteří používají k označení VPM duplicitně na zábradlí plechové tabulky s označením RZ vozidla, žádáme o jejich odstranění. Toto označení je v rozporu s platným a schváleným označením vyhrazeného parkování.
					
Václav Michálek
majetkový odbor

Nabídka nebytových prostorů v majetku města do
nájmu:
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
- 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. 562
v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře
52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- 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
					
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nabídka pozemků města k prodeji
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji čtyři části pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice
Křižíkova (pod hrází rybníku Sýkorák).
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Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů. Bližší informace vám rádi poskytneme na Městském úřadu, majetkovém odboru,
2. patro, tel.č. 352 350 430.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 23. 10., 6. 11. a 20. 11. 2013 a
usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ze dne 13. 11. 2013
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada/zastupitelstvo města - usnesení

S kytičkou a přáním za jubilanty
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se od
letošního března setkávají s občany našeho
města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje všem, kteří v uplynulých měsících (srpen – listopad) oslavili významné životní jubileum:

Ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Milada Pazderová (80 let), Marie Hrubá (85
let), Kateřina Klubalová (85 let), Vladimír Pešta (80 let), Rozália Gregorová (80 let), Jaroslav Sadílek (85 let), Václav Roučka (85 let),
Dagmar Pechová (80 let), Helena Šlapáková
(85 let), Josef Konečný (85 let), Marie Šrámková (80 let), Kateřina Pazdírková (80 let)
František Pataníček (85 let)

kancelář starosty
D. Hámorová

Blahopřání
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 prosinci 2013 oslaví své narozeniny členka
a členové naší ZO SPCCH paní a pánové
Mikšátková Irena
Bremert Volker
Borecký Jan
Cibulka Václav
Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH
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Zdravotnická zařízení

Advent

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
PRO DĚTI

ZUBNÍ AMBULANCE

MUDr. Miroslava Komárková
Chebská 615
Tel.: 352 683 133
PO
7:30 – 11:00 13:00 – 14.30
ÚT
7:30 – 11:00 13:00 – 14.30
ST
7:30 – 11:00 13:00 – 14.30 (pouze pro zvané)
ČT
7:30 – 11:00 13:00 – 14.30
PÁ
7:30 – 11:00 13:00 – 14.30 (pouze pro zvané)

MUDr. Eva Stráská
Tyršova 576
Tel.: 352 683 773
ÚT
7:30 – 16:00
ST
7:30 – 9:30
ČT
7:30 – 14:00
Vždy se předem objednejte.

MUDr. Iva Loníková
Jana A. Komenského 772
Tel.: 352 693 696
PO
7:30 – 11:00
ÚT
7:30 – 11:00 13:00 – 14:30 (poradna)
ST
7:30 – 11:00
ČT
7:30 – 11:00
PÁ
7:30 – 11:00

MUDr. Marie Emmichová
Jana A. Komenského 772
Tel.: 352 683 127
PO
7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
ÚT
7:30 – 13:00
ST
7:30 – 13:00
ČT
7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
PÁ
7:30 – 11:00

PRO DOSPĚLÉ

Farní sbor ČCE v Sokolově

Ne

1.12. I. Advent

8:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

Ne

8.12. II. Advent

8:00

Bohoslužby

Ne

15.12. III. Advent

8:00

Bohoslužby

16:00

Vánoční folkový koncert manželů Radových

Ne

22.12. IV. Advent

8:00

Bohoslužby

Út

24.12. Štědrý den

14:00

Dětská vánoční slavnost

23:00

Půlnoční

St

25.12. Boží hod

16:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

KLINICKÝ LOGOPED

Ne

29.12.

8:00

Bohoslužby

MUDr. František Uhlík
Jana Žižky 730
Tel.: 352 683 057
PO
8:00 – 10:00 12:00 – 16.00
ÚT
7:30 – 10:00 12:00 – 16:00
ST 10:00 –15:00 17:00 – 18:00
ČT
7:30 – 11:30 12:00 – 14:00
PÁ
9:30 – 11:30 12:00 – 16:00

Mgr. Jaroslava Uhlíková
Jana Žižky 730

Út

31.12.

19:00

Silvestrovský večer

16:00

Bohoslužby s vysluhováním VP

8:00

Bohoslužby

MUDr. Václav Janda
Zahradní 892
Tel.: 352 683 715
PO
10:00 – 18:00
ÚT
7:30 – 14:00
ST
12:00 – 16:00
ČT
7:30 – 14:00
PÁ
7:30 – 12.30

Mgr. Ludmila Moravčíková
Jiráskova 567
Tel.: 352 683 049
PO–PÁ 7:30 – 11:30 12.00 -16.00

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Ivo Stowasser
M. Gorkého 17
PO
16.00 – 19.00
ČT
16.00 – 19.00
Nutný osobní kontakt.
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Adventní a vánoční program 2013

PO
ÚT
PÁ

8:00 – 11:30 12:30 – 16:00
7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
7:30 – 11:30 12:30 – 17:00

LÉKÁRNA PRIMULA

OČNÍ OPTIKA SOMICH
Jana Nerudy
Tel.:775 562 654
PO
08:00 – 11.30 12.30 –16.00
ČT
12:00 – 19:00

St
Ne

1.1.2014 Nový rok
5.1.

Srdečně Vás zveme na všechna shromáždění, která se konají v evangelickém kostele v Husově
ulici (kostel s jednou věží).
Přejeme Vám všem požehnaný adventní čas a radostné vánoční svátky.
Kazatel a staršovstvo sboru

Pozvánka
na sraz reprezentantů a reprezentantek družstva oddílu házené TJ Slavoj (Dynamo ETI)
Kynšperk nad Ohří v letech 1962 – 1978.
Sraz se uskuteční v sobotu 21. 12. 2013

od 16.00 hodin v restauraci Pivovaru Kynšperk nad Ohří.
Srdečně Vás zve zakládající člen
Josef Gregor st., v. r.
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Základní škola

Základní škola

Tematický den k prevenci rizikových projevů
chování
V pátek 22. 11. se v naší základní škole konal tematický den zaměřený na prevenci rizikových projevů chování. Každý si mohl vybrat
z bohaté nabídky dvě témata, která ho nejvíce zajímají, a následně v těchto dvou blocích
pracovat. Místo běžné páteční výuky jsme tak
měli možnost zúčastnit se nejrůznějších aktivit, přednášek, her či filmových prezentací.

Tematický den byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování, s nimiž se především
v současné společnosti velmi často setkáváme - alkoholismus, drogy, kyberšikana, rizikové chování v sexu, poruchy příjmu potravy,
stres, komunikace či konflikty mezi lidmi.

Povídali jsme si také například o zdravém životním stylu a správné životosprávě, o vztazích mezi lidmi, o důležitosti přátelství a umění
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empatie, naslouchání a spolupráci. Jednotlivé
bloky vedli nejen učitelé naší školy a pracovníci DDM, ale také tým studentů ze SZŠ v Chebu a pozvaní specialisté.
Jedním z nejatraktivnějších témat bylo umění sebeobrany, které bylo žákům prezentováno jednak městskou policií, jednak pedagogem školy. Velmi nás zaujala také např. zooterapie, při níž zvířata pomáhají lidem překonávat úzkostné stavy, strach či stres, zajíma-

vé a poučné bylo i téma „Pomáhat a chránit“
a „Zdravá 5 – zdravý životní styl“. Tematický
den jsme si všichni užili a zároveň jsme si odnesli spoustu zajímavých poznatků, které se
nám v běžném životě budou jistě hodit.
					
Mgr. Alexandra Juhosová

My všichni školou povinní…
Ačkoliv kalendářní rok 2013 již vykračuje mílovými kroky ke svému konci, náš školní rok
2013/2014 vstupuje teprve do své druhé čtvrtiny.
V jedenadvaceti třídách se v letošním školním
roce vzdělává 450 žáků. Opět jsme letos otevřeli přípravnou třídu, jejímž cílem je systematická příprava dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění do běžného proudu vzdělávacího procesu. Základem je organizovaná činnost dětí
– různé druhy her, rozhovor, učení, vycházky,
pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

Po důkladném zvážení všech aspektů jsme
otevřeli pro šedesát žáků tři první třídy. Uvědomujeme si, že k tomu musíme mít dostatek
finančních prostředků na plat dalšího učitele,
ale současně víme, že pro první třídu je velmi

důležitý individuální přístup ke každému žákovi, neboť se vytváří základ pro jeho další vzdělávání.
V 10 třídách dle možností pracují asistenti pedagoga a pomáhají tak žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Na základě velkého zájmu o školní družinu se
podařilo otevřít tři oddělení pro 78 žáků prvních až čtvrtých ročníků. Činnost školní družiny je realizována jako mezistupeň mezi vyučováním, zájmovými kroužky a činností ZUŠ.
Hlavní náplní jsou zájmové, rekreační, odpočinkové, pracovní a výtvarné činnosti. Na webových stránkách školy si můžete prohlédnout
výrobky a práce žáků.
Volnočasové aktivity nejen pro žáky naší školy nabízí dům dětí a mládeže. Letos je do 43
zájmových kroužků zapojeno 508 účastníků.
Školní poradenské pracoviště – školní psycholog a speciální pedagog - poskytuje služby žákům, rodičům a pedagogům v rámci poradenských konzultací, depistáže, diagnostiky a výchovné problematiky.
Ve školní jídelně se stravuje 288 žáků a pracovníků školy. Jídelna nabízí strávníkům výběr
ze dvou jídel. Na skladbě jídelníčku se podílejí
také zástupci žákovského parlamentu.
I v tomto školním roce pokračují projekty: EU
peníze školám, Inovace rovných příležitostí
dětí se SVP na ZŠ Kynšperk, Ovoce do škol,
Školní mléko a Rodiče vítáni.
Aktuální informace o dění v naší škole najdete
na http://zs-kynsperk.cz/.
Všichni společně se snažíme o dosažení cíle:
spokojený žák – zákonný zástupce – pedagog.
za vedení školy
Mgr. Lenka Hrušková Bursová a
Mgr. Štěpánka Neubergová
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DDM

DDM nabízí zájmovou činnost
pro odpolední čas dětí
Dům dětí a mládeže i v letošním roce přinesl nabídku zájmových kroužků (dále jen ZK)
v počtu 43, do kterých se přihlásily děti nejen z Kynšperka, ale i z nedalekého okolí. Děti
měly možnost vybrat si v oblasti sportu, tance, hudby, umění, kultury, dovedností i vzdělávání.
ZK keramika

ZK karate
					
Jana Tomsová
DDM

ZK fotografický
Během školního roku členové ZK reprezentují
svou činností základní školu na různých soutěžích a akcích, mnohdy i na republikové úrovni.

Poděkování
Děkuji paní Žeravíkové Fa Lentur, kočárová
doprava, za příjemnou projížďku v Karlových
Varech kočárem s koňmi.

ZK airsoft
V letošním roce se nově otevřel ZK volejbalu
pro 2. až 4. ročník a experti pro žáky pátého
ročníku. Rozrostla se fotbalová základna (dorost, žáci, přípravka mladší i starší a ti nejmenší Elev). Největší zájem je o karate, kopanou,
airsoft, florbal, basketbal, mažoretky, vybíjenou a street show dance.

ZK vaření

ZK keramika

ZK street show dance
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Děkujeme všem vedoucím zájmových kroužků za práci, kterou věnují ve prospěch dětí základní školy. Ve svém volném čase významně
rozvíjejí jejich zájmy.

Cenu od této společnosti obdržely dívky, které se umístily v soutěži Dívka roku, pořádané
Základní školou Kynšperk nad Ohří. Co na to
řekla děvčata: „Cítily jsme se jako opravdové
princezny, bylo to kouzelné a moc jsme si to
užily.“
Jana Tomsová
ZŠ Kynšperk nad Ohří
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Mateřská škola

Mateřská škola

Barevný podzim

Jak se do lesa volá, ….

V měsíci říjnu jsme se vydali na odpolední
podzimní vycházku do přírody. Bohužel, počasí nám zrovna nepřálo. Oblékli jsme tedy pláštěnky, gumovky, na záda nasadili batůžky se
svačinou a vyrazili na kopec za hasičárnou.
Po cestě jsme pozorovali, jak podzim barví listy stromů. Ty nejhezčí listy jsme sbírali do košíku.

Jak nejlépe porozumět a poznat, že svět má
svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý? Jde to mnoha způsoby.

Bohužel, nepřestávalo pršet. Nezbylo nám nic
jiného, než si hřiště prohlédnout a slíbit si, že
na kolotoč, houpačky a klouzačky zajdeme jindy. Před zpáteční cestou jsme se ještě posilnili
svačinkou, kterou nám maminky připravily do
batůžků a vydali se zpátky. Po cestě jsme plánovali, jak podzimní listy vylisujeme a jaké obrázky vyrobíme.

Dětem v naší MŠ k tomuto poznávání napomohlo i setkání s myslivci, kteří za námi přijeli už podruhé, přímo na školní zahradu MŠ Zahradní. Velice poutavým vyprávěním děti seznamovali se způsobem života lesních zvířátek, péčí o ně, jejich ochranou, ale i jak se chovat při setkání se zvěří v lese.

Za pomoc při krmení zvěře před nastávající zimou (sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva),
dostaly děti od myslivců obrázky zvířat, kalendář, sladkosti, ale také krmítko se semínky slunečnic a lojovými koulemi. Sami si teď mohou
vyzkoušet, jaké to je, se o někoho celou zimu
postarat.
Za všechno patří velké poděkování p. R. Sommerovi a členům mysliveckého sdružení LESANA z Kynšperka nad Ohří a p. sokolníkovi
J. Balogovi ze záchranné stanice SOOS.

Všichni si mohli prohlédnout sbírku vycpaných
zvířat a vyzkoušet nejrůznější druhy vábniček.
Nechyběla ani živá zvířátka – selátko divočáka „Sofinka“, lovecký pes, poštolka i orel.
Výlet se nám vydařil i přesto, že jsme trochu
zmokli, ale už se těšíme na další.

V parku, kde kdysi stával kynšperský hrad,
jsme si zahráli „Na draka“. Z listů jsme vyrobili dráčky, se kterými jsme si zalétali. Pak jsme
se vydali na hřiště Na Hrázi a tam si chtěli zasportovat.
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Děti a učitelky z MŠ u Pivovaru

……tak se z lesa ozývá.
Děti a učitelky
z MŠ Školní v Kynšperku nad Ohří

Děti pozvaly své rodiče do školky
Sešel se rok s rokem a máme tady opět podzim. V naší mateřské škole je podzimní čas
spojen s několikaletou tradicí tzv. „tvořivého
odpoledne“. Rodiče a děti se jedno odpoledne sejdou v jejich školce a společně si hrají a vyrábějí. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve
hvězdičkové třídě společné tvoření proběhlo
ve středu 23. 10. 2013 a ve třídě u sluníček ve
čtvrtek 31. 10. 2013.
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Obě třídy se proměnily na malé pracovní koutky a v každém se vyrábělo a tvořilo.
U sluníček bylo tvoření přímo pohádkové, na
všechno dohlížel náš kamarád Budulínek,
a tak se pod šikovnýma rukama maminek, tatínků a dětí začaly dýně proměňovat v Budulínky, babičky, dědečky nebo kmotry lišky. Kdo
chtěl, zkusil si, jak se pracuje s modelínou. Co
vymodelovat, to jsme nechali na dětech a rodičích, takže za chvíli jsme měli na výstavě sněhuláky, lišky, brambory, hlemýždě, Budulínky,
mističky s hráškem a další a další dílka. Z papíru si každý mohl vyrobit pytel na neposlušnou lišku, který si ozdobil tiskátky z brambor.
K podzimu samozřejmě patří listy, a tak si

Partnerská setkání

všichni mohli zkusit otisknout listy na látku
nebo na papír. A kdo už byl unavený, klidně
si odpočinul na koberci a společně si pohrál
s kamarády nebo s rodiči.
Ani u hvězdiček nezůstali pozadu. Jejich
mottem bylo: „Štěstí přeje připraveným“.
A že opravdu byly připraveny, dokazuje to, že
každý, kdo na společné odpoledne přišel, si
mohl vybrat z velmi pestré nabídky činností.
Děti společně s rodiči navlékaly korálky podle předlohy, určovaly počet slabik ve slovech,
hledaly obrázky začínající stejnou hláskou
a hrály pexeso. Samozřejmě se také vyrábělo. Kdo chtěl, mohl si vyrobit větrník z papíru
nebo vytvořit podzimní prostírání z listů, které
se otiskovaly na textil.
Při odchodu si každý odnesl malé překvapení.
Jsme rády, že jste s námi a s Vašimi dětmi
strávili jedno příjemné odpoledne v jejich školce a odnášíte si domů nejen pěkné výrobky,
ale také spoustu vzpomínek. Těšíme se na
další společná tvoření.
				
Kolektiv učitelek
MŠ ve Školní ulici

Ohlédnutí za partnerským setkáním
Na podzim letošního roku proběhlo již tradiční setkání s přáteli z partnerského města Himmelkron.
V září to bylo dvoudenní setkání zastupitelů
obou měst. První den jsme společně navštívili Parlament České republiky, prohlédli si prostory horní i dolní komory parlamentu a dozvěděli se něco o historii budov, ve kterých sídlí. Večer jsme si prohlédli pivovar v Kynšperku
nad Ohří a den jsme zakončili společnou večeří v Městském kulturním středisku.
Druhý den byla naplánovaná prohlídka památek našeho hlavního města za doprovodu
naší tlumočnice a průvodkyně paní Dagmar
Šultysové. Ve večerních hodinách, po návratu z Prahy, jsme se s našimi hosty rozloučili.
Začátkem listopadu proběhla druhá akce, tentokrát se při ní setkali naši senioři.

Pro naše hosty jsme připravili okružní jízdu
Loktem a Karlovými Vary a společně jsme se
vydali na prohlídku zámku a pivovaru v Chyši.
Večer jsme zakončili společnou večeří v Městském kulturním středisku.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě obou akcí podíleli.
Obě akce byly částečně financovány z Dispozičního fondu programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007-2013, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.
Projekt byl vypracován s pomocí regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis –
Správce Dispozičního fondu.
		
Ing. Vladimír Palík
ředitel MKS

Návštěva parlamentu

Návštěva Chyše

Pozvánka
Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu
a přijďte si poslechnout krásné, nejen vánoční melodie…

16. 12. 2013 v 17,30 hod. - Vánoční koncert evangelický kostel
pro veřejnost

Žáci i učitelé Základní umělecké
školy vás srdečně zvou na vánoční koncerty

Klidné svátky vánoční,
koledy ať tiše zní.
Do roku 2014 zvonky zvoní,
ať je lepší než-li loni.

9. 12. 2013 v 17,30 hod. - Adventní koncert –
sál ZUŠ Kynšperk nad Ohří
pro veřejnost
12. 12. 2013 v 15,00 hod. - Vánoční koncert zimní zahrada MKS
pro členy SPCCH Kynšperk n.O.
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Přejí učitelé a žáci
ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Partnerská setkání - návštěva parlamentu
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Partnerská setkání - setkání seniorů
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Setkání tenistů

Krajské halové závody v rybolovné technice

Dne 28. 9. 2013 se na tenisových kurtech
v Himmelkronu uskutečnil tradiční tenisový
zápas mezi domácími tenisty a výběrem tenistů TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří. Oddíl tenisu reprezentovali pod vedením nehrajícího
kapitána Pavla Halušky J. Wagner, F. Hanzlíček, Z. Šidlo, J. Hruška, M. Paikert st., J. Toman a V. Neuberg. Odehrálo se pět dvouher
a pět čtyřher, v nichž si zahráli všichni hráči.

Dne 10. 11. 2013 se konal v tělocvičně naší
základní školy X. ročník krajských závodů
v rybolovné technice, který pořádala ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s MO ČRS Kynšperk nad Ohří za podpory Karlovarského kraje. Pozvání přijali členové rybářských kroužků
ze tří organizací našeho kraje.

valo přátelské posezení u sudu Kynšperského
zajíce. Vzorná reprezentace města Kynšperk
nad Ohří byla ukončena příjezdem domů ještě před půlnocí. TJ Slavoj děkuje městu Kynšperk nad Ohří a hasičům za zapůjčení vozidla
na přepravu, řidiči P. Tomanovi za bezpečnou
jízdu a Mgr. Štěpánce Neubergové za sponzorský dar.
Soutěže se zúčastnilo celkem 27 dětí rozdělených do sedmi družstev. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách - SKISH a ARENBERG, které byly
členěny do tří kategorií - žák, žákyně a dorost.
Všichni závodníci byli odměněni věcnou cenou, první až třetí místo v družstvech obdrželo diplom.
Na průběh celé soutěže dohlíželi ředitel závodu Petr Kříž, hlavní rozhodčí Ing. Josef Baron
a paní Jana Tomsová.

Utkání proběhlo ve velmi přátelském prostředí za krásného slunečného dne s pomyslnou
třešničkou na dortu v podobě nečekaného vítězství hostů v poměru 3:7. Body ve dvouhře
získali  Fery Hanzlíček a Zdeněk Šidlo, ve čtyřhrách byly úspěšné všechny dvojice.
Utkání bylo zakončeno večeří v restauraci ve sportovním arealu, servírován byl "šnicel" přes celý talíř se salátem, dále následo-

Velký dík patří našim himmelkronským přátelům a zejména Erwinu Tischerovi za skvělou sportovní akci. Příští tenisové setkání bude
v roce 2014 pořádat oddíl tenisu TJ Slavoj na
domácích kurtech.
V. Neuberg
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Kategorie-žáci
1. místo Jaromír Kaňka MO Stříbro
2. místo Jakub Mathauser MO Kdyně
3. místo Filip Šefl MO Kynšperk nad Ohří
4. místo Dominik Svoboda MO Kdyně
5. místo Jaroslav Iha MO Kdyně
6. místo Vojtěch Kupec MO Stříbro
7. místo Patrik Richter MO Kynšperk nad Ohří
Kategorie - žákyně
1. místo Kateřina Patková MO Kdyně
2. místo Štěpánka Isevičová MO Stříbro
					
Kategorie - dorost		
1. místo Lucie Stieberová MO Kdyně
2. místo Daniel Hromádko MO Kdyně
3. místo Lucie Šimlová MO Kralovice
4. místo Lukáš Pospíšil MO Kynšperk nad
Ohří
Kategorie - družstva
1. místo Kdyně
2. místo Kdyně 2
3. místo Kynšperk nad Ohří
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Děkuji paní ředitelce Mgr. Lence Hruškové Bursové za pomoc při organizaci závodů a za poskytnutí zázemí, paní Janě Tomsové a Aničce Krapfové za fotodokumentaci, pomoc s organizací a přípravu občerstvení. Dále všem rozhodčím a vedoucím rybářských kroužků a v neposlední řadě všem
zúčastněným za vynikající soutěžní náladu.

Lékárna Primula - Mgr. Ľudmila Moravčíková
MUDr. Miroslava Komárková
ZKD Sušice, Kynšperk n/O
Autoservis Pavlovič
Jana Tomsová
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Doufejme, že se situace v oddílu stolního tenisu urovná a bude nám vychovávat další kvalitní hráče.
Robert Šefl

Pozor !! Změna uzávěrky zpravodaje !!

Příspěvky do lednového zpravodaje zasílejte do 16. 12. 2013
Děkuji Veronika Becková
Alfík - Fiedlerovi
Květinářství Jarka
řeznictví „U Krkovičky“
Tabák - Ungrová- Kovalík
Rybář. potřeby Pavel Velíšek
GPH spol. s.r.o.
Petr Kříž
vedoucí rybářského kroužku

Vynikající výsledek mladých stolních tenistů ZŠ
Kynšperk nad Ohří
Podzim byl úspěšným pro mladé stolní tenisty. Tým ve složení Václav Pock, David Moldavčuk, Jan Dranczak nejdříve suverénně vyhrál v Novém Sedle okresní kolo. Hráči během
velmi dlouhého turnaje neztratili jediný bod
a soustředěným výkonem postoupili do krajského finále.

Krajské finále se konalo 7. 11. 2013 v hale
Gymnázia Cheb. Turnaje se zúčastnilo mnoho stolních tenistů hrajících krajské soutěže
mužů, a dokonce i hráč hrající 3. ligu ČR ve
stolním tenise.
Kluci opět makali na 100 %, kdy museli ve velmi vyrovnaných utkáních bojovat o každý míček. Odměnou jim bylo 1. místo v kraji.
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Je to vynikající úspěch a je velká škoda, že se
letos nekoná celorepublikové finále.
Všem klukům patří dík, stejně jako i trenérům mládeže, především panu Volfovi, který
se chlapcům společně s ostatními do nedávné doby věnoval.

Přeji všem hodně štěstí, zdraví a úspěšný
vstup do nového roku 2014.
Finanční a věcné dary věnovaly:

Různé

Vážení a milí Kynšperští,
je to tu zas – prosinec, vánoce, konec roku.
Teprve nedávno jsme si přáli vše dobré do
roku 2013 a za dveřmi je už připraven ten
nový 2014. Věřím, že všechno, co jsme si přáli, je splněno, někdo má třeba trošku víc toho
dobrého, někdo zase méně. Ale život je už takový – jednou jsme dole, jednou nahoře.
Podobné je to i s penězi, jednou jich je dost,
někdy málo, občas vyjdou akorát. Je to závislé na tom, jak s těmi , které máme, pracujeme.
Blíží se konec roku a znovu budeme probírat,
co jsme letos pořídili a co bude potřeba zařídit v tom příštím roce. Budeme modernizovat
koupelnu nebo kuchyň? Doplatíme stávající
půjčku nebo si vezmeme novou? Půjdou děti
do školy nebo na studia? Pořídíme nové auto
nebo začneme spořit na důchod? Je spousta otázek, na které budeme muset odpovědět,
spousta situací, které budeme muset vyřešit.
Proto je dobré se alespoň v rámci možností
připravit na to, co nelze odložit.
Na konci roku je více než důležité projít všechny smluvní dokumenty, které doma máme,
přečíst podmínky těchto smluv a vést si přehled, kdy smlouva začala platit a kdy končí,
vědět za jakým účelem je sjednána, zda je její
plnění adekvátní dnešním podmínkám. Pokud
máte svého rodinného poradce, máte vyhrá-

no. Rodinný poradce vám pomůže najít nejlepší řešení dané situace, z nabídky finančního trhu vybere produkt, se kterým dosáhnete na to, co právě potřebujete. Může vám dokonce pomoci i s vhodným dárkem na vánoce. Třeba stavební spoření pro vnoučata s jednorázovým vkladem nebo pravidelným spořením. Ještě do konce roku je v nabídce nejvyšší úročení vkladů 2, 2 %.
A nejen to, uzavření stavebního spoření v prosinci přináší spoustu dalších výhod. Každá ze
stavebních spořitelen má své bonusy nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Stále je to jedna
z nejlepších možností jak cíleně a v daném
čase našetřit potřebnou částku. Vklady jsou
ze zákona pojištěné a navíc je zde možnost
výhodné účelové půjčky. Přijďte si vybrat tu
nejvhodnější variantu a hlavně neztrácejte
čas. Konec roku se blíží a s ním i konec některých výhod a vysokého úročení.
Milí Kynšperští,
přeji vám ty nejkrásnější vánoční svátky plné
radosti, spokojenosti a pohody. Vánoční stromek ať září a voní a ať je nám všem u něj moc
dobře.
Ulrike Trepáková
Tel. 732 832 744
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Prosincová noční obloha nad Kynšperkem
Prosinec patří počasím mezi zimní měsíce, astronomická zima však začíná až v jeho poslední třetině. V letošním roce nastane zimní slunovrat (začátek astronomické zimy) 21.12. v
18 h 10 min SEČ. Nejkratší den je 21. prosince (8 h 04 min).
Večer nad západem uvidíme některá letní
souhvězdí: Lyru, Labuť a Orla s nejjasnějšími hvězdami Vegou, Denebem a Altairem
(Letní trojúhelník). Tato souhvězdí však budou
nízko nad obzorem a brzy zapadnou. Po většinu noci budou vidět podzimní a zimní souhvězdí: Pegas (nápadný čtverec poměrně jasných hvězd) a Andromeda s Velkou spirální galaxii, severněji, vysoko v nadhlavníku
Cassiopeia a hrdina Perseus. Jižně od Pegasa můžeme spatřit méně výrazná souhvězdí Ryb a Vodnáře. Na východní části oblohy
můžeme už od večera vidět zimní souhvězdí
Býka s hvězdokupou Plejády (M 45), které si
lidé pletou s Malým vozem, siláka a bojovníka
Oriona, s nádhernou mlhovinou M 42, Orion zároveň patří mezi nejkrásnější a nejvýraznější souhvězdí zimní noční oblohy. Podle seřazení hvězd v Orionově pásu jsou postaveny i pyramidy v Gíze. Jako další zimní souhvězdí můžeme spatřit Blížence, Malého psa
s jasnou hvězdou Prokyon a nízko nad obzorem také Velkého psa s hvězdou bohů Sirius. Zimní souhvězdí jsou viditelná po celou
noc. Později v noci také vycházející souhvězdí
Raka, Blíženců a ráno před východem Slunce Lva s jasnou hvězdou Regulus.
Viditelnost planet:
Merkur je viditelný počátkem prosince ráno
nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdích Vah. Venuši jako Večernici můžeme
spatřit v první polovině prosince nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce.
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Načervenalý bojovný Mars je dobře viditelný
ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny.
Jeho jasnost postupně roste. Zároveň se přibližuje k Zemi. 27. prosince je od Země pouze 1,082 AU tj. asi 169 mil. km. Planeta Jupiter je vidět většinu noci kromě jitra. Na začátku měsíce se nachází v souhvězdí Blíženců jako velmi jasný bod na obloze. Saturn je
viditelný na ranní nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Vah. Planeta Uran se nachází v
souhvězdí Ryb a je vidět nízko na večerní obloze. Neptun je v souhvězdí Vodnáře, rovněž
nízko na večerní obloze.
Meteorické roje:
Meteorický roj Geminidy, který je vidět každým rokem okolo 14. prosince má tomto roce
nepříznivé podmínky viditelnosti, protože Měsíc je 17. prosince v úplňku a svým svitem
bude rušit viditelnost roje. Maximum meteorického roje nastane v 7:00 hod, 14. prosince.
V té době bude radiant (místo na obloze, ze
kterého meteory zdánlivě vylétají - souhvězdí Blíženci) vysoko nad obzorem. Dá se očekávat, že frekvence meteorů dosáhne 100 až
120 meteorů za hodinu. Za ideálních podmínek bychom během celé noci mohli spatřit přibližně 1000 meteorů.
Radiant Geminid se nachází východně od
dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, hvězd Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází souhvězdí Blíženců už za večerního soumraku, a během noci vystoupí vysoko
nad jižní obzor. Vrcholí po půlnoci, tedy přibližně v době maxima meteorického roje.

- Měsíc v konjukci s Venuší večer nad JZ obzorem, 17.12. v 10:28 hod - Měsíc v úplňku,
19.12. - Měsíc v konjukci s Jupiterem. pozorovatelné celou noc, 21.12. v 18:10 hod - zimní slunovrat, začátek astronomické zimy,
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha,
25.12. - Měsíc v konjukci s Marsem, po půlnoci viditelné.
Kometa ISON
V prvních prosincových dnech má být na mrazivé obloze patrný za soumraku a před rozbřeskem jen chvost. Další dny ale mají ukázat kometu v celé její kráse. Ta se má navíc ještě přibližovat k Zemi, přičemž by měla
prudce stoupat nad JZ obzor. Díky tomu nemusí výrazně vadit ani Měsíc - stačí si vybrat
tu část noci, kdy je Měsíc pod obzorem. Kometa může způsobit meteorický déšť. Až kometa ISON proletí kolem Země, je možné,
že z prachu jejího ohonu vznikne meteorický
déšť. K tomuto jevu má dle vědců dojít v lednu 2014.

Začátkem prosince se ISON bude přibližovat
k Zemi, a to nemalou rychlostí přes 4 miliony
km denně, tím se začne zvyšovat i její svítivost. V dalším průběhu měsíce se má přibližovat rychlostí kolem 3 milionu km denně a
postupně se bude rychlost snižovat ke 2 milionům km denně. Těsně před tím, než se
ISON nejvíce přiblíží k Zemi, k čemuž má dojít
27. prosince (vzdálen má být tehdy přibližně
64 mil. km), se přibližování zdánlivě zpomalí. Pak se začne ISON od Země pomalu vzdalovat.
Přísluním prošla C/2012 S1 (ISON) 28. listopadu 2013 ve vzdálenosti jen 0,012 AU nebo
také něco přes milion kilometrů od povrchu
Slunce. Můžeme jen doufat, zda kometa takto blízké setkání s naší pekelnou matkou vydržela a my můžeme zažít zase po dlouhé době
krásné noční divadlo.
Aktuální stav a mapky komety ISON budu
pravidelně dodávat na http://facebook.com/
pavel.benda.69
Všem Kozorohům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Další úkazy:
1.12. - ráno nad JV obzorem pozorovatelné
těsné seskupení Měsíce, Saturnu a Merkuru, 3.12. v 1:23 hod - Měsíc v novu, 5.12.
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Anketa

Knihovna

Anketa
Vážení občané,

Městská knihovna

kino v Kynšperku nad Ohří promítá premiéry
filmů s cca půlročním zpožděním. Důvodem je
zastaralá technologie. Pokud máme kino udržet, je nutná modernizace.
Počet návštěvníků rok od roku klesá. Pro porovnání uvádím návštěvnost za uplynulé roky:
Do roku 2008 mělo naše kino průměrnou návštěvnost cca 5500 návštěvníků ročně.
2009 – 4901 návštěvníků – multiplexy pomalu
začínají přecházet na digitální kino.
2010 – 1797 návštěvníků – většina multiplexů už má alespoň jeden digitální sál, některá jednosálová kina přecházejí také na digitální formát.
2011 – 1986 návštěvníků – většina kin je digitalizovaná. Větší návštěvnost mají na svědomí
silné české filmy, u kterých se distributoři rozhodli uvést současně i 35 mm formát.
2012 – 923 návštěvníků – malá kina nemají co
promítat a jsou odkázaná jen na nosiče DVD
a Blu-ray, které jsou ale uvolněny nejdříve tři
měsíce po uvedení premiéry v digitálním kině.
Situace v oblasti kinoprojekce je stejná jako
před časem v oblasti televizního digitálního vysílání. Pokud chceme sledovat televizní vysílání, musíme investovat do nového TV přístroje.

Kino Alfa v Sokolově přešlo na digitální technologii v roce 2009. Za necelé dva roky se
investice vrátila. To ovšem není případ kina
v Kynšperku. Teď už je návratnost investice
v řádu několika let, možná i desítek let.
Přechod na digitální kino je nákladná investice
a tak se vás chceme zeptat, zda byste digitální kino uvítali a navštěvovali.
Bližší informace najdete zde:
www.mkskynsperk.cz/digitalni-kino/
Výhody:
Premiéry do 7 až 14 dnů od uvedení do ČR,
záleží na četnosti promítání kina, klidně i v den
premiéry jako v ostatních kinech.
Vysoká kvalita zvuku a obrazu.
Možnost projekce alternativního obsahu ve
formě přímých přenosů, ale i záznamů ve vysoké kvalitě obrazu a zvuku.
Nevýhody:
Vyšší vstupné (cca 100 – 170 Kč), které nastavuje distributor
Vstupné u ostatního obsahu závisí na producentovi (u přímého přenosu z Národního divadla v Londýně je minimální vstupné stanovené na 250,- Kč.)
Ing. Vladimír Palík
ředitel MKS

(hodící se označte)
Chtěli byste, aby měl Kynšperk digitální kino?

Pokud by kino v Kynšperku bylo digitální, navštěvovali byste filmová představení?

Spetys,R. – V šedých tónech,
Bráková,Z. – Desátá Múza,
Williamson,G. – Vlčí smečky

Ano

Ano

Romány pro ženy:

Ne

Ne

Hunter,J. – Tajemné přátelství,
Kellerová-Vasilková,T. – Druhá,
Garcia,E. – Zlomená srdce,
Ashworth,A. – Hříšný vévoda,
Urbaníková,E. – Měj mě rád,

Odstřihněte a tento průzkumný leták můžete odevzdat na sběrná místa, kterými jsou
Městské kulturní středisko, Infocentrum
a knihovna.
Děkujeme za váš čas věnovaný této anketě.
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Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352 683 278
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 12.30-18.00
Středa:
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00-18.00

Detektivky a thrillery:
Nesbo,J. – Levhart,
Söderberg,A. – Andaluský přítel,
Coulter,C. – Kdo je Charlotte?,
Harper,T. – Tajemství mrtvých,
Rocker,J. – Pravda o případu Harryho Queberta,
Deaver,J. – Pokoj smrti,
Lutz,J. – Spolubydlící,
Clark,M.H. – Pravdu znát nemusíš,
Janouchová,K. – Sesterstvo

Novinky:
Pro děti:
Pro dospělé
Hosseini,K. – A hory odpověděly,
Dewberry,E. – Nenávidím tě až za hrob,
Levithan,D. – Den co den,
Svěrák,Z. – Po strništi bos,
Davouze,M. – Dům v Bretani,
Jarkovský, J. – Příběh českých vánoc,
Matušková,O. – Zákulisí našeho života,
Smith,W. – Bludný kruh,
Boček,E. – Poslední aristokratka
Historie:

Krolupperová,D. – Policejní křeček,
Brezina,T.C. – Rytířský turnaj,
Webb,H. – Lily,
Wilson,J. – Čtyři děti a skřítek,
Krolupperová,D. – Bubáček a Myšošlap,
Builder,B. – Příběhy Bořka stavitele 3,
Březinová,I. – Bleděmodrá kafkárna,
Arnold,N. – Lidské tělo,experimenty,
Drijverová,M. – Malé věci, velké věci
Z projektu Ministerstva kultury „ Česká knihovna“
Neruda,J. – Arabesky/Povídky malostranské,
Denemarková,R. – Spací vody,
Urban,M. – Praga picola,
Kožík,F. – Pohádky vánočního zvonku,
Dvořák,J. – Rostlinopis

Krásné Vánoce s knihou a dobrý rok 2014
přejí knihovnice.
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Kino

PROGRAM KINA

PROSINEC 2013
KINO PROMÍTÁ
V ÚTERÝ A V NEDĚLI

úterý 3.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MATURITA
Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin
se vsadí s kamarády, že se nabourá do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. A protože často není zcela v realitě, vsadí se evidentně dřív, než domyslí, jak
to chce udělat. A tak krátící se čas před maturitou sledujeme partičku maturantů chystající se pokořit otázky, jejich učitele bojující s byrokracií i povedeného ministra školství a suitu kolem něj. Představy maturantů dokresluje jejich fantazie, která leckdy nepřekoná absurditu skutečných okolností. Nejsou totiž jediní, kdo se snaží server nabourat. Chvílemi přestává být úplně jasné, kdo je tady lump a kdo
udělá vlastně docela záslužný skutek. Hrají: Michaela Doubravová, Tomáš Polák, Lucia
Bakešová, David Steigerwald a další. ČR, MP,
vstupné 40 Kč, délka 87 min.

Kino

úterý 10.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

STAR TREK: DO TEMNOTY
Protože kapitán James T. Kirk (Chris Pine) je
stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel,
způsobil drobnější galaktický incident, který by
za normálních okolností skončil jeho degradací. Podmínky na rodné Zemi ale normální ani
zdaleka nejsou. Došlo totiž k bezprecedentnímu a devastujícímu útoku na Hvězdnou flotilu (Organizace spojených národů budoucnosti) a posádka Enterprise se nabídne, že dopadne pachatele, záhadného intergalaktického teroristu Johna Harrisona (Benedict Cumberbatch). Půjde o její dosud nejnáročnější
misi, protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice kamarádstvím a nepřátelstvím,
pomstou a spravedlností, klidnou budoucností a ničivou válkou, jež může zničit celý náš
vesmír. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe
Saldana, Simon Legy a další. USA, MP 12,
vstupné 40 Kč, délka 132 min.

kých lesů. Dívky jsou zubožené, sociálně velmi zaostalé, ale naživu, což si nikdo neumí vysvětlit. Protože jejich návrat do civilizace proběhne nečekaně rychle, může Lucas zažádat
o jejich svěření do své péče a spolu s Annabel se jim snaží nahradit harmonickou rodinu.
Postupně si ale oba začínají klást otázku, zda
si s dívkami nepřivedli domů i někoho dalšího.
Někoho, kdo Lilly a Victorii pomáhal celou tu
dobu přežít a teď se jich nechce vzdát. Hrají:
Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Javier Botet a další. Horor, Španělsko, MP 12,
vstupné 40 Kč, délka 100 min.

neděle 22.12. v 15.00 hod.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Španělsko, MP, vstupné 25 Kč, délka 90 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.mkskynsperk.cz

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
V MĚSÍCI PROSINCI 2013

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
středa 8. - 31.1. ve výstavní síni Panský dům

SVĚT KOLEM NÁS
neděle 1.12. v 15.00 hod.

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY
úterý 17.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 74 min.

MAMA
Pět let Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) vytrvale
hledal malé neteře Lilly a Victorii, které po násilné matčině smrti zmizely i s otcem neznámo kam. Jeho pátrání, hraničící s posedlostí,
narušuje i vztah s přítelkyní Annabel (Jessica
Chastain), ale Lucas se nakonec dočká satisfakce. Obě dívky se najatým pátračům podaří
najít v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubo-
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- výstava prací dětí ze ZUŠ v Kynšperku nad
Ohří
- vernisáž 8.1. od 17.00 hodin

neděle 8.12. v 15.00 hod.

sobota 11.1. od 20.00 hod.
v zimní zahradě kina

MODRÝ TYGR

14. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 90 min.

Tentokrát na téma:
LONDÝNSKÉ PODSVĚTÍ
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperk nad Ohří
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 9.12.2013

neděle 15.12. v 15.00 hod.

JÁ PADOUCH 2
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
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aktuality z radnice

26

Výstava

Koncert

27

Novoroční pochod

28

Pohoda Vánoc

29

Kostel o Vánocích

30

Koncert

31

Inzerce

Ples

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a 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.

Vyměním byt 1+2 v Aši za byt 1+2 v Kynšperku nad Ohří
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 1.250.000,-Kč

Prodej domku 1+1 s garáží, manipulační plochou v Dolních Nivách
možnost rozšířit byt o podkoví, centrum obce cena: 450.000,-Kč
Pronájem neb. prostoru 21 m2, J.z Poděbrad, Kynšperk, 5000,-Kč/měs vč. energií
Prodej domu s nebyt. prost. 55 m2 + byt 1+3 ( 70 m2) v 1. patře, nám. Míru
Kynšperk n/O. cena: 1.850.000,-Kč. Možno i pronájem: 11.000,-Kč/ m. + poplatky
Prodej RD 1+3 po rek. v Teplé, vč. dalšího domku 1+1 po rek., cena:1.650.000,-Kč
Prodej bytu 1+2 v OV, cihla, 75 m2, 3.p., Cheb, ul. Na Výsluní cena: 650.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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