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Doplňující fotografie k článku Chtěli jsme, aby se stal tradicí

Z města

Kynšperk navštíví prezident ČR Miloš Zeman
Prezident České republiky Miloš Zeman zavítá do Kynšperku nad Ohří v rámci své
třídenní návštěvy Karlovarského kraje.
Občané města se s hlavou státu mohou setkat dne 8. března 2016
od 11:05 – 11:45 hodin v salonku Kynšperského pivovaru v 1. patře budovy.

Splatnost místních poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na splatnost první
části místních poplatků za komunální odpad.
Sazba poplatku pro rok 2016 je 600,- Kč
na osobu.
Splatnost poplatku:
•
prvních 300,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 300,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou, a to
do 31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet

číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Při zasílání plateb za více osob, je nutné
zaslání avíza na e-mail: platby@kynsperk.cz,
ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku. Avízo je nutné
pro možnost spárování platby za správné osoby a tím předcházení nedorozumění a vzniku
nedoplatků.
Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako správce daně, přistoupil
k vymáhání nedoplatků daňovými exekucemi
(dle § 178 zákona 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 27. dubna 2016 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

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 7. března 2016 a 4. dubna 2016.

1

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 únoru 2016 oslavili významné životní výročí:
paní Anna Burčová (90 let)
paní Mathilde Nekvapilová (80 let)

pan Stanislav Vondruška (85 let)
paní Anna Lukáčová (85 let)
paní Maruše Bouzková (80 let)
paní Eliška Kocová (85 let)
a paní Běla Konhauserová (80 let)
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.

Vítání občánků v měsíci březnu 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánováno
na 11.03.2016. Přihlášku na slavnostní akt
rodiče najdou i na stránkách našeho města:
http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/. 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 5. 2. 2016 oslavili manželé
Boženka a Miloslav Neubauerovi
50. výročí sňatku. Gratulujeme!
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kancelář starosty

Z města

Informace o změnách platných od 1. ledna 2016
Upozorňujeme veřejnost na změny související
s novelou zákona o občanských průkazech,
cestovních dokladech a o změnách souvisejících s hlášením trvalého pobytu.
Změny jsou platné od 1. ledna 2016 a týkají
se vyřizování záležitostí na úseku evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů.
Evidence obyvatel:
V posledních letech přibývá počet obyvatel,
kterým je z nejrůznějších důvodů rušen trvalý
pobyt v místě trvalého pobytu, a místem jejich trvalého pobytu se stává sídlo ohlašovny
(obecní úřadu obce). Nový správní poplatek
za podání návrhu na zrušení údaje o místu
trvalého pobytu se vztahuje na situace, kdy
oprávněná osoba (např. vlastník nemovitosti)
navrhuje zrušení trvalého pobytu jiné osoby
(osob) např. bývalého vlastníka nemovitosti
a osob, které s ním nemovitost užívaly, nájemníka, na kterého může být uvalena exekuce atd. Správní řízení, ve kterém je o návrhu
rozhodováno, je spojeno se značnými výdaji,
které mají být zavedením tohoto poplatku částečně kompenzovány.
Trvalý pobyt:
•
nově je třeba uhradit správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu ve výši 100 Kč
za každou osobu,
Hlášení ukončení trvalého pobytu na území
ČR
Ohlášení ukončení trvalého pobytu bývá často zneužíváno z důvodu „získání“ adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla obecního
úřadu. Nově je třeba uhradit správní poplatek
za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky ve výši 100 Kč. Hlášení
o ukončení trvalého pobytu v České republice

bude možné i na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřenými podpisy. Ostatní správní
poplatky zůstávají beze změn.
Občanské průkazy
•
převzetí vyhotoveného občanského průkazu probíhá standardně u téhož úřadu,
u kterého byla podána žádost. Pokud ale
občan při podání žádosti požádá o převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní
poplatek ve výši 100 Kč.
•
nově je upravena platnost občanských průkazů u občanů starších
70 let, těmto bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let
•
občanům bude nově umožněno požádat
o vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti
anebo z jiných osobních důvodů (např.
nový účes na fotografii, chci nový typ OP
a stávající OP je stále platný) v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti původního OP. Správní poplatek je v tomto případě ve výši 200 Kč.
•
Nově skončí platnost občanského průkazu mimo jiné i ukončením trvalého pobytu
na území České republiky v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu (končí
platnost původního OP) bude moci občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, současně musí být podána žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Cestovní doklady:
•
ruší se vydávání cestovních pasů bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“ !!!
podání žádosti o vydání cestovního pasu
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Z města

se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji je od 1. 1. 2016
možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Převzetí vyhotoveného cestovního pasu bude standardně
u úřadu, u kterého byla podána žádost.
Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí cestovního pasu u jiného
úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč.
požádá-li občan o vydání cestovního
pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, bude mu
vydán cestovní pas ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů s tím, že den podání
žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Občanovi bude v této lhůtě
vydán cestovní pas s „biometrickými“
údaji s dobou platnosti 10 let pro občany
starší 15 let a s dobou platnosti 5 let pro

•

•

občany mladší 15 let. Správní poplatek
za vydání CP ve zkrácené lhůtě bude
činit 4 000 Kč, u občanů mladších 15 let
2 000 Kč. O vydání tohoto pasu bude
možno žádat pouze na území ČR, nikoliv
na zastupitelském úřadě.
Nově platí, že pokud občan požádá o vydání cestovního pasu u zastupitelského
úřadu, může jej pak převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu správní
poplatky za vydání cestovního pasu
ve lhůtě do 30 dnů zůstávají nezměněny, tzn. 600 Kč, u občanů mladších
15 let 100 Kč.

Zdroj: MV ČR www.mvcr.cz
za správní a sociální odbor
Pavla Danielová

Životní podmínky 2016
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2016
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční na území ČR v 10 916 domácnostech,
z nichž se 6 166 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření „Životní
podmínky 2016“ a které jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo průkazem zaměstnancem ČSÚ.
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Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů podle platných zákonů
a všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázání mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech.
Případné dotazy ohledně šetření Vám mohou
poskytnout pracovníci Krajské správy ČSÚ
Ing. Marie Toningerová na tel. 353 114 512,
731 439 245 a Ing. Jaroslava Šenitková
na tel. č. 353 114 524.
Za správní a sociální odbor
Kateřina Fürstová

Zajímavosti

Region: Nový web regionální televize nabízí
možnost oslovit zdarma tisíce lidí
Regionální televizní studio Západ spustilo
v prvních minutách letošního roku zbrusu nové
stránky na lehce zapamatovatelné adrese
www.zapad.cz.
Stránky jsou zatím ve zkušebním provozu, ale
již nabízejí řadu informací a funkcí pro čtenáře. Ti se mohou například registrovat a odebírat oblíbený týdenní souhrn ve formě Newsletteru. Stačí si odrolovat do spodní části hlavní
stránky.
„Tipy na nejrůznější akce z celého regionu pro
naše čtenáře připravujeme za využití stovek
zdrojů z kraje. Unikátní jsou svým rozsahem
a praktické pro své použití. Na každý den si
můžete vybrat tu svou akci,“ okomentoval výhody newsletteru provozovatel Regionální televize Západ Petr Troníček.
Celý web je optimalizován pro mobilní prohlížení a důraz je kladen na aktuálnost a rozmanitost. Přímo z hlavní stránky je možné sledovat
online vysílání Regionální televize.
„Rád bych pozval všechny obyvatele Karlovarského kraje, ale i ty, kteří mají k našemu kraji
vztah nebo se ho chystají navštívit, k vyzkoušení funkčnosti nového webu. Budeme vděčni
za zpětnou vazbu, ale i tipy na zajímavosti nebo
chystané akce,“ pozdravil čtenáře Troníček.
Web navštěvují od jeho spuštění nejčastěji tisíce fanoušků televize z Facebooku, ale přibývají
také návštěvníci z ostatních sociálních sítí nebo
vyhledávačů. Oceňují kromě pestrosti příspěvků také jejich možnost jednoduchého sdílení
ostatním. Ti, kteří nemají v lásce bombastické
titulky bez obsahu, ohlupující reklamní články
a křiklavé reklamní bannery, mohou bez obav
stránky navštívit.

„Nechceme lidi obtěžovat reklamou více, než
je zdrávo. Snažíme se spíše nalákat obsahem.
A myslím si, že je to správná cesta. Jsme teprve na začátku, ale navštěvují nás řádově tisíce
návštěvníků denně. Věřím, že se za první tři
měsíce dostaneme alespoň na čtvrt milionu
návštěv,“ odhaduje Troníček.
Pro organizátory akcí nebo instituce jako jsou
galerie, divadla, sportovní kluby, kina nebo
muzea nabízejí stránky možnost bezplatného
vkládání akcí.
Stačí se jednoduše zaregistrovat zde:
http://www.zapad.cz/wp-login.php?action=register
Již brzy přibudou na stránkách také speciálně
zaměřené sekce a zajímavosti z našeho regionu.
„Máme zájem o spolupráci s každým, kdo má
rád náš kraj a třeba se jen chce podělit o své
fotografie, dojmy nebo se pochlubit něčím zajímavým.
Protože, ačkoliv jsme nejmenším krajem, rozhodně to neznamená, že se zde nenajdou lidé
s invencí nebo hezká místa,“ vysvětlil provozovatel stránek Petr Troníček.
Webové stránky Západ.cz by se rády staly
místem, kde najdou čtenáři to nejzajímavější
z kraje.
http://www.zapad.cz
kancelář: Náměstí Krále Jiřího 481/36
350 02 Cheb
tel.: +420 359 604 733
Skype : zapad.cz
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Základní škola

Přípravná třída se osvědčila
Přípravná třída základní školy se může zřizovat pro děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, u nichž je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich vývoj. Přednostně je určena dětem,
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Vzdělávací cíle jsou zaměřeny na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání
v základní škole – k získání přiměřené samostatnosti, sociálních dovedností a návyků,
na rozvoj řečových dovedností, hrubé i jemné
motoriky. Základem je organizovaná činnost
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dětí prostřednictvím různých her, rozhovorů,
poznávacích aktivit, vycházek a pracovních,
pohybových, hudebních a výtvarných činností.
Vzdělávání v přípravné třídě je individualizované, probíhá na základě individuálních plánů
k vyrovnání nedostatků v rozvoji a v učení dítěte.
V přípravné třídě se v letošním školním roce
vzdělává 15 dětí. O zřízení přípravné třídy
jsme požádali i pro další školní rok, neboť rodiče o přípravnou třídu projevili zájem už u zápisu.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Základní škola

Zápis do 1. ročníku
Koncem ledna proběhl ve škole zápis dětí
do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017.
Budoucí prvňáčky opět doprovázely u zápisu
různé pohádkové bytosti – žáci pátých ročníků. Rodiče byli s organizací zápisu spokojeni,

chválili přístup učitelů k budoucím školákům.
Ke školní docházce bylo zapsáno 60 dětí z našeho města i blízkého okolí.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová
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Mateřská škola U Pivovaru

Přijela k nám pohádka...
… a to během února hned dvakrát! Nejprve
pohádka s prvky environmentální výchovy
o Lesíčkovi, který se snaží zachránit les před
nešetrným kácením a zakládáním skládek
v podání Karlovarského divadla dětí a potom
Pohádka z rybníčku – veselé vyprávění o rybáři, který rád chytá ryby v čisté vodě, ale sám
dělá vše pro to, aby čistá nebyla, v podání Di-

vadla M + M. Děti tak prostřednictvím zážitků
a emočních prožitků získávají správné postoje
i praktické poznatky o ochraně životního prostředí. A protože každá správná pohádka má
dobrý konec, mohly se děti radovat z čistého
lesa i rybníčku a těšit se na příští kouzelné
pohádkové příběhy.
Alena Kociánová

Noční dravci v MŠ
V prosinci se naši předškoláci zúčastnili soutěže „Sovárium 2016“. Vyrobili jsme sovu
„Klauna“ a zaslali ji do soutěže. Naše školka
vyhrála slevový kupon na výukový program
Noční dravci. Prvního února jsme se v naší
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školce seznámili se sovičkami Kuličkou a Barnie a dozvěděli se spoustu zajímavého o jejich
životě. Získali jsme Soví řád za exemplář sovy
vyrobený do prvního českého Sovária.
Milena Becková uč. MŠ U Pivovaru

Různé

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat mamince a tatínkovi našeho kamaráda Lukáška
Cekova, z Korálkové třídy, za to, že nám zakoupili na náš KARNEVAL do školky tato krás-

ná králičí ouška Boba a Bobka.
Moc děkujeme.
Kamarádi z MŠ Zahradní, Korálková třída

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi.
ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude
konat dne 19. 3. 2016 v kinosále MKS od 9:00.
Prezentace členů zahrádkářského svazu již od 8:00.
Zveme jako hosty na naší výroční členskou schůzi, představitele vedení
Města Kynšperka nad Ohří.

S pozdravem Ing. Josef Baron
Předseda ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
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MKS

Chtěli jsme, aby se stal tradicí…
Proto se konal 6. února 2016 již druhý reprezentační ples města, opět v prostorách
Kynšperského pivovaru. Celý kolektiv zaměstnanců MKS, v čele s panem ředitelem
Ing. Palíkem, se snažil, aby vše bylo perfektní
do nejmenšího detailu, čemuž předcházela
několikaměsíční příprava. Podařilo se a ples
měl úspěch. Kapelou večera byla, stejně
jako v minulém roce, Concordia show band.
Nechybělo ani předtančení několika párů
z tanečního klubu MDK Sokolov, barmanská
show v podání kynšperského rodáka Tomáše
Klimenta a jako vrchol večera zazněly písně
z muzikálu Mamma mia, které zazpívali Jit-

ka Asterová, Michael Foret, Bořek Slezáček
a Terezie Dolejší. A kdo se chtěl odvázat v trochu jiném stylu, mohl navštívit disco s DJ Šurdou v Šenkovně u Zajíce. Celým večerem nás
provázel moderátor Petr Čimpera.
Velmi děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou
pomohli k realizaci této akce, především Kynšperskému pivovaru, který poskytl nádherné
prostory, dále pak vedení města a všem sponzorům.
Kynšperk nad Ohří je místo, kde to žije, proto
už teď vás zveme na další ročník!
Za MKS Lenka Bilinčuková

Karnevalový rej nesměl chybět ani u nás
Únor je měsícem masopustů a karnevalů,
a tak ani u nás nesmí něco takového chybět.
Proto se v sobotu 13. února sešly děti všech

věkových kategorií převlečené za nejrůznější
zvířátka, princezny nebo pohádkové hrdiny
z příběhů, které dnes sledují v televizi apod.
Letos byla návštěvnost opravdu vysoká a celé
odpoledne se velmi vydařilo. Pro děti byl připraven bohatý program.
Za MKS Lenka Bilinčuková
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Čím budu, aneb proč musíme chodit do školy?
Velmi aktuální téma pro naše předškoláky, které se nedá jenom tak přejít. A tak jsme si nejdříve museli s dětmi vyjasnit čím, kdo by chtěl být,
jaké povolání by rád ve svém životě dělal. Jenže jak se stát třeba hasičem, policistou, popelářem nebo učitelkou? No přeci: ,,Musíme chodit
do školy“. Opravdu. Potvrdilo nám to i vyprávění z knihy ,,Jak to chodí na světě“. A aby škola
nebyla pro naše HVĚZDIČKY cesta do neznáma, byli jsme se v ZŠ podívat na naše starší
kamarády prvňáčky. Úžasné, co za 1. pololetí
zvládli. I naši předškoláci si vyzkoušeli psaní
na tabuli, počítání s obrázky i na počitadle. Prohlédli si sešity a učebnice, které budou mít brzy
ve svém školním batohu nebo aktovce. Obrázky, které si děti po návratu ze školy nakreslily,
svědčí o jejich silném prožitku.
Mít doma školáka je velká změna i pro rodiče, a tak jsme si s dětmi tak trochu na školu

zahráli i v naší MŠ. Pozvali jsme si maminky
a taťky jedno lednové odpoledne
na návštěvu, abychom jim mohli ukázat vše co
se může hodit k úspěšnému startu do školy.
Viděli, jak si jejich děti ,,hrají“ se slovy při rytmizaci, určují hlásky na začátku slova, poznávají barvy, tvary, velikosti, i jejich uspořádání.
Jak zvládnou grafomotoriku, držení tužky,
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Mateřská škola Školní

rozhodování se sám za sebe, odůvodňování
svých rozhodnutí a tvrzení. Rodiče poznali, že
co si děti neprožijí a nevyzkouší nejprve manipulací a pohybem, zvládají na pracovní list
jen obtížně. Zkrátka:,,Co není v rukách, není
ani v hlavě“.
Celé odpoledne si děti vedly výborně. Zvládly plnění zadaných úkolů ve hrách a činnostech, reagovaly střídavě na dvě učitel-

ky ve třídě a nevyvedla je z rovnováhy ani
tréma před posluchači a pozorovateli z řad
jejich nejbližších. Děkujeme i rodičům, že si
našli chvíli na společné odpoledne s námi.
Snad jsme přispěli a dodali chuti našim dětem k úspěšnému vzdělávání a rodičům optimismu ke vstupu jejich dětí do 1. třídy…….
a hurá do školy!
učitelky z MŠ Školní

Vašek Pock je krajským přeborníkem
Po deseti letech se našemu oddílu podařilo
získat titul krajského přeborníka v soutěži dorostenců. Zasloužil se o to dorostenec Václav
Pock vítězstvím ve smíšené čtyřhře.
Poslední lednovou neděli spolupořádal krajský
svaz a náš oddíl stolního tenisu v naší sportovní hale přebory jednotlivců dorostenecké
kategorie. Do našeho města přijelo nejlepších
dvacet osm hráčů a hráček z jedenácti oddílů,
aby vybojovali tituly a medaile v pěti mistrovských soutěžích. Naše město reprezentovali
Václav Pock, David Moldavčuk, Matěj Novotný, Michal Janda a žačka Jarka Rosová. Jak si
vedli? Jedním slovem skvěle! Každý z nich si
domů odnesl totiž alespoň jednu medaili! Stejným ziskem šesti medailí podobně jako hráči KST Cheb se stali nejúspěšnějším celkem
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přeborů. Pravdou je, že o stejný počet medailí
putujících do Chebu se dělili pouze dva ligoví
hráči… Ale proč se neradovat, že takových
borců máme hned pět. Máme proti těm nejlepším ještě jednu výhodu. Pro ně to už byl poslední dorostenecký přebor, naši hráči budou
hrát v této kategorii další rok…
V soutěži dvouher se našim zástupcům příliš
nedařilo, všichni naši hráči byli nasazeni, ale
do elitní osmičky se Novotný ani Janda neprosadili. Výborné je konečné šesté místo stále
se lepšící Rosové. Stále trvá naděje, že některý z dvojice Pock, Moldavčuk bude Českou
asociací nominován na mistrovství, republiky,
podobně, jako to bylo v minulých dvou letech.
V soutěži čtyřher se výkony našich hráčů výrazně zlepšily a výsledkem byly stříbrné me-

Stolní tenis

daile Pocka a Moldavčuka ve finále čtyřhry,
kde vážně proháněli favorita. Náš druhý pár
Novotný – Janda si bronz také zasloužili. Asi
největší „senzace“ se odehrály v závěru turnaje, kde k bronzové medaili naší Jarce Rosové
výrazně pomohl obhájce titulu hráč ligového
KST Cheb hostující v TJ Plzeň V. O největší
překvapení se ve finále mixu postarali Polcarová /TJ Hrádek II. liga /a náš Pock, kteří
„suše“ 3 : 0 přehráli oba nejvýše nasazené
hráče kategorií Hobla KST Cheb a Vysockou,
hrající v Praze první ligu!!!
Po sportovní stránce bylo možné turnaj hodnotit na vysoké úrovni, i když hráči ligových
celků občas působili poněkud unavenějším
dojmem. Není se však čemu divit, odehrát
osm – deset hodin, není maličkost. O den dříve v sobotu odehráli mistrovství kraje dospělých… Zřejmě skutečnost, že ligové soutěže
se hrají s míčky z jiného materiálu, může hru
také ovlivnit.

Radost z výborných, výsledků, dobrá organizace, kvalitní vybavení herny, to vše navíc
umocnila skutečnost, že o tuto významnou
akci projevili zájem přední osobnosti našeho města. Slavnostního zahájení přeborů
se zúčastnil mj. starosta pan Ing. Svoboda,
místostarostka paní Mgr. Neubergová, ředitelky ZŠ paní Mgr. Hrušková Bursová, Dr. M.
Štrunc, sekretář krajské asociace pan Duchoslav a další, kteří vydrželi téměř do slavnostního zakončení turnaje. Je to další důkaz o tom, jak se vedení našeho města snaží
pomáhat dobrovolným pracovníkům v práci
s mladými sportovci.
Škoda, že vedle jednoho tatínka se na mladé
kolegy přišli podívat pouze další dva neregistrovaní členové oddílu. K ostatním se informace o nějaké akci nedonesla.
O. Volf
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Různé

Správa majetku Kynšperk n. O. spol. s r. o.
Vážené dámy, vážení pánové, vlastníci bytů,
odběratelé tepla a služeb spojených se správou domů a vašich bytů od naší společnosti
Správa majetku Kynšperk spol. s r.o., vážení
občané.
V létě minulého roku jsem Vám představil rozsah činností naší společnosti v našem městě.
Vzhledem k tomu, že uplynul rok 2015, chtěl
bych Vás seznámit s tím, co jsme ve městě realizovali, jakou jsme docílili cenu tepla a čeho
bychom v rámci naší činnosti chtěli dosáhnout.
Stav níže uvedených námi obstarávaných oblastí a městského mobiliáře se nepochybně
dotýká každého z Vás, dovolte proto malou
rekapitulaci naší činnosti:
•
čistíme a udržujeme komunikace o celkové délce 30,2 km – v r. 2015 jsme vybudovali nové parkoviště v ul. U Pivovaru
pro 11 aut,
•
čistíme a udržujeme chodníky o délce
21,85 km - v r. 2015 jsme rekonstruovali
1000 délkových metrů chodníků,
•
udržujeme schody s plochou 292 m2, 6
mostků, 6 lávek a 3 hospodářské přejezdy,
•
spravujeme veřejné pohřebiště se smuteční síní a 2600 hrobovými místy a kolumbáriem s 553 okénky a celkovou plochou 20.994 m2 - v prosinci 2015 jsme
zahájili práce na veřejném osvětlení hřbitova, které je v současné době dokončeno a do konce února bude zprovozněno
tak, aby mohla být prodloužena otevírací
doba, což v podzimním až jarním období z důvodu bezpečnosti nebylo možné.
Na hřbitově bych rád zřídil rozptylovou,
popřípadě vsypovou loučku, spravujeme
rovněž židovský hřbitov,
•
provozujeme a udržujeme veřejné osvětlení s 20 přípojnými okruhy a 626 svítícími body – v r. 2015 jsme rekonstruovali
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VO v ulici J. Nerudy, Svatopluka Čecha
a v části SNP, a prodloužili jsme trasu VO
ve Štědré o 2 sloupy,
•
u veřejné zeleně ročně sečeme 1.442.614
m2 – v létě jsme komplexně vyčistili celou oblast Třešňovky od náletů. Údržbou
veřejné zeleně vzniká ročně biologicky
rozložitelný odpad v množství 400 až 500
tun, toto množství neobsahuje biologicky
rozložitelný odpad obsažený ve směsném
komunálním odpadu, kde odhadujeme
dalších až 300 až 400 tun,
•
udržujeme městský mobiliář - lavičky,
koše a odpočívadla umístěná ve městě
a u naučné stezky a cyklostezky, lavičky
a odpočívadla vyrábíme sami,
•
provozujeme 10 dětských hřišť – v r.
2014 jsme vybudovali dětské hřiště v ul.
Na Hrázi a v r. 2015 nové hřiště v ul. U Pivovaru,
•
udržujeme v provozu kašny a pomníky,
staráme se o chod věžových hodin,
•
v neposlední řadě svážíme komunální
odpad v množství 100-130 tun měsíčně
a provozujeme sběrný dvůr. Od letošního
roku máme oprávnění na ekologickou likvidaci autovraků, kterou chceme rozjet
v březnu, takže můžete likvidaci vozidla
realizovat přímo v Kynšperku n/O.
•
pro vlastníky bytových jednotek spravujeme 44 SVJ a 798 bytů.
V oblasti sídliště SNP dodáváme do objektů
teplo a teplou vodu z 24 kotelen, výhledově
pak z 18. V oblasti sídliště U Pivovaru máme
od 1. 9. 2015 v nájmu kotelnu, kterou jsme se
souhlasem města dali do podnájmu původnímu dodavateli, s tím, že jsme si smluvně zajistili možnost vyjadřovat se k ceně tepla, tak aby
se cena tepla ve městě u obou sídlištních celků výrazně nelišila a nebyla nepřiměřená, což
se na r. 2016 podařilo zajistit. Protože jsem

Různé

si vědom toho, že cena za dodávky tepla je
jednou z položek rodinného rozpočtu, která jej
významně ovlivňuje, chci se o této oblasti naší
činnosti rozepsat poněkud podrobněji.
Jistě víte, že cena tepla je mimo jiné ovlivněna výší DPH, která od r. 2009 byla postupně
3x navýšena z původních 9% na současných 15%, proto níže předkládám vývoj ceny
od doby mého nástupu u společnosti po konečnou cenu tepla za r. 2015 a kalkulovanou
cenu na r. 2016, bez DPH. Na základě dosažených cen chci ukázat, že jsme se cenou
tepla, její skladbou a konečnou výší vážně
zabývali a dosáhli jsme výsledky, za které
se nemusíme stydět. Při mém nástupu jsem
si položil cíl dosáhnout cenu na úrovni blížící
se 500 Kč bez DPH. Dosáhl jsem toho postup-

ným snižováním všech položek cenové kalkulace tak, že dnes mohu konstatovat, že jsme
dosáhli snížení ceny o 142,33 Kč za GJ bez
DPH, což znamená nižší roční náklady na průměrný byt o 5693,30 Kč.
Porovnání ceny 2009 a 2015
2009 cena GJ bez DPH 649,00Kč
2015 cena GJ bez DPH 506,67Kč
Dosažení této ceny není konečné, na r. 2016
máme reálnou cenovou kalkulaci na cenu tepla ve výši 493,20 Kč bez DPH. Vývoj na trhu
paliv umožní cenu tepla od naší společnosti
dostat na úroveň okolo 470 Kč bez DPH.
Děkuji za čas, který jste věnovali přečtení
zprávy a přeji Vám krásné dny.
Werner Zährl, jednatel

Městská policie Kynšperk nad Ohří informuje
V roce 2015 Městská policie řešila celkem 121
přestupků, a to nejvíce v dopravě a proti veřejném pořádku. Většina přestupků byla řešena
na místě domluvou. Bohužel se opět ukázalo,
že na některé chronické přestupce domluva
neplatí a ve 36 případech byl už opakovaný
přestupek řešen sankcí. Ve 3 případech byly
přestupky oznámeny příslušnému správnímu
orgánu k projednání.
Stejně jako v jiných městech i v Kynšperku nad
Ohří došlo v posledních letech k výraznému
nárůstu počtu vozidel a s tím také souvisí nárůst přestupků v dopravě, souvisejících zejména s nesprávným parkováním. Mnozí majitelé
vozidel mají neustálou potřebu vidět na svého
zaparkovaného „miláčka“ z okna, případně co
nejméně zmoknout cestou od vozidla domů.
Výsledkem je pak parkování na veřejné zatravněné ploše, přímo v křižovatce nebo takovým
způsobem, že by v případě nutnosti ulicí neprojelo vozidlo záchranné služby nebo hasičů.
V loňském roce bylo celkem odchyceno 9 zatoulaných psů, většina byla umístěna do útul-

ku pro opuštěná zvířata v Chebu, 3 psy si
vyzvedli šťastní majitelé. Někdy se nepodaří
zabránit tomu, aby se nějaký pejsek nezatoulal. Zejména v jarních a podzimních měsících,
kdy hárají feny. Dovoluji si ale apelovat zejména na majitele notorických útěkářů, aby si
v tomto období své pejsky co nejvíce pohlídali.
V případě opakovaných útěků už budeme muset místo neustálých domluv majiteli přistoupit
k peněžitým sankcím. Dále bych chtěl upozornit majitele psů, že uvedením svého aktuálního telefonního čísla na obojku psa výrazně
zjednoduší situaci při pátrání a zkrátí dobu,
kdy je pejsek v odchytovém kotci.
Městská policie v roce 2015 dále úspěšně
spolupracovala s Policií ČR Kynšperk nad
Ohří ke zjišťování, objasňování a prevenci
trestné činnosti. Podílela se také výraznou
měrou na spoluzajištění kulturních a společenských akcí ve městě a dohlížela na jejich
klidný průběh.
za Městskou policii Kynšperk nad Ohří
Jaroslav Pajerek
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Příloha

Dětský lékař
MUDr. Miroslava Komárková
Chebská 615
Tel.: 352 683 133
PO 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
ÚT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (poradna)
ST 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
ČT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
PÁ 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
Ordinace pro děti a dorost

Praktický lékař

MUDr. Iva Loníková

MUDr. František Uhlík

J. A. Komenského 772

J. Žižky 730

Tel.: 352 693 696

Tel.: 352 683 057

PO 7.30 – 11.00
ÚT 7.30 – 10.00

13.00 – 14.30
(poradna pro zdravé děti)

12.00 – 16.00

ÚT 7.30 – 10.00

12.00 – 16.00

ST

7.30 – 11.00

ST 10.00 – 15.00 17.00 – 18.00

ČT

7.30 – 10.00

ČT

PÁ 7.30 – 11.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
16

PO 8.00 – 10.00

Praktický lékař
MUDr. Václav Janda
Zahradní 892
Tel.: 352 683 715
10.00 – 18.00
7.30 – 14.00
12.00 – 16.00
7.30 – 14.00
7.30 – 12.30

7.30 – 11.30

12.00 – 14.00

PÁ 9.30 – 11.30

12.00 – 16.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický zubní lékař
MUDr. Marie Emmichová
J. A. Komenského 772
Tel.: 352 683 127
7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
7.30 – 13.30
7.30 – 13.30
7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
7.30 – 11.00

Příloha

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický zubní lékař
MUDr. Eva Stráská
M. Tyrše 576
Tel.: 352 683 773
x
7.00 – 17.00
7.00 – 10.00
7.00 – 12.00
x

Lékárna PRIMULA
A. Jiráska 567/1
Tel.: 352 683 049
PO 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ÚT 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ST 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
ČT 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00
PÁ 7.30 – 11.30 12.00 – 16.00

Ordinace klinické logopedie
MUDr. Jaroslava Uhlíková
J. Žižky 730
Tel.: 723 598 553
PO 8.00 – 11.30
speciálka
ÚT 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00
ST
x
x
ČT
x
x
PÁ 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Oční optika SOMICH
Nerudova 804
Tel.: 775 562 654
8.00 – 16.00
x
x
12.00 – 19.00
(od 16 h ordinuje lékař)
x

Chirurgická ambulance
MUDr. Ivo Stowasser
M. Gorkého 17
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

16.00 – 19.00
x
x
16.00 – 19.00
x
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Z města

Třešňovka
Vážení občané,
na konci loňského roku se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
infrastruktury pro výstavbu nových rodinných
domů v lokalitě Třešňovka.
Zpracovatelem projektové dokumentace je
společnost Valbek spol. s r.o. V dubnu letošního roku očekáváme získání pravomocného
stavebního povolení.
S ohledem na výši odhadovaných nákladů
bude realizace celého projektu rozdělena
na čtyři etapy.
Návrh rozdělení etap projektu:

Obyvatelé a majitelé nemovitostí v dané lokalitě budou včas s předstihem o zahájení realizovaných prací informováni.
II. etapa
Terénní úpravy a podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci a inženýrské sítě, přeložka sítě
NN, kterou bude realizovat ČEZ, v první části
prostoru pro 16 RD.
Předpokládaný rok realizace 2017 – 2018.
III. etapa
Dokončení komunikace v prostoru pro 16 RD,
výstavba sjezdů, chodníků podél ul. M. Tyrše
a veřejné osvětlení, vegetační úpravy.
Předpokládaný rok realizace 2018 -2019.

I. etapa
IV. etapa
Výstavba splaškové a dešťové kanalizace (včetně přípojek ke stávajícím RD v ul.
M. Tyrše). V této etapě bude vybudována
nová oddílná kanalizace, která bude vedena
od nové lokality (1. část – naproti domu č.
p. 538), ve stávající živičné komunikaci v ul.
M. Tyrše, dále podél schodů směrem do ul.
Knoflíková. Dešťová kanalizace dále bude
pokračovat přes retenční nádrž v parčíku
a bude svedena do koryta Suchého potoka.
Splašková kanalizace bude pod schody napojena na stávající kanalizaci, kde je již v ul.
U Tavírny připraven napojovací bod na stávající potrubí pro tuto kanalizaci. Vybudováním těchto částí kanalizací dojde k odlehčení
stávající jednotné kanalizace v křížení ulic
Knoflíková a K. H. Borovského, kde při větších deštích dochází k vyplavování kanalizace do ulice Knoflíková. Předpokládaný rok
realizace 2016 – 2017.
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Dokončení prací na komunikaci k části pro 3
RD, dokončení celého projektu včetně zaměření skutečně provedené stavby a kolaudace.
Předpokládaný rok realizace 2019 -2020.
Projektem vznikne 17 160 m2 k výstavbě RD
tzn. 19 pozemků, v první části 16 pozemků
o výměře 677 až 970 m2, v druhé části 3 pozemky o výměře 1100 – 1655 m2.
V průběhu II. a III. etapy by mohl být zahájen
prodej pozemků z první části projektu – tzn.
16 pozemků o výměře cca 677 m2 až 970 m2.

Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru
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Vstup, který je pro děti do 15let a důchodce
zdarma, pro ostatní 70,-, v sobě nese i volný
vstup na afterparty v prostorách kavárny v Koruně od 21hod., kde se můžeme těšit na neředěné reggae v podání Dj Mad Kriiiska.
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A tímto Vás organizační tým Re-Generace
ve spolupráci s MěKS a hromadou dobrovolníků zve na 7. Ročník, který proběhne v sobotu
19. 3. 2016 od 14:00.
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Mezi další doprovodné akce patří samozřejmě
hudební reggae doprovod, prodej knih z obchůdku paní Fiedlerové a v neposlední řadě
krátká přednáška Hanky Bíbové (Lipšové)
o Vietnamu, která zakončí druhý blok promítání.
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Festival nejúspěšnějších cestovatelských
a outdoorových filmů uplynulé sezóny, Expediční kamera, opět míří do Kynšperského kulturního střediska.
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Diváci budou mít možnost shlédnout ty nejlepší snímky o dobrodružných výpravách,
poznávání starobylých kultur, extrémních expedicích i nejeden výkon na hranici lidských
možností.
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Promítání bude, už tradičně, rozděleno do tří
bloků. V přestávkách návštěvníci jistě ocení
možnost exotického i českého občerstvení.

Přesné znění programu najdete na facebooku:
„Expediční kamera a Snowfilmfest v Kynšperku nad Ohří“ nebo přímo na webových stránkách www.expedicnikamera.cz
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Mizející národy, divoká příroda i extrémní
výkony na Expediční kameře 2016
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Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů
Po několika měsíční přípravě materiálů byla
zahájena 5. února v 17.00 hod. veřejnou vernisáží výstava pod názvem:
HISTORIE VS. SOUČASNOST
Kynšperského sboru dorovolných hasičů

Po více jak 140 leté historii sboru jsem se rozhodl uspořádat výstavu, která ukázala jeho
vývoj, ale také rozdíly ve výzbroji a výstroji hasičů, které jsou velmi extrémní. A ještě tu nejdůležitější věc, která se ve sboru nezměnila
v průběhu 140 let je, že jsme další kamarádská parta nadšenců, které nedělá problém pomáhat druhým, když je třeba.
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Na veřejnou vernisáž přišli někteří radní města, stejně tak zástupci téměř všech generací
hasičů, kteří ve sboru byli a ti co jsou stále
a několik občanů města. V průběhu vernisáže se doladily detaily historie jako letopočty
a jména neznámých osob na fotografiích, ale
i současnost a budoucnost sboru.
Za profesiolnální pomoc na přípravě výstavy
chci poděkovat MKS jmenovitě paní Hendrychové a členům SDH. Foto z vernisáže na facebooku SDH Kynšperk nad Ohří.

		
Marek Matoušek
                               velitel JSDH Kynšperk n/O    

Knihovna

Městská knihovna
Detektivky a thrillery:
Hidden, D. – Děs; Macek, P. – Sherlock Holmes Hitlerův posel smrti; Nesser, H. – Dívka,
která nikomu nechyběla; Cole, M. – Dobrý život; Larsson, Ch. – Silueta; Češka, S. – Nezralá vražda; Černucká, V. – Poslední modlitba

Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352683278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info
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

Novinky pro dospělé:
Geislerová, A. – PS; Donovan, R. – Sotva dýchám; Varáčková, M. – Adaptace, Doležalová,
M. – Kafe a cigárko; Landsman, D. – Deníček
moderního fotra 2; Burachovič, S. – Za ztracenou slávou západního Krušnohoří; James,
E.L. – Grey; Pospíšilová, J. – Pod hvězdou
bláznů; Jäckel, K. – Isis, kněžka noci;

Romány pro ženy:
Panchol, K. – Muchachas 2,3; Jakoubková,
A. – Čiň manželu dobře – peklem se ti odmění; Roberts, N. – Náhlá vzplanutí; Chatelet, N.
– Žena v barvě vlčího máku; Contreras, C. –
Kaleidoskop srdcí; Ahern, C. – Jak najít lásku;
Becková, K. – Láska mluví francouzsky
Pro děti:
Braunová, P. – Kuba nechce spát; Březinová,
I. – Fotbal s Fandou; Biermann, F. – Pan Lišák
má knihy rád; Wilson, J. – Sladké časy
Za knihovnu Irena Zolotarová

Historie:
Češka, S. – Případ forchheimského rádce;
Harris, R. – Důstojník a špeh; Vondruška, V. –
Mrtvý posel; Beráková, Z. – Fanton staré pevnosti; Cartland, B. – Milenci v Londýně

UPOZORNĚNÍ
Pro děti od 9-11 let připravila naše knihovna
na den 1. 4. 2016
NOC S ANDERSENEM
Děti ( čtenáři ) se mohou přihlásit v knihovně.
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Kino

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2016
úterý 1. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Celebrity s.r.o.
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného
studia se všemi typickými postavičkami tohoto
světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající
herci se tu potkávají s neskutečně prudivými
hereckými legendami, režisér přicházející se
svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy, technici tu
a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých
obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována
reálnou postavou lobbisty - mafiána. Tím sice
probudí diváky z letargie a sledovanost jen
kvete, to ovšem neujde pozornosti ani samotného mafiána, který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat. Tomáš se
pomalu, ale jistě, začíná ocitat ve velkých problémech. Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová,
Filip Kaňkovský, Vilma Cibulková a další. ČR,
MP, vstupné 50 Kč, délka 103 min.
úterý 8. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Nikdy není pozdě
V původním a velmi poutavém snímku, plném živých hudebních vystoupení, Streep
ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné
kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny
o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu
domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto
chyby napravit a změnit se. Hrají: Sebastian
Stan, Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Hayse Jack a další. USA, MP, vstupné
50 Kč, délka 101 min.
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úterý 15. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PIXELY
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně
vyloží videozáznamy klasických videoher jako
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou
jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. Prezident Will Cooper je
nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče videoher Sama Brennera, jenž v současné době
provádí instalace domácích kin, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce
porazit a zachránit tak naši planetu. Připojuje
se k nim také podplukovnice Violet Van Pattenová, specialistka, která hráčům dodává jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany.
Hrají: Adam Sandler, Josh Gad, Kevin James,
Peter Dinklage, Sean Bean a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 106 min.
úterý 22. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Jurský svět
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen
excentrického milionáře Johna Hammonda,
který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří
DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park
jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny
nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch
hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku stále hledá nové
způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc
zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.
Vědecké experimenty s novými druhy mohutně podporuje strohá manažerka parku Claire
Dearing, která ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich biolog Owen Grady
vidí hlavně nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které
nestvořila příroda, ale laboratoř. Hrají: Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D‘Onofrio, Ty Simpkins a další. USA, MP, vstupné
50 Kč, délka 125 min.
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Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.
neděle 13. 3. v 15.00 hod.
Liga spravedlivých: Bohové a monstra
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
73 min.

úterý 29. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Láska v oblacích
Antonio je právník a právě nastupuje na let
z New Yorku do Paříže. Do stejného letadla
nastupuje i Julie, která letí do Paříže za svým
snoubencem. Je to tři roky od doby, kdy Antonio zlomil Julii srdce... a nyní, poprvé od této
události, se oba sejdou v jednom letadle,
na sousedících sedadlech. A budou mít více
než šest hodin letu na to, aby si řekli vše doposud nevyřčené. Hrají: Ludivine Sagnier,
Nicolas Bedos, Jonathan Cohen, Michel Vuillermoz a další. Francie, MP, vstupné 50 Kč,
délka 96 min.

neděle 20. 3. v 15.00 hod.
Tom a Jerry:
Opeřená zábava
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
75 min.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
pátek 8. 4. v 19.00 hod. v kině
MÁTOVÝ NEBO CITRON
DIVADLO - KYNŠPERŠTÍ OCHOTNÍCI
sobota 23. 4. v 17.00 hod v kině
ČERTE, NEPOKOUŠEJ ČERTA
DIVADLO - DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI BŘEZNU

neděle 17. 4. v 15.00 hod. v kině
JAK VYSLOUŽILÁ ZVÍŘÁTKA
NAPRAVILA LOUPEŽNÍKY
Divadelní spolek Trosky Kraslice
DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI

neděle 6. 3. v 15.00 hod.
Hotel Transylvánie 2
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Různé

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

24

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

Kultura

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie














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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
29. 2. - 4. 3 .2016
Dne:
čas:
8.00 – 17.00 hod.
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
místo:
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800

25

Kultura

26

Kultura
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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?“

Kultura

Inzerce
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Inzerce

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+2 v OV, Cheb, po rek., Valdštejnova ul., 61 m2, 940.000,-Kč, PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 920.000,-Kč.
Prodej mezonetového bytu 4+1 v podíl. spol., Cheb, cena: 1.580.000,-Kč, PENB ,,G“

www.reala-lakoma.cz
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