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Z města

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych zhodnotil uplynulý rok
2015 a to z hlediska rozvoje města, z hlediska ochrany životního prostředí, rozvoje sportovního a kulturního vyžití našich obyvatel
a v neposlední řadě z hlediska péče o občany
města. V roce 2015 jsme uskutečnili investice,
o kterých jsme přesvědčeni, že výrazně přispěly ke zkrášlení našeho města a okolí.
Jednalo se především o tyto akce:
(pro informaci jsou údaje uvedeny i s finančním ohodnocením)
Revitalizace veřejných prostranství
Kynšperk nad Ohří (Staré nám. a Liboc)
13 906 267,00Kč (dotace 10 402 921,03)
Staré nám. – 9 342 111,00Kč , Liboc
2 258 252,00Kč, společné náklady
2 305 903,00Kč
Dětská hřiště, sportoviště apod.
Streetworkout hřiště - 289 000,00Kč
Dětské hřiště u Pivovaru (umístění opravených dětských prvků z hřiště u Penny) 130 000,00Kč
Oprava Beachvolejbalového hřiště 299 500,00Kč
Komunikace:
část rekonstrukce ulice Mistra J. Husa – I. etapa - 750 000,00Kč
Chodníky:
Nový chodník J. Jiskry včetně VO - 50bm 130 000,00Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Příčná -32bm –
60 000,00Kč
Rekonstrukce chodníku v ul. Pochlovická 343bm – 688 730,00Kč
Rekonstrukce chodníku a komunikace
ul. Sokolovská vedle trafiky – 165bm 238 000,00Kč
Rekonstrukce chodníku Jana Jiskry před č.
p. 390-393 - 88bm – 120 000,00Kč
Výstavba chodníku a rekonstrukce komunikace ul. Truhlářská 30bm – 216 000,00 Kč

Rekonstrukce chodníku ul. Školní - 160bm –
280 000,00Kč
Rekonstrukce chodníku J. K. Tyla a J. Nerudy
- 49bm– 99 000,00Kč
Rekonstrukce chodníku J. Nerudy 414-415 60bm – 90 000,00Kč
Výstavba a oprava veřejného osvětlení:
VO Štědrá – 2 světelné body – 79 000,00Kč
VO Sv. Čecha a J. Jiskry – 8 světelných bodů
- 227 000,00 Kč
Ostatní:
opěrná zeď u budovy JSDH – 530 000Kč
včetně zpevnění plochy před garážemi
restaurování kazatelny – 259 000,00Kč (dotace MK ČR 150 000,00Kč)
restaurování hlavního oltáře sv. Anny – III.
etapa 206 000,00Kč (dotace MK ČR
126 000,00Kč)
oprava omítky kaplička Chotíkov –
43 000,00Kč
Náklady celkem – 18 640 497,00Kč
Dotace celkem – 10 678 921,00Kč
Náklady město – 7 961 576,00Kč
Víme, že je toho ještě mnoho, co by bylo potřeba vylepšit, opravit či vybudovat, ale na to
je potřeba v první řadě získat finance. A to je
velmi obtížná práce, která vyžaduje hodně úsilí, času na složitá vyjednávání, získávání kontaktů a v neposlední řadě i dělání kompromisů.
Využívám této příležitosti poděkovat všem,
kteří jakoukoliv formou přispěli ke zvelebení
naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je
v rukách jejich občanů.
Akce na rok 2016 budou upřesněny v měsíci
březnu, kdy už bude známo množství finančních prostředků, které je možno použít na další výstavbu a opravu našeho města.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová i v letošním roce pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci
lednu 2016 oslavili významné životní výročí:
paní Ingeborg Janusová (85 let)

pan Rudolf Kos (80 let)
paní Ilona Bolváriová (80 let)
pan František Nekvapil (85 let)
pan Bohuslav Chadima (80 let)
a paní Stanislava Finsterlová (85 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Blahopřejeme
Ač prosté je přání naše,
však z upřímného srdce pochází,
ať pevné je zdraví vaše,
nechť vás štěstí provází.
V únoru 2016 oslaví své narozeniny členky
ZO SPCCH Kynšperk n. O.

Zitzmannová Marie
Nováková Milada
Lukáčová Anna
Štěstí, zdraví a stále veselou mysl
vám do dalších let
přeje výbor ZO SPCCH

Přání jubilantům
Vážení občané,
Město Kynšperk nad Ohří v souladu se současnou platnou legislativou změnilo způsob
organizace přání jubilantům města.
Jubilanti již nejsou oslovováni, ale v případě
zájmu se mohou přihlásit na níže uvedeném
kontaktu. Obracíme se proto na Vás, kteří se
v blízké době dožíváte významného životního
jubilea – 80 let, 85 let, 90 let, 95 let, 100 let
a více let s prosbou, abyste v případě zájmu
o poblahopřání zástupcem města spojené

s krátkou návštěvou tuto významnou událost
oznámili písemně nebo telefonicky na adresu:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
kancelář starosty, p. Dagmar Hámorová, telefon: 352 324 261, email: sekretariat@kynsperk.cz. Toto upozornění mohou udělat i příbuzní nebo známí oslavence.
Děkujeme Vám za pochopení.
		
kancelář starosty

Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

Den se starostou a místostarosty

se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
Nejbližší termíny 1. února a 7. března 2016
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Z města

Vítání občánků v měsíci březnu 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na 11.03.2016. S ohledem na ochranu
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů
a zasláním pozvánky na slavnostní obřad „Vítání dětí“. Z tohoto důvodu již nejsou rodičům
zasílány pozvánky automaticky, ale zákonný
zástupce dítěte předloží vyplněnou přihlášku
na „vítání občánků“ na matrice Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, spolu s platným
občanským průkazem. Přihlášku rodiče najdou i na stránkách našeho města: http://www.
kynsperk.cz/radnice/formulare/ Slavnostní akt
vítání se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů

do 1 roku dítěte a bude probíhat každoročně
v měsících březen, červen a listopad. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou a podepsanou přihlášku na slavnostní akt v měsíci březnu 2016
odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad
Ohří nejpozději do 04. 03. 2016.
za správní a sociální odbor   
Bc. Alena Kadavá

Dne 30. 12. 2015 oslavili
manželé Jaroslav a Kateřina Poulovi
50 let společného života.

Gratulujeme!
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Základní umělecká škola

16. ples třetího tisíciletí
Již po šestnácté se sešli lidé, kteří se rádi
baví. Téma letošního plesu znělo „Letem světem“. Na každém našem plese bylo vždy nějaké překvapení, při vstupu do sálu a potom
v průběhu plesu. Při příchodu je čekalo překvapení od pracovníků MKS a o vtipné vystou-

pení se postarali již tradičně učitelé ze ZUŠ
Kynšperk, kteří společně s pracovníky MKS
tento ples pořádají. Překvapili také naši bývalí
žáci v úžasných kostýmech. Ohlasy na ples
jsou jen kladné a myslíme si, že se všichni
moc dobře bavili.
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K tanci i poslechu nám hrál Sokolovský taneční orchestr a o ceny do tomboly také nebyla
nouze. Chtěli bychom moc poděkovat sponzorům, kteří nám pravidelně na tyto plesy přispívají. Výtěžek z tomboly používáme pravidelně
pro žáky ZUŠ na soutěže, soustředění, dárky
pro absolventy a zábavná odpoledne. Děkujeme moc.

Základní umělecká škola

16. ples 3. tisíciletí – 16. 1. 2016 - sponzoři:
Obuv Kynšperk – pí. Milotová
Bytový textil – pí. Klimentová
Lékárna Primula Kynšperk – pí. Moravčíková
Květiny – paní Ostrá
Kosmetika - Ivana Dolívková
Papírnictví Kynšperk – pí. Fiedlerová
Pivovar Kynšperk – řed. Vomočil Radek
Restaurace Skleník – pí. Lázňovská
Drogerie – pí. Dreiseitlová
Spolek „Přátelé ZUŠ Kynšperk“
Lasting sport – pí. Walterová
Střední živnostenská škola – řed. Mgr. Medunová
Firma ANAT – pí. Ing. Kubátová
učitelé ZUŠ Kynšperk
Květinářství – pí. Valečková
L.A.I. – Ing. Moses L.
Jitka Fürstová – Oriflame
Masna „Krkovička“ – pan Košata
Studio ŠARM – Prančlová Šárka
Pan Soukup Miroslav
Paní Bilinčuková Eva
Paní Schönerová-Rudolfová Petra

Děkujeme všem sponzorům za ceny do tomboly.

Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk n. O.
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Skauti

Historie a současnost kynšperského skautingu
Od znovuobnovení činnosti skautského střediska Lípa Kynšperk nad Ohří uplynulo letos
25 let. Musela to být radostná doba, když naše

ků. Věřím, že mnoho z vás, kteří jste výstavu
navštívili, jste na fotografiích našli sebe sama,
nebo některého z vašich blízkých.

sestry a bratři probouzeli skautskou myšlenku
v našem městě po dlouhé době temna. Výstavou, kterou jsme uspořádali v Panském domě,
jsme chtěli vzpomenout nejenom na ně.
Výstava zachycovala činnost skautů od roku
1990 až po současnost. Během těch 25 let
prošlo naším střediskem na stovky kynšperá-

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří podporovali a podporují skauting v našem
městě a jmenovitě vzpomeňme na ty, kteří to
v roce 1990 znovu rozjeli: Jindřich Jungwirth
(Doktor), Eliška Jungwirthová, Vladislav Porsch (Mecháček), Stanislava Porschová (Zuzka), Libor Procházka (Tom), Jaroslav Škaloud
(Brďa), Zdeněk Zimmerman (Grizzly), Danuše
Zimmermanová (Daška).		
Sm 
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Skauti

Je za nimi vidět mnoho práce …
Přijde nám už téměř samozřejmé, že vždy
6. 5. stojí skauti u památníku osvobození čestnou stráž, pořádají každým rokem večerní
strašení, v prázdninových měsících odjíždějí

na 14 denní skautský tábor, v prosinci kompletují betlém a jesličky v katolickém kostele
a mnoho dalších různých setkání. Za těch
25 let práce s dětmi jsou to již nevyčíslitelné

hodiny volného času a práce věnovaného nezištně a bezplatně již několika generacím malých i větších dětí – skautů i skautek.
A tak za nás všechny radní děkujeme za velmi
pěknou vernisáž a fotografickou výstavu při
příležitosti 25 let obnovení skautingu v Kynšperku nad Ohří. Děkujeme všem vedoucím

skautů a skautek za tvořivou práci a zajímavou činnost, kterou pro děti připravují. Vážíme
si práce také mladých vedoucích, kteří přebírají postupně štafetu a nadále věnují smysluplný čas práci s dětmi. Všem přejeme mnoho
sil a elánu do jejich další práce.
Štěpánka Neubergová, místostarostka
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Rybáři

Líhně
Místní organizace Českého rybářského svazu
v Kynšperku nad Ohří je součástí Západočeského územního svazu se sídlem v Plzni. Tento
územní svaz sdružuje všechny rybářské organizace v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Posláním každé organizace je zabezpečit svým
členů vydání povolenek k rybolovu, provést seznámení s případnými změnami v rybářském
řádu, ale hlavně zajistit zarybnění svých revírů.
A to je i náš úkol. Naše organizace obhospoda-

Mateční ryby

Jikry pstruha na aparátech

pod důchodkárnou v Pochlovicích a na rybníku „Sýkorák.“ Zde se daří odchovat a vysadit
všechny jmenované ryby až na pstruhy a lipany, které jsme museli do nedávné doby nakupovat. Jejich odchov není jednoduchý a vyžaduje
speciální zařízení. Asi před čtyřmi léty jsme se
dozvěděli, že je na prodej objekt bývalé úpravny vody u zaniklé obce Krásná Lípa a je postaven pár metrů od toku Velké Libavy a její vody
dříve využíval k úpravě na pitnou.

řuje rybářským právem úsek řeky Ohře od jezu
v Nebanicích po jez v Kynšperku nad Ohří. Zde
se mohou lovit všechny povolené druhy ryb.
Dále je to pstruhový revír říčky Odravy a to
od hráze Jesenické přehrady až do výtoku
do řeky Ohře. Dalším pstruhovým revírem je
potok Velká Libava. Ten se skládá z Malé Libavy, která pramení u osady Lazy, a je celá
chovná. Velká Libava pramení nad Kynžvartem a je chovná po dálnici D6. Od ní až po vyústění do Ohře je sportovním revírem.
Každá organizace má každoročně určený plán
zarybnění svých revírů. Jde o násady kaprů,
štik, candátů, bílé ryby, pstruhů, lipanů a dalších ryb. Jsou dvě možnosti. Buďto si tyto ryby
každá organizace odchová, nebo si je musí
na vysazení do revíru nakoupit. Pro zajištění
tohoto úkolu má naše organizace hospodářský
sbor. Stará se o chov ryb na soustavě rybníků
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Naše líheň
Jako vždy jde v takových případech, kde vzít
na koupi peníze. Dotčená vodohospodářská společnost nám maximálně vyšla vstříc
a kupní cena byla neuvěřitelná nízká. Avšak
nad naše finanční možnosti. Tehdy nám vyšel
vstříc územní svaz, který nám poskytl bezúročnou půjčku. Mimochodem k dnešnímu
dni ji máme uhrazenou. Pro vybudování líhní

Rybáři

však bylo zapotřebí provést v celém objektu demontáž nepotřebného zařízení, provést
kompletní elektroinstalaci, rozvody vody, vybudovat bazény pro matečné ryby, odkrmové
žlaby a aparáty, což je zařízení, na kterém
jsou uloženy jikry až do doby, kdy se z nich
vylíhne potěr. Pstruzi si dávají na čas a líhnou
se z jiker zhruba za tři měsíce. Lipani za měsíc. Po celou tuto dobu se musí kontrolovat
a zajišťovat dostatečný přítok vody, teplota
vody a ta, když je příliš studená, se musí přihřívat topnými tělísky. O to všechno se stará
hrstka nadšenců a ti zde tráví veškerý svůj
volný čas, a často i na úkor svých rodin.
V současné době je naše organizace soběstačná s produkcí pstruhových a lipanových
násad do našeho revíru. Přebytečné množství vyprodukovaných ryb od nás odebírají
další rybářské organizace. Co říci na závěr?
V prvé řadě poděkovat všem, kteří se o toto
zařízení starají a popřát, aby se jim tato záslužná práce dále dařila a dále se zvyšovala

Plůdek na žlabech
produkce ryb. Už jenom proto, že v celém
územním svazu je takovýchto líhní pouze devět. A ta naše se pomalu dostává svojí produkcí na přední místo. Hovoří o tom i současná produkce:
75.000 ks pstruha obecného
100.000 ks pstruha duhového
20.000 ks lipana podhorního
50.000 ks sivena amerického
Oldřich Milota

Český rybářský svaz MO Kynšperk nad Ohří



pořádá dne 20.února 2016
v době od 20.00 hod. do 03.00 hod.
v Zámecké restauraci Kaceřov

RYBÁŘSKÝ PLES
Hudba: SOKOLOVSKÝ TANEČNÍ ORCHESTR „STO“
„Bohatá tombola“
VSTUPNÉ 120,-Kč. Doprava autobusem zdarma!
Odjezd autobusu:

Kynšperk autobusové nádraží
Kynšperk pivovar
Pochlovice
Odjezd autobusu z Kaceřova do Kynšperka

19.00 hod.
19.10 hod.
19.20 hod.
03.00 hod.

Předprodej vstupenek: od 1.února 2016 v obuvi paní Milotová - tel. 731 115 187
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Dívka roku 2016

Plnou parou vpřed
Vyplujte s námi na moře a nechte se unášet větrem. Náš parník zahájí svoji plavbu
27. února 2016 od 14 hodin v kině MKS
a propluje šesti soutěžními disciplínami zručností, testem všeobecných znalostí, rozhovorem s moderátorem, aerobikem, volnou
disciplínou a módní přehlídkou. Uvidíte bohatý doprovodný program.

deníku. Své hlasy pro miss zpravodaje můžete nosit do infocentra v Kynšperku nad Ohří.
Na lístek napište jméno soutěžící dívky.

Letos se koná již 17. ročník soutěže Dívka
roku. Přijďte podpořit naše soutěžící. Čeká
nás vyhlášení miss sympatie základní školy,
Kynšperského zpravodaje a Sokolovského

Těší se na vás kapitán lodi Jana Tomsová
a šest plavčíků
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Vstupenky na akci si můžete zakoupit v předprodeji v kině za 50,- Kč nebo v den konání.

Dívka roku 2016
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Dívka roku 2016

Základní škola v Kynšperku nad Ohří
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
vás srdečně zve
na sedmnáctý ročník soutěže








2016
v sobotu 27. února 2016
od 14.00 hodin v sále kina MKS

Vstupné: 50,- Kč
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Mateřská škola

„V LEDNU - ZA PEC SI SEDNU“
praví české přísloví
To ale neplatilo pro děti z Mateřské školy U Pivovaru. A tak se v tomto čase vydaly
na návštěvu Západočeského divadla v Chebu
na Malostranskou zimní pohádku, poetický

příběh o třech sněhulácích, přátelství a o tom,
že něco končí a něco jiného, pěkného začíná…Dopravu autobusem hradil Krajský úřad
Karlovy Vary.
Opravdovou zimní náladu si prožila skupina
dětí na lyžařském kursu ve SKI areálu v Mariánských Lázních. Od prvních nesmělých
krůčků na jedné lyži se všechny postupně propracovaly až k bravurní jízdě slalomem a kromě diplomů a malé sladkosti byly tou nejlepší
odměnou pěkné zážitky!

Tak se budeme společně těšit na další zimní
měsíc. A za pecí ho rozhodně neprosedíme!
Ivana Vebrová, MŠ U Pivovaru

13

Mateřská škola

Interaktivní tabule v mateřské škole
Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli,
křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda
takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských školách.
My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano.
Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají.
Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy
i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.
Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit
podle výšky dětí a která jim umožní objevovat,
tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat
k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí
a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou
tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.
Milena Valešová

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří

U Pivovaru 367

ZÁPIS 2016/2017
Srdečně zveme 3. března 2016
od 10. hodin do 15. hodin
k zápisu do mateřské školy U Pivovaru.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Valešová, ředitelka, Milena Becková,uč., Alena Kociánová,uč., Ivana Vebrová,uč.
Přihlášku s evidenčním listem ( k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené) vyzvedněte
si v mateřské škole - denně od 14. hodin do 16. hodin.
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Různé

Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané,
rád bych se ve zdejším zpravodaji zmínil
o stavu bezpečnostní situace v našem městě
a jeho přilehlých obcích za uplynulý rok 2015
a uvedl pár statistik pro představu o činnosti
našeho útvaru.
Z pohledu bezpečnosti mohu konstatovat, že
tak jako celý Karlovarský kraj, jehož jsme součástí, je i naše město možné označovat bezpečným a to je velmi důležité. I v roce 2015
se nám totiž podařilo snížit kriminalitu (poklesl nápad trestné činnosti) a udržet výsledky
v objasňování oznámených trestných činů.
Celkový nápad trestných činů v roce 2015 byl
89 skutků a z toho se nám podařilo úspěšně
objasnit 68. V procentech to činí objasněnost
76,4 %. Tedy pouze 21 závažnějších případů
kriminality zůstalo neobjasněno, což však neznamená, že by v budoucnu nemohl být zjištěn jejich pachatel.
V roce 2015 jsme bohužel prošetřovali i 4 případy domácího násilí, kdy byla násilná osoba
z bydliště vykázána. Vypátrali jsme 13 celostátně hledaných osob, předvedli nebo zadrželi 49 osob, z čehož jich 10 bylo umístěno
na protialkoholní záchytné stanici. Celkem

jsme prošetřovali 439 přestupků a za tyto vybrali v blokovém řízení částku 92.000,- Kč.
Také jsme prováděli nesčetně jiných zákroků
a úkonů, které nelze jednoznačně vykázat čísly, jako byly bezpečnostní akce při zajištění
kulturních akcí jako Slavnosti města, lampionový průvod apod.
I v roce 2016 očekávám, že nám práce neubude, ale věřím, že budeme vždy tam, kde
bude potřeba, abychom mohli i na konci roku
konstatovat, že ti kteří se protiprávních činů
dopouštějí, byli zjištěni a řádně potrestáni.
Také je ale potřeba říct, že k tomu můžete přispět i Vy, všichni občané, neboť Vy sami jste
často svědky různých událostí a Vaše svědectví nám všem může pomoct k tomu, aby bylo
město, kde žijete opět o něco bezpečnější.
Nebuďte tedy lhostejní, a pokud budete vědět
nějakou informaci, nebo jste byli přímo svědky
nějaké události, kontaktujte nás na bezplatné
lince 158 nebo přímo na našem obvodním oddělení.
Děkuji a přeji Vám v roce 2016 jen samé pozitivní věci.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Tisková zpráva

Praha, 18. prosince 2015

Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce
a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se
minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako
kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru
jednorázový příspěvek 1 200 korun.
DŮCHODY
Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody
invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč
na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných
dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.
Důchodci proto dostanou v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun navíc. MPSV se
tak snaží vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů
ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činí zvýšení částku odpovídající stu procent růstu
úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku odpovídající jedné třetině růstu reálných
mezd. Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené
zvýšení důchodů.
(V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o 200 korun měsíčně, základní výměra se
zvýšila o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvýšila o 1,6 %.)
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak,
aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální
mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent.
Od ledna 2016 tak minimální mzda vzroste o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900
korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.
Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste
u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na
55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc.
V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž
mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách
a správě.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše
dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:
x první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
x druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
x třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč
i v roce 2016.

Petr Habáň, tiskový mluvčí, tel.: 221 922 359, petr.haban@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz
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POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ukončení důchodového spoření
Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření a s tím souvisí i
úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez zřetele k důchodovému spoření, tj.
nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten
důchodového spoření.
Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:
x u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
x u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
x u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na
státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou
účastnou důchodového pojištění,
b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou
účastnou nemocenského pojištění,
x u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího
základu.
Nejvýznamnější změny:
x
x
x
x

x

částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč
v roce 2015),
rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ,
která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající
hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o
příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na
pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového
spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou
činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a
výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí
789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč,
byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).
Petr Habáň
tiskový mluvčí

Petr Habáň, tiskový mluvčí, tel.: 221 922 359, petr.haban@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz
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Stolní tenis

Dorostenci titul neobhájili
První letošní neděli bylo našemu oddílu svěřeno pořádání krajského přeboru družstev
dorostu. Do třetice obhájit titul krajského přeborníka a právo startovat na mistrovství ČR se
nepodařilo. Důvod je prostý. K nejlepšímu dorostenci kraje Hoblovi z KST Cheb přestoupil
další vynikající hráč Žaloudík z KST K. Vary.
/pro ilustraci vloni se stal krajským přeborníkem mužů! /Oba tito borci jsou na soupisce
prvoligového KST a už několik sezon působí
v ligových soutěžích.
Naši dorostenci Pock, Moldavčuk, Novotný
a Janda však mají šanci titul získat příští sezonu, když už jejich největší soupeři v kategorii
dorostu skončí. Věřme, že na sobě nepřesta-

nou pracovat a tuto velkou příležitost využijí.
Naši hráči určitě nezklamali a bezpečně získali stříbrné medaile, když třetí celek Batesty
Chodov porazili suverénně 7 : 0 a čtvrté družstvo Baníka Vintířov 5 : 2. Stejným rozdílem
prohráli s novými krajskými přeborníky. Vítězství v soutěži dorostenek získalo A družstvo
TJ Lomnice před svým B celkem. Bronzové
medaile si odvezli děvčata z KST Cheb.
Příjemné zjištění je, že snad také mladí sportovci „zapracovali“ na svém vystupování. Zdá
se, že v poslední době začínají mít zájem
o náš sport také sportovní příznivci. Další radostná zkušenost.
OV

Poslední turnaj roku se vydařil
V neděli do našeho města směřovala cesta
dospělých stolních tenistů, kteří usilovali o poslední bodový zisk letošního roku. Čtyřicet
hráčů bojovalo ve třech disciplínách o body
do svých žebříčků i pěkné ceny.
Malým zklamáním byla absence prvoligových
hráčů KST Cheb, kteří účast přislíbili. Vedení celku zajistilo ve stejném termínu soustředění v Bratislavě. Škoda mohl si tak třeba A.
Gavlas do své vitrínky postavit vedle poháru
mistra Evropy také druhý pohár z našeho

Bronz ve čtyřhře JUDr. M. Čonka  a MUDr. L. Galek
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Rozhodčí předává spoluhráči Tomšíkovi cenu

města… Asi mohla být úroveň bojů o něco
kvalitnější, ale i tak bylo možné vidět řadu pěkných dramatických zápasů. Bojovalo se v příjemné sváteční atmosféře, ke které přispěli
všichni účastníci. K úspěchům je nutné přičíst také kladné hodnocení výborného guláše
s tím, který účastníkům turnaje v Aši v sobotu
nabídli tamní pořadatelé. Malým stínem snad
bylo zkratové jednání jednoho domácího hráče / nejedná se tentokrát o dorostence /, který
si pomáhal podobným slovníčkem, který použil také pan prezident… Rozhodčí byli v této

Stolní tenis

atmosféře shovívavější. Jde o hráče, který
podobně jako naši dorostenci nemá čas při
přípravě a úklidu zařízení při podobných akcích. Bohužel situace nebyla ani tentokrát jiná.
Turnaje se zúčastnili pouze tři naši mladí spoluhráči /z šesti /. Jeden se však zranil a musel
turnaj předčasně opustit, druhý hned jak byl
vyřazen, musel pospíchat k nutné návštěvě
příbuzných. Vůbec jim nevadí, že někteří lidé
obětují třeba deset hodin proto, aby si mohli
mladí zasportovat. Radost našim příznivcům,
kteří se přišli do haly podívat, udělali domácí
hráči také svými výkony. Po dlouhých létech
naši zástupci dosáhli na medailová umístění.
Ve dvouhře skončil Tomšík na krásném třetím
místě, spolu s Hulešem /Chodov/ získali pohár
za druhé místo ve čtyřhře a Lukáš Galek spolu
s Čonkou /Ostrov/ skončili třetí. Výborné bylo
umístění dorostence Moldavčuka mezi osmičkou a také Volfa s L. Galekem v osmifinále.
Vítězem už počtvrté se stal M. Petrák před Ji-

Nejčastější vítězové O. Volf a M. Petrák

Spoluhráč Tomšík a otec V. Bárty

řím Provazníkem. Oba hrají soutěže u sousedů v Německu. Spolu pak také vyhráli čtyřhru.
Naše žačka Rosová na nejlepší hráčky kraje
zatím nestačila.
K úspěchům je třeba připočítat nebývalý zájem domácích hráčů zúčastnilo se jich jedenáct. Všichni se tentokrát zúčastnili úklidu
haly. Hezké bylo zjištění, že se přišlo podívat
několik diváků. Dokonce mezi nimi bylo možné zahlédnout také jednoho z rodičů našich
dorostenců.
OV

Turnaj dorostenců skončil velkým zklamáním
Našemu oddílu bylo svěřeno na sobotu 26.
prosince pořádání dalšího bodovacího turnaje
dorostu. V hale bylo připraveno deset stolů,
prezentovalo se devět účastníků!!! Pět chlapců, z toho čtyři byli z domácího oddílu a čtyři děvčata, jedna domácí. Pravdou je, že tři
z nich jsou špičkou v ženském žebříčku kraje.
Čemu přičíst nepochopitelný výpadek?
Na těchto turnajích v naší hale bývá čtyřicet

i více startujících. Často jich přijede více jen
z Plzeňského kraje.
Vítězství v soutěži dorostenců získal domácí Vašek Pock, před Visingerem z Vintířova
a Matějem Novotným. Jarka Rosová zatím
výkonnosti svých starších soupeřek nedosahuje, skončila čtvrtá. Bohužel bodový zisk
při tak malé účasti bude silně redukovaný.
OV
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Leden v MŠ Zahradní
Hurá na lyže!
Konečně nastalo pravé zimní počasí a s ním
i období zimních sportů. Děti z mateřské školy
ve Školní a Zahradní ulici si vyrazily na lyžařský kurz do skiareálu v Mariánských Lázních.
Učily se základy lyžování, hrály hry a na závěr
je čekal závod o medaile. Všichni si týdenní
lyžování užili. Těšíme se zase za rok.
Učitelky MŠ ve Školní a Zahradní ulici

Hola, hola, škola volá…
Blíží se pomalu doba zápisů, a proto byly děti
z mateřské školy v Zahradní ulici pozvané
do prvních tříd, aby se podívaly, jak to vypadá
ve škole a co je čeká příští rok. Děti se mohly
zapojit do výuky, potkat kamarády a být jeden
den školákem.
Učitelky Zvonečkové třídy MŠ
v Zahradní ulici
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Mladší přípravka v Chomutově
Naše mladší přípravka se zúčastnila turnaje
v Chomutově pořádaného pro ročníky 2007
a mladší, kterého se zúčastnila mužstva
z Karlovarského a Severočeského kraje.
V základní skupině nás čekala tři utkání. Hned
na úvod jsme si připsali bod za remízu 4:4 s týmem SK Kladno. V dalších utkáních se nám už
tak dobře nevedlo. Druhé utkání jsme prohráli
2:5 s týmem Loko Karlovy Vary. V posledním
utkání ve skupině nás čekal celek z Ústí nad
Labem, kterému jsme podlehli 2:4, a čekal nás
boj o konečné 5. až 8. místo. Na úvod jsme se
utkali s Baníkem Sokolov a po bojovném výkonu jsme podlehli až na penalty 6:7 a čekal nás
boj o 7. a 8. místo. Na závěr turnaje jsme se
utkali z mužstvem FK Ostrov a připsali si výhru
6:4. Tím jsme obsadili konečné 7. místo. Vítězem turnaje se stali po krásném finálovém boji
hráči FK Most. Jedno prvenství jsme si přeci
jenom připsali. Náš hráč, David Šaghy, získal
cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Celkem
vstřelil 13 branek.

Naše sestava: Šaghy David,Toth Václav, Sassmann Jan, Ifkovich Jakub, Herout Matěj,
Sova Petr, Hodina Karel, Stehlík Vojtěch, Havel Vilém, Munka Matyáš
Trenéři: Munka Miloš, Sassmann Jan St.
Jan Sassmann
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Včelaři

Kynšperští včelaři hodnotili rok 2015
Na lednové výroční členské schůzi kynšperští včelaři hodnotili uplynulý včelařský rok
za početné účasti svých členů. V přednesených zprávách bylo zhodnoceno to, co se
během roku událo v organizaci, ve svazu
i v životě včel.
Stav členské základny se během roku snížil
o 3 členy. Pro stáří ukončili činnost dlouholetí členové – přítelkyně Věra Smitková a přítel
Josef Veverka, vystoupil z organizace přítel
Ivo Černohorský. Naproti tomu byl přijat mladý
nový včelař př. Pavel Smitka, takže v ZO je
celkem 48 členů.
Stav včelstev se z 511 snížil o 103, tj. o 20%
na 408. V obvodu ZO máme ještě 2 neorganizované chovatele včel s 12ti včelstvy, takže
celkem v obvodu ZO Kynšperk je 420 včelstev. Důvodem ztrát byly velké jarní úhyny
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na Varroázu a postřiky bolševníku v době jeho
květu. Přestože stále hodně léčíme nebezpečnou nákazu včel Varroázu zdecimovala nám
včelstva. Mnohá značně zeslábla a hodně jich
padlo. Napadené včely roztočem Varroa Destructor v úle neumírají, vyletí ven, kde padnou. Včela když cítí, že umírá nezůstává v úle,
vyletí ven, aby tam nezatěžovala další včely.
Proto úly plné zásob jsou vesměs prázdné,
nebo je v úle hrstka včel obklopujících a zahřívajících matku. Toto se také určitě projeví
na nedostatku medu.
Obvod ZO zahrnuje včelaře a včelstva z Kynšperka, H. Pochlovic, Kaceřova, Chotíkova,
Liboce, Kameného Dvora, Štědré, Zlaté, Studánky, Arnoltova, Kolové, Libavského Údolí,
Šabiny, Hlavna, Březové, Kostelní Břízy, Rovné a Kamenice.

Včelaři

Přestože výkupní ceny medu z důvodu jeho
nedostatku byly příznivé, tak do výkupu nebyl
dodán z naší ZO žádný med. Každý včelař jej
raději ještě výhodněji prodává tzv. „ze dvora“,
kde má zákazník záruku koupi vysoce kvalitního medu bez příměsí a správně ošetřeného. Ne jako v obchodech, kde se častěji
objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik
a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škrobovými
hydrolizáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU.
Loni již šestý rok se nám podařilo získat
od karlovarského úřadu dotace pro včelaře
z odboru životního prostředí na nákup nových
úlů výměnou za staré, nevyhovující . Pro stávající členy ve výši 80% vynaložených nákladů, avšak do výše 14 tis. Kč. Pro začínající
včelaře na zakoupení nových úlů, včelařského vybavení a oddělků včel ve výši 90 % vynaložených nákladů, také do výše 14 tis. Kč.
Tímto bych také rád poděkoval městu Kynšperk za částku 10 tis. Kč na pomoc při léčení
včelstev a uspořádání včelařského tématické
zájezdu. Také městu Březová za částku 5 tis.
Kč na nákup nového aerosolového vyvíječe
na ošetřování včelstev.

Dne 24. 1. 2015 jsme uspořádali opět hezký,
již 33. včelařský reprezentační ples v novém
prostředí kynšperského pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu již tradičně zahrála krojovaná dechovka Horalka Domažlice pod vedením
kapelníka p. Josefa Kubalíka.
Dne 29. 8. 2015 se uskutečnil včelařský tématický zájezd na výstavu „Země živitelka“
do Českých Budějovic. Cestou jsme se zastavili na Machově včelíně v Krušlově, který
postavil, ozdobil a vyřezal kromě včelínu, úlů
i nábytek a obrazy za svého života včelař
a truhlář přítel Mach. Po jeho smrti jej odkázal
tamním mladým včelařům, kteří jej zrekonstruovali a ve včelaření tam dál pokračují.
Uplynulý včelařský rok byl členy způsobený
velkými úhyny včelstev hodnocen s rozpaky.
Doufáme ale, že se nám podaří zodpovědnou
a poctivou prací se včelami opět jejich stav
navýšit a vše dostat na úroveň předcházejících let.
Jiří Štamberg
                                  předseda ZO ČSV, z.s.
                                        Kynšperk nad Ohří

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ, ŠKOLNÍ 525,
KYNŠPERK NAD OHŘÍ, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do MŠ dne 2. 3. 2016
od 9 – 11.30 a od 12.30 - 16 hodin v budově
v Zahradní ulici v ředitelně školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být
přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské školy se
přijímá na základě:
•
•

žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte (žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ od 16. 2. 2016)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ dne 16. 3. 2016.
Mgr. Vlastimila Prchalová, ředitelka MŠ
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Různé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje
pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se
mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z
Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Kino

PROGRAM KINA
ÚNOR 2016
úterý 2.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
LADÍME 2
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella,
takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim leží
u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly
prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže
stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou
Tlustá Amy, bezmocně visící na lanech před
Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh
stvořil. Z Barden Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten nejvděčnější terč.
Hrají: Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson, Brittany Snow a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 113 min.

úterý 9.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Gangster Ka
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje
vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý
podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá
lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun.
Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí

26

překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace
kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům
na politické scéně chystá Kraviec triumfální
majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti
kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot
v republice. Když to vyjde, bude to „obchod“
století. Káčka nečekaně zradí jeho pravá
ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné
se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář
Káčko končí ve vazbě, státu jsou zachráněny
miliardy korun. Zatím... Hrají: Hynek Čermák,
Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka a další. ČR, MN 12, vstupné 50 Kč, délka
100 min.

úterý 16.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Nemilosrdní
Serge Buren (Jean Reno) je legendární polda, noční můra všech kriminálníků. On a jeho
policejní tým mladých kolegů vyznávají trochu
nevšední vyšetřovací postupy. Mezi jejich
osvědčené a oblíbené metody patří přepadovky a výslechy zadržených s použitím baseballových pálek. S oblibou ignorují pravidla
v průběhu velkolepých zatčení. Jejich práce
je více než efektivní a výsledky jsou brilantní.
Jenže jejich nadřízení začínají mít dojem, že
kovbojové nemají u policie co dělat a jako supi
čekají na jakoukoli chybu. Na pařížské scéně
se objevuje gang lupičů, kteří neuvěřitelnou
rychlostí vykrádají banky a klenotnictví. Bo-

Kino

hužel jsou po zuby ozbrojeni automatickými
zbraněmi a na jejich konto během loupeží přibývá brutálních vražd. Buren a jeho jednotka
musejí použít veškerou vynalézavost a všechny své metody, aby se pokusili šílené zločince
zastavit... Hrají: Jean Reno, Caterina Murino,
Alban Lenoir a další. Francie, MP, vstupné
50 Kč, délka 90 min.
úterý 23.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
LAPUTA
Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana?
Johanka (Tereza Voříšková) je majitelkou
kavárny s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy Gulliverovy
cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si
počít v bezbřehém prostoru dospělého života, na jehož začátku se ocitla. Rodina jí příliš
nepomáhá, kavárenští hosté přicházejí každý
s nějakou svou potřebou a nějakým svým sobectvím - jejich postavy mají být obrazem generace. Hrají: Tereza Voříšková, Igor Orozovič, Alena Bazalová, Marika Šoposká a další.
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 93 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI ÚNORU

neděle 7.2. v 15.00 hod.
V HLAVĚ
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
94 min.

neděle 14.2. v 15.00 hod.
Scooby Doo a Scrappy Doo
PRVNÍ ČÁST
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
75 min.

neděle 21.2. v 15.00 hod.
Scooby Doo a Scrappy Doo
DRUHÁ ČÁST
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
75 min.
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386,
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352683278,
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Novinky pro dospělé:
Weiner, J. – Až úplně dolů; Carter, M. – Tři
měsíce Florencie; Morton, K. – Šepoty vzdálených chvil; L Amour, L. – Mexické zlato; Sixsmith, M. – Philomena, Theorin, J. – Na velké
planině
Historie:
Trent, CH. – Dáma z popela; Horáková, N. –
Jeptiška pro markraběte; Bílek, J. – Podivná
vražda na knížecím dvorci; Prouza, P. – Dřevěné ženy

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

Romány pro ženy:
Meacham, L. – Sen o Somersetu; Urbaníková, E. – Nakresli mi vítr; Callen,G. – Dáma
z obrazu; Sykes, L. – Tý potvoře to nedaruju;
Pawlowská, H. – Manuál zralé ženy
Za knihovnu Irena Zolotarová

Detektivky a thrillery:
Janouchová, K. – Hra na schovávanou, Cornwell, P. – Prach; Penny, L. – Nejkrutější měsíc;
Adamová, Ž. – Dům nad řekou

Nabídka na zájezd do ITÁLIE – Agropoli.
Nabízíme volná místa zájezdu do jižní Itálie, města AGROPOLI
na 12 dní, lůžkovým autobusem. Termín 1. 7. – 12. 7. 2016.
Cena zahrnuje dopravu, ubytování v apartmánech
a polopenzi /český kuchař/.
Pro dospělého 8 200,- Kč a pro dítě do 12 let 6 200,- Kč.
V případě zájmu volejte na tel. 737 526 710 nebo 774 988 229.
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JARO

BURZA

LÉTO

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, VYBAVENÍ A HRAČEK
o
o
o
o

Dětské oblečení, botičky
Hračky
Dětské sportovní vybavení
Kočárky a jiné….

12. 3. 2016

OD 13:00 – 16:30

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
11.3.2016 (pátek) 16:00 – 19:00 hod. -

výběr věcí k prodeji

12.3.2016 (sobota) 13:00 – 16:30 hod. -

prodej

13.3.2016 (neděle) 10:00 – 12:00 hod. -

vrácení věcí vyúčtování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 614 750,

NEBO EMAIL: burza.kynsperk@seznam.cz A MY VÁM
PŘIDĚLÍME POŘADOVÉ ČÍSLO

Pořadové číslo:

1

VZOR PRO OZNAČENÍ VĚCÍ

Název věci + velikost:

Triko dl. rukáv Spiderman

Vel. 104
Cena

40,- Kč

!! NEPOUŽÍVAT MALÉ LÍPKY A ŠPENDLÍKY

max. počet věcí k prodeji 40 ks + 15 hraček
z prodeje odečítáme 10% a za věci určené k prodeji
neručíme

věci označte štítkem dle vzoru, vyhotovte
seznam na A4 a v označené tašce doneste
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Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz

Podmínky přijetí: bezúhonný občan ČR starší 18 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, úspěšné
splnění fyzických a psychických testů, dobrý zdravotní stav.

9 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné
půjčky na bytové účely
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní
dětský tábor
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské
léčebné rehabilitace
9 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit můžeš i ty!“

9 6 týdnů dovolené
9 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
9 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na
dovolenou
9 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV
ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze
využívat i další objekty MV a Policie

Nabízíme:

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“

Inzerce
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Inzerce

Zveme Vás na

Veletrh fiktiv
ních firem So
kolov
8. regionální veletrh
studentských fiktivních firem
proběhne 25. února 2016
od 9 do 14 hodin
v MDK Sokolov
náměstí Budovatelů
Během akce proběhne prezentace studijních a učebních oborů naší školy.

Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
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.

Prodej restaurace + pension v Chodově, ul. Nádražní. Cena 4.3 mil. PENB ,,E“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300.000,-Kč. PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej byt 1+1 v OV, Cheb, Valdštejnova ul., 38 m2, 495.000,-Kč, PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 920.000,-Kč.
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.700.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz
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