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Z města

Jak dále s „Třešňovkou“
Vážení a milí Kynšperáci,
naším městem probíhají celkem rozporuplné
informace o tom, jak město dále naloží s uvolněnými pozemky v lokalitě zvané „Třešňovka“.
Rád bych tyto informace uvedl na pravou míru.
Celá lokalita je platným územním plánem určena k zástavbě pro rodinné bydlení. Zámyslem města je v lokalitě vybudovat inženýrské
sítě, pozemky účelně rozparcelovat a zasíťované je odprodat zájemcům o výstavbu rodinných domů.

Přípravná třída

V současné době je již zhotoven geodetický
polohopisný a výškopisný plán a do konce
měsíce října bude také proveden geologický
průzkum. Na základě těchto technických údajů bude oslovena projekční kancelář se zadáním vypracovat studii k optimálnímu rozdělení
pozemku z hlediska polohy jednotlivých parcel, jejich dopravní obslužnosti atd. O dalším
vývoji vás budu včas informovat.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Střípky z majetkového odboru

ZK - vaření

ZK - fotokroužek

Žákovský parlament

Počátkem října byla realizována rekonstrukce
povrchů místních komunikací, o jejímž záměru
jsem vás již informoval. V ulici 5. května a Jana
Nerudy nebyly po odfrézování svrchní vrstvy
asfaltu v rámci hutnících zkoušek naměřeny
na několika místech potřebné hodnoty a proto
muselo být přikročeno ke změně záměru. Tyto
ulice nebyly cca 30 až 40 roků (možná i déle)
celkově rekonstruovány a vždy jen záplatovány. Na většině plochy byla zjištěna i rozpadlá dolní konstrukční asfaltová vrstva. Proto
muselo být přikročeno k místnímu doplnění
štěrkové podkladové konstrukce a pro zpevnění přidána ještě jedna asfaltová podkladová
vrstva se kterou se původně nepočítalo. Jelikož finanční limit na celou akci byl stanoven
zastupitelstvem města, museli jsme bohužel
snížit rozsah prací a nemohl být položen nový
asfaltový koberec i v ulici Okružní na odbočce
k dřevěné lávce přes Ohři, jak jsme původně
plánovali. Zrealizováno bylo i položení frézované asfaltové směsi v Dolních Pochlovicích
u Sociálních služeb a v části ulice Sokolovská.
Tyto dvě posledně jmenované lokality tak

za velmi malé náklady doznaly výrazného
zkvalitnění vzhledu.
Vedení města zajistilo zpracování pasportu
veřejného osvětlení (dále VO) ve městě potřebného k podání žádosti o příspěvek na jeho
rekonstrukci. V průběhu září a začátkem října
jste mohli vidět pracovníky odborné projekční
kanceláře, jak postupně rozsvěcují obvody VO,
proměřují zařízení rozvaděčů, zapisují si technické údaje a pořizují fotodokumentaci. Tato jejich
činnost byla prováděna v denní době a to bylo
tedy i důvodem připomínek některých z vás,
proč se ve dne svítí. Pasportem jsme získali dokonalý přehled o stavu VO, které je v některých
částech města staré cca 50 roků a již de facto
dosluhuje.
Zahájeny byly práce na rekonstrukci a opravách zařízení na cyklostezkách Kynšperska.
Po uskutečněném výběrovém řízení na dodavatele nabídla nejnižší cenu Správa majetku
spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří, která do konce
listopadu zajistí požadované opravy a nátěry.
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Rovněž bude obnovena funkčnost příčných
odvodňovacích žlabů v pokračování ulice Pod
Lesem, kudy vede cyklotrasa na Kolovou.
Na realizaci celé akce byl získán příspěvek
91 tisíc Kč z Karlovarského kraje a město přidalo svůj podíl ve výši 30 tisíc Kč.

Na stávající dětská hřiště v ulici SNP (naproti
Penny), v ulici Jana Jiskry a U Pivovaru byly
osazeny nové prvky. Jedná se o dvě skluzavky a houpačku. Došlo tím k obměně za již
nevyhovující prvky, na které upozornila revizní
prohlídka. Nové prvky byly zakoupeny a namontovány za 110 tisíc Kč.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Omezení výskytu invazních rostlin
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči, § 3, ukládá vlastníkům pozemků zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů.
Karlovarský kraj připravuje v současné době
projekt pro získání dotace na likvidaci bolševníku, křídlatek a netýkavky žláznaté v Karlovarském kraji. Jedná se o dotaci z programu
OPŽP, ochrana biodiverzity. Dotace bude činit
90 % nákladů, zbytek bude financován Karlovarský krajem.

Město Kynšperk nad Ohří bylo osloveno Karlovarským krajem ohledně zařazení pozemků
města do tohoto projektu. Tento návrh rada
města schválila, takže likvidaci rostlin na pozemcích města bude financovat v celé výši
Karlovarský kraj a město se pak bude následně starat o udržení pozemků v bezvadném
stavu.
Bc. Radomíra Kiclová
majetkový odbor

Oznámení

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje nemovitosti
ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
Nemovitost č.p. 499 v ul. Sokolovská (bývalá sokolovna) stojící na pozemku p.č.605/1 a 605/2,
včetně pozemků p.č.605/1(zast.plocha) o výměře 625 m2 a pozemek 605/2 (zast.plocha)
o výměře 90 m2.

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
- malometrážní byt č. 1 o velikosti 2+kk, o výměře 43, 37 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena
na 66, 24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou.
- malometrážní byt č. 14 s pečovatelskou
službou o velikosti 2+kk (podkroví), o výměře
38, 38 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 881, Kynšperk
nad Ohří. Výše nájemného je stanovena
na 45, 00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
- podkrovní byt č. 15 o velikosti 1 + 1, o výměře 57, 55 m2 v ul. Jiráskova č.p. 732, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena
na 37, 00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 211, 40 m2 :
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62, 38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
222 v ulici Mistra Jana Husa , Kynšperk nad
Ohří o výměře 12, 00 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo 4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního
střediska) na parcele č. 49/5 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za těchto podmínek:
- doba nájmu na dobu neurčitou
- nájemné ve výši 500 Kč/rok

Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Minimální cena je stanovena 1 000 000, - Kč.
							
							
Josef Špaček
						
vedoucí majetkového odboru
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Jednotka SDH Kynšperk nad Ohří
V období 13. 8. 2012 - 13. 10. 2012 zasahovala jednotka hasičů celkem u 13 událostí
(4x požár, 1x dopravní nehoda, 6x technická
pomoc, 2x únik nebezpečných látek).
Během těchto zásahů došlo k usmrcení 1 osoby a ke zranění 4 osob.
- 30. 8. 2012 - Nehoda na silnici mezi Kaceřovem a Habartovem na Sokolovsku. Nákladní auto zde narazilo do přívěsu druhého
nákladního vozidla. V kabině vozidla zůstal
zaklíněný řidič, kterého museli vyprostit hasiči
s pomocí hydraulických nástrojů. Muže si převzala záchranná služba, lékař následně konstatoval jeho smrt. Silnice byla v místě nehody
uzavřena až do večerních hodin. Po ukončení
vyšetřování ze strany policie asistovali hasiči
odtahové službě a provedli úklid vozovky.
- 8. 9. 2012 - V bytě ve třetím patře panelového domu v Seifertově ulici v Sokolově
začalo hořet v sobotu v brzkých ranních hodinách. Ještě před příjezdem hasičů na místo
opustili své byty všichni obyvatelé domu. Hasiči průzkumem vyloučili, že by v hořícím bytě
někdo zůstal, jediný jeho obyvatel se nadýchl
kouře a sanitka záchranné služby ho převezla
do nemocnice. Během likvidace následků požáru přišla za zasahujícímí hasiči jedna z maminek, jejíž dvě malé děti se v začátcích rovněž nadýchaly kouře a začalo jim být špatně.
Velitel zásahu rozhodl o povolání záchranné
služby, která obě děti převezla do nemocnice. Na místě pak ošetřila čtvrtého zraněného,
muže, který si během evakuace ze svého bytu
zranil kotník. Podle vyšetřovatele požárů je
škoda odhadnuta na 1, 5 milionu korun, příčina je v šetření.
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- 9. 9. 2012 – K požáru došlo na skládce komunálního odpadu na Tisové. Požár byl o rozloze zhruba 20 x 20 m. Vodu k hašení jednotky
dovážely z objektu Elektrárna Tisová ve spolupráci s místními podnikovými hasiči. Na místě
byli přítomni jak vyšetřovatelé příčin požáru, tak
i zástupce životního prostředí.

Naše zvláštní poděkování patří panu doktorovi
MUDr. Františku Uhlíkovi.
Věnoval jednotce SDH Kynšperk nad Ohří přístroj „automatický externí defibrilátor“, který
se používá při poskytnutí první pomoci na záchranu lidského života.

Členové hasičské jednotky byli speciálně vyškoleni k používání tohoto zařízení.
Marek Matoušek
velitel JPO SDH Kynšperk
Renata Sassmannová
		
starostka SDH Kynšperk

Vážený pane starosto,
- 21. 9. 2012 – V dopoledních hodinách byl
na tísňovou linku nahlášen požár uhlí ve sklepě rodinného domu v Milhostově u Chebu.
Hasiči několik hodin ručně vynášeli uhlí ze
sklepa, aby se dostali k ohnisku požáru. Jednalo se cca o 150 metráků uhlí.
Po uhašení a závěrečné kontrole bylo místo
předáno majiteli.
Níže je přiložen děkovný dopis od majitelů
rodinného domu, kteří písemně ocenili práci a snahu zasahujících hasičů: Matoušek
Marek, Matoušek Zdeněk ml., Matoušek Zdeněk st., Havel Jan.

rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili o naši velikou spokojenost se zásahem Sboru
dobrovolných hasičů Kynšperk, kteří spolu s jednotkou profesionálních hasičů z Chebu
likvidovali dne 21. září 2012 vznícené uhlí ve sklepě našeho rodinného domu v Milhostově.
Již několik minut po nahlášení požáru na tísňovou linku 150 přijel vůz SDH Kynšperk
následován vozem hasičů z Chebu. Zásah probíhal velice profesionálně, ve stylu práce
jsme jako laici nedokázali rozpoznat, který hasič je profesionál a který se této záslužné
činnosti věnuje pouze dobrovolně. S velkým ulehčením jsme kvitovali, že hasiči za cenu
obrovské fyzické námahy v silně zakouřeném prostředí a s nasazenými dýchacími maskami
vynesli žhavé uhlí mimo prostor sklepa a neprolili nám dům vodou.
Za skvěle odvedenou práci jim patří velké uznání a náš velký dík.
						

Martin a Marie Vrátníkovi

Z dalších zásahů šlo např. o odstranění
větve stromu z drátů elektrického napětí, likvidace hnízda ze štítu střechy budovy
mateřské školky, odstranění uniklé nafty
z vozovky na rychlostní silnici R6 a také
na místní komunikace vlivem krádeže nafty
z nákladního vozidla.
- Dne 6. 10. 2012 se náš kolektiv Mladých
hasičů zúčastnil závodu požárnické všestrannosti v rámci celoroční soutěže Hra Plamen,
který se uskutečnil na Březové u Sokolova.
Děti byly rozděleny do dvou družstev, na kategorii mladší a starší. Náš sbor reprezentovaly svědomitě. Touto cestou bych jim i jejich
doprovodu (Matoušek Zdenek st., Šourek Tomáš, Havel Jan) chtěla pogratulovat k dosaženým výsledkům a poděkovat za účast.
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Ekologický den s učni
V průběhu září domluvil majetkový odbor s pedagogy Střední živnostenské školy Sokolov,
pobočka Kynšperk nad Ohří, že společně zajistíme náplň pro učně v rámci tzv. ekologického dne. Dne 25. září 2012 se k řece Ohři
na ostrov dostavilo 10 učňů se dvěma učiteli a společně jsme zajistili sběr PET lahví
a jiných odpadků na ostrově a březích řeky.
Část učňů se věnovala čistění plochy ostrova od kamenů a uhrabávání terénu. Na závěr
pracovníci majetkového odboru zajistili urovnání části ostrova ocelovým smykem taženým
za čtyřkolkou a osetí travním semenem.

Den zemědělství v Himmelkronu
Akce se vydařila i díky pěknému počasí, pracovníci půjčovny lodí firmy DRONTE poskytli
učňům zdarma teplý čaj, pan Lhotský zapůjčil
zdarma čtyřkolku s přívěsem.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru této dobrovolné akce pro zlepšení životního prostředí
v našem městě a ke zkrášlení ostrova, který
se stal po realizaci splavnění levobřežního ramene velmi navštěvovaným místem. O dobré
náladě svědčí i veselé pohledy zúčastněných
na fotografii.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Šest zastupitelů a tlumočnice L. Křížová využilo nabídky himmelkronských přátel a sobotu
20. 10. 2012 prožilo u zemědělců naší partnerské obce.
Zahájili jsme prohlídkou starého mlýna
(Streitmühle), který již po 330 let spravuje rodina Engelhart a dědí ho z generace na generaci. Vlastní louky, pole a kus lesa (7, 5 ha)
a drobné domácí zvířectvo: kachny, slepice,
mladý dobytek a několik ovcí, které spásají
a tím udržují louky. Má také 3 chovné rybníky
pro vlastní spotřebu. Hlavním finančním zdrojem je pila, na které spolu s brigádníky opracuje 3 500 m3 dřeva. Farma je soběstačná ve výrobě elektrické energie. K její výrobě využívá
vodu stékající s kopců. Odpadem dřeva vytápí
celý areál mlýna.

O druhém hospodářství nám vyprávěl pan
Bräutigam, který má dobytek (65 krav) zejména pro výrobu mléka. Obdělává 100 ha půdy.
Jeho žena spolu s tchánem vlastní řeznictví,
zpracovávají maso a vyrábějí masné výrobky
(kolem 40 druhů) k prodeji. Sám majitel se zabývá fotovoltaikou, (vyrábí elektrickou energii
- kolem 110 kW na 5 různých plochách), což je
jeho druhý příjem. K obědu jsme dostali typicky
francké jídlo: „knedle“, svíčkovou s tmavou omáčkou a dušené červené zelí. Jako dezert nám podávali vanilkovou a čokoládovou pěnu.

Třetí návštěva byla na farmě u rodiny Fuchsů,
která se zabývá výrobou a prodejem mléka,
v současné době mají 75 krav.
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Každý druhý den odvážejí mléko do mlékárny,
se kterou mají smlouvu na jeho odběr.
K dojení používají plně automatizovaný dojicí
přístroj, kde jen občas na celý proces dohlížejí. Hospodaří na 90 ha půdy. Odpady (hnůj)
a další produkty (např. silážovanou kukuřici,
zelené krmení) zpracovávají a vyrábějí bioplyn. Elektrickou energii prodávají a vyrobené
teplo využívají pro vlastní potřebu.

Z města

směrem na Kulmbach, Bayreuth, ale i Berlín.
Po 17 letech působení uhradili veškeré náklady, našli si již kolem 3 až 4 tisíc stálých zákazníků. Okolí farmy lemují výběhy s lamami,
osly, poníky, pštrosy, kachnami a králíky, které
přilákají zejména rodiče s dětmi.

Co je tedy společné pro české i himmelkronské zemědělce? Nejen vyrábět, ale hlavně
prodat, tedy uplatnit se na trhu. A pro naše
sousedy je typické: rodinná tradice, využití
produktů farem a podpora zaměstnanosti lidí
ve vlastní zemi. Současně s tím téměř v každé
druhé větě zaznívá: ekologie, úspory, alternativní zdroje, podpora státu.
Po celý den se o nás starali Harald Peetz
a Erwin Tischer. Děkujeme za krásný a velmi
zajímavý den.
Mgr. Štěpánka Neubergová

V Himmelkronu, Gössenreuthu a Lanzedorfu je
kolem 30 farem s 1750 ha (průměrně 82 ha),
z toho 11 má ještě přidruženou další výrobu.
Zemědělci v nejbližším okolí úzce spolupracují
a pro obdělávání polí a sklizeň pořizují stroje,
které si navzájem půjčují, nebo si je společně
pořizují. V této oblasti je celkem 23 mléčných
provozoven s 940 kravami (průměrně 41 krav).
V menším množství se chovají prasata.
Poslední zastávka byla na Frankenfarmě,
kterou založilo 10 společníků. Vytvořili celý
komplex služeb. Základní filozofií je využít produkty z malých farem a realizovat jejich prodej. Prohlédli jsme si celý areál s restaurací,
ubytováním, ale i prodejnou vlastních výrobků.
Zaměstnávají kolem 115 zaměstnanců. Navštívili jsme i masokombinát, ve kterém týdně
zpracují 100 až 140 prasat a kolem 10 kusů
hovězího. Představili nám i zcela novou halu,
která bude sloužit k přípravě cateringových
jídel. Mohou připravit pohoštění na akce pro
2 až 5 tisíc strávníků a jejich trasa vede nejen
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Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena? Provádíme
poradenství zcela zdarma.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.

Prodej zděné rek. chaty se zahradou, Podhrad, sprcha, cena: 629.000,-Kč

Prodej bytu 1+2 v Sokolově, 3.p., Hornická, 52 m2 cena: 460.000,-Kč

Prodej RD 1+3, po kompl. rek. se zařízením na Stříbrné, cena: 1.990.000,-Kč
Prodej RD 5+2 se zahradou, Sokolov, Košická ul., cena: 3.590.000,-Kč
Prodej RD se zahradou a stodolou v obci Tuřany – Návrší cena: 1.500.000,-Kč
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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„Inovace rovných příležitostí dětí se SVP na ZŠ
Kynšperk“, CZ.1.07/1.2.19/01.0005
Pobyt ve Vidžíně
Začátkem října vyjelo dvacet žáků naší školy na pětidenní pobyt do Penzionu U Jakuba
ve Vidžíně. Výjezd byl uskutečněn v rámci
projektu. Byli vybráni žáci 5. a 6. ročníků, kteří
v minulém školním roce docházeli pravidelně
na hodiny náprav a doučování. Z rozpočtu
projektu bylo pro žáky zajištěno ubytování,
stravování, doprava a pedagogický dozor. Zázemí celého pobytu bylo na velmi dobré úrovni. Žáci kladně hodnotili především snídaně
formou bufetu.

Program pobytu připravily Mgr. Marie Kaiserová – manažer aktivit a psycholožka projektu
Mgr. Veronika Zemanová. Žáci podnikli pěší
výlet ke Stěnskému rybníku a další procházky
po krásné okolní krajině. Rádi chodili do lesa,
kde pro ně byly připravené různé přírodovědné úkoly a hry na rozvoj zrakové paměti.
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V sobotu se žáky pracoval lektor PaedDr. et
Mgr. Milan Pfeifer. Aktivity byly zaměřeny
na vzájemné představování se, hledání nových informací k poznávání druhých, hledání
významu pojmu štěstí, spolupráci v týmu, soustředění, sledování společného cíle, podporu

tolerance a přiznání chyby. Odpoledne byl zařazen soubor her a aktivit pro podporu spolupráce, týmové práce a překonávání osobních
obtíží v zátěžových podmínkách.
Předposlední večer se do Vidžína přijeli podívat zástupci školy – Mgr. L. Hrušková Bursová,
Mgr. Š. Neubergová, p. J. Tomsová a p. J. Hruška - a pomohli s realizací noční hry, která byla
pro děti velkým zážitkem.
Po celou dobu pobytu žáci za své úspěchy
a chování získávali žetony, za které si poslední
den mohli vybírat různé ceny, které si společně s mnoha zážitky odvezli domů na památku.
Každé dítě obdrželo pamětní list. Mnozí získali
nové kamarády. Výstupem výchovného kempu jsou portfolia účastníků.
Mgr. Marie Kaiserová

V rámci grantového projektu probíhají ve školním roce 2012/2013 nadále tyto aktivity:

Nechyběly samozřejmě ani sportovní soutěže. Kromě různých sportovních, přírodovědných a vědomostních her a soutěží venku byl
pro děti připraven i program v klubovně. Jednalo se o aktivity, které byly zaměřeny na rozvoj sebepoznání, komunikace, spolupráce, tolerance a prevenci rizikových projevů chování.

1. Skupinová a individuální náprava poruch
učení a chování ve 14 skupinách.
2. Skupinové doučování z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky v 10 skupinách.
Tyto aktivity jsou určeny žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, náprava a doučování probíhají ve výši jedné vyučovací hodiny
týdně, provádějí je kvalifikovaní pedagogové
školy.
3. Služby poradenského zařízení ve škole nabízejí psycholožka Mgr. V. Zemanová a speciální pedagog Mgr. P. Spieglová. Velmi úzce

obě spolupracují s odbornými pracovišti (PPP
Cheb, Sokolov, SPC Sokolov, K. Vary a Plzeň),
s dětskými lékařkami a klinickými psychology.
4. Pro rodiče žáků školy jsou připravována metodická odpoledne a workshop s odborníky.
Pro pedagogy je realizováno další vzdělávání
pro rozšíření a prohloubení kvalifikace v rámci práce s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

11

Základní škola

Základní škola

Aktuálně ze základní školy:
V letošním roce máme dvě první třídy (s 24 a 26
žáky), školní družina má dvě oddělení s 60 zapsanými žáky. V přípravné třídě se vzdělává
12 dětí, které jsou připravovány na vstup do prvního ročníku základní školy. Ve školní jídelně nabízíme dva druhy jídel, ke stravování je zapsáno
196 žáků. DDM nabízí ve 41 zájmových kroužcích příjemně a smysluplně strávený čas a různorodou zájmovou činnost nejen žákům naší
školy, ale i z nejbližšího okolí. Zájmové kroužky,
ve kterých je letos zapsáno 519 dětí, vedou pedagogové školy, trenéři TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří a další vedoucí z řad zákonných zástupců.

Výstavní místnost vyzdobily výkresy žáků pořízené ve výtvarné výchově.
Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast.
			
O. Tomčíková a Mgr. H. Fogatošová

1. B
Ve škole pracuje žákovský parlament. Od třetích tříd si žáci volí dva zástupce, kteří spolu
s vedením školy řeší problémy žáků, tříd, školy, spolu s DDM navrhují a organizují různé
akce školy.
Vše o nás si nyní můžete najít na našich nových webových stránkách zs-kynsperk.cz,
o které se stará Mgr. M. Malá. 		
Mgr. Štěpánka Neubergová

1. A

Soutěž o nejkrásnější jablko z našich zahrad
V rámci environmentální výchovy byla na škole vyhlášena soutěž O nejkrásnější jablko našich zahrad. Do soutěže se zapojilo 82 žáků
– vystavovatelů. Kdo z žáků a pedagogů měl
zájem, mohl se zúčastnit hlasování. Na I. stupni získalo nejvíce hlasů jablko J. Holuba (52),
II. místo jablko M. Zajíčka (25), III. místo jablko M. Jeníkové (20). Výsledky hlasování na
II. stupni – I. místo jablko J. Klímy (28 hlasů),
II. místo jablko E. Králové (27), III. místo jablko
Z. Tunegové (15).
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Pozvánka k tradičnímu zpívání u stromu
Maminky, babičky, tátové, dědečkové a všichni, kdo chcete přijít,
srdečně vás zveme v neděli 2. 12. 2012
v 18.00 hodin před školu na tradiční společné zpívání u stromu, kterým zahájíme advent
v našem městě.

Přijďte si s námi zazpívat známé i neznámé
koledy, přijďte se naladit vánoční atmosférou.
Těšíme se na vás.
Děti, žáci, žákyně a zaměstnanci základní
školy
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Oslavy 40. výročí ZUŠ Kynšperk nad Ohří
se vydařily
Dne 1. 10. 2012 to bylo právě 40 let, kdy se
naše ZUŠ (základní umělecká škola) Kynšperk nad Ohří osamostatnila od LŠU Sokolov, kde do té doby byla pouhou pobočkou.
Oslavy začaly vernisáží výstavy v Panském
domě, která byla pojata trochu vzpomínkově.
Návštěvník měl možnost zhlédnout fotografie
od vzniku LŠU (dnešní ZUŠ), až po současnost.Výstava zahrnovala také výtvarné práce
žáků jak současných, tak i minulých. Vernisáž
oživil soubor zobcových fléten paní uč. Drašarové, tak i hra na keyboard žákyně paní řed.
Karbulové.

Oslavy pokračovaly koncertem v evangelickém kostele, kde se představil nejen hudební
obor, literárně dramatický obor, ale i hosté pěvecký sbor Cantilo v.i.p. a kvartet lesních rohů.
Celý koncert kreativně moderovala paní uč.
Knoblochová.
Rádi bychom poděkovali firmě NIKO za bezplatné zhotovení transparentu a také paní místostarostce Mgr. Neubergové za hezký projev
při vernisáži.
Bez nadsázky lze říct, že oslavy se opravdu
vydařily.
Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 26. září 2012
upravená verze
č. 313
Rada města Kynšperk nad Ohří
v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se
sídlem Kynšperk nad Ohří, Chebská 697, PSČ
357 51, IČO 25233556
1. ruší
Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením RM č. 255 ze dne 27.8.2002,
2. schvaluje
s účinností od 01.10.2012 nový Řád veřejného
pohřebiště, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
3. souhlasí
s provozováním veřejného pohřebiště v Kynšperku nad Ohří na pozemku p.č. 199/1 a 199/2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří na základě souhlasu
vydaného odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a
4. ukládá
jednateli společnosti předložit nově schválený
Řád veřejného pohřebiště k podpisu a zveřejnit.
č. 314
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2012/Rada města,
vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2012 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
č. 315
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
převod nepotřebného kancelářského nábytku z majetku Městského úřadu Kynšperk nad
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Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří do majetku Městského kulturního střediska, náměstí SNP 389, 357 51 Kynšperk nad Ohří dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zajistit převod majetku.
č. 316
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku XXX z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit společnosti
usnesení rady města.
č. 317
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. poskytuje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, v souladu s ust. § 39b zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí finančního daru XXX.
č. 318
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. poskytuje
příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, okres Sokolov, v souladu s ust. § 39b zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí
souhlas k přijetí finančního daru XXX.

č. 319
Rada města Kynšperk nad Ohří

2. pověřuje
starostu podpisem souhlasu.

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce ze dne 3.5.2012 s XXX, kterým se
uzavírá dohoda o provedení práce na období
od 3.5.2012 do 30.9.2012. Dodatek tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

č. 323
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,

2. pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.

2. souhlasí
se stavbou na pozemku ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří:
a) kanalizační přípojky odvádějící dešťovou
vodu z garáže postavené na p.p.č. 999/3
a přepadu vody z bazénu vybudovaných
na p.p.č. 999/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří umístěné do p.p.č. 999/5 a 758/3 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří realizované XXX,

č. 320
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s přijetím daru od Moravské zemské knihovny
pro Městské kulturní středisko v Kynšperku nad
Ohří, příspěvková organizace. Seznam darovaných knih je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 321
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod pro kašnu umístěnou na náměstí 5. května na p.p.č. 4/1 – ostatní plocha
(zeleň) v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří, mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., ulice Jiřího Dimitrova
1619, 356 01 Sokolov, IČ:45351325 a
2. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
č. 322
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení termínu užívání dočasné stavby hospodářského přístřešku postaveného
na části pozemku p.č. 1347 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří užívanou XXX a

b) kabelové přípojky elektrické energie XXX
umístěné na p.p.č. 772/1, 786/1, 786/2 a 828/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovaná společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035,
c) uložení zemního kabelu NN XXX do pozemku parc. č. 34 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad
Ohří, realizovaná společností ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, IČ:
24729035 a
se stavbou na pozemku žadatele:
a) zateplení bytového domu XXX na p.p.č. 128
a 129 v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovaná
dodavatelem na základě výběrového řízení,
b) kanalizační přípojky odvádějící dešťovou
vodu z garáže a přepadu z bazénu vybudovaných na p.p.č. 999/1 a 999/3 v. k.ú. Kynšperk
nad Ohří umístěné na p.p.č. 999/1 v. k.ú. Kynšperk nad Ohří realizované XXX,
c) zateplením štítu a nátěrem fasády bytového
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Výstava

domu ve vlastnictví XXX, realizovaná dodavatelem na základě výběrového řízení a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy a souhlasů.
č. 324
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s realizací opatření v rámci projektu „Omezení
výskytu invazních druhů v Karlovarském kraji“ na pozemcích města Kynšperka nad Ohří
a souhlasí s umožněním následného monitoringu a se zajištěním udržitelnosti realizovaného opatření po dobu minimálně 10 let tak, aby
nedošlo k šíření invazních rostlin, které byly
předmětem projektu. V případě získání finanční
dotace bude akci zajišťovat Karlovarský kraj a
2. pověřuje
starostu města podpisem prohlášení vlastníka.
č. 325
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 546
(ostatní plocha) o výměře 84 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 326
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření smlouvy č. 2012-141 o zařazení
do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří, žadatel
XXX,
b) uzavření smlouvy č. 2012-142 o zařazení
do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří, žadatel
XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
smlouvy k podpisu starostovi města.

Mgr. Lenka Hrušková Bursová
členka rady města v. r.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka v.r.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 10. a 24. října 2012
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Různé

Vážení a milí občané,

uplynul měsíc od našeho prvního setkání, je tu
krásný podzim a každý z nás si ho vychutnává
jinak. Někdo sklízí poslední úrodu ze zahrádky, někdo ještě chvilku posedí na sluníčku, ale
každého z nás zasáhly informace, které přinášejí další změny do našeho života.
Na každém kroku se setkáváme s tolik diskutovanou důchodovou reformou a datem
1. 1. 2013. Datum, které bychom měli opravdu
vzít na vědomí, je 30. 11. 2012.
To je totiž poslední datum, kdy se mohu rozhodnout, zda využiji stávající podmínky penzijního připojištění. Celá řada z nás penzijní
připojištění se státním příspěvkem má, možná
i opakovaně, známe jeho podmínky a máme
i zkušenost. Dobrovolně jsme si ho založili,
někomu přispívá i zaměstnavatel, víme, kolik
si naspoříme, kolik dostaneme státního příspěvku, kdy si peníze vybereme a když se stane to nejhorší, víme, komu peníze zůstanou.
Důchodová reforma se dotkne každého z nás,
ať jsme mladší nebo starší.
Stávající důchodový systém je založen na povinném příspěvku do státního systému,
tvoří 28% z hrubé mzdy, systém pracuje
na principu solidarity mezi generacemi a jsou
z něj vypláceny nejen starobní důchody,
ale i vdovské, sirotčí, invalidní. Počet lidí, kteří
do toho systému přispívají se snižuje a počet
lidí, kteří z něj čerpají se zvyšuje.
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Je víc než jasné, že spoléhat jen na tento
systém do budoucna nestačí. Už dnes využíváme celou řadu peněžních produktů jejichž
prostřednictvím ukládáme a zhodnocujeme
peníze např. životní pojištění, stavební spoření, termínované vklady apod. Každý z nás
tak myslí na svou budoucnost, ať už je blízká
třeba za 3 roky nebo vzdálená za 20 let a je to
dobře, vždyť v té budoucnosti hodláme strávit
celý svůj život a je jen na nás, jak velkou míru
odpovědnosti za něj převezmeme sami.
Jednou z těch možností je i už zmíněné penzijní připojištění a datum, do kdy ho můžeme
uzavřít a využít stávající podmínky. Jednou
z nich je výsluhová penze, která se týká té
mladší generace a znamená, že po 15 letech
spoření si mohu vybrat část úspor a nemusím
na všechny peníze čekat až do 60 let. Další
je tzv. garance nezáporného zhodnocení, což
jednoduše znamená, že peníze, které jsem
vložila, vždycky dostanu zpět i když ukončím
dříve než v 60 letech. Změna, která se nás
týká, je výše státního příspěvku, ta se po 1. 1.
2013 změní. Porovnat její výši můžete v přiložené tabulce.

Příspěvek
účastníka
100 Kč
200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
800 Kč
900 Kč
1000 Kč

Státní příspěvek
nyní
50 Č
90 Č
120 Kč
140 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč

Využít výhody stávajícího penzijního připojištění může využít každý od 18 let věku. Minimální
doba spoření je 5 let a dosažení věku 60 let.
Po 30. 11. 2012 už do stávajících penzijních
fondů vstoupit nemůžeme, uzavřou se.
Co nám přinese 1. leden 2013?
Důchodový systém ve třech pilířích.
I. Pilíř - státní důchodové zabezpečení – povinné
II. Pilíř - důchodové spoření – nová forma
III. Pilíř - doplňkové penzijní spoření
Zda vstoupíme do II. a III. Pilíře závisí pouze
na našem rozhodnutí, na naší odpovědnosti,
jak si zabezpečíme svůj život v budoucnu.
Je to jedna z možností, jak se zajistit na stáří
a nebýt závislí jen na státním systému nebo
na vlastních dětech. To za úvahu jistě stojí.

Naskýtá se i řada otázek - co, kolik, kdy,
s kým, jak??
Vážení občané, jsem pro vás každou středu
od 15 do 17 hodin v MKS v Kynšperku n /O
a ve středu 21. 11. 2012 budu od 8 do
17 hodin.
Spolu najdeme odpovědi na otázky týkající se
vašich stávajících smluv o penzijním připojištění, o změnách a možnosti uzavření nových
smluv a všeho, co tím souvisí. Poskytnu
vám veškerý servis na místě včetně uzavření smlouvy.
Těším se na shledanou
Ulrike Trepáková

Státní příspěvek
1. 1. 2013
- Kč
- Kč
90 Kč
110 Kč
130 Kč
150 Kč
170 Kč
190 Kč
210 Kč
230 Kč
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Blahopřejeme
Ať splní se vše co vás napadá,
ať okolo vládne dobrá nálada,
ať štěstí a zdraví vás provází
a v životě nic neschází.

DEPECHE MODE REVIVAL v Kynšperku
V měsíci listopadu 2012 oslaví své
narozeniny členky naší ZO SPCCH
Vondrušková Eva
Studeničová Katarina
Mgr. Frehárová Eva

Kapela vznikla v listopadu 1999 a pochází
z Ústí nad Labem.
MICHAL POŠVIC – sólový zpěv
HONZA SEIBT – zpěv , kytary, synths
SLÁVA POŠVIC – zpěv , synths, samplery

Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

Arabela Team - zábavné odpoledne 26. srpna 2012

V této sestavě funguje kapela od samého vzniku až dodnes a za dobu své existence navštívila již spoustu hudebních klubů v celé České
republice a na Slovensku.
Postupem času prochází nejen hudebním, ale
také nástrojovým vývojem, takže syntezátory,
samplery a jiná pódiová technika jsou neustále
obměňovány. Skupina neustále pracuje na přípravě nových aranží a ty jsou postupně zařazovány na playlist tak, aby koncertní program procházel napříč celou tvorbu DEPECHE MODE.
Kynšperáci i skalní příznivci této hudby měli
možnost si kapelu vychutnat plnými doušky
12. října v restauraci Bar Koruna na tříhodinovém koncertě. Všichni zpívali písně světoznámé skupiny Depeche Mode. Za sebe
a za všechny černooděnce bych chtěla klukům poděkovat za nezapomenutelný zážitek.
Jana Tomsová
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TŘI DNY S MATRIXEM

PROGRAM KINA

středa 7. 11. ve 20.00 hod.

LISTOPAD 2012

NOVĚ
PROMÍTÁME
VE ČTVRTEK V PÁTEK

MATRIX

MÍSTO

pátek 2. 11. ve 20.00 hod.

ĎÁBLŮV DVOJNÍK
Píše se rok 1987. Bagdád se stal rájem nechvalně proslulých boháčů. Místem, kde se dá koupit
cokoliv, pokud na to máte. Je to město plné intrik a korupce – rejdiště iráckého Černého prince Udaje Husajna. Se svou zvrácenou zálibou
v hýření a oplzlostech si bere vše, po čem zatouží. Vaše Ferrari, vaši ženu, vaši dceru, vaši
krev – nikdo si Udajovi nedovolí říct ne. Jednoho dne je armádní poručík Latif Yahia (Dominic
Cooper) povolán z frontové linie do Saddámova
paláce, kde je postaven před přetěžkou volbu.
Buď se stane Udajovým dvojníkem, nebo odsoudí celou svou rodinu k smrti. Jeho život je
v sázce, osud zpečetěn. Latif začíná hrát roli
Udaje Husajna, jednoho z nejmocnějších a zároveň nejnenáviděnějších mužů v celém Iráku.
Belgie / Nizozemsko, MP, vstupné 40 Kč, délka
104 min.
úterý 6. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Dojem:
Každodenní
svět
je
realita. Realita: Svět je podvod, propracovaný klam překroucený všemocnými stroji umělé inteligence, která nás ovládá.
Dech beroucí choreografie bojových scén. Vizuálně dokonalé efekty. Extrémně vzrušující akce.
Keanu Reeves a Laurence Fishburne vedou boj
za osvobození lidské rasy v Matrixu, kybernetickém thrilleru, který budete chtít sledovat znovu a znovu. Příběh, jež byl napsán a režírován
bratry Wachowskými, se vám dostane pod kůži.
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 131 min.
čtvrtek 8. 11. ve 20.00 hod.

MATRIX RELOADED
Ve druhém pokračování trilogie Matrix pokračuje Neo (Keanu Reeves) společně s Morpheem (Laurence Fishburne) a Trinity (CarrieAnne Moss) v boji proti počítačovým vládcům
univerza. Čeká je boj s armádou strojů a jejich
arzenálem počítačově nelidských schopností
a zbraní. Pokud ale chtějí zastavit zotročování lidstva, není jiná možnost než boj na život
a na smrt. Nezbývá jim nic jiného než proniknout hluboko do struktur Matrixu a během
72 hodin objevit a zlikvidovat centrum Zion
i s jeho pomocnými jednotkami. USA, MP,
vstupné 40 Kč, délka 138 min.

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží
u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že
je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.
Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Hrají: Rowan
Atkinson, Gillian Anderson, Rosamund Pike
a další. USA / Velká Británie / Francie, MP,
vstupné 40 Kč, délka 101 min.
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pátek 9. 11. ve 20.00 hod.

MATRIX REVOLUTIONS
V posledním pokračování trilogie o Matrixu se
dostane Neo (Keanu Reeves) společně s Trinity (Carrie-Anne Moss) a Morpheem (Laurence Fishburne) do finálové bitvy proti počítačovým vládcům univerza. Zion je v podstatě
dobytou baštou lidského odporu, vzbouřenci
přicházejí o jednu loď za druhou a zrada číhá
i v jejich řadách. USA / Austrálie, MP, vstupné
40 Kč, délka 129 min.
úterý 13. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KONSPIRÁTOR
Těsně po zavraždění Abrahama Lincolna je zatčeno sedm mužů a jedna žena. Všichni jsou
obviněni ze spiknutí za účelem atentátu na prezidenta, viceprezidenta a ministra zahraničí.
Jediná obviněná žena, dvaačtyřicetiletá Mary
Surratt (Robin Wright), je majitelkou penzionu, ve kterém se šestadvacetiletý John Wilkes
Booth (Toby Kebbell) setkal se svými komplici
a plánoval tu simultánní útoky. Ve Washingtonu, který se jen těžko vzpamatovává z občanské války, se čerstvý právník a válečný hrdina
na straně Unie, osmadvacetiletý Frederick
Aiken (James McAvoy), se zdráháním ujímá
obhajoby obviněné ženy před vojenským tribunálem. USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
122 min.
pátek 16. 11. ve 20.00 hod.

PODIVNÍ
Obyvatelé poklidného městečka se začnou
chovat podivně a ze dne na den se změní ve vraždící monstra! Děsuplná podívaná
na motivy hororové klasiky George Romera.
Šerif David Dutton (Timothy Olyphant) z provinčního městečka Ogden Marsh má nudnou
práci: jeho úkolem je dohlížet na pořádek
v útulném zapadákově, ve kterém se většinou
nic moc neděje. Jednoho dne se ovšem jeho
město změní k nepoznání. Spořádaní spoluob-
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čané se začínají chovat zpočátku jen podivně,
postupně se z nich ale stávají zuřivé vraždící
bestie. USA/SAE, MN 15, vstupné 40 Kč, délka 101 min.
úterý 20. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

5 DĚTÍ A TO
Děti jednoho dne naleznou na pláži u sídla svého strýce starodávného, ošklivého a zlostného
písečného skřeta. Jeho úkolem je každý den jim
splnit jedno přání. Děti brzy zjistí, že je velmi obtížné vymyslet si rozumná přání, neboť každé je
dostane do nepředvídatelných obtíží. Hrají: Tara
Fitzgerald, Freddie Highmore, Alex Jennings
a další. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 86 min.

RUMOVÝ DENÍK
Rok 1960. Paul Kemp (Johnny Depp) je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek
kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo
na slunci, čím více se ale snaží, tím menší
úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem
něj neustále pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu.
USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 110 min.

Vysvětlivky:
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina je
otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden před promítáním. Uvedená
minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz

PROGRAM AKCÍ MKS
V LISTOPADU
pondělí 5. – 27.11. ve výstavní síni Panský dům

MŮJ POHLED OBJEKTIVEM
pátek 23. 11. ve 20.00 hod.

Jiří Bremert
- výstava fotografií

KŮŽE, KTEROU NOSÍM
Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému
chirurgovi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) podařilo vyvinout odolný typ kůže, který by
byl býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní
muž posedlý ideou, jež sahá za hranice bioetiky,
se nenechá spoutat skrupulemi ani v okamžiku,
kdy se rozhodne svůj vynález testovat. Španělsko, MN 15, vstupné 40 Kč, délka 118 min.

sobota 17.11. od 19.00 hod. v kině

PROMÍTÁME
POHÁDKY
PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 4. 11. v 15.00 hod.

RYCHLÝ STRIPES
Jižní Afrika / USA, MP, vstupné 25 Kč, délka
94 min.

úterý 27. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

RUDA z OSTRAVY !!
,,ONE MAN SHOW RUDY z OSTRAVY”
TO NEJLEPŠÍ SYNKA ŠIKOVNÉHO
- hudebně zábavný pořad
- vstupné v předprodeji 90 Kč
- hodinu před konáním 120 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
sobota 24. 11. od 11.00 hod. v zimní zahradě kina

TŘI MUŠKETÝŘI

neděle 11. 11. od 15.00 hod.

Postavy čtyř hrdinů bez bázně a hany, kteří se
bijí ve jménu francouzského krále a snaží se
překazit intriky pletichářského kardinála, zrádného vévody z Buckinghamu a dvojité agentky
milady de Winter, snad netřeba představovat.
Z původní románové epopeje Alexandra Dumase staršího, četných převyprávění i nespočtu filmových převedení je všechny důkladně známe. Hrají: Logan Lerman, Matthew
MacFadyen, Ray Stevenson, Milla Jovovich
a další. Německo / Francie / Velká Británie /
USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 106 min.
pátek 30. 11. ve 20.00 hod.

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Francie / Irsko / Dánsko / Velká Británie, MP,
vstupné 25 Kč, délka 90 min.
neděle 18. 11. od 15.00 hod.

15. KRAJSKÝ TURNAJ VE
SCRABBLE
- přihlášky přijímáme v MKS v Kynšperku nad
Ohří; tel: 352 683 085, 724 018 993
- startovné 70 Kč
- malé občerstvení zajištěno

KIRIKOU V DIVOČINĚ
Francie, MP, vstupné 25 Kč, délka 75 min.
neděle 25. 11. v 15.00 hod.

TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
čertovský veselý muzikálek
divadelní představení
vstupné 35 Kč

středa 28. 11. – 8. 12. ve výstavní síni Panský
dům

VÝSTAVA PERNÍKŮ
- prodejní výstava různých výrobků z perníku
např: perníkový betlém, ozdoby na vánoční
stromeček, svícny, chaloupky a další drobné
výrobky z perníku…
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352683278,
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

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

Různé

Stimson, T. - Manželka, která utekla, Cartland,
B. - Síla lásky, Robards, K. - Troufalá, Haran,
E. - Večerní vánek

Dotace z projektu Česká knihovna
z pověření Ministerstva kultury:
Bellová, B. - Mrtvý muž, Ludva, R. - Falzum,
Kolektiv autorů: Čertovo kopyto

Naučná literatura:
Doležalová, A. - Domácí krabičková dieta 1, 2
díl, Brdička, J. - Radoslav Brzobohatý-Chlap
se širokým srdcem

Pro děti:
Novinky pro dospělé:
Lázničková, P. - V zajetí pikového krále, Urban, J. - 7 dní hříchů, Nesvadbová, B. - Borůvky, Viewegh, M. - Mráz přichází z hradu, Rath,
D. - Přisedněte si, Laufer, J. - Roura od kamen, Puzo, M. - Corleone, Niedl, F. - Past

Historie:
Vondruška, V. - Králův dluh, Cristen, M. - Hodina Benátčana, Starr, D. - Vrah malých pastýřů, Ebert, S. - Kletba porodní báby, Mawer,
S. - Dívka která spadla z nebe, Woodd, B. Vyvolená, Howel, H. - Barbar z vysočiny, Clements, R. - Mstitel

Wendeken, B. - Odhalené tajemství, Funnell,
P. - Samson-zázračný skokan, Wilkins, K. příšera v mlze, Limb, S. - Čokoládové SOS,
Wendeken, B. Vážné podezření, Wilkins, K. Nestvůra z bažin
Ráda bych touto cestou poděkovala
Správě majetku s.r.o. za vstřícnost při
vyměňování oken v Městské knihovně.
Dík patří hlavně panovi Gaucsikovi
a Prginovi za rychlou a čistou práci.

Za knihovnu Irena Zolotarová

Detektivky a thrillery:
Cimický, J. - Prchající stín, Läckberg, C. - Mořská panna, Connelly, M. - Pád, Nesbo, J. Sněhulák, Hathaway, J. - Vidím to, co vrah,
Chaloupka, O. - Příliš silné pokušení, Prošková, H. - Černé jako smola

Romány pro ženy:
Pancol, K. - Pomalý valčík želviček, Drake, S.
- Pod rudým měsícem, Steel, D. - Narozeniny,
Körnerová, H.M. - Dokud se buseš smát, Darby, K. - Útulek pro padlé ženy, Kubátová, T.
- Rebel, Riley, L. - Tajemství černé orchideje,
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Zpráva z podzimních rybářských
ryb. revír - 431100/02 30. 9. 2012

závodů

V sobotu 30. 9. 2012 se konal podzimní závod
mladých rybářů z MO ČRS Kynšperk nad Ohří
na řece Ohři. Soutěž byla zaměřena na praktický lov ryb udicí. Technika lovu nebyla určena, proto si závodníci mohli vyzkoušet vše, co
jim jejich výbava umožňovala.

2. místo – Anna Kábová a Eby
3. místo – Bára Kovářová a Taila
Kategorie „dospělý pes:
1. místo – Hana Baštová a Belmondo
2. místo – Pavel Bašta a Tereza
3. místo – Petr Lidmila a Barry
dále 4. Milan Joura a Archie, 5. Aleš a Bona,
6. Martina Holubová a Marvin, 7. Petra Korelusová a Fox, 8. Milan Joura a Armani, 9. Milan
Joura a Jackie, 10. Květa Mikšovská a Rita,
11. Milan Kučera a Merlin, 12. Lukáš Kopčík
a Ben, 13. Egon Dušek a Argo, 14. Míra Richter a Spike

Kategorie štěně

Nejrychlejší čas: Milan Joura a Armani (12:24)
Závod byl zahájen v 7.30 hod a končil ve 13.00
hodin.
Po změření ulovených ryb, úklidu lovných míst
a jejich kontrole jsme na fotbalovém hřišti rozdělali oheň a děti si opekly buřty. Následovalo
vyhodnocení a předání cen.
Celá akce byla hrazena z dotačního programu Krajského úřadu Karlovy Vary- rozvíjení
odborných znalostí mládeže ve sportovním rybaření.
Dětem se podzimní rybaření moc líbilo a už
teď se těší na další podobné akce.
Petrův zdar
Petr Kříž
vedoucí rybářského kroužku

Základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří
V sobotu 29. září 2012 proběhl na kynšperském
cvičáku Klubový branný závod, 4. ročník, kterého se zúčastnilo 17 závodníků - v kategorii štěně do 1 roku (3) a v kategorii dospělý pes (14).
Udílela se také cena pro nejrychlejší čas. Letošní ročník provázelo krásné počasí a tak nálada
na trati i mezi diváky byla skvělá.
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Trať vedla lesem a kolem vody zpět na cvičák
a byla dlouhá cca 2 km a páníček se svým
psem musel zvládnout nejen běh, ale i plno
úkolů a překážek, kterých bylo celkem 23.

A jak to tedy dopadlo?
Kategorie „štěně“:
1. místo – Jakub Holub a Blacky

Děkujeme Pavlu Horovi za pěknou trať
a všem, kteří pomáhali, a také sponzorům –
město Kynšperk, Zverimex Pajtaš, Jiří Popperl, GSUS a.s. - za finanční a věcné dary.
Fotogalerie na http://zko-kynsperk-brannyzavod.webnode.cz/iv-rocnik
Jourová L.

Kategorie dospělý pes

Agility Mariánské Lázně 2012
Neděle 9. září 2012
Koupaliště Lido
Rozhodčí: Antonín Grygar
Kategorie: Agility, Zkoušky, Jumping
Další oficiální závody jsou za námi. Tentokrát
šlo o závody v Mariánských Lázních na úžasném místě - na koupališti Lido. Z Kynšperka vyrazili Petra Korelusová s Foxem, Bára
Múdra s Merlinem, Šárka Smolíková s Maxem
a Martina Holubová s Marwinem. Nádherné počasí, blízký rybník, písčitá pláž a skvělá atmosféra. No prostě úžasný den. A ještě
ke všemu se našim reprezentantům poměrně
slušně dařilo!!! Zkoušku LA1 si zvládli vyběhat Šárka s Maxem a Petra s Foxem, 6. místo

v agility zas získala Bára s Merlinem. Nejúspěšnější z naší výpravy byla Petra s Foxem,
která ke splněné zkoušce A1 přidala ještě
sedmé místo v agility.

B.Múdra
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Různé

Různé

První bodovací turnaj žáků

Hledáme nové
obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu

hotovost až do domu

na dobu 8 a 13 měsíců

měsíční splátky
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až 5O OOO Kč

O. Volf

84O 111 177

Dívky :
1. Polcarová TJ Ostrov
2. Vysocká TJ Ostrov
3. Špatenková Sokol Plzeň V.
4. Melnyková Sokol Plzeň V.
5. Janoušová Petra Sokol Plzeň V.
6. Janoušová Pavla Sokol Plzeň V.

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

postoupili do semifinále. Škoda, o body přišel
nemocný Matěj Novotný. Plzeňský Bistřický
a finalista Žaloudík jsou o rok starší a v této
kategorii hrají poslední rok.
Pořadí – chlapci :
1. Bistřický Union Plzeň
2. Žaloudík KST K. Vary
3. Stopka Sokol Plzeň V.
4. Vladyka Sokol Plzeň V.
5 – 8. Pock Sl. Kynšperk
Moldavčuk Sl. Kynšperk
Partyngl Batesta Chodov
Tesař KST K. Vary

Stačí jednou zavolat!

V Aši se v sobotu 29. října konal první bodovací turnaj starších žáků nové sezony. Startovalo
25 chlapců a dvanáct dívek z našeho a Plzeňského kraje. Také letos se potvrdilo, že kluci ze sousedního kraje jsou na tom o něco lépe, u dívek je
situace opačná.
Náš oddíl a základní školu reprezentovali
Vašek Pock, David Moldavčuk a Michal Janda. Je třeba říci, že na svém prvním turnaji
v nové kategorii zahráli dobře. Pouze Jandovi
se nepodařilo postoupit ze základní skupiny,
Pock skupinu vyhrál a ze druhého místa postoupil také Moldavčuk. Oba v pavouku postoupili mezi nejlepších osm hráčů. „Moldy“
3 – 0 porazil loňskou krajskou jedničku Picmauze, postup mezi semifinalisty mu překazil celkový vítěz Bistřický z Unionu Plzeň. Vašek snadno
3 – 0 vyřadil silného Kříže z Lomnice a o postup mezi medailisty ho připravil až po pětisetové bitvě Vladyka ze Sokola Plzeň V. Velice
dobře si vedli David a Vašek ve čtyřhře, kde

