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Z města

Vážení spoluobčané,
je za mnou tři a půl roku ve funkci starosty našeho města. To je důvod k rekapitulaci, co se
za mého působení udělalo pro rozvoj města.
Začneme tím, v jakém stavu jsme město přebírali od minulého vedení. Museli jsme řešit, jak
zaplatíme prohraný spor města s panem Slánským. Ten se táhl bezmála 15 let a my jsme
byli postaveni před problém zaplatit dva miliony sedm set tisíc korun, jak určil rozsudek.
Toto jsme vyřešili, ale pouze za cenu závazku měsíčního splácení ve výši 100 000,- Kč po
dobu více jak dvou let.
Dalším problémem, který jsme zdědili, bylo
porušení rozpočtové kázně u dotace na nově
vzniklé sportoviště. Městu reálně hrozila povinnost vrácení dotace i s penále v celkové
výši 15 miliónů korun. Po intenzivních a složitých jednáních se mi podařilo částku snížit
na 2,3 milionu Kč. V rozpočtu máme na úhradu tohoto závazku vyčleněnu měsíční splátku
ve výši 50.000,- Kč, kterou budeme splácet do
roku 2015.
V neposlední řadě bych připomněl získání dotace ve výši 1 650 000,- Kč, která byla slíbena za vybudování silnice IV. třídy mezi Kynšperkem a Kamenným Dvorem, kterou město vybudovalo z vlastních prostředků a slíbená dotace nám byla zamítnuta. Složitým jednáním se nám po více jak roce podařilo přesvědčit orgány SZIFu, že nemají pravdu a peníze jsme získali.
A nyní k rozpočtu. Minulé vedení města prodalo většinu městských bytů v letech 1998-2009
a jejich podejem získalo 46 milionů korun. Položme si otázku, zda se tyto peníze investovaly v prospěch celého města? My nyní hospodaříme z podstatně nižšími penězi a s jedním
s nejnižších rozpočtů za poslední roky. Již
není co prodávat, a tak se náš rozpočet snížil
ze 100 milionů na pouhých 55 milionů. I přes
tato negativa se nám podařilo uskutečnit ně-

kolik významných investičních akcí. Jednou
z nich je vybudování Varovného monitorovacího systému před povodněmi za 3,5 milionu
Kč, čímž jsme jednak zvýšili bezpečnost zejména obyvatel žijících v blízkosti řeky, zároveň se tím výrazně zmodernizoval systém varovných sirén a rozhlasu a také jsme získali napojení na krajské operační a informační
středisko HZS.
Další akcí pak bylo Splavnění levého ramene
řeky Ohře v hodnotě 3,6 milionu Kč, čímž jsme
pomohli jednak zajistit bezpečnost projíždějících vodáků, ale vytvořilo se i krásné a příjemné místo k odpočinku u řeky. U akce „Splavnění“ jsme byly kritizováni, že je toto místo vytvořeno pro vodáky a ne pro občany. Musíme
si ale uvědomit, že vodáci tu nejen stanují, ale
i nakupují a stravují se. Mimo jiné bychom museli provést do budoucna vyčištění levého ramene řeky Ohře i v souvislosti s povodněmi,
které by město muselo zafinancovat ze svého a cena by se pohybovala okolo tří miliónů
korun. Nám se to podařilo uskutečnit z dotace
a ještě máme zvelebenou část našeho města.
Dále se podařilo za téměř 2,5 milionu korun
vybudovat konečně důstojné komunikace ve
středu města, konkrétně náměstí 5. května,
část náměstí SNP a v ulici Jana Nerudy.
Ve výčtu akcí mohu pokračovat vybudováním
nové komunikace od dřevěné lávky po schody k evangelickému kostelu a samotná oprava
rozpadlých schodů. Nebo vybudování nového
chodníku na Starém náměstí za 476 tisíc korun, takže cesta na sídliště U Pivovaru nepřipomíná blátivý tankodrom.
Zde bych poukázal na to, že výběr akcí byl
zaměřen na oblasti, kde se pohybuje největší
množství našich občanů města. To bylo hlavní kritérium, které bylo při výběru zohledněno. Vím, že byste mohli namítnout, že jsou tu
mnohem větší problémy, ale my jsme limito-
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váni penězi. Nicméně každou ušetřenou korunu se snažíme investovat ve prospěch většiny
obyvatel. Tímto výčtem bych ukončil hodnocení akcí, které se nám podařilo v tomto období uskutečnit a budu pokračovat v dalším čís-
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le zpravodaje, kde vás budu informovat o dalších aktivitách města, co se podařilo vybudovat a jaké změny jsme provedli.
S pozdravem
Ing. Tomáš Svoboda
váš starosta

Co plánujeme v roce 2014
Uskutečnit projekt Revitalizace náměstí
SNP, 4., konečná etapa.
Majetkový odbor podal žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Předpokládá se, že celá akce bude
ve výši 8 milionů korun, 15 – 20 % z celkových způsobilých nákladů, tj. 1,2 – 1,6 milionu korun bude spolufinancovat město. Radní se rozhodli pro tuto akci vzhledem k již připravenému projektu, výši finančních prostředků, které budou muset být předfinancovány a
město si na ně bude muset vzít úvěr a z důvodu dodržení včasného podání žádosti. Do žádosti radní města zařadili:
- rekonstrukci chodníků a parkovišť na samotném náměstí SNP a v jeho nejbližším okolí,
- rekonstrukci chodníků za domy čp. 420, 423,
424 a před domy čp. 425 a 429,
- obnovu zeleně na náměstí SNP,
- revitalizaci dětského hřiště v ulici Chebská .
Připravit projektovou dokumentaci včetně
inženýrské činnosti pro akci Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné
domy v lokalitě Třešňovka.
Výběrovým řízením byla radními vybrána firma
Valbek, spol. s. r. o. a byla pověřena zpracováním projektové dokumentace pro tuto akci.
Předpokládáme, že v roce 2015 by byly vystavěny inženýrské sítě a lokalita by byla připravena k prodeji jednotlivých parcel pro individuální výstavbu rodinných domů. Mělo by jich být
pravděpodobně 16.
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Pokračovat v postupné rekonstrukci a
opravě domu čp. 191 na náměstí 5. května v souladu s výší uvolněných finančních
prostředků.
Byla provedena výměna oken a stavební úpravy v přízemí objektu. Nyní se dokončuje statické zajištění objektu, které provádí firma Lajka spol. s. r. o. Dalšími kroky budou: provedení hydroizolace objektu, rekonstrukce bytu
a provozoven, oprava střechy a v dolní části
domu budou vystavěny veřejné městské toalety. Poslední část celé rekonstrukce – omítky by měly být provedeny v roce 2015.
Rada města odsouhlasila seznam akcí investičního charakteru na bytovém a nebytovém fondu města pro rok 2014 ve výši
3 miliony korun (s DPH), dále odsouhlasila 1,8 milionu korun (s DPH) na opravy
a údržbu bytového a nebytového fondu .
Tyto akce jsou hrazeny z hospodářské činnosti města: etážové topení v přízemí Chebská 386, výměna oken – knihovna – severní
část, rekonstrukce domu čp. 191 náměstí 5.
května, výměna střešní krytiny Chebská 568,
oprava střešní krytiny I. etapa – garáže v ul. J.
Jiskry, rekonstrukce zateplení půdních vestaveb čp. 33-34, statický posudek a změna vodovodního vedení čp. 23 na náměstí Míru, výměna oken a střešní krytiny Sokolovská 489.
Vážení kynšperští občané, i když náš městský
rozpočet není nijak velký, hospodaříme uvážlivě a pečlivě zvažujeme každé rozhodnutí.

Věříme, že se nám mnohé akce podaří zrealizovat a navázat tak na koncepci, kterou jsme

si připravili pro toto volební období.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Nabídka prodeje
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje nabídku
prodeje částí pozemků p. č. 1218/1 a 1032/2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemky 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.
Ing. Kateřina Jílková
referentka majetkového odboru

Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje nájemcům pozemků ve vlastnictví města, že nájemné na rok 2014 je splatné do 31. 3. 2014. Nájemné můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 19-4587390287/0100

nebo v pokladně Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří vždy v pondělí až čtvrtek v provozní
dobu městského úřadu.
Ing. Kateřina Jílková
referentka majetkového odboru
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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
		
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Životní podmínky 2014 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2014
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční na území ČR v 9 962 domácnostech,
z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Vlastní šetření proběhne
v době od 22. února do 11. května 2014
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 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 2014“ a které jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo průkazem zaměstnancem ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů podle platných zákonů a všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázání
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.
Případné dotazy ohledně šetření Vám mohou
poskytnout pracovníci Krajské správy ČSÚ
na tel. 353 114 512, 731 439 245.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Blahopřání
Investice do bytového a nebytového fondu
pro rok 2014
Radou města Kynšperk nad Ohří byl schválen
plán investic do bytového a nebytového fondu města, který vypracoval majetkový odbor
městského úřadu ve spolupráci s jednatelem
Správy majetku spol. s. r. o. panem Zährlem.
Město vlastní celkem 119 bytových jednotek
a 8 nebytových prostorů.
Pro rok 2014 se podařilo z účtu hospodářské
činnosti města uvolnit částku 4. 800. 000 Kč.
Náklady na nutnou údržbu a opravy objektů, zajišťovanou na základě mandátní smlouvy společností Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, s. r. o., spolknou částku 1. 800. 000 Kč.
Zbývající částka ve výši 3. 000. 000 Kč bude
využita do rekonstrukcí nad rámec běžné
údržby.
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V následujícím roce se tak můžeme těšit namátkou na výměnu zateplení půdních vestaveb na nám. Míru čp. 23 a čp. 33-34, práce v objektu č. p. 191 na nám. 5. května, kde
budou provedeny výměny elektroinstalace a
stavební úpravy v nebytových prostorách v I.
NP. Byt ve II. NP bude rovněž rekonstruován
a na celém objektu bude kompletně vyměněna střešní krytina. Nová střecha čeká i na čp.
568 a čp. 489. V objektu knihovny Chebská
čp. 386 bude provedena další část výměny
oken ve II. NP v prostorách, kde je umístěna
městská knihovna a rekonstrukce ústředního
vytápění v přízemí. V letošním roce bude rovněž zahájena oprava garáží v ul. J. Jiskry.
Jiří Bednář
referent majetkového odboru

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 měsíci březnu 2014 oslaví své narozeniny
členové a členky naší ZO SPCCH pánové a
paní

Faitová Josefa
First René
Peter Norbert
Weissová Valerie
Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH

Kurz anglického jazyka
Naše škola nově nabízí od března 2014 bezplatný kurz anglického jazyka pro žáky
6. – 8. ročníku. Kurz je zaměřen na přípravu k mezinárodní zkoušce KET – Key English Test. KET je první zkouškou Cambridge
ESOL na úrovni A2 dle evropského referenčního rámce pro jazyky. Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně

jako psaný projev v každodenních situacích.
Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek. Tento certifikát je určen především pro studenty úrovně
elementary/pre-intemediate. V České republice tuto zkoušku (stejně jako všechny ostatní zkoušky Cambridge ESOL) pořádá British
Council. Lektorkou kurzu je Mgr. Alexandra
Juhosová.
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Základní škola

Mateřská škola

Ocenění společnosti SCIO
Helena Kopečná - za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování matematiky pro
šesté třídy mezi žáky základních škol.

Vynikajících výsledků dosáhli naši šesťáci
a deváťáci v testování společnosti Scio STONOŽKA. Na podzim roku 2013 řešili testy
z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka
(pouze 9. ročník) a obecných studijních předpokladů. V lednu 2014 získalo pět žákyň naší
školy od společnosti Scio ocenění:
Denisa Cekovová - za nejlepší výsledek
v Karlovarském kraji v testování obecných studijních předpokladů pro šesté třídy mezi žáky
základních škol.

Tereza Gregorková - za nejlepší výsledek
v Karlovarském kraji v testování českého jazyka pro deváté třídy mezi žáky základních škol.

Tereza Medová - za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování obecných studijních předpokladů pro šesté třídy mezi žáky základních škol.

Dívkám blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Poděkování patří i našim pedagogům, kteří svou systematickou a odbornou
prací dokážou žáky velmi dobře připravit.

Lenka Lodrová - za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování českého jazyka
pro deváté třídy mezi žáky základních škol.

Odvážnému štěstí přeje
aneb lyžařské ,,začátky a pokroky“
v Mariánských Lázních
Zájemci z řad dětí z mateřských škol v Kynšperku nad Ohří se v posledním lednovém
týdnu vypravili na lyžařský kurz do skiareálu
v Mariánských Lázních. Autobus, zajišťovaný
lyžařskou školou, čekal už ráno na malé ,,lyžaře“ u školky a cesta s ruskými animovanými
pohádkami příjemně utíkala.

Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Zápis do 1. ročníku
V dnech 29. - 30. ledna a 5. února 2014 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015.
Budoucí prvňáčky opět doprovázely celým zápisem pohádkové postavy – žáci pátých ročníků. Na závěr se rodiče mohli vyjádřit k organizaci zápisu. Anketu vyplnilo 53 rodičů. S organizací zápisu byli spokojeni, pouze jedna negativní odezva byla na delší čekání u vchodu. Rodiče chválili individuální přístup učitelů k dětem, líbil se jim doprovod starších žáků
v maskách. Téměř dvě třetiny dotazovaných
se zúčastní i květnové akce pro předškoláky
„Hrajeme si na školu“.
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Pro budoucí prvňáčky pedagogové školy připravují na květen a červen i dvě projektová
odpoledne „Do školy s úsměvem“ zaměřená
na průpravu školních dovedností, rozvoj čtenářské gramotnosti a průpravu výuky cizího
jazyka.
Ke školní docházce bylo zapsáno 62 dětí z našeho města i blízkého okolí.
Milí předškoláci, těšíme se na vás.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Ještě jsme ani nevystoupili a už se k nám seběhli ve žluto-černém oblečení instruktoři ze
školičky. Zavedli nás do vytápěného objektu přímo v areálu, kde se děti oblékaly buď
do svého nebo vypůjčeného lyžařského vybavení (lyžařské boty, helmy a vesty). Se vším
dětem ochotně, mile a trpělivě pomáhali ,,žlutí“ instruktoři. Pak už si je odváděli do dětského lyžařského parku vybaveného pojízdným
pásem a spoustou hraček, figurek, tunelů,
podjezdů. Formou nejrůznějších her a soutěží na lyžích i bez nich probíhala výuka na mírném svahu. Všechny děti během krátké chvíle
uměly samy nastupovat a vystupovat z pojízdného pásu, který je vyvezl do horní části parku. Pokud malí lyžaři dokázali bezpečně oblouk v pluhu

a zastavit, pokračovala jejich výuka i na veřejné sjezdovce. Ve školičce si začátečníci s radostí osvojovali základní lyžařské dovednosti
a pokročilí se v jízdě na lyžích zdokonalovali.
Poslední den na sjezdovce si všichni na lyžích
zazávodili a spolu s medailí a diplomem si odnášeli i plno zážitků a dojmů nejen z lyžařského sportu, ale i z pozorování sněžného děla
nebo rolby při úpravách sjezdovky.
Zkrátka, na horách si to děti náramně užívaly a ten, kdo je viděl na lyžích v pondělí, v pátek nevěřil, že jsou to ti samí ,,lyžaři“. Vzory
a pomocné ruce při zvedání po pádech
do sněhu měly ve svých ochotných a schopných instruktorech, vlastnících licence instruktorů lyžování. Jejich zásluhou získaly děti potřebné lyžařské základy a heslo: ,,Kdo nepadá, neumí lyžovat!“

Více fotografií z výcviku najdete na
www. mskynsperk. cz
Děti a uč. mateřských škol
v Kynšperku nad Ohří
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Mateřská škola

Oznámení
o omezení a přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525
Přerušení provozu
od 30. 06. do 18. 07. 2014
od 27. 08. do 29. 08. 2014
Omezení provozu
od 21. 07. do 08. 08. 2014 v provozu pouze budova MŠ ve Školní ulici
od 11. 08. do 26. 08. 2014 v provozu pouze budova MŠ v Zahradní ulici
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
Přerušení provozu
od 01. 07. do 29. 08. 2014
Stanovené termíny omezení a přerušení provozu mateřských škol jsou výsledkem dohody
obou ředitelek škol. Obě MŠ budou uzavřeny v termínu od 01. 07. do 18. 07. 2014
a 27. 08. – 29. 08. 2014.
V MŠ U Pivovaru bude probíhat od 01. 07. do 29. 08. 2014 rekonstrukce umýváren.
Rodiče budou moci od 21. 07. do 26. 08. 2014 využívat MŠ Školní. MŠ Školní bude uzavřena
od 30. 06. do 18. 07. 2014 a dále bude uzavřena v době od 27. 08. do 29. 08. 2014 z důvodu
dodržení hygienických podmínek, přípravy na nový školní rok a jeho klidného zahájení.
V termínu od 01. 07. do 18. 07. 2014 a 27. 08. – 29. 08. 2014 si budou muset rodiče zajistit
péči o své děti jiným způsobem.
Děkujeme za pochopení
za správní a sociální odbor
Pavla Cibová

Prázdniny po Irsku
Milí čtenáři,
zdravím Vás z Grange Con, čtyřicet kilometrů
jihozápadně od Dublinu, hlavního města Irů.
Když jsem se rozhodovala, jakou část světa
na pár měsíců poctím svou přítomností, vyhrála stepařská velmoc s nádhernou přírodou
a skvělými lidmi, čili Irsko. Komu by nestačila
krásná panoramata, musí alespoň ocenit nápojový průmysl, který proslavily značky Jameson, Tullamore Dew či Guinness. Možná i tato
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komodita může za to, že jsou Irové milí, ochotní a veselí lidé, kteří rádi pomohou a má zkušenost praví, že jsou i zodpovědní a starostliví rodiče.
Už je to několik měsíců, co bydlím u irské rodiny, a protože jsem ve vší skromnosti naprosto nepostradatelná, vzali mě s sebou na dovolenou. Anebo si možná řekli, že tomu děvčeti z východu ukážou, jak se rekreují. Ať tak
či tak, ocitla jsem se ve čtyři sta let starém pří-

stavním městečku Carrick on Shannon, které
najdete na severozápadě Irska v hrabství Leitrim. Vševědoucí Wikipedie sice tvrdí, že počet obyvatel je 3 980 lidí, ale přes léto toto
číslo nabobtná díky rybářům a turistům. Carrick je často vyhledáván pro zapíjení svobody, tedy pro velké a hlavně hlučné párty, které se pro budoucí manžele pořádají vždy několik dní před svatbou. Proto také nelze čekat žádný zapadákov, ale moderní městečko,
ve kterém najdete vše, co potřebujete. V Aldi,
či Tescu nakoupíte propriety pro pořádnou afterparty, v Lidlu čerstvé pečivo na ráno po afterparty. Ostatní ocení solária, masážní salony, obchody se suvenýry i oblečením atd.
A zatímco budoucí nevěsta může hýřit, budoucí manžel si může půjčit motorový člun nebo
rovnou jachtu. Oblast je doslova obklíčena jezery, což samozřejmě láká velké množství rybářů, kteří ani neví, které z jednačtyřiceti jezer na deseti kilometrech čtverečních si vybrat
jako místo svého pokusu o ulovení pstruha či
štiky. Do města jsme se přiřítili jako skupina
čítající pět dospělých a dvě děti. Hlavní bylo
se z té vší krásy vzpamatovat, takže jsme zamířili do italské restaurace v centru města. Postupně jsme spořádali čerstvého lososa, těstoviny, pizzu, dezert v podobě brownies s vanilkovou zmrzlinou, cheescake a vše zapili lahví Merlotu. Co víc si přát? Neprasknout! Ubytovali jsme se v krásné rodinné vile, do které architekti vměstnali pět ložnic, dvě koupelny, dva obýváky, obrovskou kuchyni s vařícím
ostrůvkem uprostřed a tomu všemu spokojeně
vévodilo široké dřevěné schodiště. Dům stál
sice čtyři kilometry od centra, za to ale asi patnáct metrů od řeky. Čili vstát, promnout oči,
vzít sesli, prut a lákat důvěřivé ryby na návnadu bylo to nejjednodušší, co jsme ráno mohli udělat. A pokud by se snad stalo, že by nebraly, mohli jsme se kochat děním okolo: tu
člun, tu racek, kachny, kachny, kachny, labutě, kachny… Do toho je vám naservírová-

na taková obyčejná irská snídaně, což znamená káva a sodabread, máslo, slanina, vajíčka, toasty, čaj, párečky. Druhý den tedy začal
vskutku romanticky. Pro nadšené meteorology
ještě dodám, že teplota byla příjemných 22°C,
sem tam vítr, sem tam svítilo slunce a srážky
jen předposlední den a to spíš, aby se neřeklo, večer jsme vždy zvěčňovali západ slunce
na paměťové karty našich fotoaparátů.
Nyní je třeba zdůraznit, že úplně první rybu
z naší skupiny rekreantů jsem chytila já – celých 22 cm dlouhý, veliký a bystrozraký pstruh!
Což sice ostřílení kaprobijci a další ošlehaní
lovci oploutvených vodních živočichů mohou
okomentovat slovy „začátečnické štěstí“, ale
na to už se historie neptá. Nakonec si z vody
vytáhl rybu každý a především děti z toho
měly radost převelikou. Ale jelikož jsme dobré duše, úlovky jsme vraceli zpět do vody, čili
jsme byli hladoví a tedy měli perfektní záminku jít se najíst do indické restaurace, kde jsme
veškeré ulovené ryby zapili Sauvignonem a
způsobili si akutní případ přejedení.
V úterý jsme utvořili skupiny A – rybáři, B – obhlídka přístavu a nakonec skupina C – čili já
– cyklistický průzkum okolí. Pečlivě jsem prozkoumala přilehlé vesnice (Cootehall, Leitrim,
Tullylannan) a vyčerpaná, ale díky fyzické aktivitě plná dojmů, jsem přijela akorát na homemade dinner Spaghetti Bolognese. Skupina
A referovala, co všechno ulovila, Béčka sdělovala dojmy z přístaviště a já podala hlášení, jak probíhala rekognoskace okolí. Vzhledem k tomu, že irská povaha obnáší i nadprůměrnou hovornost a sdílnost, jsme si povídali dlouho do noci, než nás dostihla únava a ospalost.
Středa patřila řece Boyle, která nenese své
jméno podle slavné superstar pěnici, ale patrně je pojmenována podle města Boyle, kterým protéká. Člun jsme vyměnili za loď a vyrazili brázdit vlny jezera Oakport Lough, severozápadně od Carricku. Den se nesl ve zna-
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mení rybolovu, popojíždění po jezeře a mávání na ostatní účastníky plavebního provozu.
A jelikož děti nabyly dojmu, že jsme ztělesněný Google, tak produkovaly celý den nekonečné množství otázek, na které jsme se
snažili odpovídat. Kolem páté hodiny odpoledne jsme pobyt na jezeře ukončili, loď vrátili a odebrali se protentokrát na večeři do čínské restaurace. Opět jsem prokázala nebývalou inteligenci a vkus a vybrala si za asistence
ochotné obsluhy zřejmě to nejlepší, co šéfkuchař uměl, protože mou sladkokyselou omáčku s kousky kuřete MUSELI ochutnat všichni
a tak jsme přemýšlela, jestli si nedojdu přidat,
abych se vůbec najedla.
Poté, co jsme provedli taktický ústup před
přehršlí výborných pokrmů do naší vily, jsme
otevřeli láhev vína a začali hrát poker. Tedy,
o pokeru vím, že je to slovo cizího původu, které v češtině zdomácnělo, je rodu mužského
neživotného a vzor „hrad“. Pak jsme ale objevili manuál, který mi prozradil, že cílem není
z karet postavit hrad, ale poskládat nejsilnější kombinaci. Občas jsem protivníky překvapila zákeřným FLUSHEM, několikrát zaútočila STRAIGHTEM, ale většinou jsem tyto kombinace viděla u soupeřů, zatímco jsem v ruce
žmoulala v lepším případě dva smutné páry.
Během večera nezůstalo u jedné lahve a najednou se zrodil nápad, že se všichni naučí
čísla hezky česky. Naprostá ignorace českého pravidla „piš jak slyš“ způsobovala, že místo „jedna“ bylo „edna“, dvojka byla „va“. Ono
už samotné sloveso „počítat“ představovalo
možnost fraktury jazyka. A již naprosto zkázonosně se tvářila slova „zmrzlina“ anebo „dobré ráno“. Pokus o naše české „r“ deformoval
slova do podob, ze kterých by se budil hrůzou nejeden český fonetik, či češtinář. Zkrátka, večer se skvěle vydařil a až dlouho po půlnoci jsme si všichni popřáli pěkně česky „dobrou noc“.
Čtvrtek se nesl v duchu čtyřboje cyklisti-
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ka, pěší turistika, rybolov a samo sebou večeře. Pro ni jsme tentokrát vybrali restauraci
rybí. Na stolech se nám postupně zjevil losos,
pstruh i krevety. Po cestě domů jsme zapustili kořeny u televize a po náročném dni regenerovali u Vykoupení z věznice Shawshank.
V pátek už byly některé osoby unaveny, tak
jsme opět provedli dělení na skupiny a každý
se jal užívat si poslední den dle svého. Večer
jsme si u večeře sdělili své dojmy a bez cavyků jsme rozdali karty, nasadili pokerface a začalo pokerové šílenství. Opět válka mezi páry,
postupkami, zákeřnými barvami a blafováním.
To by jednoho utahalo, a taky že ano.
V sobotu ráno jsme vyhlásili nejúspěšnějšího rybáře výpravy, což byl desetiletý Conor,
kterému bylo zcela jedno, zda má nad hlavou
slunce, mraky, nebo měsíc a hvězdy, ten by
mohl třímat v ruce prut dvacet čtyři hodin denně a ještě by mu to bylo málo. Konce dovolených jsou smutné také proto, že jejich součástí
je úklid, který neminul ani nás. Uklidit, vyhodit
prázdné láhve a nakonec zúročit hodiny věnované tetrisu a naložit věci až po střechu. Poslední předodjezdová kontrola, zda jsme něco
nezapomněli, přepočítat dvakrát obě děti a už
jsme uháněli vstříc běžnému irskému životu.
Na zadní sedačce jsem byla obklíčena oběma
juniory, kteří po chvíli nabyli dojmu, že jsem
polštář a usnuli na mně. To dilema, zda se vysvobodit ze strnulého stavu, nebo si v naprosto ztuhlé a tuze nepříjemné poloze užívat dvě
spící, a především konečně tiché děti, to si nedovedete představit.
Závěrem už jen shrnutí. Obohatila jsem si
slovní zásobu, řídila motorový člun, debužírovala každý den v jiné restauraci, trajdala krásnou přírodou, chytala ryby, hrála poker. Být
místo dívky krásný muž, tak snad uvěřím, že
jsem byla poslední týden agent 007 James
Bond, k dokonalému dojmu chyběl snad jen
lov ponorek na jezeře, skok padákem a „protřepat, nemíchat“. Shrnout irské prázdniny pro

mě znamená připravit si zásobu superlativů,
nadšených adjektiv a jásavých substantiv. Minimálně mnou zkoumaný vzorek irské populace je úžasný a velmi zábavný.

A já si do svého deníčku mohu zapsat, že jsem
absolvovala krásné a na dlouhou dobu nezapomenutelné irské prázdniny.
Táňa Blažková

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří,
z 22. 1., 5. 2. a 19. 2. 2014
a usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 12. 2. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na:
městský úřad - rada/zastupitelstvo města - usnesení
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Dívka ro(c)ku
Letošní téma doslova zvedlo diváky ze židlí. Do kynšperského kina přijela světoznámá
hudební skupina KISS a svým vystoupením
na skladbu I WAS MADE FOR LOVING YOU
zahájila letošní Dívku roku 2014. Šestnáctého ročníku se zúčastnilo šest soutěžících dívek z kynšperské a habartovské základní školy. Dívky opět splnily šest soutěžních disciplín:
stolování, test všeobecných znalostí, rozhovor s moderátorem, aerobik, volná disciplína
a módní přehlídka.

V doprovodném programu vystoupili taneční skupina Darling z Chodova, Ouky Kouky
z Kraslic, ZK Street show dance a ZK mažoretky z Kynšperka a Květa Mikšovská s fenkou Ritou. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli, a těm, kteří věnovali
ceny do soutěže:

12

Ing. T. Svoboda, Mgr. Š. Neubergová, Mgr. L.
Hrušková Bursová, M. Püchner starosta obce
Kaceřov, K. Svobodová, J. Kavanová, firma
Hartman Rico, D. Grünesová, Mgr. J. Hrubý,
E. Hrubá, P. Benda, Studio Sedmikráska M.
Peštová Müllerová, firma NIKO, GPH, YUCCA, Tabák M. Kovalík, Kadeřnictví V. Krycnerová, Květinka J.Valečková, Bar Koruna Míša
a Martin, Studio ŠARM P. Platzerová, Drogerie H. Dreiseitlová, Květinka J. Ambrozková,
Studio zdraví a krásy AMBRA Z. Maier, I. Pitlounová, M. Mecnerová, Vyrobila mamka J.
Krapfová a Mgr. I. Marková, Alfík A. Fiedlerová, J. Sobotková, B. Böhmová, I. Partynglová,
D. Hudečková, H. Soukupová, benzinová stanice PAP OIL, M. Tarantová, A. Krapfová, J.
Tomsová, Prodejna Lucy, Firma Lentaur kočárová doprava Karlovy Vary.

A jak se dívky umístily?
Miss sympatie ZŠ Kynšperk nad Ohří:
- Sabina Sommerová
Miss sympatie Sokolovského deníku:
- Sabina Sommerová
Miss sympatie Kynšperského zpravodaje:
- Kateřina Giňová

1.místo - Alena Čížková
2.místo - Sabina Sommerová
3.místo - Kristýna Krippnerová
Jana Tomsová
pedagog volného času
DDM Kynšperk nad Ohří
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Tisková zpráva

Povědomí lidí o sociálních službách má posílit
informační kampaň a besedy na školách
SOKOLOVSKO (29. ledna 2014) – Nepříliš
velké povědomí o sociálních službách mají
lidé na Sokolovsku. Alespoň to vyplývá z dotazníkového šetření, které na podzim loňského roku uskutečnila obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi na vybraných středních školách a v ulicích měst v regionu. Dobrovolníci z řad studentů se občanů ptali, kam
se mohou obrátit, pokud se stanou obětí domácího násilí, nezvládají svoji finanční situaci nebo zoufale hledají střechu nad hlavou.
Z odpovědí, které zaznamenali, jasně vyplývá,
že některé pojmy jsou pro řadu lidí zcela neznámé anebo jim nepříliš rozumí. Zajímavým
zjištěním také je, že pokud si občané s něčím
nevědí rady, zajdou či zavolají na svůj obecní
nebo městský úřad. A právě to je pro Pomoc v
nouzi jasný signál, že pokud má síť sociálních
služeb efektivně fungovat, je potřeba zajistit,
aby informace o těchto službách byly pro veřejnost dostupné na všech úřadech.
„Každý druhý člověk vůbec nevěděl, že v Sokolově funguje bezplatná dluhová poradna.
Lidé se nám pak sami přiznávali, že pokud je
ohrožovalo zadlužení, obrátili by se na město, kde by vyžadovali nějakou výpomoc. Tak
odpovídalo přibližně dvacet procent respondentů. Podobně někteří odpovídali, když došlo
na ztrátu bydlení. Také v tomto případě by se
spoléhali na pomoc ze strany města,“ shrnul
dílčí výsledky veřejného průzkumu Milan Hloušek, spolupracovník Pomoci v nouzi.
Pomoc v nouzi sbírala data zejména v Sokolově, ale neopomenula ani Kraslice, Loket, Chodov nebo Kynšperk nad Ohří. V mnoha případech studenti oslovili i obyvatele menších obcí
a vesnic v regionu. Celkem odpovědělo 475
lidí všech věkových kategorií. Nejmladšímu
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bylo 14 let a nejstaršímu 92 let. Mladí o sociálních službách příliš mnoho nevědí.
Zásadním zjištěním, které nelze opomenout,
je fakt, že nejnižší povědomost o sociálních
službách mají studenti a mladí do 25 let. Při
vyplňování dotazníků na školách dokonce zazníval názor učitelů, že by bylo vhodné žáky
o této problematice více informovat. Zejména v oblasti dluhového poradenství, domácího násilí a řešení krizových životních situací.
Po opuštění školy se totiž stává, že absolventi neseženou práci, zadlužují se a hrozí jim sociální vyloučení. Analýza dotazníkového šetření též potvrdila několik obecných teorií sociální práce a sociologických pohledů na danou
problematiku.
„Kdo se nedostal do obtížné sociální a životní
situace nemá potřebu sociální pomoci od neziskových nebo dalších organizací, které v regionu sociální práci zajišťují a ani neví, že tyto
instituce existují, případně o nich jen málo ví.
Co se týče mladé generace, ta si zvykla, že
rodiče ve většině případů jejich problémy vyřeší a pokud se následně dostanou do potíží,
hledají pomoc nejprve v rodině, následně pak
až u regionálních institucí,“ okomentoval vypracovanou analýzu odborný garant projektu
PhDr. Josef Koprnický.
Jak dostat informace k lidem?
Veřejný průzkum také odpověděl na otázku,
kam se lidé nejčastěji obracejí v případě domácího násilí. Převážná část dotazovaných –
zhruba 66 procent, by se obrátila přímo na policii. Čtvrtina respondentů by kontaktovala Intervenční centrum, které v Sokolově, Chebu
a Karlových Varech provozuje Pomoc v nouzi. Asi devět procent lidí by volilo obě varian-

ty. Další uvedli, že by situaci řešili přes soud,
linku bezpečí nebo sociální odbor městského
úřadu.
Z šetření dále vyplynulo, že pokud lidé shánějí informace o sociálních službách, zasednou
obvykle k internetu. To v dotazníku uvedla téměř polovina dotázaných. „Téměř 40 procent
respondentů zatím sociální služby nevyhledává. I tak by se mnozí spolehli na web, pokud
by si v budoucnu potřebovali nějaké informace
zjistit,“ vyčetl z podrobných dat Hloušek.
Získané výstupy jsou pro Pomoc v nouzi cenným vodítkem, jakým směrem zaměřit kampaň na posílení informovanosti o sociálních
službách. Prvním krokem bude představení
výsledků dotazníkového šetření jednotlivým
samosprávám. S tím bude souviset distribuce
nových informačních letáků o sociálních službách do informačních center a na městské a

obecní úřady. Následovat mají besedy na školách. Témata přednášek budou vybírána podle požadavků školy v návaznosti na jejich rámcové vzdělávací plány. „Znalosti o možnostech sociální práce a jejich prezentace na veřejnosti jsou velmi důležité a mohou být významnými faktory nejen v otázkách prevence
kriminality, ale i ke snižování sociální nespokojenosti v regionu,“ poznamenal Koprnický.
Poznámky pro editory:
Pomoc v nouzi, o. p. s. , je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory - například azylové domy, intervenční centra pro
oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod.
Pomoc v nouzi
Milan Hloušek

Výborné výsledky našich žáků na přeborech kraje
stolní tenis

Každý rok je vrcholem sezony jednotlivců v kraji krajský přebor. Letos bylo svěřeno
uspořádání kategorie starších žáků naší TJ.
Na deseti stolech v pěkném prostředí naší
sportovní haly bojovalo 25 chlapců a 14 dívek
o pět sad medailí a pět titulů krajského přeborníka. Vítězové dvouher si zajistili právo účasti na republikovém šampionátu. Připomínám,
že toto právo si už v letošní sezoně vybojovalo družstvo žáků. Jistě nikomu v naší TJ nepřibudou vrásky, protože bude třeba navýšit rozpočet naší organizace o náklady na účasti dalšího účastníka přeborů ČR.
Naši žáci Matěj Novotný, Vašek Pock, Michal
Janda a nový přeborník kraje David Moldavčuk dosáhli možná největších úspěchů v pětapadesátileté historii oddílu. Všichni si domů
odnesli alespoň jednu medaili. Bronzové ze

čtyřhry Janda a Novotný, ten přidal ještě jednu
z dvouhry, Pock stříbrnou ze čtyřhry. Skvělou
žeň zažil Moldavčuk. S Pockem získal stříbro,
s „vypůjčenou“ partnerkou Müllerovou z Lomnice druhou stříbrnou a ve skvělé formě prošel
soutěží dvouhry, když největšími soupeři v boji
za titulem mu byli spoluhráči Pock a Novotný.
Zvláštní ocenění zaslouží výkon Vaška Pocka
(krajské jedničky), který hrál s velkým sebezapřením nemocný. Po tomto turnaji Moldavčuk kolegu Pocka sesadil z pomyslného „trůnu“ na druhou příčku ve své kategorii.
Po sportovní stránce samé superlativy. Bohužel je to v mnoha případech jiné s vystupováním. Chybí kázeň, dodržování řádů, velké mezery jsou v dodržování základních pravidel slušnosti! Tam mají nejen naši žáci velké rezervy!
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Sport

Občas slyším „jsi trenér, je to také tvoje vizitka“ ano i já se na tomto problému částečně
podílím. Mojí snahou je svěřence naučit nějakým dovednostem.
Do jaké míry se to daří, ať hodnotí jiní. Faktem
je, že čas, který má trenér k tomu, aby učil děti
základům slušnosti ve srovnání s profesionálními pedagogy, nebo rodiči srovnání nesnese.
No jistě není třeba se hroutit, možná, že by
bylo dobré si vzpomenout, že nám bylo také

Sport

patnáct. Pravdou také je, že dospělí, kteří jednání mladých kritizují, jim velice často sami
nabízí špatný vzor!
Smutná je skutečnost, že ani na této významné události se mimo rodičů a stále (tří) stejných funkcionářů neukázal jediný dospělý člen
oddílu. Asi nikoho nezajímá, kdo je jednou případně nahradí. Poděkovat je třeba za pomoc
paní Rohlíkové. Velmi si ceníme přítomnosti
zástupce VV naší TJ Dr. Štrunce.
O. Volf

Že je osmdesátka vysoký věk?
U Mirka Štrunce to neplatí!
Je faktem, že tento skvělý atlet, vytrvalec doběhl k osmdesátce, předběhl ale cestou řadu
i padesátiletých staříků a stále maká.
Nestane se často, že v našem městě potkáte člověka, který by si zasloužil označení celebrita, člověk, který by pro druhé udělal tolik jako on. Připomeňme si, co mnozí z nás
nevědí. Dr. Štrunc zastával řadu významných
funkcí např. byl ředitelem Odboru tělovýchovy a sportu Úřadu vlády, pracoval jako člen
předsednictva Československého olympijského výboru. Jako člen realizačního výboru se
zúčastnil pěti olympiád. Jako jeden z organizátorů se podílel na přípravě a organizaci mistrovství světa v ledním hokeji, Evropského
šampionátu stolních tenistů, cyklistů a lehkých
atletů a celé řadě dalších významných akcí.
Taková kariéra a tyto činy bezpochyby řadí tohoto člověka k největším osobnostem našeho
města. Po právu se M. Štruncovi za své zásluhy dostalo řady státních ocenění.
Pro sport toho vykonal spoustu. Sám jako atlet to ve VŠ Praha dotáhl až k reprezentačnímu dresu, později jako trenér pomohl k repre-

zentaci svým svěřencům. Také v Kynšperku
pro tělovýchovu udělal obrovský kus práce.
Má zásluhu na tom, že mnozí kynšperští sportovci dosáhli významných výsledků, jemu patří
zásluha za vybudování řady pěkných sportovních zařízení. Říká se, že nikdo není nenahraditelný, obávám se, že u tohoto vitálního člověka to docela neplatí…
Přejeme ti Mirku do dalších roků pevné zdraví, ať ti dobře funguje rodina a ať ti sport přinese ještě hodně radosti. A také ti musíme poděkovat.

Oddíl kopané TJ Slavoj Kynšperk Vás srdečně zve na všechna domácí
utkání jarních částí soutěží v sezoně 2013-14.

Všechny informace o činnosti oddílu kopané naleznete na webových stránkách:
www.slavoj-kynsperk.cz

Kolo
15.
17.
19.
21.
23.
25.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
N.Role
Bochov
Chýše
D.Rychnov
Žlutice
Útvina

Kolo
18.
20.
22.
30.
26.
28.

Domácí
Kynšperk B
Kynšperk B
Kynšperk B
Kynšperk B
Kynšperk B
Kynšperk B

Kolo
16.
18.
20.
14.
22.
24.
25.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
Loket
Chyše
Lominice
Březová
Habartov
Kynžvart
Citice

Datum
06.04.
20.04.
04.05.
08.05.
18.05.
01.06.
08.06.

Čas
Ne 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00
Čt 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00

Kolo
18.
22.
24.
26.
28.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
Habartov
Svatava
Rotava
Kr.Poříčí
Lomnice

Datum
06.04.
04.05.
18.05.
01.06.
15.06.

Čas
Ne 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00
Ne 10.00

Hosté
Jindřichovice
H.Slavkov B
Svatava
St.Sedlo
Lomnice B
Krajková

Datum
29.03.
12.04.
26.04.
10.05.
24.05.
07.06.

Datum
06.04.
20.04.
04.05.
08.05.
01.06.
16.06.

Čas
So 16.00
So 16.00
So 16.00
So 16.00
So 16.00
So 16.00

Čas
Ne 15.00
Ne 15.00
Ne 15.00
Čt 15.00
Ne 15.00
Ne 15.00

Kategorie
Muži „A“

Kategorie
Muži „B“

Kategorie
Dorost

Kategorie
Žáci

O případné změně termínů jednotlivých utkání budete včas informováni na vývěsné
tabuli nebo na webových stránkách www.slavoj-kynsperk.cz

Sportovci TJ Slavoj Kynšperk
Za oddíl kopané Karel Bayer
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Noční obloha

Noční obloha

Březnová noční obloha nad Kynšperkem
V březnu se na obloze střídají zimní souhvězdí za jarní a 20. března začíná jaro.
K začátku jara patří neodmyslitelně i jarní
rovnodennost, to den i noc jsou stejně dlouhé. Tento den uctívali různé pohanské náboženství a i dneska se zapalují ohně v přírodě
na oslavu jara.
Pokud budete v noci venku zvedněte hlavu a
podívejte se nad sebe, na ústup zimních souhvězdí Oriona, Velkého psa s velmi jasnou
hvězdou Sírius a příchod jarních vládců oblohy Lva, Raka nebo Panny. Stane se tak přesně 20. března čtyři minuty před 18. hodinou.
Slunce vstoupí do znamení Berana a od tohoto dne bude Slunce vítězit nad nocí.
S jarní rovnodenností sice začíná astronomické jaro, večerní i noční obloha se ovšem mění
jen pozvolna. Proto si stále ještě můžeme vychutnat typická zimní souhvězdí, jako např.
Orion, nebo další zajímavé objekty; třeba v
malém dalekohledu viditelnou Krabí mlhovinu v souhvězdí Býka.
Jarní obloha je poměrně chudá na jasné hvězdy, ale můžeme na ní vidět více galaxií a galaktických kup. Jednu z nich najdeme v souhvězdí Panny, čítá asi tři tisíce galaxií, přičemž několik desítek je v dosahu amatérských
dalekohledů.
Jarní souhvězdí spatříme východním směrem.
V souhvězdí Panny se nacházi hvězda Spica. Nad Pannou, se rýsuje souhvězdí Pastýře. Poznáme ho podle toho, že připomíná velké písmeno P. Na konci písmena P nalezneme jasně oranžovou hvězdu Arcturus. Arcturus nalezneme i podle Velkého vozu. Ten se
v březnu nachází vysoko nad obzorem a pokud prodloužíme oj vozu a zachováme její křivost, dostaneme se právě na tuto jasnou hvězdu. Nejprve ale k orientaci na obloze - spojíme-li zadní kola Velkého vozu, tedy hvězdy Dubhe a Merrak, směr nám ukáže na sou-
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hvězdí Lva, které připomíná obrácený otazník.
Ve Lvu svítí jasný Regulus. Jeho spojením
s načervenalým Arkturem v sousedním souhvězdí Pastýře nad severovýchodem a o kousek níž jasné hvězdy Spiky v souhvězdí Panny, dostaneme nám už dobře známý tzv. jarní trojúhelník.
Pod tímto obrazcem najdeme souhvězdí Hydra a jižně pod ním velmi pěkné části Mléčné
dráhy s dvojicí nejznámějších /u nás neviditelných/ jižních souhvězdí Kentaur a Jižní kříž.
Pojďme k planetám.
Minulý měsíc nebyly pozorovatelné dvě. Tentokrát se jejich seznam rozrostl na tři - neuvidíme Merkur, Uran ani Neptun. Až na Merkur se všechny ztrácejí ve svitu Slunce, ocitnou se s ním v konjunkci. Čest zachraňuje Jupiter, viditelný po většinu noci v souhvězdí Blíženců, druhý obr Saturn, který je
na obloze ve druhé polovině noci kromě večera v souhvězdí Vah, Venuše, jako výrazná Jitřenka nad JV obzorem ráno před rozedněním v souhvězdí Střelce a Mars kromě večera po celou noc v souhvězdí Panny

do znamení Berana, 21. 3. - Měsíc v konjukci
se Saturnem, 27. 3. - Měsíc v konjukci s Venuší, 30. 3. - Měsíc v novu. Východ a západ
Slunce 15. 3. : 6:14 - 18:05
Co nás čeká …
Našeho vesmírného souseda, planetu Mars,
čeká Armageddon. Podle astronomů do něj
na podzim roku 2014 velmi pravděpodobně narazí kometa С/2013 А1 Siding Spring
o průměru 50 km, což bude mít katastrofální
důsledky. Při kolizi dojde k uvolnění energie
jako při mohutné termojaderné explozi o síle
20 miliard kilotun TNT a vytvoří kráter o prů-

měru 500 km.
Jestliže je kometa С/2013 А1 ledová, všechna voda, kterou obsahuje, skončí na povrchu
Marsu.
Ale protože na planetě je velmi řídká atmosféra, voda okamžitě sublimuje a přemění se
na led, který se zde nyní vyskytuje v malém
množství. A co na to Bruce Willis ?
Drobnost na závěr, 30. 3. si nezapomeňte posunout čas na hodinách z 2:00 SEČ na 3:00
SELČ.
Všem Beranům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Z úkazů stojí za zmínku konjunkce Měsíce s
Marsem se Saturnem a hvězdou Spica 19.
března. Nastane v jednu hodinu v noci, před
západem Měsíce. Přiblížení všech těles uvidíme i dvě noci následující. Planety budou v
blízkosti Měsíce pozorovatelná večer a v noci
v souhvězdí Panny a Vah nad JZ obzorem.
Nad JV obzorem bude jasně svítit Venuše.
Další úkazy:
1. 3. - Měsíc v novu /8:58/, 10. 3. - Měsíc
v konjukci s Jupiterem, 16. 3. - Měsíc v úplňku /18:07/,
20. 3. - v 17:56 hod začátek astronomického jara, jarní rovnodennost, Slunce vstupuje
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Kultura

Kultura

Ohlédnutí za výstavou rybích trofejí
Dne 10. 2. 2014 byla zahájena výstava rybích
trofejí v Panském domě v Kynšperku nad Ohří
pod záštitou MO ČRS Kynšperk nad Ohří. Výstava byla ke yhlédnutí do 28. 2. 2014.

Dobrovolníkům z řad rybářů za pomoc při instalaci exponátů na výstavní panely. Městskému kulturnímu středisku a paní Štěpánce Hendrychové za pomoc při realizaci této výstavy.

A všem majitelům rybích trofejí, kteří zapůjčili
trofeje svých úlovků pro potřeby této výstavy.
Ohlasy návštěvníků byly pozitivní.
Dušan Gregorka

Tato výstava byla ojedinělá v tom, že byla první a zároveň poslední, vzhledem k tomu, že
se jedná o preparace ryb v časovém horizontu
10 let a manipulace s vystavovanými exponáty musí být obzvlášť opatrná.

Poděkování patří panu Petru Křížovi za poskytnuté exponáty, které preparoval jeho
otec pan Mgr. Ivan Kříž (průkopník preparace
v Kynšperku nad Ohří a okolí). Panu Kalendovi, který pokračoval v preparování rybích hlav
v našem regionu.
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Kultura

Maškarní bál
Dne 15. února uspořádalo Městské kulturní středisko MAŠKARNÍ BÁL. Sešlo se zde
spoustu dětí, které si užily nejen legraci, ale
také si zasoutěžily a zatancovaly. Budeme se
na vás těšit opět příští rok.
Za MKS
Hendrychová Štěpánka

Městská knihovna
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
Středa:
Čtvrtek: 8. 00-12. 00

12. 30-18. 00
12. 30-17. 00
13. 00-18. 00

Novinky:
Pro dospělé:
Smith, C. B. – Plavat se žraloky
Sedaris,D. – Naháč
Šlik,P. H. – Den, kdy se potkali
Hughes,G. – Léto mrtvých
Fossum,K. – Kdo miluje jinak
Maurier,D. – Juliův vzestup
Wendel,S. S. – Než řeknu sbohem
Gamble,L. – Zvěrolékař a spol.
Historie:
Beverly,J. – Milenci a dámy
Benzoni,J. – Čas travičů:Zabili královnu!
Patricio,A. – Otrokyně od Nilu
Foley,G. – Můj hříšný markýz

Romány pro ženy:
Rychtecká,K. – Divoký leknín
Galen,S. – Lord a lady v utajení
Konopová,L. – Ukradená objetí
Laurens,S. – Ideální nevěsta
Lindsey,J. – Vášnivý vztah
Potter,A. – Kde je ta holka?

Detektivky a thrillery:
Rozkovej,P. – Na vlastní pěst
Šindelář,V. – Zločiny za časů c. k. monarchie
Cottam,F. – Obyvatel
Lamb,J. J. – Proradný medvídek
Marklund,L. – Svědek
Gerritsen,T. – Poslední na řadě
Hedström,I. – Úkryt ve Villette
Granger,A. – Pod těmito kameny
Voosen,R. – Motýlí dům
Flynn,G. – Temné kouty

Pro děti:
Favorite,E. – Hrdinky
Flanaga,J. – Hraničářův učeň 12
Eckertová,L. – Hustej internet
Cast,P. C. – Škola noci 8:Probuzená
Daugherty,C. J. – Noční škola
Za knihovnu
Irena Zolotarová
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Kino

PROGRAM KINA

BŘEZEN 2014

úterý 4. 3. v 16. 30 a ve 20. 00 hod.

RIVALOVÉ
Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách,
krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství.
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná
chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James
Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy
a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film
Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také
ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací. Přes
jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším
výkonům. Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara a další. USA / Německo / Velká Británie, MP, vstupné 50 Kč,
délka 123 min.

Kino

ne tu přísná hierarchie i mezi samotnými vězni. Obchoduje se se vším, co může zachránit život, nebo alespoň na chvíli oddálit smrt.
Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci
při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne fanatický důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer)
a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propadá jejímu kouzlu a zároveň se opájí krutostí
a mocí nad životem a smrtí rasově méněcenné bytosti. Navzdory každodennímu utrpení
se Vili a Colette sbližují. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního tábora.
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric Bouwer,
Ondřej Vetchý a další. Česko / Slovensko / Nizozemsko, MP, vstupné 50 Kč, délka 126 min.

úterý 25. 3. v 16. 30 a ve 20. 00 hod.

neděle 9. 3. v 15. 00 hod.

JASMÍNINY SLZY

OGGY A ŠKODÍCI

Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si
vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství
s bohatým podnikatelem Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik
rozpadnou na kousky. Jasmine se stěhuje
ke své sestře Ginger (Sally Hawkins), která
má skromný byt v San Francisku. Jenže útěk
z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý. Jasmine s nechutí přijímá práci recepční
v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes
všechno si hodlá i nadále zachovat aristokratické způsoby, i když je emocionálně na dně
a jejím nejlepším přítelem je koktejl antidepresiv a alkoholu. Když potkává Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplomata, který
je uchvácen její krásou, oduševnělostí a stylem, má dojem, že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká? Hrají: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Sally Hawkins a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 98 min.

Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 80 min.

neděle 16. 3. v 15. 00 hod.

PŘÍŠERKA V PAŘÍŽI
Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 90 min.
neděle 23. 3. v 15. 00 hod.

TITANIC
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 71 min.
neděle 30. 3. v 15. 00 hod.

PEJSKOVÉ MILIONÁŘI
Německo, MP, vstupné 30 Kč, délka 84 min.

úterý 18. 3. v 16. 30 a ve 20. 00 hod.

RIDDICK

úterý 11. 3. v 16. 30 a ve 20. 00 hod.

COLETTE
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a
krásné belgické židovky Colette (Clémence
Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem
a zlem a pravdou a lží. V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití. Vlád-
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Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas
smrti na pusté planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím.
Brzy na to se lovci odměn z celé galaxie nevědomky stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S jeho nepřáteli, přesně tam,
kde je chce mít, rozpoutá Riddick brutální útok
pomsty před návratem na svou rodnou planetu Furya, aby ji zachránil před zničením. Hrají:
Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff a další. USA / Velká Británie, MP, vstupné 50 Kč,
délka 119 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
BŘEZNU 2014
neděle 2. 3. v 15. 00 hod.

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Německo, MP, vstupné 30 Kč, délka 91 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
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:
místo:

17. – 21. března 2014
8. 00 – 17.00 hod.
zimní zahrada kina v Kynšperku nad Ohří
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
MKS Kynšperk nad Ohří 352 683 085
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Římskokatolická farnost Kynšperk nad Ohří

Mše svaté
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
každou neděli od 9:30
každou středu od 17:00
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.“ Mt 11, 28

V případě křtu, pohřbu, svatby či zpovědi
se obraťte na duchovního správce farnosti:
RD Milan Kučera O.Cr.
Fara sv. Maří, nám. W. Goetheho 1
357 57 Chlum Svaté Maří
Tel.: 352 682 891, mob.: 607 016 552
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Prodej bytu 4+1 v OV v Kynšperku nad Ohří
Nabízím k prodeji byt 4+1 v osobním vlastnictví v Kynšperku nad Ohří, ul. U Pivovaru. 88,7m2, plastová okna, zateplená fasáda,
balkon, velký sklep, 3. patro, výtah, výhled
na město. Byt se nachází uprostřed panelo-

vé výstavby (nejedná se o krajní byt) a má snížené měsíční poplatky. V celém vchodu jsou
pouze dva byty na patře.
Zájemci volejte: 774 683 349
T. Blažková

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: 400.000,-Kč
Prodej pozemku 406 m2 + mob. domek na Dřenici u Jesenice, cena: 490.000,-Kč
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 bytu 1+2 v OV, 58 m2, 4.NP, Cheb, ul. Májová, cena: 495.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 68 m2, přízemí, Sokolov, ul. Heyrovského, cena: 570.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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