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Pedikúra, Manikúra- Spa , Kraniosakrální terapie
Masáže: -klasická, reflexní, aroma celého těla, lávovými kameny
Zábaly: -detoxikační, parafínové, proti celulitidě, čokoládové

Kosmetické ošetření pleti, krku, dekoltu

Kompletní péče o pleť – standardní i luxusní ošetření pleti
Masáž obličeje, krku, dekoltu
Mikromasáž očního okolí
Ošetření ultrazvukovou špachtlí
Ozonizér

Semipermanentní prodlužování řas metodou „řasa na řasu“
Všem doporučujeme vyzkoušet infračervenou saunu
-Tiší bolesti kloubů
-Uvolňuje šlachy a ztuhlé svaly
-Krásně uvolní a předehřeje před masáží

Kraniosakrální terapie- pomáhá při:
-Migréně a bolesti hlavy
-Chronické bolesti zad a šije
-Chronické únavy a vyčerpanosti
-Dysfunkce centrálního nervového systému
-Stav po traumatickém poranění mozku a míchy

Podrobnější informace na www.salonkrasyHM
Těšíme se na Vaší návštěvu
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Slovo starosty
Vývoj tepla v Kynšperku nad Ohří
Základní škola
ZUŠ
Mateřská škola
Vánoce v Irsku

Klub Palička
Farmářské trhy
Kino
Kultura
Inzerce

ZDARMA

Návštěva ministra, ZUŠ, MŠ, hasiči

Z města

Vážení spoluobčané,
je zde další číslo kynšperského zpravodaje
a jak jsem slíbil, budu pokračovat ve výčtu
akcí, které naše vedení města zrealizovalo.
V dalším období se nám podařilo dokončit,
ve složitých geologických podmínkách, novou
komunikaci ke stavebním parcelám v Truhlářské ulici za téměř 750 tisíc korun. Tato komunikace byla vybudována společně s dešťovou
kanalizací a tím se podařilo tyto stavební parcely odvodnit a umožnit stavebníkům zrealizovat výstavbu rodinných domů. Přebytečná
voda byla svedena do Suchého potoka.
Další akcí, kterou jsme zrealizovali, byla výměna téměř 700 m napájecího kabelu v ulici
Jana Nerudy za téměř 500 tisíc korun. Tím se
nám podařilo zabezpečit přívod el. proudu pro
veřejné osvětlení, které bylo v havarijním stavu a tím odstranit časté výpadky.
V průběhu roku se nám podařilo zrekonstruovat čtyři autobusové zastávky za 400 tisíc korun a naši občané již nemusí čekat na příjezd
autobusu v nepříznivých povětrnostních podmínkách bez možnosti se ukrýt.
Jako každoročně jsme pokračovali v restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie a vzácných soch svatých Jana Nepomuckého a Jana Paduánského za téměř
500 tisíc korun, zároveň proběhla rekonstrukce kaple na Kamenném Dvoře za 406 tisíc korun a tím se nám podařilo zachránit další část
kulturního dědictví v našem městě.
Nedílnou součástí každoroční práce v rámci oprav a investic je rekonstrukce chodníků
v celém městě, letos se jich podařilo přes 700
metrů čtverečních.
Další samostatnou fází byla výměna oken
na městských objektech. Zde se uskutečnila
výměna těchto oken v budově ZUŠ a v prostorách, kde se nachází městská knihovna. Tato
výměna byla za téměř 400 tisíc korun. Mysleli jsme i na sportovní vyžití a proto jsme vymě-

nili a opravili mobiliář na cyklostezkách za 100
tisíc korun.
Zde je dobré se pozastavit nad tím, zda je nutné takto často se vracet na místa, která někdo vybuduje pro své občany a někdo jiný toto
zařízení ničí a demoluje. Zamysleme se nad
tím a nebuďme slepí, když někdo ničí něco,
co ostatní vybudovali pro užitek ostatních.
A to se netýká jenom cyklostezky. To je problém vybudování nového dětského hřiště v ulici Na Hrázi, kde se ničí oplocení a herní prvky,
které SM musí opravovat a tyto prostředky by
se daly použít na vybudování dalších potřebných věcí pro naše občany. Takto bych mohl
ve výčtu pokračovat např. na naučné stezce,
na sportovišti, u dřevěné lávky apod., kde se
nám schází naše omladina a posilněna alkoholem si svoji sílu dokazuje na věcech, které jsme vybudovali pro všechny naše občany.
Pokud se nezlepší přístup nás všech, budeme
v budování věcí, které nám mají sloužit k našemu prospěchu, jen velmi pomalu postupovat vpřed.
Ale abych se vrátil k investicím, podařilo se
nám také vedle oprav bytového fondu zrekonstruovat dva byty a ze sklepních prostor vybudovat další malometrážní byt v domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici č.p.
501 a mnoho dalších drobnějších rekonstrukcí a oprav.
Další samostatnou akcí je rekonstrukce křižovatky před Kynšperským pivovarem, kde jsme
vybudovali chodník od Truhlářské ulice do ulice Sokolovské, který navazoval na chodník
k autobusové zastávce, doplněný gabionovou
zdí, která bezpečně odděluje chodce od silničního provozu. Tato akce byla zhotovena v celkových nákladech 960 tisíc korun a bude pokračovat v tomto roce dobudováním chodníku
před ZUŠ a MŠ U Pivovaru. Akce byla realizována společně s celkovou rekonstrukcí celé
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křižovatky a bude zakončena položením nového asfaltového povrchu, realizovaného majitelem pivovaru.
Děkuji Vám za pozornost a příště se zaměříme
na akce, které se dokončují letos a nebo budou letos realizovány.

Dále připravujeme řešení problematiky zvýšení bezpečnosti v našem městě a problém čistoty města v souvislosti se zvyšujícím se počtem psů.
Váš starosta
Ing. Svoboda Tomáš

Vážené dámy, vážení pánové, vlastníci bytů, odběratelé tepla a služeb
spojených se správou domů a vašich bytů od naší společnosti Správa
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., vážení občané
Úvodem mi dovolte, abych se představil – mé
jméno je Werner Zährl a vykonávám od 8. 3.
2012 funkci jednatele společnosti. Společnost, jak je zřejmé z názvu, má ve vínku správu majetku jak městského, tak i soukromého.
Vzhledem k tomu, že stav městského majetku
se nepochybně dotýká každého občana města, uvádím stručný přehled námi obstarávaných činností:
– čistíme a udržujeme komunikace o celkové
ploše 178.136 m2 a délce 20.148 m, čistíme
a udržujeme chodníky o celkové ploše 46.800
m2 a délce 20.801 m, schody o ploše 292 m2,
udržujeme 6 mostků, 6 lávek a 3 hospodářské přejezdy, jsme správci veřejného pohřebiště se smuteční síní, 2600 hrobovými místy a kolumbáriem s 553 okénky a celkovou
plochou 20.994 m2, židovský hřbitov, veřejné
osvětlení s 19 přípojnými okruhy a 626 svítícími body, u veřejné zeleně ročně sečeme celkovou plochu 559.587 m2, kašny 3 ks, pomníky 3 ks, staráme se o chod věžových hodin
a v neposlední řadě svážíme komunální odpad
v množství 100-130 tun měsíčně a provozujeme sběrný dvůr. Pro vlastníky bytových jednotek spravujeme 44 SVJ a 798 vašich bytů.
V oblasti sídliště SNP vám dodáváme do objektů teplo a teplou vodu. Vzhledem k tomu,
že cena za dodávky tepla do vašich domovů
je jednou z položek, která významně ovlivňuje váš rodinný rozpočet, chtěl bych se o této
oblasti naší činnosti rozepsat poněkud po-
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drobněji, protože panuje názor na cenu tepla
v Kynšperku, že je neúnosně vysoká.
Proto se níže v tomto článku snažím o podání informace o vývoji ceny od doby mého nástupu u společnosti, kde jsem částečně mohl
ovlivnit náklady v ceně za r. 2011, zcela pak
za r. 2012 a 2013, jakož i předpokládané náklady na r. 2014.
Jako jednatel je mou povinností zajistit prosperitu společnosti, ale ne na úkor našich klientů, tj. Vás. Proto je mým cílem dosažení
ceny tepla na úrovni 500 Kč bez DPH.
Období let 2012, 2013 a 2014 dokazuje, že
díky celé řadě opatření se nám to daří i přes
nárůst DPH o 50%.
Vývoj ceny za posledních 5 let a kalkulace na
r. 2014: 2009 - cena GJ bez DPH 9 % 649,00
Kč s DPH 707,41 Kč
2010 - cena GJ bez DPH 10 % 643,00 Kč
s DPH 707,30 Kč
2011 - cena GJ bez DPH 10 % 634,92 Kč
s DPH 698,42 Kč
2012 - cena GJ bez DPH 14 % 607,62 Kč
s DPH 692,69 Kč
2013 - cena GJ bez DPH 15 % 597,91 Kč
s DPH 687,60 Kč
2014 kalkulace GJ bez DPH 15 % 580,14 Kč
s DPH 667,16 Kč
Správa majetku snížila v období 2009 až 2013
cenu bez DPH o 51,09 Kč. Dokonce i bez
ohledu na výši DPH došlo ke snížení ceny
o 19,81 Kč. S kalkulací ceny tepla na r.

2014 bude cena bez DPH o 68,86 Kč/
GJ nižší a s DPH o 40,25 Kč/GJ nižší.
K tomu snad jen poznámka, že v posledních
3 letech, pokud je mi známo, všude jinde cena
tepla stoupala. Viz graf na poslední straně.
Jak jsem se výše zmínil, některá společenství
po r. 2015 nechtějí prodloužit smlouvu na dodávku a odběr tepla a uvažují o investici do
vlastního zdroje, je to zcela nepochybně jejich
právo. Na setkání výborů společenství na sklonku minulého roku jsem se k této situaci vyjádřil
a shodou okolností v únorovém vydání časopisu Moderní obec vyšel článek „Většina zákazníků odpojením od teplárny neušetří“, autorem je ředitel TS ČR ing. Martin Hájek, Ph. D.
Z jeho článku bych chtěl některé myšlenky citovat.Podle průzkumu teplárenského sdružení se v České republice pro 9 z 10 domácností cena tepla zvýšila o méně než 3 %. Jak výsledky lednového průzkumu dále rozvedl ředitel TS ČR Ing. Hájek. Pro více než čtvrt milionu domácností napojených převážně na
soustavy zásobení teplem se zdroji na zemní plyn, černé uhlí nebo biomasu, se ceny tepla dokonce ani nezvýšily. Průměrná cena tepla ze zemního plynu je 625,- Kč/GJ. Do průzkumu, který byl uskutečněn na počátku ledna 2014, byli zapojeni dodavatelé zásobující
teplem 147 měst a obcí (1,22 mil. bytů). Řada
lidí přemýšlí o tom, zda by nemohli ušetřit tím,
že se od nás odpojí a pořídí vlastní kotel. Podle teplárenského sdružení na tom však nemůže drtivá většina vydělat, spíše naopak. Prodejci technologií na lokální vytápění, ve snaze vnutit zákazníkovi výrobek a získat provizi, často záměrně prezentují neúplné a zavádějící informace ohledně nákladů na vytápění, připomněl Ing. Hájek. Velmi často podle něj
dochází ke srovnání kompletních cen za teplo
stávajícího dodavatele pouze s cenou paliva
nabízeného lokálního způsobu vytápění. Tato
cena paliva je nesprávně uváděna jako koneč-

ná, přitom v ní nejsou započítané další, s výrobou tepla přímo související náklady. V případě dodávky tepla jsou tyto náklady již zahrnuty v ceně. V případě vlastní výroby tepla je
však zákazník musí hradit zvlášť. Tak třeba v
případě výroby tepla v plynovém kotli je k nákladům na nákup plynu na jednotku vyrobeného tepla nutno připočíst odpisy vstupní investice, náklady na elektrickou energii spotřebovanou na zajištění cirkulace topné vody, větrání atp., náklady na spotřebu studené vody,
dále náklady na revize a údržbu a další související náklady, kterými jsou pojištění, úroky z úvěru a řadu dalších. Jde o položky, které výrazně ovlivňují celkový pohled na ekonomickou výhodnost investice do vlastního vytápění. V neposlední řadě je nutno se zmínit o tom, že ne každý dodavatel kotlů má zájem na nízkých provozních nákladech. Dvakrát měř platí i pro případné odpojení odběratele tepla od stávajícího dodavatele. Podle
teplárenského sdružení by si proto každý odběratel tepla měl důkladně posoudit všechny
ekonomické a technické aspekty a především
si ověřit, zda tento krok pro něj bude skutečně výhodný. Zkušenost ukazuje, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty výrobce kotle či
tepelného čerpadla, který nemusí mít zájem
poskytovat zákazníkovi objektivní informace
a v případě poskytnutí zavádějících nebo vyloženě nepravdivých informací je velmi obtížně postižitelný, poznamenal Ing. Hájek. Radě
města jsem předložil návrh zajištění výroby
a dodávky tepla po skončení životnosti stávajících kotelen. Návrh vychází z vybudování
zdroje tepla, který bude vybaven jak klasickými kotli, tak bude využívat k doplnění požadovaného výkonu alternativní zdroje. Teplo bude
dodáváno do okruhu, do nějž budou nejkratší
cestou napojena odběrná místa. Kalkulovaná
cena vychází na 497Kč/GJ bez DPH.
Werner Zährl

3

Z města

Z města

Setkání ředitelů škol Karlovarského kraje
s ministrem školství
V pátek 14. 3. 2014 se uskutečnilo setkání ředitelů základních, praktických a speciálních
a středních škol s ministrem školství PhDr.
M. Chládkem,MBA, náměstkem ministra školství PhDr. J. Fryčem, ústředním školním inspektorem Mgr. T. Zatloukalem, hejtmanem
KK PaedDr. J. Novotným a dalšími zástupci
odboru školství KK. Jednání se zúčastnily i ředitelka ZŠ Mgr. L. Hrušková Bursová a zástupkyně Mgr. Š. Neubergová.
Ministr školství přiblížil přítomným představy
o fungování zejména regionálního školství, vyslechl otázky a připomínky ředitelů jednotlivých škol.
K jeho prioritám patří:
- řešení nedostatku kvalifikovaných pedagogů
v KK – spolupráce s PF plzeňské univerzity
k doplnění vzdělání pedagogů
- příprava nového systému financování regionálního školství

- snaha řešit platy pedagogů i nepedagogických pracovníků, dokončení kariérního řádu
pro pedagogy
- nutnost otevření přípravných tříd pro všechny předškolní děti
- zavedení povinné školní docházky v posledním ročníku předškolního vzdělávání
- podpora zdravého stravování, zdravého životního stylu – školních jídelen
- zavedení celostátních přijímacích zkoušek
pro přijetí do maturitních oborů
- mistrovské zkoušky po tříleté praxi absolventů učňovských oborů
- řešení provázanosti jednotlivých stupňů škol
napříč celým vzděláváním
A co my si pro naši práci můžeme přát? Ať
elán a síly novému ministrovi školství vydrží,
ať má skutečnou podporu celé koalice, protože pokud své vize uskuteční, pak bude dobře
zejména našim žákům a vašim dětem.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Hasiči mají nového pomocníka
Dne 5. 3. 2014 proběhlo u hasičské zbrojnice
slavnostní předání nového pomocníka na čerpání vody z rukou starosty města Tomáše
Svobody a hejtmana Josefa Novotného.
Při regionálních povodních, které postihly
i část města v červnu minulého roku, bylo vážně technicky poškozeno čerpadlo. O problému, který jednotce nastal, byl informován starosta města Tomáš Svoboda. Problém se začal řešit a je vyřešen.
Pomocí finančních prostředků od města a Karlovarského kraje jsme mohli pořídit moderní
a výkonné čerpadlo od německého výrobce
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Ziegler. Čerpadlo bylo pořízeno za 306 tisíc
korun. Město a Karlovarský kraj si částku rozdělily na půl.
Životnost čerpadla bývá kolem třiceti let. To,
o které jsme přišli v loňském roce při povodních, vyrobili v roce 1987. O jeho výměně jsme
ale uvažovali už předtím, bylo totiž krajně nespolehlivé. K jeho obsluze navíc musel být člověk mimořádně technicky zručný a trpělivý.
Proškolení a výcvik jednotky s novým čerpadlem „čtvrté“ generace proběhl 8. března
u řeky (u lávky). Zde se všichni členové přesvědčili o tom, jak je ovládání čerpadla jed-

noduché na rozdíl od starších typů a výkonnost čerpadla je téměř dvojnásobná cca 2300
l/min.
Podrobná technická data o čerpadle jsou
na stránkách města (městské organizace, hasiči, technika).

Tímto bych rád poděkoval zástupcům města
a Karlovarského kraje za podporu při obnově
veškeré zastaralé techniky.
Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk nad Ohří

Poděkování hasičům
Chtěl bych touto cestou poděkovat SDH Kynšperk nad Ohří a Policii ČR obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří za pomoc při otevření
bytu, čímž se zasloužili k vyřešení naší složité situace.

Ještě jednou jim všem děkuji a jsme rádi, že
máme takovéto členy SDH a Policie v našem
městě.
Březina Josef

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

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
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se již
rok setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
S kytičkou a gratulací navštívili zástupci města
v měsíci březnu jubilanty, kteří všichni oslavili
krásné životní jubileum 80 let: pana Miroslava
Štrunce, paní Dobromilu Musilovou, paní Marii
Zimovou a paní Jarmilu Votavovou.

Všem vám, milí jubilanti, ještě jednou přejeme
spokojený život a hlavně pevné zdraví!

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy navštívil
školu
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr.
Marcel Chládek, MBA, navštívil v pátek 14.
března 2014 naši školu. Pana ministra přivítali ředitelka školy Mgr. Lenka Hrušková Bursová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Štěpánka Neubergová a starosta města ing. Tomáš
Svoboda.

kancelář starosty
D. Hámorová
Dále se pan ministr zajímal o činnost přípravné třídy ve škole. Podíval se do domu dětí
a mládeže i do školní jídelny. Zavzpomínal
na začátky svého pedagogického působení,
pozdravil se s bývalými kolegy a zhodnotil, co
se za dobu 12 let ve škole změnilo.

Blahopřání
Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.

V měsíci dubnu 2014 oslaví své narozeniny
členka naší ZO SPCCH paní
Bremertová Eva
Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH

Pozvánka
Koncert v rámci Festivalu uprostřed Evropy – Mitte Europa
pátek 20. 06. 2014 v 19:30 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří

DANUBIUS OCTET SINGERS (SK)
Zazní písně Leoše Janáčka, Franze Liszta,
Eugena Suchoně, Nikolaie Kedrova a Pavla
Chesnokova
Vstupné 150,00 Kč (120,00 Kč žáci, studenti a ZTP, ZTP/P)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 19. 2. a 5. 3. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Pan ministr si prohlédl všechny budovy školy, tělocvičnu a městské sportoviště, navštívil
třídy na I. i II. stupni, popovídal si zcela neformálně se žáky. Káťa Kluchová z I. B přečetla úryvek z přinesené knihy. Všichni jí zatleskali a pan ministr napsal pochvalu do žákovské knížky. Vašek Vaňura z V. B předvedl za všechny ve třídě, jak umí šplhat po tyči.
Páťáci ukázali, jak tvoří komiksy a v přípravné
třídě spolu s Ferdou mravencem přivítali hosty malí broučci.

Pana ministra doprovázeli PhDr. Jindřich
Fryč, náměstek ministra, MŠMT, Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, ČŠI,
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje. Více o návštěvě na:
- http://www.zs-kynsperk.cz/skola/fotogalerie/
fotogalerie-2013-2014/c493-ministr-ve-skole/
-http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/
Mgr. Lenka Hrušková Bursová
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Výlet za vysvědčení

Den čtení

V pátek 31. 1. 2014 měly děti pololetní prázdniny, proto pro ně vychovatelky ze ŠD a DDM
připravily výlet. Byl sice „pouze“ do Sokolova,
ale žádný šrám na dojmech, zážitcích a vzpomínkách rozhodně nevznikl.

V naší základní škole se 14. března konal již
tradiční Den čtení, tentokrát okořeněný návštěvou ministra školství.
Smyslem Dne čtení je podpořit zájem o čtenářství, seznámit děti s knihami, které by si
mohly přečíst, ukázat dětem, že knihy nám neslouží pouze jako zdroj informací, ale že nás
také mohou potěšit, pobavit, pohladit na duši,
rozplakat, rozesmát a v neposlední řadě donutit k zamyšlení.
Na závěr jsme si nechaly sladkou tečku
a to v podobě návštěvy cukrárny, kde se nám
všem, hlavně dětem, moc líbilo.

Už samotná jízda vlakem byla pro děti jedním
velkým zážitkem. V několika případech dokonce úplně prvním zážitkem tohoto druhu.
Dalšími byly pak krásné kresby zdobící sokolovské nádraží, most Lásky přes řeku Ohři a
prohlídka expozice sokolovského zámku se
soutěží.

Jak tedy náš Den čtení probíhal?
Nejmladší děti na1. stupni se společně se svými vyučujícími vydaly do pohádky. Připomněly si pohádky známé i ty méně známé, poznávaly a kreslily pohádkové postavy, zahrály si
maňáskové divadlo, tvořily kvízy, přísloví a hádanky.
Starší žáci na 1. stupni prezentovali svoji oblíbenou knihu, pokusili se o dramatizaci pohádky a seznámili se s historií komiksu, který pak
sami také velmi pěkně a vtipně vytvořili.
Na 2. stupni se děti nejvíce těšily na první vyučovací hodinu, kdy jim měli učitelé představit svoji nejoblíbenější knihu. Během hodiny
tak mohli naši žáci slyšet předčítání z knih Forrest Gump, Imámova dcera, Osudy dobrého
vojáka Švejka, Robin, Čarodějův učeň, Broučci, Wayne Gretzky, Inferno, Deník malého poseroutky, Jak jsem potkal ryby.

V následujících hodinách děti četly nové knihy a pracovaly s jejich příběhem. Nechyběly
také literární hrátky, kvízy a soutěž v kvalitě
a rychlosti čtení.
Nejlepší čtenáři a luštitelé kvízů byli náležitě
oceněni diplomem a knihou.
Věřím, že jsme společně s knihami strávili pěkný den, na jehož konci zazněla od několika žáků krásná věta:„ Paní učitelko, mohl
(a) bych si knihu půjčit domů? Chtěl (a) bych
si ji dočíst.“

Soutěž ve čtení 6. – 7. třídy
1. místo – Lukáš Rozmuš, 7.B – 229 slov
2. místo – Eva Králová, 7.A – 199 slov
3. místo – Lucie Židlická, 6.B – 197 slov
Soutěž ve čtení 8. – 9. třídy
1.místo – Petra Hendrychová, 8.B – 203 slov
2.místo – Vilém Dušek, 9.B – 198 slov
3. místo – Oldřich Horák, 8.A – 194 slov
Mgr. Markéta Spiříková

Vychovatelky H. Soukupová a J. Tomsová
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ZUŠ

Výtvarníci ze ZUŠ Kynšperk aktivně trávili čas
jarních prázdnin

Střípky z MŠ školní
21. 2. 2014 - maškarní dovádění

Hned na začátku jarních prázdnin se sešlo několik nadšených výtvarnic ze ZUŠ, aby
se na žádost paní Zdeňky Řezáčové pustily do výzdoby prostor společenské místnosti
v Domě seniorů v Dolních Pochlovicích. Domluvili jsme se na malbě stěn a námětem se
stala roční období. Každá stěna je zaměřena
na jedno z těchto období.

Šest děvčat se práce na stěnách zhostilo
s nadšením a práce se dařila. Velkou podporou byli i senioři, kteří sledovali, jak dílo každým dnem roste a ani personál nezapomínal
nejen chválit, ale i zajišťovat nám občerstvení. Dozvěděli jsme se, že místnost bude sloužit seniorům s omezenou hybností. Jsme rádi,
že se tito senioři budou dívat na přírodu alespoň zprostředkovaně díky našim nástěnným
malbám.

27. 2. 2014 – vycházka k řece, krmeni kachen a labutí

Chtěla bych touto cestou poděkovat nadšeným děvčatům: Veronice Třískové, Lence Špinarové, Katrin Chaloupkové, sestrám Marii
a Magdaléně Wagnerovým a Lucii Knoblochové z výtvarného oboru, že daly přednost této
chvályhodné práci před lenošením u televize,
či u počítače a odvedly kousek užitečné práce.
Za výtvarný obor ZUŠ
Věra Medvecká
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25. 2. 2014 - výstava rybích trofejí v Panském domě

12. 3. 2014 – návštěva knihovny - hvězdičky

11. 3. 2014 – pohádka o třech prasátkách pro předškoláky
v divadle v Sokolově

14. 3. 2014 – návštěva knihovny - sluníčka

Speciálně pedagogické centrum – informace pro
rodiče, školy, pediatry a další odbornou veřejnost

13. 3. 2014 - sluníčka hrají pro hvězdičky pohádku o rukavičce
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Speciálně pedagogické centrum (dále jen
SPC) je školské poradenské zařízení, které
zajišťuje individuální péči dětem a žákům zejména s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a se zdravotním a sociálním
znevýhodněním. Péče je poskytována také
dětem se smyslovým postižením, pervazivními vývojovými poruchami a ADHD/ADD, autismem. SPC, jehož činnost vykonává Základní
škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, má několik pracovišť, a to:
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary,
SPC Sokolov, K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov,

SPC Cheb, Hradební 17, 352 02 Cheb
SPC Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603,
353 01 Mariánské Lázně, Vítězství 29, 353 01
Mariánské Lázně.
V SPC pracují speciální pedagožky, sociální
pracovnice a psycholožky, které na základě
komplexního vyšetření a následné diagnostiky doporučují rodičům dětí, žáků a studentů se
zdravotním postižením odpovídající péči, popřípadě zařazení do odpovídajícího typu školy (vhodný vzdělávací program). Nabízejí také
individuální péči klientům v prostorách SPC
do věku 26 let a poradenskou činnost pro jejich rodiče a školy. Jedná se o logopedickou
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péči, individuální rozvoj klientů (zrakové, sluchové a hmatové vnímání, grafomotorický rozvoj, rozvoj jemné a hrubé motoriky, řečový rozvoj), vzdělávání žáků s nejtěžším typem postižení (hluboké mentální postižení či kombinované postižení). Činnost SPC se uskutečňuje
ambulantně na pracovišti centra a návštěvami
pedagogických pracovníků centra ve školách
a školských zařízeních, případně v rodinách,

Zajímavosti

v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním
postižením. Krajský koordinátor pro oblast autismu pracuje v SPC Mariánské Lázně.
Více informací můžete získat také na adrese
www. specskoly.cz.
Mgr. E. Dvořáková,
speciální pedagog SPC

IRSKO: Variace na vánoční téma
Milí čtenáři,
venku už nám příroda řádí, svátky jara jsou
za dveřmi. Já vás však, s dovolením, vrátím
o nějaký ten týden zpět, zavzpomínám a popíšu vám, jak vypadaly ty nejvýznamnějších
svátky v roce – Vánoce – v Irsku.
Advent odstartoval čtrnácti stupni a suchem,
což loni v Evropě nebylo nijak výjimečné. Zimní bundu jsem užila dvakrát a koupě zimní
obuvi se ukázala zcela zbytečnou. Jak se tedy
poznalo, že se blíží Vánoce? V prvním prosincovém týdnu proběhla koupě adventních Hello Kitty a Homer Simpson kalendářů. Čecha
by zaskočilo pětadvacet okýnek místo našich
dvaceti čtyř. Inu, Santa Claus na svých saních
přilétá do Irska o pár hodin později než náš Ježíšek, a to 25. prosince ráno.
Už ke konci listopadu začal nácvik na dětskou
vánoční besídku, které se účastnily obě mně
svěřené ratolesti. Nácvik u malé irské princezny spočíval ve čtení textu, neboť jí byla ve vánočně laděné hře My tři králové přidělena role
vypravěče. Starší exemplář „vyhrál“ roli prince
v rockově laděné pohádce Popelka. Nacvičovalo se kdekoli a kdykoli, během příprav jsem
si vyzkoušela roli diváka, univerzální herečky
i kulis.
Druhou adventní neděli jsem se přesvědčila,
že pokud je třeba něco tematicky nazdobit,
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v Irsku v tomhle případě neznají slovo „skromnost“. Nedávné říjnové halloweenské kostry,
umrlce a lebky vystřídalo jehličí, světla, světýlka, Santové, sobi, a tomu všemu vévodil
dvoumetrový smrk v kuchyni v provedení zlato
červeném. Tyto exkluzivní vánoční vjemy navíc obohatil příjezd rodinné přítelkyně, třicetileté Španělky Zairy, která s námi strávila dalších 5 dní. A ty byly! Legrace, španělské tortilly, povídání u kávy, legrační španělský přízvuk

a společný výlet do shopping centra. Nádherné zpestření a zisk nové kamarádky. Samozřejmě se v tuto dobu kompletně celá rodina
včetně mě a Zairy, babiček i tetiček zúčastnila oné školní besídky a ta byla tak famózní,
že se usmívám doteď – naše malá, nervózní
a roztomilá princezna čtoucí svůj text, úchvatný výkon prince, ála rockové hvězdy, zakoktávající se děti, suchý humor, vtipné poznámky příbuzných během představení, podporující rodiče, smějící se obecenstvo, nekonečný
potlesk… večer pak zmrzlinový pohár a ráno
do školy až na 11. hodinu. Takové jedno obyčejně neobyčejné školní představení – další
do sbírky neopakovatelných zážitků.

Ke konci druhého adventního týdne jsme se
dali do pečení perníčků. Děti vykrajovaly, zdobily, asistovaly. Sice jsme místo vánočních
zvonečků a andělíčků měli vánoční hrochy,
slony a želvičky, ale jak říkají moudří myslitelé:
důležitý je obsah a ne forma, nebo formička.
U kávy, vedle které se na stole tetelilo čes-

ké vánoční cukroví, jsme si zanadávali na všudypřítomné předvánoční třeštění a vyprávěla
jsem, jak to chodí u nás. U nás to chodí ještě
docela hezky. Třetí adventní víkend jsem totiž vyrazila do Dublinu na nákup dárků. Nevím, proč vánoční shon v Irsku nebyl použit
do nějakého apokalyptického hororu. Nemožnost zaparkovat, fronty až ven, rozházené regály, vzduchem poletovaly tašky, papíry, možná i lidi. Vážně zážitek na celý život. Alespoň
pro mě.
Po setmění jsme s přáteli vyrazili prohlédnout
si vánoční osvětlení v centru a já se definitivně
přesvědčila, že rodina, ve které bydlím, není
v Irsku jediná, která je posedlá výzdobou. Vše
v centru svítilo, hrálo, vonělo, všude různá hejblata, cinkadla, popřípadě břinkadla, ve výlohách ozdoby, umělý sníh i pohyblivá zvířátka.
Inu, Vánoce! Sobotní večer jsme pak věnovali předvánoční rozlučce, která byla čistě česko-slovenská a nesla se v duchu ochutnávání
různých druhů dovezených pálenek.
Neděli jsme pak zasvětili vánočním trhům.
Tedy trhy… mají tu takové kulturně multifunkční molo, kam naskládali několik stánků. Plusové body sice Irové nahnali tím, že u všech
stánků byly vyvěšeny zelené vlajky s nápisem
Pilsner Urquell, ale o řadu bodů přišli vysokými cenami a mdlým sortimentem. Na německé vánoční trhy v Dresden, Regensburgu, Norimberku nebo jiných městech prostě nemají.
Hlad jsme tak šli zahnat do česko-slovenské
restaurace Pifko u pravého břehu řeky Liffey,
nechali se obsloužit českou obsluhou a pochutnali si na českém jídle, pak si koupili Margotku v sousedícím Slovakpointu a jeli rozjímat zpět do mého víkendového dublinského
útočiště.
Než jsem se vydala do Čech užít si pravé české Vánoce, užila jsem si jedny irské. Měli jsme
vymazlenou večeři, následovalo rozdávání
dárků a vyprávění u vína až do noci. Vánoční
atmosféra kroužila kolem nás, usmívali jsme
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se, smáli se, kochali se světýlky na vánočním
stromku a děkovali si za celý ten půlrok spolu
strávený pod jednou pospolu držící střechou.
Bylo jednoduché zvyknout si na irský styl života a oblíbit si jejich děti. To si nedovedete
představit, co jsou schopné vymyslet. A tak i já

Kultura

jsem měla své „novoroční“ předsevzetí – pořídit si zvláštní sešit a všechny ty jejich kousky a
poznámky si zapisovat. Co slovo, to perla! Život v zemi zeleného trojlístku je jeden nahromaděný, exkluzivní zážitek!
Táňa Blažková

Klub ,,Palička“ pokračuje
I v tomto roce pokračuje setkávání žen z klubu ,,Palička“. Učíme se nové techniky ručních
prací a zdokonalujeme se v klasických – v paličkování, pletení, vyšívání a háčkování. Navzájem si předáváme zkušenosti a povzbuzujeme se při překonávání drobných ,,záludností“ naší práce.
Za uplynulou dobu jsme se staly dobrým kolektivem. Dokazuje to i přiložený snímek ze
společných oslav šedesátých narozenin naší
členky paní Z. Lentesové.
Chcete-li se k nám přidat, přijďte v úterý odpoledne do zasedací místnosti radnice v Panském domě. Každý bude vítán.
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Farmářské trhy
Farmářské trhy, které se již druhý rok budou
konat na parkovišti naproti kostelu, dostanou
letos atraktivnější podobu.
Nebudou se konat v pátek, ale v úterý (každý měsíc vždy po 15. ) od 9.00 do 16.00 hodin.

Premiéru budou mít také prodejní stánky, které vyrobili zaměstnanci Správy majetku Kynšperk nad Ohří. Zveme více prodejců a věříme, že si každý najde to své. Přijďte se podívat, nakoupit a podpořit naše trhovce.
					
Alena Fiedlerová

Farmářské trhy se budou konat:

15.
20.
17.
15.
19.
16.
21.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Za klub ,,Palička“
K.Studeničová
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Děti si v pivovaru užily veselý masopustní rej
Kynšperk nad Ohří (4. března 2014) – Desítky dětí vyrazily v neděli odpoledne na masopustní zábavu do Kynšperského pivovaru. Čekaly je tu soutěže, hry a karnevalová diskotéka. V houfu tančících masek byli k vidění piráti, princezny, čarodějnice, berušky, příšerky
Monster High, dále pak šerif, dopravní policista a ze zloduchů tu byl zastoupený Darth Vader z Hvězdných válek.
Všechny děti se skvěle bavily a kdo se zapojil do připravených her, dostal od velkého čaroděje s orlím nosem sladkou odměnu. Nejdříve se malé ratolesti černého démona trochu bály, ale když zjistily, že je hodný, rády si
od něj dobrotu vzaly.
Jelikož se venku hlásilo jaro a slunce příjemně
hřálo, vyběhly masky na pivovarský dvůr, kde
se společně fotografovaly. Zamávaly do objektivů a pak se opět odebraly tancovat a sko-

tačit do zimní zahrady v přilehlé šenkovně.
A zatímco děti spokojeně dováděly, rodiče
mohli ochutnávat zabijačkové speciality – prdelačku s kroupami, jelítka, jitrnice, vepřový
ovar nebo masopustní koláčky.
„V pořádání podobných akcí pro děti chceme pokračovat i nadále. V neděli 23. března
k nám přijedou herci ze Západočeského divadla v Chebu. Pro dětské publikum budou mít
připravené společné zpívání a veselou pohádku,“ popsal plánovaný program Radek Vomočil, ředitel Kynšperského pivovaru.
O radovánky a povyražení nebude nouze ani
o Velikonocích. „Pokud nám bude přát počasí, tak bychom jarní svátek rádi oslavili venku
pod širým nebem. Věřím, že se k nám připojí
i Kynšperáci a lidé ze širokého okolí,“ poznamenal Vomočil.
Milan Hloušek

Bylo to hezké – slavili jsme...
Když v pátek 7. 3. kolem patnácté hodiny přicházelo více seniorů a seniorek do „zimní zahrady“ městského kulturního střediska, málo
koho z kolem jdoucích napadlo, že svaz postižených civilizačními chorobami připravil pro
své členy oslavu MDŽ.
Sešlo se 94 členů i nečlenů našeho „spolku“.
S velkým potěšením jsme přivítali malé mažoretky s paní učitelkou Mgr. Danešovou, které
svým vystoupením byly pro nás pomyslnou kytičkou – dárkem nejmilejším, dárkem od dětí.
Děkujeme šikovným děvčátkům, ale nejen
jim, děkujeme i jejich maminkám za to, že vedou své dcerky k velmi hezkému, ale i náročnému koníčku. Ony, ty malé mažoretky, jsou
zárukou, že v Kynšperku mažoretky byly, jsou
a budou a to každé město nemá.

Salvy smíchu a silný potlesk provázely vystoupení dospělých „vesnických mažoretek“ z Nového Kostela. Dámy středního i vyššího věku
s různým obvodem pasu nás nejen pobavily,
ale přesvědčily o velkém pochopení pro legraci, o tom, že v každém věku můžeme sobě i jiným udělat radost.
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Po vystoupení jsme si zazpívali, zatancovali, popovídali si a při loučení vyslovili naději, že se sejdeme zase a nebudeme čekat až
na MDŽ.

Odpoledne 7. 3. bylo pro nás, účastníky zábavného odpoledne, příjemným prožitkem.
My v Kynšperku máme totiž štěstí, že vedení města – pan starosta a paní místostarostka - sledují naše počínání. Spolupráce a péče
o seniory není pro MěÚ, MKS, ZŠ, ZUŠ jen nic
neříkající formalitou.
Děkují „holky seniorky“ a „páni senioři.“
za výbor SPCCH
H. Petrášová
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Chovatelé bilancovali
na výroční schůzi dne 22. 2. 2014. Byla to
druhá výroční schůze po založení ZO v roce
2012, kdy se sešlo 22 odvážlivců na ustavující schůzi. Tehdejší přijaté usnesení a rámcový plán činnosti na rok 2013 vzbudil u přítomných zástupců UV ČSCH, krajského sdružení a OV ČSCH tak trochu úsměv na tváři. Moc
nevěřili, že naše ZO bez jakéhokoliv materiálního vybavení a finančních prostředků může
v prvním roce své činnosti stanovené cíle naplnit. Dnes můžeme s radostí konstatovat, že
jsme to díky obětavosti většiny našich členů
dokázali. Nebyli jsme pasivní a pořádané akce
byly hodnoceny návštěvníky jako mimořádně
pěkné po všech stránkách. Ať to byly zábavy
(Velikonoční a Jiřinková), které jsme okořenili zajímavým programem (mažoretky, soutěž
na podporu chovatelství, volbou páru sympatie a miss Jiřinkové zábavy). Zábav se zúčastnili i chovatelé z jiných ZO. Největší naší akcí
bylo uspořádání první oblastní výstavy králíků,
drůbeže a holubů a první krajské samostatné
výstavy MCH. Záštitu nad výstavou převzal
hejtman KK a starosta města Kynšperk nad
Ohří. Výstava svým rozsahem patřila k těm
největším v ČR. Vystaveno bylo cca 680 kusů
zvířat z karlovarského a plzeňského kraje
a přátel ze SRN. Potěšující byla účast 26 MCH.
Více jak 800 dospělých návštěvníků a několik
set dětí z mateřských škol a žáků ZŠ, kterým
jsme umožnili hromadné návštěvy v den posuzování zvířat. Po oba dva dny trvání výstavy se konaly farmářské trhy, vystupovala dechovka a country skupina. Své umění předváděly mažoretky, pěkně dotovaná byla též soutěž na podporu chovatelství. O občerstvení se
postaral stánek pivovaru Zajíc a vlastní občerstvení, v režii ZO. Chválu na výstavu jste si
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Vydařený včelařský ples
mohli přečíst v časopisu Chovatel, v Kynšperském zpravodaji nebo se podívat na reportáž
televize ZÁPAD. Rád bych citoval první větu
z článku posuzovatele. Cituji: “Kynšperští chovatelé posadili laťku všem výstavám ČSCH
hodně vysoko. Přirovnal bych to ke skoku o
tyči.“ Teď už je jen na nás udržet laťku takto
vysoko. Rovněž ekonomicky byla výstava velmi úspěšná. Další radostnou informací je, že
výstavu jsme uskutečnili (vyjma několika vypůjčených klecí) vlastním výstavním funusem
(klece, krmítka, voliery). Něco jsme koupili,
něco jsme si sami vyrobili. Bylo odpracováno
více jak 1200 brigádnických hodin.
Dalším úspěchem ZO v uplynulém roce je
stav členské základny. K dnešnímu dni naše
ZO sdružuje 39 členů. Ve svém středu máme
8 mladých chovatelů, což je v rámci ČR něco
nevídaného. Určitě držíme věkový primát
v průměrném věku chovatelů, který je 39 a počtem chovatelek, kterých je nadpoloviční většina.
Předem chceme poděkovat městu Kynšperk
nad Ohří, městskému kulturnímu středisku
a vedení základní školy.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne
25. 1. 2014 již 32. Včelařský representační
ples v pěkném prostředí Zámecké restaurace
v Kaceřově.
Opět zahrála k tanci a poslechu krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“. V průběhu plesu se konala již neodmyslitelná dámská volenka o krásně zdobená perníková srdíčka. Tyto
upekly a pěkně ozdobily manželky a dcerky
včelařů. Tímto jim ještě jednou děkuji a to jmenovitě pí. Chalupové, Štambergové, Hořejší,
Křížové, Kuhlové, Lhotkové, Mizerové, Šnicerové, Bertlové, Kabátníkové, dceři Sáře, Elišce Krejčí a Veronice Křížové.
Hudebníci se předvedli perfektní svolávačkou na parketě. Přítomnými byl ples hodnocen
kladně a již se vesměs všichni těší na další 33.
Ten se uskuteční 24. 1. 2015 a snad již v novém sále kynšperského pivovaru.
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se svými dary na něm podíleli.
Byli prezentováni na každém stole a to:

Republikový výbor ČSV Praha,
včelaři ZO ČSV Kynšperk,
Město Kynšperk nad Ohří,
Jatka Rudolec - p. Černohorský,
Kynšperský pivovar – p. Vomočil,
Pikolo – p. Piskačová Kaceřov,
Lékárna - p. Moravčíková,
Farma Kaceřov - p. Šupka,
Farma K. Dvůr - p. Ifkovich,
Stavebniny Kessl,
Pizzerie Kynšperk,
Restaurace u Splavu – p. Kazilovský,
RE-ZA Citice,
Lincont - p. Decastelo,
Masáže Kynšperk – p. Andresíková,
Malířství S. Sedlo - p. Šnábl,
Truhlárna - p. Košata,
Drogerie – p. Dreiseitlová,
Alfik – p. Fiedlerová,
studio Šarm – p. Prančlová,
Autodoprava - p. Beran,
ZD Chotíkov – Novákovi,
Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš,
Motto – p. Lhotský,
CDF servis – p. Dvořák,

Je třeba popřát všem chovatelům a chovatelkám do letošního roku hodně zdraví, štěstí
a radosti z chovatelských úspěchů a poděkovat za obětavou práci pro ZO.
Všechny zájemce o chovatelství rádi přivítáme ve svém středu. V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 722 656 014
Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
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Střední živnostenská škola Kynšperk,
Restaurace Kašna - p. Borecký,
Kovářství – p. Horváth,
Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák,
Soukromý zemědělec – p. Přibylová Liboc,
Restaurace Chlum Sv. Máří – p. Slánský,
Petrklíč léčivé byliny- p. Mrva,
Sedlářství - p. Novák,
Květiny – p Ambrozková,
Řeznictví – p. Košata,
Pedikúra „Miscel“ Kynšperk,
Pneuservis – p. Pavlovič,
Barvy a laky Dolní Rychnov,

Farma D. Nivy – p. Kříž,
Studio Sokolov – p. Zástěrová,
Prodej krmiv Krajková – p. Doležalová,
salon krásy HM,
Česká pošta Kynšperk,
p. Medvecký,
p. Hánová,
p. Tenglerová.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s.,
Kynšperk nad Ohří

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:
Středa:
Čtvrtek:

8.00-12.00
8.00-12.00

12.30-18.00
12.30-17.00
13.00-18.00

Novinky:

Rybářský ples
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kynšperku nad Ohří pořádala dne osmého února 2014 Rybářský ples, který se konal
v Zámecké restauraci v Kaceřově.
K tanci i poslechu hrál Sokolovský taneční orchestr. Pro účastníky plesu byl zajištěn dovoz
na ples i odvoz zpět autobusem zdarma. Byla
zajištěna i bohatá tombola. V půlnoční pauze,
kdy orchestr večeřel, byla na sále uspořádána soutěž párů. Úkolem muže bylo trefit se třikrát rybářským prutem se závažím do připraveného terče a úkolem dámy bylo vypít třetinku kynšperského Zajíce a to vše v co nejkratším čase. O to, aby tanečníci nežíznili, se výborně starala obsluha zdejší restaurace. Příští ples se již dle ujištění ředitele Kynšperského
pivovaru bude konat na sále, který tato firma
ve svém areálu buduje.
O to, že se ples zdárně povedl, se zasloužili také sponzoři, kteří svými dary do tomboly
přispěli.

Delaney,L. – Vraždy bez svědomí
Žáček,J. – Zběsilá bezmoc
Carlo,P. – Ledař
Expert,J. – Vrahova žena
Hall,M.R. – Koroner
Jungstedt,M. – Umírající dandy
Černucká,V. – Naše heslo Apokalypsa
Cole,M. – Gang
Clark,M.H. – Každý něco skrývá
Ohlsson,K. – Sedmikrásky
Ptáčková,J. – Dva kroky od stínu
Galbraith,R. – Volání kukačky

Pro dospělé:
Pro děti:
Jsou to :
Lékárna Primula - paní Moravčíková
Paní Alena Vlčková
Obuv paní Věra Milotová
Kynšperský pivovar
Lasting paní Walterová
GPH pan Loník
Papírnictví paní Fiedlerová
Statek Kaceřov pan Bohumil Šupka
Koberce pan Milan Klesa
Autodoprava pan Josef Rybár
Penny Kynšperk nad Ohří
Restaurace Kašna pan Borecký
Zemní práce paní Martina Křivková
Stavebniny Kessl
Maso uzeniny Odrava pan Košata
Agrokombinát Dolní Žandov pan Hnát
Kadeřnictví paní Marcela Šmatová
SEF Slavoj Kynšperk
Český svaz chovatelů pan ing. Neubauer
Myslivost pan Břicháček
Paní Pavla Macajová – Milotová
Pan Uhlík
Oldřich Milota
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Detektivky a thrillery:

Kundera,M. – Žert
Ratner,V. – Stín badyánu
Olivek,L. – Panika
Mc Clure,K. – Tajemství
Bronský,A. – Rozbité zrcadlo
Ward,J.R. – Nezapomenutelná
Gavalda,A. – Billie
DiSclafani,A. – Jezdecký tábor Yonahlossee
Romanová,L. – Milosrdný spánek
Historie:
Cornwell,B. – Sharpova čest
Cartland,B. – Hvězda lásky
Howell,H. – Slib z Vysočiny
Aiken,J. – Sirotek z Highbury
Plaidy,J. – Marnotratná královna

Kade,S. – Mezi nebem a zemí
Vašíček,A. – Zajatci ďáblova chřtánu
Scheffler,U. – Muž s oranžovou maskou
Kolezsar,M. – Zaříkávač koní
Hagmar,P. – Milla zrada
Konstantine,B. – Človíček Tom
Westhoff,A. – Amélie v Paříži
Kimmel,C.E. – Ve škole straší
Morkes,P. – Komisař Vrťapká a tajemství mahárádžova vejce

Upozorňujeme čtenáře, že v době
od 24. 3. 2014 do 3. 4. 2014
bude knihovna z technických
důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Romány pro ženy:
Roberts,N. – Dům na útesu
Třeštíková,R. – Dobře mi tak
Gesthuysen,A. – Jsme přece sestry
Spalding,N. – Láska na třetí
Sorensen,J. – Ella a Michael navždy

Za knihovnu Irena Zolotarová

23

Kino

PROGRAM KINA
DUBEN 2014
úterý 1.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
HOŘÍCÍ KEŘ
Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu
1969 a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší
společnosti. Události se zdramatizují po skandálním nařčení od poslance Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým
prohlášením o takzvaném studeném ohni.
Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti. Hrají: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr
Stach, Igor Bareš, Vojtěch Kotek a další. ČR,
Polsko, MP, vstupné 50 Kč, délka 206 min.
úterý 8.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TÍSŇOVÁ LINKA
Tísňová linka je bravurně natočený napínavý
thriller s okouzlující Halle Berry v hlavní roli.
Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky, jež
se právě stala obětí únosu. Pro ni je telefonické spojení s tísňovou linkou jedinou nadějí a
slova pronášená klidným a rozvážným hlasem
ženy na druhém konci telefonu ji dodávají odvahu. Operátorka se rozhodne na vlastní pěst
zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi,
s nímž se v minulosti bohužel již setkala. Hrají:
Abigail Breslin, Halle Berry, Michael Eklund a
další. USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 95 min.
úterý 15.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PRAVIDLA MLČENÍ
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává svou dceru v poklidném předměstí
ve městě Albany ve státě New York. Když ale
mladý a průbojný reportér Ben Shepard odhalí
Grantovu skutečnou identitu bývalého protivá-
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lečného radikála, hledaného v sedmdesátých
letech pro vraždu, život, jaký posledních více
než třicet let znal, vezme za své. Dlouholetý
právník Grant se musí dát na útěk. Je na něj
vyhlášeno pátrání samotnou FBI, která je mu
v patách, a on se vydává na pouť za jedinou
osobou, která je schopna jeho jméno očistit.
Hrají: Shia LaBeouf, Robert Redford, Susan
Sarandon, Nick Nolte a další. Kanada, vstupné 50 Kč, délka 116 min.

úterý 22.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Ve filmu Jako za starejch časů se pod vedením režiséra Fishera Stevense sešly herecké
legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Val (Al
Pacino) opouští po dlouhých 28 letech vězení
a Doc (Christopher Walken) pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, během které
prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci nestihnou za celý život. Hrají: Al Pacino, Christopher
Walken, Alan Arkin a další. USA, MP, vstupné
50 Kč, délka 91 min.

úterý 29.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NESPOUTANÝ DJANGO
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok
Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se
mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů
však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života. Hrají: Jamie
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio a
další. USA, MN 15, vstupné 50 Kč, délka 159
min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
V MĚSÍCI DUBNU 2014
neděle 6.4. v 15.00 hod.
PTAČÍ ÚLET
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 85 min.

neděle 13.4. v 15.00 hod.
TAJEMSTVÍ DRAČÍ HORY
Španělsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 74 min.

neděle 27.4. v 15.00 hod.
UPÍŘÍ POHÁDKA
Španělsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 76 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
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
sobota 31.5. na hřišti u tenisových kurtů
VELKÝ DĚTSKÝ DEN
- den plný zábavy a soutěží
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Vývoj ceny tepla v Kynšperku nad Ohří v letech 2009 až 2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

760,00

740,00

720,00

700,00

680,00

660,00

640,00

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
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Legenda:
Růžová - průběh ceny bez DPH
Žlutá - průběh ceny s DPH – cenu platí odběratel - neplátce daně z přidané hodnoty.
Ostatní barvy představují průběh ceny s DPH v příslušných letech ve srovnatelné výši
DPH, tak, jak se postupně daň navyšovala - z 9 % na 10 %, následně na 14 % až na
současných 15 %. Z grafu je zřejmé, jak cena tepla klesá. Při zachování výše DPH r. 2009,
by byla cena v r. 2014 včetně DPH nižší, než cena v r. 2009 bez DPH a pokud by nedošlo
ke snižování, přesáhla by cena tepla částku 740 Kč/GJ.

