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Slovo starosty

DDM - výroba přáníček

ZŠ - den účesů 5. A

DDM - zdobení perníčků

Úklid ve skateparku

Vážení spoluobčané,
s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání
lidských srdcí. Čas radosti, veselosti, lásky,
pokoje a míru. Čas, kdy se snažíme alespoň
na malou chvíli představit a zavzpomínat si
na krásné chvíle prožité v tomto roce a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na ty poslední
vánoční svátky i na své blízké, kteří jsou někde v zahraničí, nebo již nejsou mezi námi.
Nyní se můžeme opět zamyslet nad kouzlem
a atmosférou vánočních svátků. Přitom se
snažíme nezapomenout na své blízké, přátele a známé, aby v tomto krásném čase nebyl
nikdo sám.

Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům
popřál příjemné svátky, štěstí, lásku a pevné
zdraví v rodinách.
Zároveň vám všem přeji, abyste do nového
roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří k životu.
Ale nezapomeňme však na lidskost, toleranci,
vzájemnou pomoc a porozumění.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám všem
přeje
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Informace občanům o vyhlášení volby prezidenta
České republiky
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod. č. 322/2012 Sb., v částce 119
Volba prezidenta ČR se koná ve dvou
dnech:
PÁTEK 11. 1. 2013
OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
SOBOTA 12. 1. 2013
OD 8.00 HODIN DO 14.00 HODIN
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR
se koná ve dvou dnech:
PÁTEK 25. 1. 2013
OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
SOBOTA 26. 1. 2013
OD 8.00 HODIN DO 14.00 HODIN

Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností. Okrsky zůstávají beze změny,
občané budou volit ve stejných volebních místnostech jako v předcházejících volbách.
1. volební místnost
- Základní umělecká škola Kynšperk nad
Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost
- Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost
- Městské kulturní středisko Kynšperk nad
Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost
- Střední živnostenská škola Sokolov, budova „učňovské“ školy v Kynšperku nad Ohří,
Školní 764, Kynšperk nad Ohří
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5. volební místnost
- ubytovna Vězeňské služby, Kynšperk nad
Ohří, část Zlatá
Hlasovací lístky
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před
dnem konání volby, tj. do 08. 01. 2013 hlasovací lístky. Na doručovací obálce bude mít
každý volič vyznačeno číslo a místo volební
místnosti, kde bude oprávněn volit. Ve dnech
konání volby v pátek či sobotu, bude mít
volič, který z objektivních důvodů neobdržel
volební hlasovací lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo
ve volební místnosti nebo na městském
úřadě.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let.
Ve druhém kole voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
volby dosáhl věku 18 let.
Hlasování
Voliči bude umožněno volit pokud prokáže
okrskové volební komisi totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky a je zapsán ve výpisu voličů. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
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Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně (tj. na adrese Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13)
Voličům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt
na adrese ohlašovny, tj. na adrese Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, se
hlasovací lístky nezasílají poštou ani nedodávají jiným způsobem, ale jsou připraveny voličům k vyzvednutí v podatelně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Voličský průkaz
Volič, který se domnívá, že bude ve dnech
volby mimo území svého volebního okrsku
ve městě, může hlasovat na voličský průkaz.
Volič může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý
seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede
zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
Při osobním podání se sepíše úřední záznam
na úřadě.
Voličský průkaz opravňuje k volbě a tedy
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo
do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi.

Seznamy voličů
Seznamy voličů pro volbu prezidenta podle
jednotlivých volebních okrsků sestavuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří podle místa trvalého pobytu občanů. Seznamy budou uzavřeny dne 9. 1. 2013 v 16.00 hod.

Pokud nevíte, kam máte jít volit, můžete navštívit Městský úřad Kynšperk nad Ohří v pracovní dobu i ve dnech voleb, rádi Vás budeme
informovat.
Za správní a sociální odbor
E. Knížová, P. Cibová

Vyhrazená parkovací místa
Připomínáme všem občanům, kterým bylo přiděleno vyhrazené parkovací místo (VPM), dle
Pravidel pro povolování vyhrazených parkovacích míst Města Kynšperk nad Ohří schválených dne 26. 10. 2011, že platební výměr
na místní poplatek za užívání veřejného prostranství k VPM se vydává výhradně s platností na dobu určitou a to od 1. 1. do 31. 12.
příslušného kalendářního roku.

Proto je nutné na rok 2013 požádat o prodloužení vyhrazeného parkování a žádosti podat
do 7. 12. 2012. Formuláře je možné stáhnout
z webových stránek města Kynšperk nad Ohří,
záložka – Městský úřad - Formuláře - Majetkový odbor – žádost, nebo osobně vyzvednout
na majetkovém odboru kancelář č. 24.
Václav Michálek
majetkový odbor

Uzávěrka lednového čísla KYNŠPERSKÉHO
ZPRAVODAJE
Uzávěrka příspěvků do lednového čísla je 14. 12. 2012
Příspěvky zasílejte na e-mail: zpravodaj@mkskynsperk.cz
Děkujeme za pochopení
								

Redakce

Milí kynšperští občané,
srdečně vás všechny zveme na novoroční setkání
v parku u kostela 1. 1. 2013 v 18.00 hodin.
Oslavíme společně vstup do roku 2013.
S sebou si vezměte dobrou náladu.
						

Radní města Kynšperk nad Ohří
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Střípky z majetkového odboru
Karlovarský kraj vyhlásil výzvu k podávání
žádostí o finanční příspěvky na restaurování
kulturních památek. Jelikož se každoročně
ucházíme o tyto dotace, připravili jsme na základě rozhodnutí rady města žádost o příspěvek na restaurování bočního oltáře Panny Marie. Náklady by se měly pohybovat kolem 150
tisíc Kč s tím, že požadujeme dotaci cca 85
tisíc Kč, což je možné maximum. Zbytek musí
doplatit město. Každoroční dotace se pohybuje kolem 50 tisíc Kč, a tak uvidíme, kolik nám
bude přiděleno na rok 2013. O  dotaci na dokončení restaurování hlavního oltáře budeme
žádat v měsíci únoru přímo Ministerstvo kultury ČR, které rozděluje vyšší částky.
Ke konci stavební sezony se nám podařilo
ještě zajistit finanční prostředky na opravu
chodníku. Byl vybrán chodník v dolní části náměstí SNP směrem k ulici Jana Jiskry, který
byl ve špatném stavu a nachází se ve frek-

ventované části města. Celkové náklady by se
měly pohybovat kolem 80 tisíc Kč. Akci provádí Správa majetku spol. s r.o. na základě ceny
dlouhodobě příznivé pro město.
Připravujeme znění smlouvy o dílo na údržbu
městského majetku (mimo bytového a nebytového fondu), která je každoročně uzavírána se
Správou majetku spol. s r.o. (dále SM). I když
se ve svém obsahu a rozsahu prací bude měnit jen minimálně, zejména bude diskutována
část finanční náhrady za odvedené služby.
Společně s vedením Správy majetku hledáme cesty k možným úsporám, které by však
rozhodně neměly být na úkor kvality služeb.
Návrh smlouvy bude předložen k projednání
radě města v prosinci. Smlouva by měla být
v platnosti v roce 2013.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

- 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
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

OZNÁMENÍ

M STO KYNŠPERK NAD OH Í
OZNAMUJE ZÁM R PRODEJE ÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ M STA KYNŠPERK NAD OH Í
Prodej:
ást pozemku p. . 1440/1 (zahrada) o vým e cca 1070 m2
ást pozemku p. . 1440/1 (zahrada) o vým e cca 1041 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Oh í
Pozemky jsou ur eny k výstavb rodinných dom .

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.
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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
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OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej pozemku:

pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2,
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje tří částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník
Sýkorák). Tato lokalita je určena k výstavbě
rodinných domů.

Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané,
po delší odmlce mi dovolte, abych vás seznámil s činností našeho útvaru PČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří.
Poslední dobou se zejména v médiích šíří
fámy o ochromení schopnosti Policie ČR plnit úkoly, které jsou jí uloženy ze zákona.
Chtěl bych touto cestou všechny naše občany
uklidnit a ujistit, že tomu tak není. Policie ČR
v našem kraji je schopna v řádné kvalitě zabezpečit bezpečnost občanů, veřejný pořádek
a dohled nad bezpečností silničního provozu.
Máme k tomu určený počet policistů i dostatek materiálního zabezpečení a to platí i pro
rok 2013. Ne jinak tomu je i na našem útvaru
v Kynšperku nad Ohří a mohu zodpovědně
říct, že toto tvrzení lze opřít o naše výsledky,
které jsou velmi dobré, jak na poli boje se zločinem, tak v oblasti řízení o přestupcích i dalších sledovaných činnostech.
Co se týká vývoje kriminality na našem teritoriu v roce 2012, lze podle statistických údajů
konstatovat, že se mírně zvýšil počet trestních
věcí oproti roku 2011, ovšem procentuální poměr vyřešených případů máme i tak vyšší než
tomu bylo loni.
Případy a počet trestních věcí nijak nevybočoval z průměru, až na období měsíců září
a říjen 2012, kdy došlo k výraznému nárůstu
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Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

krádeží vloupáním. Podle povahy případů se
jednalo o sériovou trestnou činnost, kterou se
nám díky spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování v Sokolově podařilo vyřešit
a hlavně zastavit. Pachatelé byli zadrženi a jeden z nich putoval rovnou do vazební věznice.
Druhý z pachatelů bude vyšetřován na svobodě, ovšem trest jej nemine. Za úspěch lze
také považovat to, že se nám podařilo zajistit
část odcizených věcí a tyto vrátit majitelům.
I  v ostatních měsících se nám ale dařilo zjišťovat pachatele převážné části případů, ať už
šlo o majetkové trestné činy, nebo násilnou
trestnou činnost.
Věřím, že jako policisté našeho útvaru budeme i po celý příští rok pracovat kvalitně,
úspěšně bojovat s kriminalitou, ale především
jí předcházet k Vaší spokojenosti a pocitu bezpečí. Pamatujte však, že i vy můžete přispět
k naší bezpečnosti svým počínáním a spoluprací s námi.
Jelikož se blíží doba Vánoc a konec roku, přeji
Vám všem krásné a klidné prožití vánočních
svátků, příjemné chvíle s Vašimi blízkými
a do nového roku hlavně zdraví.

npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Mateřská škola

Mikuláš

Uzavření mateřských škol
Mateřské školy v budově ve Školní i Zahradní ulici a ulici U Pivovaru budou
od čtvrtka 27. 12. 2012 do úterý 1. 1. 2012 UZAVŘENY.

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ, MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
POŘÁDAJÍ

ve středu 5. prosince 2012 od 17 hodin před kinem

Společné tvoření dětí a rodičů
Podzim v naší mateřské škole je již tradičně svázán s tvořivým odpolednem pro děti
a jejich rodiče. Ve sluníčkové třídě proběhl
ve středu 24. 10. 2012 a ve třídě u hvězdiček se konal v úterý 6. 11. 2012. Obě třídy
se proměnily na malé pracovní koutky a v každém se vyráběly různé výrobky. U sluníček
se pod šikovnýma rukama maminek, tatínků a dětí obyčejný papír proměňoval v řepu,
v ozdobené košíčky, v pohádkové postavičky.
Mamky a taťkové si vyzkoušeli, jak se pracuje
s tavnou pistolí a z přírodnin vytvořili úžasné
podzimní dekorace. Ani u hvězdiček nezůstali
pozadu. Každý, kdo na společné odpoledne
přišel, se pokusil vytvořit vlastní fotku barevnými křídami.

U
K
MI

E
Š
LÁ

Jiní zkusili vykouzlit listy a deštníčky plné barev, a aby jim vydržela dobrá nálada, mohli
si na památku vyrobit usměvavou hvězdičku
a smajlíka. Při odchodu si každý odnesl malé
překvapení. Jsme rády, že jste v této uspěchané době našli čas na své děti a strávili s nimi
jedno příjemné odpoledně v jejich školce. Těšíme se na další společná tvoření.
					
Kolektiv učitelek MŠ ve Školní ulici

Pokud chcete, aby Mikuláš donesl pro vaše děti balíček, přineste balíček
předem do kina, nebo přímo na místo. Nezapomeňte balíček podepsat.
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Školní družina

Různé

Podzimní výlet

Setkání kynšperských a himmelkronských seniorů

Na první den podzimních prázdnin jsme připravily pro děti ze školní družiny výlet.
Ve čtvrtek 25. 10. 2012 jsme se sešli na vlakovém nádraží a odjeli jsme do Královského
Poříčí na statek Bernard. Zde jsme navštívili zábavně naučné centrum řeky Ohře. Je to
úžasná výstava, kterou si děti prohlédly a leccos vyzkoušely, ohmataly, poučily se, zasoutěžily, složily – třeba řeku Ohři a to dá pěkně
zabrat! Moc se nám tady líbilo a určitě jsme
tady nebyli naposledy. Mají tady v zásobě další řemeslné kurzy a prohlídky, třeba včelího
úlu.
Po prohlídce jsme vyrazili pohodlnou chůzí
do Sokolova. Pěšky jsme šli nejen kvůli zdravému pohybu, ale také proto, abychom si
všimli venkovské architektury obce Královské
Poříčí, dřevěných, hrázděných prvků v tzv.
chebském stylu. Prošli jsme kolem kostela
Svaté Kunhuty, který byl kdysi jedinou zděnou

V sobotu 10. 11. se naši kynšperští senioři
vydali do Himmelkronu, aby společně s Himmelkronskými prožili jedno sobotní odpoledne.
Tentokrát byla pro ně připravena prohlídka
kláštera, jeho nejbližšího okolí a pro zdatné
sportovce procházka až do Domovů, kde žijí
občané s postižením.

stavbou v obci.Řeku Ohři jsme do Těšovic
přešli po houpacím mostě. Ten se dětem moc
líbil. Některé se nejdříve bály, ale záhy zjistily,
že jim pád do řeky nehrozí a bázeň je opustila.
Za hodinku jsme došli na Staré náměstí v Sokolově, kde jsme navštívili cukrárnu.Tady jsme
si osladili život a příjemně si odpočinuli. Poté
jsme šli do zámku na výstavu Arabela. Zde se
vystavovaly kostýmy a rekvizity z pohádkového seriálu. Dětem se tady moc líbilo, mohly si
vyzkoušet šaty a na chvíli se vžít do pohádkových bytostí. Po prohlídce jsme se přesunuli
na nádraží a jeli domů.
Děti byly plné zážitků a dojmů. Někteří jeli prvně vlakem, někteří prvně bez rodičů, jiní prvně
na ,,houpačáku“,…Spokojené jsme je předaly
vzorným rodičům, kteří na ně už na nádraží
čekali.

Hrabě Otto IV. z Orlamünde věnoval zámeček
Castrum katolickému řádu cisterciáků, aby
zde mohl být zřízen klášter pro mladé šlechtičny. Po celou dobu se jeptišky věnovaly pouze modlitbám a zemědělské činnosti, neboť si
musely vše potřebné k životu zajišťovat samy.
Dalším finančním zdrojem byly příspěvky členů jejich rodin. Panství měnilo své majitele.

pruského krále. Nechal přestavět část pozdně
gotické křížové cesty v duchu tehdy módního
barokního slohu. Od roku 1892 jsou všechny
klášterní budovy kromě kostela, křížové ces-

ty a rytířské kaple s hrobkou obývané osobami s mentálním a tělesným postižením. Až
do roku 1980 se o ně staraly řádové sestry
z Diakonie Nuendettelsou. Dnes zde pracují
vystudovaní a vyškolení odborníci.

Hana Soukupová a Lenka Bradáčová

Roku 1735 si G. F. Karl nechal mezi kostelem a rytířskou kaplí zbudovat knížecí hrobku.
Roku 1735 přebírá panství markrabě Friedrich spolu s manželkou Wilhelmine, sestrou
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Rytířská kaple byla místností pro modlitby
jeptišek z Diakonie. Po druhé světové válce
zde probíhaly katolické mše až do doby, než
byl postaven dálniční kostel. Dnes se rytířská
kaple využívá převážně pro konání koncertů
a výstav.
P. Schuberth, vedoucí „Otevřené pomoci“,
všechny přítomné seznámila s fungováním
chráněných dílen Diakonie a přiblížila práci
postižených občanů.
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Různé

Různé

V Domovech Diakonie žije trvale asi kolem
460 obyvatel s postižením. Někteří přicházejí
do domova v útlém mládí a zůstávají až do seniorského věku. Ti, kteří jsou schopni pracovat, jsou zaměstnáni v chráněných dílnách,
dostávají finanční prostředky, z nichž částečně financují pobyt v Domově.
Kolem 500 osob – kuchaři, sociální pedagogové, pečovatelé v domácnostech postižených,
ale i pracovníci volnočasových aktivit (práce v kurzech keramiky, hudby, divadla, jógy,

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
7. 11 2012 a 21. 11. 2012
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
a dalších činností) se stará o postižené obyvatele. Lékařskou péči zajišťují místní lékaři
a terapeuti z nejbližšího regionu. Převážnou
část finančního závazku za postižené občany
přebírá stát formou sociální pomoci, a to tehdy, pokud postižený nemá žádný příjem ani
majetek, ze kterého by mohl pobyt hradit.
O pohoštění a příjemnou atmosféru se postarali himmelkronští přátelé a pracovnice jídelny
Domovů Diakonie. K poslechu a tanci nám zahrála p. Hübner a zazpívaly členky pěveckého
souboru Klister Maadla. Odpoledne zpestřilo
i hudební a divadelní vystoupení obyvatel domova.
Děkuji za pěkné podzimní odpoledne a velmi
otevřenou přátelskou atmosféru.

Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Prodej kaprů
Od 21. 12. - 23. 12. 2012 se uskuteční prodej kaprů na parkovišti naproti drogerii Rosa.

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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Skauti

Usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk
nad Ohří konaného dne 7. listopadu 2012

Bohatý skautský podzim
Listí už ze stromů takřka opadalo a venkovní
teploty nám čím dál více naznačují, že léto je
nadobro pryč a zima se pomalu začíná hlásit o svou nadvládu nad naším městem. Ani
bláto, ani déšť však neodradí nás kynšperské
skauty od toho, abychom si užili každou společnou chvilku našeho volného času.
Akce, které pořádalo skautské středisko Lípa
pro širokou veřejnost - Strašení a Drakiáda,
navštívilo mnoho z vás. I  letos pro nás kynšperské Strašení bylo největší akcí, kterou
jsme pro veřejnost pořádali. Akci navštívilo
více než 230 lidí, z toho bylo více jak polovina dětí. Na našem skautském webu (www.
kynsperk.skauting.cz) se můžete podívat
na fotografie z této akce. Dokonce můžete
zabrousit i do minulosti. První Strašení, které
máme zdokumentované na našich internetových stránkách je z roku 2005. To už je pěkná
tradice, co říkáte?

upravená verze

Naše středisko pořádalo i akce, které byly
určeny veřejnosti skautské. Pampe zorganizovala setkání roverů a rangers (dospívající
skauti) na naší louce ve Slavkovském lese. Cílem akce bylo především setkání a seznámení
skautů stejného věku a rozvoj dalších aktivit
a akcí v našem kraji. Akce to byla úspěšná
a mnozí už se těší na další ročník!
Od začátku roku se samozřejmě věnujeme
i soustavné oddílové činnosti. Oddíly se scházejí každý týden, někdy i dvakrát týdně. To
když společně o víkendu vyrazí na výpravu.
V posledním měsíci jsme se s dětmi podívali
na chebskou drakiádu, do sokolovského bazénu a i ti nejmladší se podíleli na letošním
Strašení. Do Vánoc chceme ještě navštívit Ježíškovu cestu, společně oslavit skautské Vánoce a dovézt k nám do Kynšperka Betlémské
světlo, ale o tom všem se určitě dočtete příště.
Všem kynšperským skautům, našim přátelům
i rodičům děkuji za jejich aktivitu a také děkuji
městu Kynšperk nad Ohří za přízeň a podporu. I  díky ní můžeme pořádat akce nejen pro
veřejnost a dál v našem městě vesele skautovat.

č. 36
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

č. 39
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2012 rozpočtové
opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 225,11 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 250,11 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 52 823,64 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 59 668,86 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku
z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 25,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 949,22 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.

1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2011 a 2012 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení a

č. 37
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pro rok 2013 odklad splátek zapůjčených finančních prostředků města na účet hospodářské činnosti města. Vracení finančních prostředků formou pravidelných měsíčních splátek bude opětovně zahájeno od 1.1.2014.
č. 38
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

2. schvaluje
Plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejňováno upravené usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Kynšperk nad Ohří na rok 2012 XXX a

Sm 
2. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
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Kalendář akcí

Kalendář akcí

PLÁN AKCÍ 2012/2013

17. -19. 12.
2012
18. 12. 2012

Termín

Akce

Pořadatel

Místo

16,00 hodin

Vystoupení v DPS

MŠ Školní

DPS D.
Pochlovice

Vystoupení dětí s kulturním programem pro SPCCH

ZUŠ

Zimní
zahrada MKS

LEDEN 2013

PROSINEC 2012
2. 12. 2012

Zpívání u stromu

ZŠ

Před ZŠ

Adventní koncert pro obyvatele DPS Pochlovice

ZUŠ

DPS D.
Pochlovice

Mikuláš

Město, ZŠ,
MKS

Před MKS

Mikulášská nadílka v mateřské škole

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Mikulášská nadílka v mateřské škole

MŠ Školní

MŠ Školní

Čertovské vystoupení dětí v DPS

MŠ U
Pivovaru

DPS D.
Pochlovice

Koncert Městské dechové hudby

MH

MKS

10. 12. 2012
17,00 hodin

Vánoční koncert v evangelickém kostele

ZUŠ

Evangelický
kostel

10. 12. 2012

Vánoční posezení s rodiči

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

10. – 12. 12.
2012

besídky pro rodiče v jednotlivých třídách

MŠ Školní

MŠ

Družina ZŠ vernisáž

ZŠ

Výstavní síň
MKS č.p.1

18,00 hodin
3. 12. 2012
16,00 hodin
5. 12. 2012
17,00 hodin
5. 12. 2012
5. 12. 2012
9,30 hodin
6. 12. 2012
9. 12. 2012
16,00 hodin

12. 12. 2012
15,30 hodin

MKS
13. 12. 2012
10,00 hodin

návštěva divadla – Čertův švagr

13. 12. 2012

Vystoupení pěveckého sboru CANTILO V.I.P.

Prosinec

Vystoupení dětí s kulturním programem

15. 12. 2012
17,00 hodin
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Divadelní představení (ochotníci)

MŠ U
Pivovaru, MŠ
Školní, ZŠ

MKS

Evangelický
koncert
MŠ U
Pivovaru

DPS D.
Pochlovice

ZUŠ

MKS

1. 1. 2013
18,00 hodin

Vítání Nového roku

Město
Kynšperk

Park pod
kostelem

12. 1. 2013
20,00 hodin

13. ples III. tisíciletí na téma Egypt

MKS + ZUŠ

Zimní
zahrada MKS

21. 1. 2013
17,00 hodin

Zimní koncert žáků v sále ZUŠ

ZUŠ

Sál ZUŠ

21. 1. 2013,
22. 1. 2013

Návštěva předškoláků ve škole

MŠ Školní

ZŠ

23. 1. 2013

Návštěva předškoláků ve škole

MŠ U
Pivovaru

ZŠ

23. 1. 2013
14,00 hodin

Místní kolo soutěže komorní hry

ZUŠ

Sál ZUŠ

30. 1. 2013
14,00 – 17,00
hodin

Zápis do 1. ročníku

ZŠ

ZŠ

31. 1. 2013
14,00 – 16,00
hodin

Zápis do 1. ročníku

ZŠ

ZŠ

ÚNOR
Únor

Koncert Tomáše Linky a skupiny Přímá linka

MKS

MKS

6. 2. 2013
14,00 – 15,00
hodin

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku

ZŠ

ZŠ

11. 2. 2013
17,00 hodin

Interní koncert žáků ZUŠ

ZUŠ

Sál ZUŠ

12. 2. 2013

Divadlo v mateřské škole – Čtvero ročních období

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

15. – 19. 2.
2013

Soustředění žáků VO + LDO Vidžín

ZUŠ

Penzion U
Jakuba
Vidžín

Únor

Okresní kolo soutěže komorních her

ZUŠ

Únor

Vítání občánků

MŠ Školní

Radnice
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Kalendář akcí

Únor

Kalendář akcí

Divadelní představení v mateřské škole

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

BŘEZEN

8. 4. 2013
17,00 hodin

Koncert „Hraje celá rodina“

ZUŠ

Sál ZUŠ

20. 4. 2013
20,00 hodin

Velikonoční zábava

Svaz
chovatelů,
MKS

Zimní
zahrada MKS
Sál ZUŠ

Březen

úklid školních zahrad s rodiči

MŠ Školní

MŠ

Březen

Návštěva plaveckého bazénu v Sokolově

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

29. 4. 2013
17,00 hodin

Zpíváme maminkám

ZUŠ

2. 3. 2013

Dívka roku – základní kolo soutěže

ZŠ

MKS

Duben

Divadelní představení

ZUŠ

14,00 hodin
2. 3. 2013

Turnaj ve florbalu „O pohár Hejtmana KK“

09,00 hodin

(Kategorie mládežnická)

Karlovarský
kraj, Město
Kynšperk, TJ
Slavoj

Sportovní
hala TJ Slavoj

6. 3. 2013

Zápis do MŠ

MŠ Školní

9. 3. 2013
09,00 hodin

Turnaj ve florbalu „O pohár Hejtmana KK“
(Kategorie dospělých)

Květen

vystoupení v Domově pro seniory

MŠ Školní

DPS D.
Pochlovice

MŠ

Květen

sportovní akce „ Mámo, táto, sportuj se mnou!“

MŠ Školní

MŠ

Karlovarský
kraj, Město
Kynšperk, TJ
Slavoj

Sportovní
hala TJ Slavoj

Květen

Seznamujeme se s novým prostředím – Škola
v přírodě

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Květen

Účast na olympiádě v DDM v Sokolově

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

4. – 5. 5. 2013

Turistický závod I. stupně – 1. kolo Českého poháru

ZŠ

Oslavy osvobození

Město

Park pod
kostelem

ZUŠ

Sál ZUŠ

11. 3. 2013
17,00 hodin

Jarní koncert žáků ZUŠ

ZUŠ

Sál ZUŠ

12. 3. 2013

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014
spojený s prohlídkou mateřské školy

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

6. 5. 2013

21. 3. 2012
15,30 hodin

Divadelní představeni LDO

ZUŠ

Sál ZUŠ

16. 5. 2013
16,00 hodin

Projekt „Barvy“,

23. 3. 2013
20,00 hodin

3. ples učitelů

ZUŠ + MKS

Zimní
zahrada MKS

20. 5. 2013
17,00 hodin

Závěrečný koncert žáků

ZUŠ

Sál ZUŠ

25. 3. 2013
18,00 hodin

Koncert učitelů

ZUŠ

Sál ZUŠ

23. 5. 2013
16,00 hodin

Hrajeme si za školou – odpoledne pro předškoláky

ZŠ

ZŠ

Krajské kolo soutěže komorních her

ZUŠ

Květen

Koncert pro DPS Pochlovice

ZUŠ

Velikonoční nadílka pro děti

MŠ U
Pivovaru

29. 5. 2012
13-17 hodin

Den otevřených dveří v ZUŠ

ZUŠ

ZUŠ

28. 3. 2013

15,30 hodin

schůzka rodičů

MŠ U
Pivovaru

DUBEN
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KVĚTEN

Duben

Výstava výtvarných prací a pracovních činnosti „Celý
rok s úsměvem“

MŠ Školní

Výstavní síň
MKS č.p. 1

Duben

Návštěva hasičského sboru

MŠ Školní

Hasičárna

Duben

Návštěva knihovny

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Duben

Jarní vycházka do přírody

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

ČERVEN
Červen

Vítání občánků

MŠ Školní

Radnice

Červen

Veselé rozloučení s dětmi odcházejícími do základní
školy

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Červen

Oslava Dne dětí

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru
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Kalendář akcí

Kalendář akcí

Červen

Letní výlet do přírody

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

1. 6.2013

Den dětí

Město, MKS,
ZŠ

7. 6. 2013

Den otevřených dveří – přehlídka zájmové činnosti

ZŠ

DDM

8. 6. 2013
14,00 hodin

XX. Letní slavnosti města

MKS

Sportovní
areál

8. 6. 2013
14,00 hodin

Vystoupení dětí z MŠ na Letních slavnostech města

MŠ Školní,
MŠ U
Pivovaru

Sportovní
areál

10. 6. 2013
17,00 hodin

Koncert absolventů

ZUŠ

Sál ZUŠ

24. 6. 2013
16,00 hodin

Zábavné odpoledne (vyhodnocení nejšikovnějších
žáků z projektu „Barvy“)

ZUŠ

Zahrada ZUŠ

27. 6. 2013
10,00 hodin

Poslední zvonění – rozloučení deváťáků

ZŠ,

ZŠ

Účast předškoláků na posledním zvonění ZŠ

MŠ Školní,
MŠ U
Pivovaru, ZŠ

CELOROČNĚ

Promítání kina

MKS

Kino MKS

Úterý 16,30 a 20,00
Pátek 20,00
Neděle 15,00
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Květen

Přímý přenos divadelního představen „Parlament“
z Národního divadla v Londýně

MKS

Kino MKS

3. - 19. 5.
2013

Přímý přenos z Mistrovství světa v hokeji 2013 ze
Stockholmu a Helsinek

MKS

Kino MKS

Duben – říjen,

Farmářské trhy každý 1. pátek v měsíci
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Vážení a milí občané,
setkáváme se prostřednictvím Zpravodaje už
potřetí a v tomto roce naposledy, takže co
na konci roku v peněžním trhu vzít na vědomí?
Poslední smlouvy o penzijním připojištění
jsou uzavřeny a stávající penzijní fondy také.
Od nového roku budou smlouvy i prostředky
účastníků automaticky převedeny do transformovaných fondů se zachováním stávajících
podmínek a se změnou výše státního příspěvku.
Od 1. 1. 2013 bude možné uzavírat nové doplňkové penzijní spoření s účastnickými fondy
a taktéž se státním příspěvkem a s novou
možností volby investiční strategie, kterou je
možno ovlivnit výši výnosů. Vstup do těchto
fondů je pouze na vašem dobrovolném rozhodnutí a po zvážení vašich osobních podmínek a přání. Otázka je, zda využijete výhodu
finančního produktu, kde je státní příspěvek.
III. Pilíř – doplňkové penzijní spoření - budou
tedy tvořit transformované fondy pro stávající klienty a nové účastnické fondy pro nové
klienty. Převod z transformovaného fondu
do nového účastnického fondu bude možný,
zpětně nelze. Nelze ani být současně účastníkem transformovaného fondu a nového účastnického fondu.
II. Pilíř - nová forma důchodového spoření se
otevře od ledna 2013.
Je to další produkt na peněžním trhu, který
můžeme využít pro zajištění svého životního
standardu ve stáří. Je určen pro mladší generaci a zájemci, kterým je nad 35 let mají
možnost vstoupit pouze do 30. 6. 2013. Které
penzijní společnosti a jaké důchodové fondy
to budou ? O tom zase příště.
V souvislosti s koncem roku se na peněžním
trhu objevil i nový pojem UNISEX .
Co to znamená? Význam slova je jednopohlavnost a setkáme se s ním v oblasti pojišťovnictví. Nyní je to tak, že v rámci životního
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pojištění jsou ženy zvýhodněny a mají nižší
sazby pojistného než muži, tedy levnější.
Muži jsou dražší díky rizikovějším činnostem
a dožívají se nižšího věku než ženy. Soudní
dvůr EU ale rozhodl, že pojišťovny musí zásadně upravit sazby pojistného u některých
typů pojištění a to tak, že muži i ženy budou
platit stejně u nově uzavíraných smluv od 21.
12. 2012. Nebude tedy bráno v úvahu pohlaví
pojišťované osoby, ale bude jednotná sazba
pro obě pohlaví a výši pojistného pak ovlivní
riziková činnost, provozovaný sport, aktuální
zdravotní stav atd. Sjednání tohoto druhu pojištění je velice individuální vzhledem k pojišťované osobě, rizikům, která potřebuje pokrýt
i peněžním možnostem. Dobře tedy zvažujte
uzavření pojištění a své peněžní možnosti,
aby vás pojištění opravdu jistilo a poskytovalo
peněžní ochranu v závažných životních situacích. Jsem tu pro vás a ráda vám poskytnu
odborné poradenství a služby s tím spojené.
Co ještě na konci roku využít?
Stále je tu naše známé stavební spoření
a s ním i výhody, které na konci roku přináší. Možnost jeho uzavření, získání plné státní
podpory při jednorázovém vkladu do konce
prosince, možnost peněžních bonusů, ale
také jako vhodný dárek pod stromeček pro
vnoučata.
Chcete vědět jak ?
Přijďte a spolu připravíme a uděláme vše
k vaší spokojenosti.
Vážení a milí Kynšperští,
přeji vám a vašim blízkým opravdu krásné
vánoce plné pohody, spokojenosti a prostého
lidského štěstí. Vychutnejte si každý okamžik
s těmi, které máte rádi a s radostí vstupte
do nového roku.

Blahopřejeme
Ať splní se vše co vás napadá,
ať okolo vládne dobrá nálada,
ať štěstí a zdraví vás provází
a v životě nic neschází.

V měsíci prosinci 2012 oslaví své narozeniny
členové a členky naší ZO SPCCH
Mikšátková Irena
Bočanová Marie
Borecký Jan
Cibulka Václav
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

Vzpomínky na maminky
Tichounce – drobně sněží.
Domove, jediný na světě,
Zavátou cestou domů běžím –
jsem zase dítětem.
Tichounce – tiše projdu vrátky,
tichounce vejdu na dvorek –
nehledí na mne za muškáty
dvě oči barvy pomněnek?
Za všechny milé chvilky,
oživlé dnes v mé vzpomínce,
za stromky vánoc se světýlky
rozžíhám svíčku svojí mamince.
						
						

Ze sbírky M. Kratochvílové
„Vesnické motivy“

Máte zájem o paličkování nebo jiné ruční práce? Přijďte mezi nás.
Každé úterý od 14.00 – 16.30 hod. v zasedačce Panského domu.
Srdečně vás zveme

Ulrike Trepáková
Libavské Údolí 84
tel. 352 661 215, 732 832 744

							
							

Paličkářky Kynšperk
Studeničová Katarína
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Bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie
23.
24.
25.
26.

12.
12.
12.
12.

10.30
18.00
10.30
10.30

hod.
Mše svatá
hod. 	Půlnoční mše
hod
Mše svatá
hod.
Mše svatá

Sváteční setkání Českobratrské církve evangelické v Kynšperku nad Ohří
2. 12.

8.00 Bohoslužby

2. Advent

9. 12.

8.00 Bohoslužby

10. 12.
16. 12.

8.00 Bohoslužby

4. Advent

23. 12.

8.00 Bohoslužby

24. 12.

14.00 Dětská vánoční slavnost

25. 12.
30. 12.

16.00 Adventní zpívání

23.00 Půlnoční
16.00 Bohoslužby

8.00 Bohoslužby

31. 12.
1. 1.

Kontakt: Daniel Krejčí, mob.: 732 511 795
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19.00 Biblická hodina

17.00 Koncert ZUŠ

3. Advent

PROSINEC 2012

ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 110 min., zvuk:
Dolby Digital 5.1
úterý 11. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Dne 25. 12. bude kostel otevřen pro veřejnost od 14.00 hod – 17.00 hod., kdy budou
mít občané možnost prohlédnout si vystavený betlém.

1. Advent

PROGRAM KINA

19.00 Silvestr
16.00 Bohoslužby

úterý 4. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SVATÁ ČTVEŘICE

MÉĎA

Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala
Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním
způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části odehrává. Hrdinové Svaté
čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra (Hynek
Čermák) a Vítek (Jiří Langmajer), dostanou
nabídku na exotickou „brigádu“ na karibském
ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Film v českém znění. ČR, MN 15, vstupné
40 Kč, délka 78 min., zvuk: Dolby Digital 2.1

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi
opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby
jeho plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal
se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální
hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly,
chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek
– John. Ti dva si náramně notují v pohledu
na život (maximální pohoda), na holky (divošky mají přednost), na práci (jen když není
zbytí) a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že
okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál
rozpačitěji. Sežrat mu to dává především jeho
holka Lori (Mila Kunis), která je sice nadmíru
tolerantní, ale i u ní platí přísloví o chození se
džbánem pro vodu. Takže když se ucho utrhne, dostává John nekompromisní ultimátum.
Buď Lori, nebo plyšák. Film v českém znění.
USA, MN 15, vstupné 85 Kč, délka 106 min.,
zvuk: DTS 5.1
pátek 7. 12. ve 20.00 hod.

TADY HLÍDÁM JÁ
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy
na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce
přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky
spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách
uprostřed šumavské „divočiny“. Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré
plány ambiciozního otce i starostlivé matky
berou postupně za své ve chvíli, když dcerka
se psem potkají někoho, kdo jim rozumí. A ten
má v penzionu, kde rodina bydlí, své kamarády. Mamince i jejímu snoubenci připadají ti
lidé samozřejmě trochu praštění. Hrají: Lukáš
Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Simona Stašová a další. Film v českém znění.

pátek 14. 12. ve 20.00 hod.

SNĚHURKA A LOVEC
Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí vetřela do přízně krále prosperující
a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu
a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví
kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní
dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost
vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě
nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít
jistotu, a tak si najme odvážného lovce (Chris
Hemsworth), který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 127 min.,
zvuk: Dolby Digital 5.1
úterý 18. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BASTARDI 3
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel.
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Do školy přišel několik měsíců poté, co byla
zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci,
jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer
tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku?
Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to
rodiče dětí? Rodiče Tomáše Majera? Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety šokoval
veřejnost, vrcholí. Drama, které bez přetvářky
ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje,
kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně
přihlížet... Film v českém znění. Hrají: Tomáš
Magnusek, Rudolf Hrušínský ml., Ilona Svobodová, Jan Tříska a další. ČR, MN 15, vstupné
40 Kč, délka 97 min., zvuk: Dolby Digital (stereo) 2.1

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI PROSINCI 2012

Knihovna

celá situace se zhorší ještě tím, když je svět
otřesen mocnými silami. Erik se od svého otce
naučí být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a všechny druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až po obřího
Elephant Seals, aby vše bylo zase v pořádku. Film v českém znění. USA, MP, vstupné
25 Kč, délka 100 min., zvuk: Dolby Digital 5.1,
BLU RAY
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 PROSINCI
neděle 2.12. v 15.00 hod.

HAPPY FEET

neděle 9.12.od 17 hod. v sále kina

Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání nikým. Tučňák Brumla
je bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém širém světě. Co mu však chybí tuhle,
nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý tanečník,
ba co víc, je blázen do stepu. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25 Kč, délka
108 min., zvuk: Dolby Digital 5.1, BLU RAY

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTSKÉ
HUDBY
- vstupné dobrovolné
- srdečně zve Jan Zmrzlý, dirigent a kolektiv
MH

HAPPY FEET 2
Mumble, mistr stepu, má problém, protože
jeho drobounký syn Erik je choreo-fobní. Tanec ho nebaví a Erik uteče pryč a potká Mocného Svena/Mighty Sven - tučňák, který umí
lítat! Mumble nemá oproti tomuto charismatickému modelu nové role žádnou šanci. Ale
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PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
sobota 12.1. od 20.00 hod. v zimní zahradě
kina

13. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
entokrát na téma: ,,EGYPT”
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 10.12. 2012 v kině

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

za hrob, James,P. - V sevření mrtvého, Deaver,J. - Tvůj stín, Paterson,J. - Pohlednice
smrti, Green,G.D. - Krkavci, Janouchová,K.
- Podváděná, Francis,F. - Spřízněni krví, Verdon,J. - Zavři oči, Hoffmann,B. - Závod se
smrtí, McDermid,V. - Pomsta

Půjčovní doba pro děti a dospělé:

Romány pro ženy:

Pondělí: 8.00 - 12.00 - 12.30 - 18.00
Středa: 		
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 18.00

Quick,A. - Spalující lampa, Körnerová,H.M.
- Almužna jen pro bohaté, Keleová-Vasilková,T. - Nikdy,Latham,J. - Rytíř tajného bratrstva, Freeman,K. - Luční kvítí, Pospíšilová,J.
- Šaty z duhy, Váňová,M. - Ať myši nepláčou

Novinky pro dospělé:
Pawlovská,H. - Strašná nádhera, Goolrick,R.
- Oddaná manželka, Matyášová,B. - Klára
nad propastí, Hildebrand,E - Ostrov, James,E.
- Padesát odstínů šedi, Grisham,J. - Amatéři, Grémillon,H. - Zpověď, Rollins,J. - Ďáblova kolonie, Svěrák,Z. - Povídky, Obermannová,I. - Panoptikum české

Naučná literatura:
Brdlička,J. - Tomáš Holý.Kluk, který nikdy
nezestárl, Hubněte ve spánku, Baštecká,B. Psychologická encyklopedie - Aplikovaná psychologie, Bernstein,C. - Migrénový mozek

Pro děti:
středa 12.12.- 4.1. ve výstavní síni Panský
dům

Historie:

- práce dětí ze školní družiny,
zájmových kroužků, spec. tříd a jiné…
- vernisáž 12.12. od 15.30 hod.

Cornwell,B. - Sharpův měč, Lorentz,I. - Poutnice, Benzoni,J. - Zlatá chiméra Borgiů, Coutler,C. - Pán ostrova, Dübell,R. - Strážci Ďáblovy bible, Sidebottom,H. - Římský válečník-Lev
pouště 3., Small,B. - Kadin, sultánova žena

sobota 15.12. od 17.00 hod. v sále kina

Detektivky a thrillery:

,,ČERTOVSKÉ ZKOUŠKY”

Phillips,S. - Tajemství tří, Třešňák,Z. - Špagát,
Bešťák,V. - Vražda v blázinci, Borovička,V.P.
- Báječní podvodníci, Jansa,P. - Kámošky až

,NÁŠ ROK”
neděle 16.12. od 15.00 hod.

DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH
OCHOTNÍKŮ
- vstupné dobrovolné

- divadelní představení
- autor Věra Medvecká

Blyton,E. - Dobrodružství na Killimooinu,
Kessel,C. - Čarodějky z jezdecké školy, Pivodová,K. - Sama na celém světě, Wilson,H.
- Bodo, příběh malého pejska, Scheffler,U. Záhada fialového flašinetu, Superkomiks 1,5,
Brezina,T. - Ségry a čáry na rodiče, Gehm,F.
- Super modelky
Krásné Vánoce a dobrý rok 2013 přejí
knihovnice.
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„Tradice navázána“
Dne 17. 10. 2012 byla na ustavující členské
schůzi založena Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kynšperku nad Ohří,
která chce navázat na úspěšnou činnost dřívější organizace v 70. a 80. letech. Ustavující
schůze se zúčastnilo 19 zakládajících členů,
včetně dvou mladých chovatelů do 18 let.
Význam založení organizace podpořili svou
účastí starosta města Kynšperk nad Ohří
Ing. T. Svoboda, místopředseda ÚV ČSCH
Ing. M. Kroft, předseda OO Sokolov H. Zens
a předseda Krajského sdružení ČSCH J. Hán.
Předsedou základní organizace byl zvolen
Ing. Miloslav Neubauer.

Různé

ZO ČSCH Kynšperk n.O. se chce aktivně
zapojit do kulturního a společenského života ve městě. Z hlavních akcí připravovaných
na r. 2013 je třeba zmínit pořádání Velikonoční zábavy, založení kroužku mladých chovatelů při zdejší ZŠ, pořádání Oblastní výstavy
králíků, holubů a drůbeže za účasti chovatelů
Karlovarského kraje a přilehlých regionů SRN
spojenou s ukázkou historických motocyklů.
Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce nejen o chov domácího drobného zvířectva ale
i ostatní, kteří by se podíleli na činnosti ZO.
Do nového roku přejeme všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Již teď se
těšíme na společné setkání dne 20. 4. 2013
při konání Velikonoční zábavy, kterou chceme
navázat na dřívější tradice ZO ČSCH v Kynšperku.
Božena Neubauerová
Kontakt : tel. 722 656 014

Na domácích stolech byli žáci úspěšní
V neděli 18. listopadu se v naší sportovní hale
konal druhý bodovací turnaj starších žáků letošní sezony pro náš a Plzeňský kraj. Bohužel
tentokrát přijelo mnohem méně účastníků, než
bývalo zvykem. Důvodů se nabízí několik…
Prezentovala se třicítka hráčů z osmi oddílů.
Plzeňský kraj měl tentokrát zastoupení pouze
hráči Sokola Plzeň V.
Náš oddíl reprezentovali pouze tři chlapci,
škoda, že pro nemoc nemohli startovat Jan
Dranczak a na posledním turnaji tak úspěšný
Matěj Novotný. Radost můžeme mít ze skutečnosti, že po dlouhých, předlouhých létech
na turnaji startovaly také naše tři „kytičky“.
Nikola Rýdlová, Tereza Zachulová a Jarka
Rosová sice žádný zázrak nepředvedly, ale
to se nedalo ani čekat. Trénují teprve něko-

28

lik měsíců, na rozdíl od soupeřek, které mají
několikaleté zkušenosti. Na vlastní oči si tak
mohly ověřit, že to, co je učí trenér, funguje.
V soutěži žáků na sebe znovu upoutaly pozornost výkony Vaška Pocka a Davida Moldavčuka. Hráli velice dobře a v boji o medaile
v hlavní soutěži s favorizovanými soupeři jim
chybělo trochu štěstí a více sebevědomí. Míša
Janda dokáže střídat mistrovské okamžiky se
slabšími. Skončil v semifinále útěchy, ve společnosti tří soupeřů z Chodova nasazených
do hlavní soutěže jako favorité. Plzeňští hráči,
kteří si zvykli z našich turnajů odvážet ty nejlepší ceny, tentokrát spíše paběrkovali.
O malou senzaci se tentokrát postarali k naší
radosti Pock s Moldavčukem, kteří soutěží
čtyřher „projeli jako nůž máslem“. Hráli sku-

tečně výborně, o čemž svědčí skutečnost, že
mezi čtrnácti páry proti favorizovaným soupeřům neztratili ani jeden set! Zdá se, že „začínají používat také hlavu“ a slovo taktika už jim
také cosi říká…

Jedná se zatím o největší úspěch našich žáků
v nové sezoně. Všichni naši zástupci zaslouží pochvalu za tréninkovou píli a výsledky
se začínají ukazovat. Určitě žákům prospěla možnost hrát v soutěži mužů, dokonce už
v krajských soutěžích. Týden před okresními
přebory jednotlivců se zdá, že se nějaké medaile jistě dočkáme.
O. Volf

Bodovací turnaj starších žáků v Chodově
Druhý bodovací turnaj letošní sezony starších
žáků pořádali stolní tenisté Batesty Chodov.
Tentokrát se nezúčastnili zástupci Plzeňského
kraje a tak se sešlo „pouze“ 23 chlapců a deset dívek. Naši čtyři zástupci si v nové kategorii počínali zdatně. Pock hned v kvalifikační
skupině, kterou vyhrál, porazil kr. dvojku Visingera, Moldavčuk trojku Picmauze, kterého
v „pavouku" vyřadil Matěj Novotný, další nasazený Mora dopadl podobně. Novotný nakonec dopadl z našich hráčů nejlépe, probojoval
se do semifinále. Moldavčuk a Pock skončili o kolo dříve. Vašek Pock měl smůlu, když
prohrál s nasazeným nejlepším hráčem o rok
starším Žaloudíkem. Ani Janda nehrál špatně,
ale ze skupiny jako třetí nepostoupil.

Naši kluci doplácí na to, že jako mladší žáci
nejezdili na turnaje starší kategorie a nejsou
nasazováni. Po dvou turnajích už by se to
mělo změnit a tato nevýhoda by už neplatila.
Ve čtyřhře Pock s Moldavčukem skončili v semifinále i když nad vítěznou dvojicí vedli v páté
sadě 6 – 2. Že mají kluci ještě rezervy v taktice
a soustředění, potvrdily i výpadky v boji o třetí místo. Dokážou vyhrát se silným soupeřem
set 11 – 0 /!/, nebo 11 – 3 a pak v pátém setu
znovu ztratit vedení 6 – 2. ? Za stavu 2 – 0 neproměnili mečbol… Herně už naši hráči mají
na to takový turnaj vyhrát.
Účast našich žáků na turnaji určitě nebyla neúspěchem, i když se dalo uhrát více. Určitě
se dočkáme, třeba už za čtrnáct dní na turnaji
v naší sportovní hale. V nové kategorii se kluci
posouvají stále výše, to je příjemné zjištění.
O. Volf
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Krajské halové závody v rybolovné technice
Dne 17. 11. 2012 se konal ve velké tělocvičně naší základní školy IX. ročník krajských
závodů v rybolovné technice, který pořádala
ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s Karlovarským krajem a MO ČRS Kynšperk nad
Ohří. Pozvání přijali členové rybářských kroužků z pěti organizací našeho kraje.
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 dětí rozdělených do čtyř družstev. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách- SKISH a ARENBERG, které byly
členěny do tří kategorií- žák, žákyně a dorost.
První tři místa jednotlivců byla odměněna
věcnou cenou a medailí, první až třetí místo
v družstvech obdrželo pohár.
Na
průběh
celé
soutěže
dohlíželi ředitel závodu Petr Kříž, hlavní rozhodčí Ing. Josef Baron a paní Jana Tomsová.
Tímto bych chtěl poděkovat paní ředitelce
Mgr. Lence Hruškové Bursové za pomoc při
organizaci závodů a za poskytnutí zázemí,
paní Janě Tomsové za fotodokumentaci,
pomoc s organizací a přípravu občerstvení, dále všem rozhodčím a vedoucím rybářských kroužků a v neposlední řadě všem zúčastněným za vynikající soutěžní náladu.

Výsledky:
Kategorie - žáci
1. místo Jakub Mathauser
MO Kdyně
2. místo Jaroslav Iha
MO Kdyně
3. místo Patrik Richter MO Kynšperk nad Ohří
4. místo Philip Šefl MO Kynšperk nad Ohří
5. místo Michal Braha MO Kynšperk nad Ohří
.6. místo Radek Lukáč MO Kynšperk nad Ohří
7. místo Juhas Jindřich MO Kynšperk nad Ohří
8. místo Michal Zima MO Kynšperk nad Ohří
dorost		
1. místo Lucie Stieberová
MO Kdyně
2. místo Daniel Hromádko
MO Kdyně
3. místo Lukáš Pospíšil MO Kynšperk nad Ohří
4. místo Tomáš Řezáč MO Kynšperk nad Ohří
5. místo Karel Poduška MO Kynšperk nad Ohří
6. místo Milan Havlík MO Kynšperk nad Ohří
Letošní účast byla menší než v loňském roce,
v poslední chvíli se nám z důvodu nemoci odhlásila dvě družstva a jiní bez udání důvodu nepřijeli.
Těším se příští rok u X. ročníku krajských
halových
závodů
na
shledanou a snad se sejdeme ve větším počtu.
Přeji všem hodně štěstí, zdraví a úspěšný vstup
do Nového roku 2013.
vedoucí ryb. kroužku
Petr Kříž
Poděkování sponzorům
Za finanční a věcnou pomoc děkuji těmto
sponzorům:
Lékárna Primula, Kynšperk nad Ohří
MUDr. Miroslava Komárková, Kynšperk nad Ohří
ZKD Sušice, Kynšperk nad Ohří
Květinářství Jarka, Kynšperk nad Ohří
Kino restaurace „Skleník“, Kynšperk nad Ohří
Tabák Ungrová-Kovalík
Milan Čábelka, Františkovy Lázně

30

31

VÁNOČNÍ KONCERT
ROHÁČI
Z LOKTE NAD OHŘÍ

CHLUM SVATÉ MAŘÍ

16. 12. 2012 – OD 16.00 HOD.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

VSTUPNÉ 50,- KČ
32
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