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Z města

Vážení spoluobčané,

kopaná - mladší přípravka

kopaná - mladší žáci

kopaná - starší přípravka

kopaná - starší žáci

ZK - airsoft

ZK - žáci

jsou za námi 2 roky mého působení ve funkci
starosty a rád bych toto období alespoň částečně zrekapituloval.

časné době je ve fázi příprav studie a možnost vybudování inženýrských sítí v této části
města.

Jistě si dobře pamatujete, že ihned po mém
nastoupení do funkce jsme byli postaveni před
řadu problémů, se kterými jsme se museli
vyrovnat a které se nás budou dotýkat i v budoucnu.
Prvním závažným úskalím bylo čerstvé rozhodnutí o prohraném sporu města s p. Slánským, který se projednával bezmála 15 let.
Město muselo urychleně najít 2,7 milionu korun na jeho vyrovnání. Pohledávku jsme zaplatili, ovšem za cenu závazku, kdy ještě budeme
splácet měsíční částku ve výši 100.000,- Kč
po dobu více jak dvou let.
Dalším problémem, který jsme zdědili a se
kterým jsme se museli poprat, bylo porušení
rozpočtové kázně u dotace na nově vzniklé
sportoviště. Městu reálně hrozila povinnost
vrácení dotace i s penále v celkové výši 15 miliónů korun. Po intenzivních a složitých jednáních se mi podařilo částku snížit na 2,3 milionu
Kč. V rozpočtu máme na úhradu tohoto závazku vyčleněnu měsíční splátku ve výši 50.000,Kč, kterou budeme splácet do roku 2015.
V neposlední řadě bych připomněl získání dotace ve výši 1 650 000,- Kč, která byla slíbena
za vybudování silnice IV. třídy mezi Kynšperkem a Kamenným Dvorem, kterou město vybudovalo z vlastních prostředků a slíbená dotace nám byla zamítnuta. Složitým jednáním
se nám po více než roce podařilo přesvědčit
orgány SZIFu, že nemají pravdu a peníze jsme
získali.
Další samostatnou kapitolou je výstavba v lokalitě „Třešňovka“, kterou jsem dopodrobna
popsal v minulých číslech. Nakonec jsme
od smlouvy odstoupili a město se rozhodlo
o tuto krásnou lokalitu postarat samo. V sou-

Ale abych nepsal jenom o negativních věcech.
Přestože jsme od státu obdrželi do rozpočtů
na roky 2011 a 2012 nejnižší částky za posledních 7 let, díky rozumnému hospodaření
se nám podařilo realizovat mnoho investičních
akcí a oprav.
Rád bych zmínil alespoň ty největší:
- investiční akcí Splavnění levého ramene řeky
Ohře v hodnotě 3,6 milionu Kč se nám podařilo jednak vytvořit krásné a příjemné místo
k odpočinku u řeky, ale také se podařilo zatraktivnit naše město nejen v očích proplouvajících vodáků
- vybudováním Varovného monitorovacího
systému před povodněmi za dalších 3,5 milionu Kč jsme jednak zvýšili bezpečnost zejména
obyvatel žijících u řeky, ale také jsme výrazně
zmodernizovali systém varovných sirén a rozhlasu a také napojení na krajské operační a informační středisko HZS
- za téměř 2,5 milionu korun jsme vybudovali
konečně důstojné komunikace ve středu města – nám. 5. května, také na části nám. SNP
a v ulici Jana Nerudy
- vybudovali jsme nový chodník na Starém náměstí za 476 tisíc Kč, takže pěší cesta ze sídliště U Pivovaru do středu města nepřipomíná
blátivý tankodrom
- ve složitých geologických podmínkách jsme
vybudovali novou komunikaci ke stavebním parcelám v ulici Truhlářská za téměř 750 tisíc Kč
- podařilo se nám vyměnit téměř 700 m napájecího kabelu v havarijním stavu v ulici Jana
Nerudy za téměř 0,5 milionu Kč
- obnova přístřešků 4 autobusových zastávek
stála 400 tisíc Kč
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- pro zachování kulturního dědictví v našem
městě jsme pokračovali v restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie
a vzácných soch svatých Jana Nepomuckého
a Jana Paduánského za téměř 500 tisíc Kč,
dále proběhla rekonstrukce kaple na Kamenném Dvoře za 406 tisíc Kč
- zrekonstruovali jsme přes 700 m2 chodníků
v celém městě
- za téměř 400 tisíc Kč jsme vyměnili okna
v budově ZUŠ a v budově knihovny
- proběhla oprava a výměna mobiliáře na cyklostezkách za téměř 100 tisíc Kč
- podařilo se nám také vedle oprav bytového
fondu zrekonstruovat 2 byty a ze sklepních
prostor vybudovat další malometrážní byt
v domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici 501 a mnoho dalších drobnějších
rekonstrukcí a oprav
Snažíme se nezapomínat ani na okolní obce,
které jsou úzce spjaty s naším městem. Podařilo se nám upravit zpevněné plochy před
autobusovými zastávkami v Liboci, Zlaté
a v Chotíkově.
Mimo tyto investiční akce jsme pokračovali
v udržování dobrých vztahů s naším partnerským městem v rámci akce „10 let partnerství
s Himmelkronem“, zajistili jsme také pořádání
úspěšných farmářských trhů.
Nezapomínáme ani na jiné oblasti života.
Díky nástupu nového vedení se nám podařilo
stabilizovat situaci ve Správě majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o. a oproti roku 2009 jsme
na městském úřadě snížili počet úředníků
o více než 15 % .
Na základě žádostí občanů jsme znovu zavedli placená parkovací místa v ulicích U Pivovaru, Zámečnické a dalších lokalitách.
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Samozřejmě víme, že nás i v budoucnu čeká
spousta práce. Jsme si vědomi mnoha přetrvávajících problémů ve městě. Víme, že nás
čeká vyřešení otázek neuspokojivé situace
s parkováním v obou zmíněných ulicích, problém s havarijním stavem více než 1/3 veřejného osvětlení, nevyhovujícího stavu v ulici
U Tavírny a na Starém náměstí, špatného stavu povrchu komunikací a chodníků v mnoha
lokalitách atd., atd.
Po několika letech úsilí se podařilo přijmout
nový zákon o rozpočtovém určení daní. I pro
naše město to bude znamenat vyšší příjem
do rozpočtové pokladny.
Rozpočet města, který jsme v současné době
připravili je vyrovnaný, ale musíme si otevřeně
říci, že na nějaké velké rozhazování a rozsáhlé rekonstrukce to v příštích letech nebude.
Vedení města se bude v maximální míře snažit
realizovat co nejvíce naplánovaných akcí, které však musí sloužit ku prospěchu co největšímu počtu obyvatel Kynšperka nad Ohří a ne
pouze malé skupině lidí.
Slibuji za celé vedení města, že uděláme maximum, aby se lidé v našem městě cítili dobře a bezpečně. Budeme dělat vše proto, aby
Kynšperk nad Ohří byl v budoucnu stále příjemnějším místem k životu.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Vážení spoluobčané,
dne 26. listopadu 2012 se na mě a radu města
obrátil pan Karel Richter s žádostí o poskytnutí
sponzorského daru a případné pomoci při hledání potencionálních sponzorů pro léčbu jeho
vážné nemoci.
Před rokem mu byla diagnostikována vážná
nemoc, která se nazývá amyotrofická laterální skleróza (ALS). Tato nemoc se vyznačuje
ubýváním svalové hmoty, napadá plicní orgán,
který pomalu odumírá.
Léčení není možné žádnými dosud dostupnými léky a jediným možným řešením je neurobuněčná léčba, tj. odebrání kmenových buněk z těla, jejich rekultivace a navrácení zpět
do těla. Tato léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.
Panu Richterovi byla nabídnuta možnost zařazení do experimentální studie, kterou provádí paní profesorka Syková v nemocnici Praha-Motol ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR, což je jediná možnost,
jak zmírnit postup této vážné nemoci.

Zařazení do studie a poskytnutí této léčby je
finančně náročné a stojí cca 150 000,- Kč.
Rada města se touto žádostí velice podrobně
zabývala a odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku výše jmenované nadaci, která
umožní zařazení našeho občana, pana Karla
Richtera, do této studie.
Dále byla s panem Richterem natočena reportáž, kterou mají naši občané možnost zhlédnout na webových stránkách města Kynšperk
nad Ohří.
Chtěl bych touto cestou oslovit všechny občany našeho města a okolí a poprosit je o jakoukoliv finanční pomoc, která by pomohla
našemu občanovi řešit jeho tak vážnou životní
situaci.
Děkuji všem, kteří přispějí na tuto dobrou věc
a pomohou nejen panu Richterovi, ale i všem
lidem, kteří naši pomoc potřebují.
Na závěr uvádím číslo účtu, na který je možno
tuto finanční výpomoc poukázat:
204 635 139/0300, VS 2521968
S pozdravem
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

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

setkání starosty a místostarostky s občany města,
které proběhne ve středu 6. března 2013 od 18:00 hodin
v Městském kulturním středisku v prostorách kina.
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Splatnost místních poplatků v roce 2013
Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa		
1000,- Kč
b) za každého dalšího psa 1500,- Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu
			
200,- Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písm. c) 300,- Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě		
500,- Kč
Splatnost poplatku:
- nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku
- činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého
roku
- poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním

příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo
účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
a) částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) částka 350,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu
Splatnost poplatku:
- prvních 300,- Kč do 31. března každého roku
- druhých 300,- Kč do 30. září každého roku
- poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

Výše místního poplatku za komunální
odpad v roce 2013
V roce 2012 došlo ke změně zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve kterém byl rozšířen okruh poplatníků
a byla stanovená možnost navýšení poplatku až
do celkové roční výše 1 000,00 Kč na poplatníka.
Zastupitelstvo Města Kynšperk nad Ohří schválilo
na svém jednání dne 12. 12. 2012
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Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které je
stanovena

sazba poplatku pro rok 2013
ve výši 600,00 Kč na poplatníka.

Vymáhání dluhů za místní poplatky pomocí exekuce
Vážení spoluobčané,
jistě víte, že povinnost platit poplatek za odstranění komunálního odpadu mají všichni
občané s trvalým pobytem v Kynšperku nad
Ohří. Jistě také chápete, že odpadky jen tak
samy od sebe nezmizí a náklady na jejich likvidaci stojí město každoročně nezanedbatelnou
částku.
Rozdíl mezi těmito náklady a příjmy z poplatků
se již několik let pohybuje ve výši kolem 800
tisíc Kč za rok. Ve snaze zachovat výši poplatku v únosné výši pro všechny občany, doplácí
město tento rozdíl ze svého rozpočtu.
Stejně tak každoročně město vydá několik
desítek tisíc korun za odchyt zatoulaných psů,
ke kterým se nikdo nehlásí, za jejich převoz
a umístění v útulku a následnou veterinární
péči.
Bohužel, někteří spoluobčané se své povinnosti
vědomě vyhýbají na úkor ostatních a výše pohledávek za tyto nezaplacené místní poplatky
se pohybuje každoročně kolem 350 tisíc Kč.
(Jen pro zajímavost, za tuto částku by se dalo
každoročně vybudovat téměř 300 m nových
chodníků, nebo 20 nových sloupů veřejného
osvětlení, případně by se dalo zrekonstruovat

téměř celé dětské hřiště.)
Celková výše pohledávek narostla za posledních 5 let do výše přes 1,5 milionu Kč. Protože se zasílání upomínek a výzev těmto
občanům ukázalo jako neúčinné, přistoupil
finanční odbor městského úřadu v loňském
roce ke krajnímu řešení. A to vymáhání pohledávek pomocí exekucí.
Tento způsob vymáhání se ukázal jako jediný účinný, celkový dluh se začal významně
zmenšovat. Ve vymáhání pohledávek budeme pokračovat.
Děkujeme všem zodpovědným a poctivým
spoluobčanům, kteří si své závazky hradí
včas.
Ty ostatní bychom chtěli požádat, aby se
zamysleli, zda se jim ignorování upomínek
vyplatí. Své povinnosti se stejně nevyhnou
a minimálně si ušetří ostudu, až jejich zaměstnavateli přijde například exekuce na část
mzdy.
tajemník a finanční odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Produkce odpadů za rok 2012
Jako každý rok zveřejňujeme vyprodukovaný
odpad občany města Kynšperk nad Ohří.
Občané města Kynšperk nad Ohří vyprodukovali za rok 2012 celkem 1359 tun směsného
a 164 tun objemného odpadu. Celkem tedy
1 524 tun směsného komunálního odpadu.
Produkce tříděného odpadu: papír 38,37 tun,

plast 16,69 tun, sklo 31,14 tun a kompozitní
obaly 1,51 tun.
V roce 2011 to bylo 1 665 tun směsného odpadu. Tříděný odpad: papír 34,84 tun, plast
13,83 tun, sklo 32,02 tun a 0,36 tun kompozitních obalů. Z porovnání je vidět, že produkce tříděného odpadu vzrůstá. Zde je na místě
připomenout, že tříděný odpad je pro město
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v odpadech položkou, která vylepšuje celkové
výdaje. Jde o příspěvek firmy EKO-KOM a.s.
v částce 128 555,- Kč. V roce 2011 činil příspěvek 105 543,- Kč. Dalo by se tedy říci, že
čím více vytřídíme, tím více obdržíme a snížíme celkové roční náklady.
Nebezpečný odpad:
svoz nebezpečného odpadu je prováděn firmou ASA dvakrát ročně s vyhláškou stanovených sběrných míst.
Co se pokládá za nebezpečný odpad? Jde
zejména o barvy, laky, ředidla, kyseliny a jiné
těkavé látky. Dále je to elektroodpad, obrazovky, monitory, chladničky, výbojky. Skutečnost
je ovšem taková, že z posledního svozu dělal
nebezpečný odpad pouhých 600,- Kč + režijní
náklady svozové společnosti, firmy ASA.
Drtivou část odpadu tvořil objemný odpad, jako
stavební suť, starý nábytek, matrace, sanitární keramika. Tento objemný odpad opravdu
nemá nic společného se svozem nebezpečného odpadu. Takový odpad by měli občané
naložit a na své náklady dopravit do areálu
Správy majetku spol. s r.o., středisko technických služeb, kde jsou k tomu určeny prostory
a Správa majetku je způsobilá k jeho následné
likvidaci. Nemalou část tvoří zbytky po elektro
odpadu ve formě částečně demontovaných
elektrosoučástek, kdy například z televizoru
nebo chladničky zbyl jen skelet, který již firma
ASA nepřevzala. Správa majetku následně
odstraňovala a likvidovala tyto hromady ještě
týden po uskutečnění svozu nebezpečného
odpadu. Je pochopitelné, že taková produkce
se negativně projevuje v celkových ročních
nákladech města.
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Elektro odpad
V loňském roce se podařilo uzavřít smlouvu
o likvidaci s firmou D+P Rekont, která odebírá použitý elektroodpad zdarma. V roce 2012
odebrali 12 tun elektroodpadu.
Zde platí to samé, jako u objemného odpadu. Naložit a dopravit do areálu technických
služeb. Pokud totiž použitý elektroodpad jen
odložíte u kontejneru a to většinou večer pod
rouškou tmy, tak následně a zpravidla ještě
do rána dojde k demontáži všeho, co je možné
odevzdat do sběrny druhotných surovin a zpeněžit. Potom se z elektroodpadu stává pouze
objemný odpad, který svozová firma D+P Rekont nemusí převzít a město jej musí likvidovat
jako objemný odpad za stanovenou sazbu.
Pneumatiky.
Tvoří samostatnou kapitolu v produkci odpadu
města. V loňském roce jsme vyskládkovali 13 t
pneumatik za 63 000,- Kč. Na jedné straně je
dobře, že ti, kdo použité pneumatiky odkládají,
je už nevyhazují do příkopů, na odlehlé místní
komunikace, či do lesa, ale dovezou je ke kontejnerům, nebo před areál technických služeb.
Problém je v tom, že město musí vynakládat
nemalé prostředky na jejich likvidaci a tato
cena se následně promítne do celkových nákladů v odpadovém hospodářství. Přitom řešení není až tak složité. Při zakoupení nových
pneumatik odevzdat použité u prodejce nebo
se zeptat, zda odebírá použité. Každý výrobce
pneumatik je povinen a také to dělá, uvádět síť
obchodníků, nebo provozoven, které umožňují
zpětný odběr použitých pneumatik. Informace
o zpětném odběru uvádí i prodejce nových
pneumatik, a to jak specializovaný pneuservis, tak i další obchodníci, jako jsou dnes různé obchodní řetězce, nebo hypermarkety.

Na závěr uvádíme celkový finanční přehled roku 2012
PŘÍJMY
vybraný poplatek od občanů

Kč
2 131 908,00

příjmy za odpad podnikatelé
příspěvek EKO-KOM
CELKEM PŘÍJMY ZA
ODPAD

VÝDAJE
netříděný odpad

Kč
1 779 667,00

546 917,00

skládkovné

1 475 999,00

128 555,00

tříděný odpad

2 807 380,00

Na místě je také poděkování občanům města
Kynšperk, že v drtivé většině odkládají odpad
na místa k tomu určená a věnují čas třídění odpadu. V roce 2012 město nemuselo likvidovat
žádnou černou skládku.

CELKEM VÝDAJE ZA
ODPAD

3 543 052,00

Poděkování také patří Správě majetku s.r.o.
za udržování čistoty nejen kolem kontejnerových stání, ale v celém městě.
Václav Michálek
referent majetkového odboru

Střípky z majetkového odboru
Společně s vedením Správy majetku spol.
s r.o. (dále SM), která spravuje většinu majetku města, připravujeme změny na veřejném
pohřebišti. Výsledkem by mělo být zejména
vyřešení péče o prostory, kde se nacházejí
staré opuštěné hroby, které již nikdo nemá
v nájmu a neudržuje je. Pomníky u těchto hrobů jsou většinou v takovém technickém stavu,
že může dojít k ohrožení života nebo zdraví
návštěvníků hřbitova. Máme záměr navrhnout
radě města k přijetí změnu pravidel pro pronajímání hrobových míst, která již nejsou zcela
aktuální a neodpovídají současným podmínkám a potřebám. Změny bychom chtěli uvést
v život od II. pololetí tohoto roku.
Město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu a to restaurování
hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny
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287 386,00

Marie. Jedná se již o třetí, poslední etapu, která se uskuteční v případě, že se nám podaří
získat finanční příspěvek státu. Zadávací dokumentaci si již vyzvedlo 8 uchazečů, restaurátorů.
Rada města schválila nové znění mandátní
smlouvy, kterou má město uzavřenu na správu a údržbu bytového a nebytového fondu se
SM. S drobnými dodatky platila dosavadní
smlouva 10 let. Nová smlouva reaguje na legislativní změny, ke kterým v průběhu těchto let došlo a stojí za sdělení i skutečnost, že
i přes to, že se většinou vše kolem nás zdražuje, tak hodinové sazby SM snížila. Tím dojde na straně města k úsporám finančních prostředků, které budou využity ke zlepšení stavu
bytového a nebytového fondu.
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Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

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.
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Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří

část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1041 m2

část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m2
Prodej:

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

- 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

OZNÁMENÍ

- 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

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:

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

Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

Prodej pozemku:

Dalšími akcemi by měla být výměna cca 80 metrů vodovodu v ulici Jana Jiskry a rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v ulici U Tavírny.

Realizace této posledně jmenované akce je
však závislá na finančních možnostech města
na rok 2013, které by mělo následně zajistit
rekonstrukci povrchů místní komunikace. O investičních akcích města bude rozhodovat rada
města a následně zastupitelé v nejbližší době.
Ve výhledu akcí na rok 2014 a další je zařazena i 1.etapa akce „ Odkanalizování Dolních
Pochlovic“ u které se předpokládají náklady
cca 9 milionů Kč.

OZNÁMENÍ

Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., do které město před dvěma lety
vložilo svůj vodohospodářský majetek, přijala
plán investic na rok 2013. V Kynšperku by se
měla uskutečnit intenzifikace čističky odpadních vod a výměna technologických celků
za cca 10 milionů Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele.

Z města

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Z města
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Hasiči

Zápis do MŠ

Činnost sboru a jednotky dobrovolných hasičů
Kynšperk nad Ohří za rok 2012
V tomto příspěvku bych ráda shrnula celkovou činnost našeho sboru za celý uplynulý rok
2012, myslím si, že některá čísla jsou velmi
zajímavá.
V našem sboru dobrovolných hasičů je
k 1.1. 2013 evidováno celkem 29 dospělých
členů a 11 dětí v kolektivu mladých hasičů,
z toho má 21 členů dohodu o pracovní činnosti
a vykonávají funkci hasiče v jednotce.
Jednotka za uplynulý rok 2012 vyjížděla celkem k 65 událostem různého typu. Z těchto
všech mimořádných událostí se naši hasiči
nejvíce podíleli na hašení požáru, kam vyjeli
během roku 33krát. Dalšími početnými událostmi v pořadí jsou tzv. technické zásahy, kde
se na odstranění následků podíleli 20krát. Co
se týče dopravních nehod, jedná se o číslo 9.
Tento počet mě opravdu velmi překvapil, jelikož likvidace následků dopravních nehod patří
ke každodenní činnosti hasičských sborů. Že
by lidé konečně dostali rozum a stali se více
zodpovědnými? Pouze jednou během roku
bojovali naši hasiči s únikem nebezpečných
látek a taktéž pouze dvakrát vyjeli k události,
kde se jednalo o planý poplach.
Každopádně bych velmi ráda zmínila i náš
kolektiv mladých hasičů, kam pilně dochází
pravidelná skupinka dětí. Během roku odvedli velký kus práce, naučili se spoustu nových
věcí a aktivně reprezentovali naše sdružení
na soutěžích. Zde dosahovali velmi dobrých
výsledků.

V průběhu roku jsme se aktivně podíleli
na nejrůznějších společenských událostech,
které se konali v Kynšperku. Mám na mysli
např. Den Ohře, mezi občany velmi oblíbené „pálení čarodějnic“ a s tím spojené kácení
máje, několikeré ukázky naší požární techniky
na Dni dětí v Pochlovicích, Kaceřově, Libavském Údolí a u základní školy.
Je velmi důležité, abych zmínila následující skutečnost. Jelikož jsme nezisková organizace, jsme finančně závislí na našich sponzorech, kterým bych touto cestou chtěla velmi
poděkovat za jejich finanční podporu.
V roce 2012 nám finanční příspěvek poskytly
tyto subjekty a společnosti :
Město Kynšperk nad Ohří
Momentive Speciality Chemicals a.s.
SBD Sokolov
Immogard s.r.o.
Obec Kaceřov
Elektrárna ETI
Kynšperský kovošrot, s.r.o.
Lajka, spol. s r.o.
Velmi si vážíme této podpory a budeme se
do budoucna těšit na další spolupráci.
Renata Sassmannová
Starostka SDH Kynšperk
Marek Matoušek
velitel jednotky SDH Kynšperk

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

Zápis do MŠ dne 6. 3. 2013
od 9 – 11.30 a od 12.30 - 16 hodin
v budově v Zahradní ulici
v ředitelně školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být
způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně
samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených
kriterii MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:
•
•

žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte

(žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ od 20. 2. 2013)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá
rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

dne 13. 3. 2013.
Mgr. Vlastimila Prchalová,
ředitelka MŠ
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Různé

Různé

ČZS ZO Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi
ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi,
která se bude konat dne 9. 3. 2013 v kinosále MKS od 9:00.
Prezentace členů zahrádkářského svazu již od 8:00.
Zveme jako hosty na naší výroční členskou schůzi
představitele vedení Města Kynšperka nad Ohří.
							
							
						

S pozdravem
Ing. Josef Baron
Předseda ČZS ZO Kynšperk

Český rybářský svaz MO Kynšperk nad Ohří
pořádá dne 9. února 2013 v době od 20.00 hod. do 3.00 hod v restauraci KACEŘOV

RYBÁŘSKÝ PLES
Hudba: SOKOLOVSKÝ TANEČNÍ ORCHESTR „STO“
BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ 100,- Kč
Doprava autobusem zdarma!
Odjezd autobusu:
Kynšperk autobusové nádraží		
19.00 hod.
Kynšperk technomat			
19.10. hod.
Pochlovice				
19.20 hod.
Habartov dle počtu účastníků		
19.35 hod.
Chlum sv. Máří viz. Habartov		
19.45hod.
Odjezd autobusu z Kaceřova do Habartova dle počtu účastníků
03.15 hod.
V případě, že autobus do Habartova pro malý zájem nepojede, je tento čas odjezdu platný
pro účastníky z Kynšperka
Předprodej vstupenek: od 9. ledna v Obuvi pí. Milotová tel. 731 115 187
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Různé

Různé

OPRAVNA OBUVI

byl známkou toho, že celý jejich program měl
velký úspěch. Ani malé děti ze sluníčkové třídy nezůstaly pozadu. Jejich vánoční besídka
byla v úterý 11. prosince a malá sluníčka pro
mamky a taťky zahrála pohádku, zazpívala
písničky, přednášela básničky. Na závěr besídky si s nimi rodiče zahráli a zazpívali vánoční koledu.

Sokolovská 242, Kynšperk nad Ohří

Provádíme také výměny zipů – tašky, bundy, batohy…
Otevírací doba
Po-Čt 8.00 – 12.00 13.30 – 16.00
Pá
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Vánoční ohlédnutí
Adventní čas a čekání na Ježíška jsme si
v naší mateřské škole zpříjemnili mnoha způsoby. Pojďte si s námi společně připomenout,
co jsme pro naše malé kamarády a jejich rodiče připravili.
Čas adventu je tradičně spojen s pečením
vánočního cukroví a dalších různých dobrot.
V Panském domě jsme se přesvědčili, jaké
krásné výrobky lze vykouzlit z perníkového
těsta.

Hudební pohádka divadla „Ondřej“ nám připomněla, jaké tradice a zvyky jsou spojené
s časem adventním a Vánocemi. Do tohoto
vyprávění jsme se zapojili i tanečky a zpěvem
vánočních koled.
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Ve středu 5. prosince naší školku navštívil
Mikuláš a čerti ze základní školy. Naše děti
ukázaly vzácné návštěvě, co umí. Čertům zazpívaly písničky a dokonce i zatančily. Krátké
vystoupení sklidilo velký ohlas. Za odměnu
Mikuláš každého kamaráda odměnil malým
dárečkem. Po odchodu čertí výpravy jsme si
na čertíky zahráli i my. Nasadili jsme si čertí
růžky, pustili si pekelnou muziku a zatančili si
pořádný čertovský taneček.

V pátek 7. prosince jsme navštívili výstavu
v Živnostenské škole, kde jsme si prohlédli,
jak šikovné ruce mají kadeřnice, a v truhlářské
dílně jsme si prohlédli, s čím vším truhláři musí
umět pracovat.

V pondělí 10. prosince měly děti z hvězdičkové třídy připravené vystoupení pro své nejbližší. Ve třídě se zpívalo, recitovalo, tančilo, hrálo
na hudební nástroje a hlasitý potlesk rodičů

Po vánočních besídkách čekala na naše děti
nadílka pod vánočním stromečkem. V každé
třídě zazvonil kouzelný zvoneček a děti společně rozbalovaly dárečky, které našly pod
stromečkem. Nové dárky toužily děti hned
vyzkoušet, a tak se u hvězdiček i u sluníček
hned skládalo, stavělo a tvořilo.
Ve středu 12. prosince jsme se společně šli
podívat do Panského domu, kde byly vystaveny výrobky dětí ze školní družiny. Děti si
pozorně všechny vystavené práce prohlédly
a my paní učitelky jsme zase získaly novou
inspiraci do další práce.
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Různé

Různé

Náš recesistický ples znají už lidé v širokém
okolí a každoročně se na něj těší. O tom svědčila i tak hojná návštěvnost. Nejenže se pobavili, ale ještě si odnesli něco z bohaté tomboly.
Děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali
dary do tomboly:
Obuv – Milotová, Textil – Klimentová, Lékárna
– Mgr. Moravčíková, Květiny – Mulders, Řeznictví – Košata, Pizzerie – Adlofová, Papírnictví – Fiedlerová, Restaurace – Lázňovská,
Drogerie – Dreiseitlová, Yucca – Walterová,
SŽŠ – Mgr. Jandíková. ANAG – Ing. Kubátová, Mrva P., Ing. Moses L., učitelé ze ZUŠ
Kynšperk n.O., Masáže – Andresíková, Manželé Kocovi, Květinářství – Valečková, Oriflame – Fürstová, Oděvy – Haklová, Trafika
– Lodrová

Ke všem těmto příjemně stráveným chvílím
nám dokonce přálo i počasí. Pořádná sněhová
nadílka nás nadchla a dříve, než sníh roztál,

stihli jsme vyzkoušet kluzáky i boby a na naší
školní zahradě postavit pořádného sněhuláka.
Kolektiv učitelek MŠ Školní

13. ples ZUŠ a MKS
Téma letošního plesu bylo „EGYPT“ a opět jej
pořádaly dvě organizace.
Skupina z MKS při vstupu zjišťovala, jaký poklad si návštěvníci vyberou z připravených
nádob.
Skupina ze ZUŠ ve svém úžasném oblečení
přicestovala právě z Egypta, v čele s královnou Kleopatrou a jejími otroky.
Zimní zahrada byla zaplněna do posledního
místa, což nás moc potěšilo. Všichni se bezvadně bavili a někteří přišli i v dobovém oblečení.
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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 RD 2+kk se zahr. v Chebu – Slapany, cena: 1.450.000,-Kč
Prodej bytu 1+2 v Sokolově, 3.p., Hornická, 52 m2, cena: 460.000,-Kč

Prodej 1+3 v RD s dílnou a garáží ve Fr. Lázní – Slatina, cena: 990.000,-Kč
Pronájem neb. prostoru 22 m2, Národní, Fr. Lázně cena: 5.000,-Kč/měs.+ energie
Pronájem neb. prostoru 21 m2, J.z Poděbrad, Kynšperk, 5000,-Kč/měs vč. energií
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou, cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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Dívka 2013 - Pomáda, nestárnoucí love story
Děj nás zavede do střední školy Rydell v padesátých letech. Danny Zucco, žák posledního ročníku, se po prázdninách opět setkává
se svými kamarády. Ohromí je líčením svého
milostného dobrodružství u moře. Mezi dívkami se objevuje nová žákyně Sandy. I ona se
pochlubí svým prázdninovým setkáním s fantastickým chlapcem, s nímž prožila krásný milostný příběh...
Tímto příběhem odstartuje základní kolo Dívka
roku, které pro vás připravila základní škola
ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad Ohří.

Tu nejlepší vybere porota dne 2. března
od 14.00 hodin v sále kina. Cena vstupenky
50 Kč. Od této chvíle můžete hlasovat pro Miss
sympatii Kynšperského zpravodaje (sběrná
místa v prodejně Yucca a v kině). Zároveň proběhne hlasování na stránkách Sokolovského
deníku a žáci ZŠ se mohou zapojit do hlasování o Miss sympatie základní školy. Představujeme vám soutěžící dívky a držíme palce.
Jana Tomsová
DDM

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

2013
v sobotu 2. března 2013 od 14.00 hodin
v sále kina MKS

Vstupné: 50,- Kč
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Za kynšperským patriotem Karlem Endyšem
Odejde-li slušný člověk, lze ho jen těžko nahradit osobností stejně kvalitní. Chebský rodák, ale kynšperský občan a patriot Karel Endyš nás po vleklé těžké nemoci opustil 6. září
2006. Na dobrého člověka vzpomínáme jen
v dobrém. Bývalý pracovník kolejové dopravy
uhelné firmy HDB utrpěl těžký úraz páteře,
jenž mu dosavadní život v mnohém obrátil naruby. Přes rok strávil po nemocnicích v sádrovém krunýři, hrozbu, že ochrne, naštěstí
zahnal um lékařů i jeho pevná vůle. Tehdy,
jak mi řekl, měl dost času o mnohém přemítat a leccos přehodnotit. Poté obdržel invalidní
důchod a byl přeložen do vodárny, kde dále
osvědčoval svou spolehlivost. Jeho velkou
zálibou byly knihy, najmě historické a životopisné. Měl jich doma úctyhodný počet od knihkupců i antikvářů. Své léta budované knihovny jsme obdivovali vzájemně a leckterý titul si
půjčili, což zůstalo výsadou pár blízkých přátel.
Skladba jeho knihovny prozrazovala vytříbený
vkus i hluboký zájem o dějiny, najmě české,
vojenské či zámořských objevů, zejména dobytí Nového světa. Kolumba, Díaze, Pisarra,
Cortéze, ale i vznik USA či rytířské i novověké válečnictví měl v malíčku stejně jako s nimi
spjaté militárie. Ovlivnily nás knihy K. Maye
i A. Dumase a filmy dle jejich děl, např. s Jeanem Maraisem (Kapitán Fracasse, Hrbáč, Paní
de Bois-Doré), J.P. Belmondem (Cartouche)
a Bondarčukova ztvárnění Vojny a míru či
Waterloo. K historii ho dle vlastních slov přivedli zejména filmoví Tři mušketýři a jejich
skvostné knižní vydání s rytinami z 19. stol.
(2 sv. 1958). Rád měl americké westerny, tehdy promítané v kinech (Pod kopyty stád, Zlatokopové z Arkansasu, Mackennovo zlato, Sedm
statečných aj.), filmy dle J. F. Coopera (Posl.
Mohykán) i filmy o italské mafii (100 dní v Palermu, Vyšetřování skončilo, zapomeňte aj.).
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Zájem o vojenství středověku i raného novověku ho dovedly k letitému působení v SHŠ
Lapkové z Kynšperka. Tu se zrodila nová
přátelství, utužila stará. Karel militárie detailně ovládal, přesně věděl, kdy, kým, kde, jak
se co používalo i fungovalo, jak se tím bít i to
spravit. Vážil si tvůrců replik funkčních zbraní a byl všem ochotně nápomocen radou
a skutkem. Zprvu aktivně šermoval, po úrazu
byl konzultantem „šermiclu“, opečovával kolegům, na akcích střežil tábor, byl pážetem,
zbrojnošem i štolbou, prováděl osvětu. Rád
četl i cestoval, s Lapky se léta účastnil řady
vystoupení v regionu (Cheb, Skalná, Hartenberk, Loket, Karlovy Vary – průvod Karla
IV.) i mimo něj. Zjara 1987 s námi v Sokolově zakládal klub přátel muzea, jehož časopis odebíral stejně jako Střeleckou revui aj.,
+v l. 1987 - 89 s klubem podnikl pokus opravit židovský hřbitov v Kynšperku, 11. 11. 1989
s námi dřel u přesunu kam. kříže v Krajkové.
Nechyběl u výletů klubu po Čechách i do ciziny. Na partnerky neměl štěstí a zůstal svobodný; když býval u jedné v Sokolově, na vycházce kol. r.1995 pro vlastivědu i památkáře
znovuobjevil kam. kříž v Těšovicích, naposledy hlášený pražským památkářem r.1968
a léta považovaný za ztracený. Zaujaly ho
archeologické vykopávky učitele S. Matyáše
a dr. P. Šebesty na Zámeckém vrchu v Kynšperku, nálezy na Hartenberku, Lokti i v Sokolově. Znal učitele, kronikáře a sběratele antikvit Fr. Korba, jemuž zprostředkoval nálezy
od lidí, např. část rozebraného depotu mincí
z polí u Kam. Dvora.
V srpnu 1998 byl u vzniku Klubu přátel
Kynšperka (sešli se tu J. Hájek, R. Kunak,
D. Synáčová, pan Lang, F. Lentes, J. Brtek,
A. Grafnetter aj.), stál i u zrodu místní pobočky svazu přátel USA (jeho článek o osvobo-

zení Kynšperku r. 1945 americkými vojáky
otiskl místní zpravodaj). I tabuizovanému tématu osvobození západu Čech vojáky USA
se věnoval do hloubky, typické pro vše, co
jej zaujalo. Výtečně znal i památky regionu,
zejména hrázděnky, kostely, panská sídla
od Lorety, Kynžvartu, Aše po Ostrov, And.
Horu, Bochov či hrady a zámky středního
Poohří. Rád jezdil i na Gutštejn a Švamberk
v Plzeňsku. V terénu fotil, poznatky pilně doplňoval četbou. „Rozhled měl větší, než řada
studovaných,“ chválí ho Mgr. E. Fréharová.
Skromný chlap mnoha aktivit Karel Endyš
měl v Kynšperku řadu přátel od spolužáků
ze ZDŠ i SŠ po pracoviště a SHŠ, po kolegy

z muzeí a panských sídel, jejichž obnova (vč.
Kam. Dvora) ho těšila.
Miloval život, výlety do přírody i za historií, posezení s přáteli u pivíčka v hospůdkách i jejich předzahrádkách. Byl rozvážným mužem
hlubokých znalostí i stálých citů, ctil přátelství
i dané slovo, žil čestně a užitečně svému okolí, rodinou počínaje. Svou lidskostí a přímostí
charakteru si postavil nehynoucí pomník v našich srdcích. Smrt jej blízkým i přátelům vyrvala 53letého. Dne 11. února 2013 by se dožil
šedesátin.
Milý Karle, nezapomeneme.
Josef Brtek

Zaslouží si poděkování
Švagrová paní Anna Sobotková prožila poslední dva roky v domově pro přestárlé občany v Pochlovicích. Těžko může tohle zařízení
nahradit fungující rodinu, ale nemá každý to
štěstí prožít podzim svého života mezi nejbližšími. To se jistě stává. I tak Anička zásluhou
personálu tohoto zařízení prožila poslední dny
svého dlouhého života v pěkném příjemném
prostředí.

Sami jsme se s manželkou opakovaně přesvědčili, jak laskavé a přívětivé je chování zaměstnanců ústavu ke klientům. Jejich zásluhou starouškové své nejtěžší období prožívají důstojně.
Obdivujeme pozorné a trpělivé chování zaměstnanců při jejich nelehké práci. Rádi bychom jim za jejich péči a laskavost věnovanou
starým lidem poděkovali.
Blanka a Oldřich Volfovi

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
19. 12. 2012, 28. 12. 2012 a 9. 1. 2013
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Blahopřejeme
Hodně štěstí hlavně zdraví,
ať vás život vždycky baví.
Den co den ho užívejte,
ze života radost mějte.

Různé

V únoru 2013 oslaví své narozeniny členky
naší ZO SPCCH
Hosová Zdeňka
Skálová Jarmila
Otmarová Alena
Lukáčová Anna
Vecková Magdalena
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

Vážení a milí občané,
již v minulých Zpravodajích jsem vás informovala o důchodové reformě.
Dnem 1. 1. 2013 vstoupily v platnost zákony,
které se týkají důchodového systému a které
přinášejí každému z nás nové možnosti, jak si
naspořit na důstojné stáří. Je jasné, že státní
důchod tak, jak jej známe dnes, nemůže dlouhodobě na stejné úrovni pokrýt potřeby všech
obyvatel, protože počet těch, kteří z něj čerpají se výrazně zvyšuje a současně klesá počet
obyvatel v produktivním věku, tedy těch, kteří
do něj přispívají. Znamená to, že důchody budou klesat a každý z nás by měl mít k dispozici
i další zdroje příjmů.

Nový důchodový systém má 3 pilíře:
I. Pilíř - státní, povinný, solidární
- každý pracující platí sociální pojištění do státního rozpočtu, ze kterého stát vyplácí důchody
současným důchodcům
II. Pilíř - dobrovolné důchodové spoření
- vstoupit do něj může osoba, která dosáhla
18 let věku, pokud uzavře spoření nejpozději
do konce roku, ve kterém dosáhne věku 35
let. Osoby starší 35 let mohou vstoupit pouze
do 30. 6. 2013. Až do dosažení důchodové-
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ho věku z něj není možné vystoupit. Vstupem
do II. Pilíře se snižuje povinný odvod do I. Pilíře z 28 % sazby na 25 % a tato 3 % rozdílu
společně s 2 % navíc ze své hrubé mzdy tvoří
základ tohoto důchodového spoření.
Klienti mají možnost vybrat si z několika spořících programů nebo důchodových fondů podle toho jakou zvolí investiční strategii, kterou
je možno ovlivnit výši výnosů. Jaké jsou výhody oproti I. Pilíři ? Víte, kolik máte našetřeno, máte vliv na zhodnocení svých prostředků,
našetřené peníze jsou předmětem dědictví.
Vaše peníze budou vypláceny vámi zvolenou
pojišťovnou. Vstoupit mohou i osoby samostatně výdělečně činné /OSVČ/.

Které společnosti nabízí důchodové spoření
a doplňkové penzijní spoření ??
Jsou to nově vzniklé penzijní společnosti – např.
Allianz Penzijní společnost a.s.,
KB Penzijní společnost a.s., Penzijní společnost
České pojišťovny a.s., Penzijní společnost České spořitelny a.s., ČSOB Penzijní společnost
a.s., ING Penzijní společnost a.s. a další, které
mají povolení k činnosti od ČNB a licenci k provozování penzijního připojištění prostřednictvím
transformovaného fondu. Každá společnost má
svou nabídku fondů, svou strategii získávání
klientů a svou reklamu i své zprostředkovatele.

Vážení občané,
vstup do nového důchodového systému je
závažné rozhodnutí, je potřeba velmi dobře
zvážit svou situaci, své podmínky a poměřit
je se svými dlouhodobými a krátkodobými cíli
a potřebami. Každý z nás potřebuje v jiný čas
něco jiného, proto je důležité zamyšlení nad
tím, co je vhodné právě teď a právě pro nás.
Máte zájem o konzultaci ??
Jsem tu pro vás a těším se na setkání s vámi.
Ulrike Trepáková
MKS středa 15- 17 hod
tel. 732 832 744

III. Pilíř – dobrovolné doplňkové penzijní
spoření
- tento pilíř tvoří transformované fondy, což
je pokračování penzijního připojištění, které
bylo uzavřeno do 30. 11. 2012 a nové účastnické fondy, které se uzavírají od 1. 1. 2013.
Účast ve transformovaných i účastnických
fondech je podpořena státními příspěvky,
daňovými úlevami pro klienty i zaměstnavatele. Do účastnických fondů může přispívat
i zaměstnavatel. Klient má možnost si vybrat
z několika programů nebo fondů podle toho,
jakou zvolí investiční strategii. Našetřené peníze jsou předmětem dědictví.
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Noční obloha nad Kynšperkem v únoru

Stejně jako v lednu, i v únoru je za jasné noci
obloha plná zářících hvězd. Noci se už znatelně zkracují, což se projevuje zejména zvečera
a jasných nocí je také obvykle více, než v lednu. Nejjasnější hvězdou únorových nocí je
Sírius ze souhvězdí Velkého psa. Po Slunci
je na obloze nejjasnější hvězdou a po setmění
velmi jasně září nízko nad jihojihovýchodem.
Vlevo nad Síriem nalezneme hvězdu Prokyon
ze souhvězdí Malého psa. Prokyon je nejjasnější hvězdou Malého psa a není zdaleka tak
jasný, jako Sírius, na obloze ho však zaručeně
nepřehlédneme. Orion, nejkrásnější souhvězdí zimní oblohy je po setmění nad jihem. Souhvězdí je velmi nápadné, připomíná přesýpací
hodiny či motýla. Horní dvě hvězdy Oriona se
jmenují Betelgeuze a Bellatrix. Spodní dvě
hvězdy mají jména Saip a Rigel. Betelgeuze a Bellatrix představují Orionova ramena,
nohy bájného lovce znázorňují hvězdy Saip
a Rigel. Orionův pás je tvořen třemi přibližně
stejně jasnými hvězdami uprostřed souhvězdí
a ukazuje přibližnou polohu nebeského rovníku. Jmenují se Alnilam, Alnitak a Mintaka
a pod nimi najdeme v Orionově meči známou
mlhovinu M42. Ta se nazývá Velká mlhovina v Orionu a jde o plynoprachovou emisní
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mlhovinu. Okem mlhovinu uvidíme za bezměsíčné noci a dobrých pozorovacích podmínek
jako mlhavou skvrnku čtvrté hvězdné velikosti, ale již v triedru je mlhovina zcela zřetelná.
Mlhovina M42 je od nás vzdálena 1600 světelných let, obsahuje asi tisíc velmi mladých
hvězd a další hvězdy se v ní stále ještě rodí.
Kromě mlhoviny v Orionu nás upoutají hned
na první pohled samotné hvězdy souhvězdí
Oriona. Betelgeuze, levá horní hvězda Oriona
je oranžová, kdežto Rigel, který je vpravo dole
má barvu modrou. Rozdílné barvy hvězd jsou
způsobeny rozdílnou teplotou. Modrý Rigel
má teplotu více, jak deset tisíc stupňů Celsia,
kdežto červený veleobr Betelgeuze dosahuje
povrchové teploty jen okolo třech a půl tisíce
stupňů Celsia. Dalším významným souhvězdím je Býk. Najdeme ho vpravo nad Orionem
a jeho nejjasnější hvězdou je Aldebaran.
Právě v jeho blízkosti najdeme slabé hvězdy
otevřené hvězdokupy Hyády, která připomíná
písmeno V. Vpravo od Hyád je další otevřená
hvězdokupa. Ta se jmenuje Plejády, u nás je
známá ponejvíce jako Kuřátka. V Plejádách je
možné za jasné bezměsíčné noci spatřit šest
až osm hvězd. Pohled do astronomického
dalekohledu nás snadno přesvědčí, že hvězd

v Plejádách v Hyádách je mnohem více. Velkými dalekohledy bylo objeveno v obou hvězdokupách až několik set hvězd. Další otevřenou hvězdokupu můžeme najít po setmění
nad východem v souhvězdí Raka. Jmenuje se
Praesepe čili Jesličky, bez dalekohledu uvidíme jesličky jako špatně rozeznatelnou a snadno přehlédnutelnou skvrnku, ale už ve větším
triedru napočítáme v Jesličkách až 30 hvězd.
Vysoko nad východojihovýchodem září dvě
jasné hvězdy Kastor a Pollux ze souhvězdí
Blíženců a téměř nad hlavou máme zvečera
jasnou hvězdu Capellu ze souhvězdí Vozky. Na západě jsou stále ještě vidět některá
podzimní souhvězdí. Z nich je nejnápadnější
a také nejvýše Pegasův čtverec, který je ještě
po setmění docela vysoko nad západním obzorem. Na Pegasův čtverec navazuje vlevo
nahoře souhvězdí Andromedy, ve kterém je
možné za jasné a bezměsíčné noci spatřit Velkou galaxii v Andromedě. Při pohledu pouhým
okem se jeví jako malý, nenápadný obláček
a z okraje větších měst ji asi bez dalekohledu
neuvidíme vůbec. Přestože se jedná o podobnou spirální galaxii, jako je naše Mléčná dráha,
dobře je vidět jen galaktická výduť, galaktická
ramena jsou vidět velmi špatně. Velká galaxie
v Andromedě je od nás vzdálená dva a půl milionu světelných let, je o něco větší, než Mléčná dráha. Velká medvědice, (Velký vůz),
Malý medvěd (Malý vůz) a Kasiopeja patří
k nezapadajícím souhvězdím a najdeme je
na severní obloze. Velkou medvědici najdeme
na severovýchodě vpravo pod Polárkou, Malý
medvěd je na severu přímo pod Polárkou. Kasiopeja má podobu písmene W a zvečera je již
nízko nad severozápadem. V únoru za jasné
bezměsíčné noci lze pozorovat Mléčnou dráhu, jak se táhne od severu přes Kasiopeju,
Vozku, Býka, prochází Orionem a sestupuje
k jihojihovýchodnímu obzoru. Pozorovací podmínky Mléčné dráhy však nejsou ani zdaleka
tak dobré, jako v létě, neboť v zimě se díváme

k vnějšímu okraji Mléčné dráhy, kdežto v létě
k nám přichází světlo hvězd až z opačného
konce Mléčné dráhy a při pohledu do souhvězdí Střelce pozorujeme dokonce oblast
v blízkosti středu Mléčné dráhy.
Úkazy:
3. 2. - Měsíc v konjukci se Saturnem na JV,
8. 2. - Merkur v konjukci s Marsem nízko nad
Z, 10. 2. v 8:20 - Měsíc v novu, 18. 2. - Měsíc
v konjukci s Jupiterem v blízkosti Aldebaranu a Plejád, 18. 2. v 13:01 - Slunce vstupuje do znamení Ryb, 25. 2. ve 21:26 - Měsíc
v úplňku. A v polovině února nás čeká ještě
těsnější průlet „kamínku“, ve výšce zhruba
27 tis. km se o něj postará menší 40metrový
asteroid s nedramatickým označením 2012
DA14.V případě dopadu na Zem, by způsobil
zničení území o velikosti Karlovarského kraje.
Čeká nás však i krásná podívaná. Před několika měsíci objevená kometa ISON, která letos
na podzim proletí kolem Země, bude podle
odhadu vědců zářit jasněji než Měsíc. Pozorovatelé ji tak na obloze uvidí pouhým okem
a to i ve dne. Podívanou si však lidé užijí jen
tehdy, pokud se těleso na své cestě ke Slunci
nerozpadne.
Kometa se má podle výpočtů přiblížit na 1,9
miliónu kilometrů ke Slunci a tohoto bodu dosáhne 28. listopadu 2013. Na obloze ale bude
viditelná od října 2013 do ledna 2014.
Všem narozeným ve znamení Ryb přeji
krásné narozeniny
Benda Pavel
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Kino

PROGRAM KINA
ÚNOR 2013

a prozkoumat obrovský monolit neznámého
původu v blízkosti měsíce Europy. Film v českém znění. Hrají: Roy Scheider, John Lithgow,
Helen Mirren a další. USA, MP, vstupné 40 Kč,
délka 116 min., zvuk prostorový.

pátek 1. 2. ve 20.00 hod.

ROCK OF AGES

pátek 8. 2. ve 20.00 hod.

Nastavte uši smíchu, zábavě a hudbě zlatých
let rock‘n‘rollu s našlapaným hereckým obsazením. Rock of Ages zježí vaše vlasy elektrizující hudbou skupin Def Leppard, Foreigner,
Journey, Poison, Twisted Sister a dalších.
Postav dům, rozjeď klub. Pohled na historický význam klubů na Sunset Stripu v 80. letech. Film v českém znění. Hrají: Tom Cruise,
Russell Brand, Catherine Zeta-Jones a další.
USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 123 min.,
zvuk prostorový.

VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém
důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů
i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan)
vyšetřuje krádež v klenotnictví. Hrají: Ivan
Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová a další. Česko / Slovensko / Polsko, MP, vstupné
40 Kč, délka 106 min., zvuk prostorový.
úterý 12. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ARTHUR
pondělí 4. 2. ve 20.00 hod.

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
Kubrickovo Oscary ověnčené, působivé a oslnivé drama o souboji mezi lidskou a umělou
inteligencí je úchvatným splynutím hudby
a pohybu. Kubrick nejprve zavítá do prehistorické minulosti, aby vzápětí přeskočil milénia
a skončil v kolonizovaném, nezměrném vesmíru, kam vrhne astronauta Browmana (Keir
Dullea). „Otevři ty dveře HALE!“ Užijte si nádhernou cestu, které se žádná jiná nevyrovná.
Film v českém znění. Hrají: Keir Dullea, Gary
Lockwood, William Sylvester a další. Velká Británie / USA, MP, vstupné 40 Kč, délka
141 min., zvuk prostorový.

Russell Brand vytvořil po svém postavu roztomilého miliardáře Arthura Bacha, nezodpovědného sympaťáka, který celý život spoléhá
na to, že ho z maléru vždycky dostanou dvě
věci: jeho obrovské bohatství a celoživotní
chůva Hobsonová. Teď ho ale čeká osudová
výzva: musí si vybrat mezi domluveným manželstvím s ambiciózní manažerkou Susan,
které by mu pojistilo jeho luxusní životní styl,
a nejistou budoucností s tím, co se za peníze
koupit nedá - jeho pravou láskou Naomi. Film
v českém znění. Hrají: Russell Brand, Jennifer
Garner, Helen Mirren a další. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 105 min., zvuk prostorový.

úterý 5. 2. ve 20.00 hod.

2010: DRUHÁ VESMÍRNÁ ODYSEA
Roku 2010 je k Jupiteru vyslána sovětská kosmická loď Leonov, jejíž posádku kromě Rusů
tvoří i tři američtí astronauti. Jejich úkolem je
zjistit, co přesně se odehrálo před devíti lety
na palubě americké lodi Discovery, jejíž celá
posádka zahynula vinou selhání počítače
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Kino

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
čtvrtek 14. 2. v 10.00 hod.

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter
přijíždí do Prahy řešit případ, s nímž si zdejší policie neví rady. Je vyzbrojen geniálním
mozkem a nejnovějšími převratnými vynálezy, cestou z New Yorku hravě zvádl češtinu.
Na místě, zejména v malebných hospůdkách
nad orosenou sklenicí, ovšem zjišťuje, že
v Čechách všechno chodí trochu jinak než
v Americe. Hrají: Michal Dočolomanský, Rudolf Hrušínský, Miloš Kopecký a další. ČR,
MP, vstupné 25 Kč, délka 105 min., zvuk prostorový.

Kino

kovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy
zjišťuje, že čeká dítě. Film v českém znění.
USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 116 min.,
zvuk prostorový.

zpěvačkou, její touze ale stojí v cestě krutá
macecha (Missi Pyle) a nevlastní sestra (Megan Park, Tajný život amerického teenagera). Film v českém znění. USA, MP, vstupné
40 Kč, délka 85 min., zvuk prostorový.

úterý 19.2. ve 20.00 hod.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
2. ČÁST
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás
naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní
životy. Novorozená upírka Bella a její manžel
Edward mohou být konečně navždy spolu
a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný
řetězec událostí, které pro ně mohou skončit
katastrofou… USA, MP 12, vstupné 40 Kč,

pátek 15. 2. ve 20.00 hod.

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
V MĚSÍCI ÚNORU 2013

pondělí 18. 2. ve 20.00 hod.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
1. ČÁST
V první části závěrečného dílu strhující upíří
romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk
se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward
Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají
na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně,
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat
své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodla-
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USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 106 min.
středa 20. 2. v 11.00 hod.

CLIFFORDOVO
NEOBYČEJNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 73 min.
čtvrtek 21. 2. v 11.00 hod.

neděle 3.2. v 15.00 hod.

SCOOBY DOO - ZAČÁTEK

LOONEY TUNES: ÚŽASNÁ SHOW

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 79 min.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.
pátek 22. 2. v 11.00 hod.
neděle 10. 2. v 15.00 hod.

TOM A JERRY:
ROBIN HOOD A VESELÝ MYŠÁK

QUACKBUSTERS KAČERA DAFFYHO
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 79 min.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 56 min.

BITEVNÍ LOĎ
Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani
požádat o ruku své holky jejího otce, shodou
nešťastných náhod svého nejvyššího velitele.
Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti
mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Film v českém znění. Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Brooklyn Decker a další. USA, MP 12, vstupné
40 Kč, délka 131 min., zvuk prostorový.

úterý 19. 2. v 11.00 hod.

KAČER DAFFY - TO MUSÍTE MÍT!

PROGRAM AKCÍ MKS V ÚNORU
neděle 17. 2. v 15.00 hod.

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

sobota 19. 1. – 23.2. ve výstavní síni Panský
dům

KRAJINOU BAREV

DIVADLO SEMTAMFOR
autor Josef Čapek, Petr Vaněk
- vstupné 25 Kč

Michaela Černá
- výstava obrazů
- vernisáž 19. 1. od 16.00 hod.

délka 115 min., zvuk prostorový.
pátek 22. 2. ve 20.00 hod.

neděle 24. 2. v 15.00 hod.

sobota 9. 2. od 19.00 hod. v kině

MAMMA MIA!

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 83 min.

LORAX

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna
potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! Film
v českém znění. Hrají: Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth a další. Velká Británie,
MP, vstupné 40 Kč, délka 104 min., zvuk prostorový.
úterý 26. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MODERNÍ POPELKA:
BYLA JEDNOU JEDNA PÍSEŇ
Muzikálová verze věčné klasiky! Katie (Lucy
Hale, Pěkní malí lháři) sní o tom, že se stane

ÚŽASNÁ SVATBA
… aneb každý dostane jen to, co si zaslouží
Autor: Robin Hawdon
- divadelní soubor AMADIS
- komedie
- vstupné 50 Kč
středa 20. 2. od 19.00 hod.

TOMÁŠ LINKA & Přímá linka
PROMÍTÁME PRO DĚTI
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
pondělí 18. 2. v 11.00 hod.

MAX A MAXIPŘÍŠERKY
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 97 min.

Úspěšný představitel naší country scény,
nejvíce
známý z účinkování ve skupinách
Greenhorns a Fešáci.
- vstupné v předprodeji 110 Kč
- hodinu před představením 130 Kč
- předprodej již v kině
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Knihovna

Městská knihovna

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel.352 683 278,
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Stolní tenis

Historie:
Jordan, N. - Střevíček pro Popelku Beverley,
J - Rodové prokletí, Peters, E.- Záhada sarkofágu, Ranney, K. - Ledová královna, Ashworth, A. - Dokonalá partie, Halter, M. - Pražský
kabalista, Robertson, I. - Nástroje temnoty

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

Novinky pro dospělé:
Finden, S. - Casper, kocour cestující autobusem, Máté, F. - Toskánská vinice, Zajíček, P.
- Chvění, Dočekal, B. - Miloval jsem Martu K.,
Lyndon, R. - Cesta sněžných ptáků, Kessler,
L. - Závod tanků, Žák. J. - Návrat krále Šumavy, Kirkman, R - Vzestup guvernéra,Vítovcová, L. - Já a safari aneb Ženu ani slonem
neutaháš, Legardinier, G. - Zítra začnu nový
život, Tejkalová, J. - Běda ženám, kterým
muži vládnou

Bauer, B. - Vřesoviště, Gidean, N. - Čistá
krev, Fieber, M. - Škola detektivů, Parker,
B. - Vražedné blues, Stach, M. - Den, kdy měl
zemřít Klaus, Robb, J. D. - Téměř bez šance, Černucká, V.- Právo na vraždu, Jugstedt,
M. - Této tiché noci

Romány pro ženy:
Doležalová, M. - Ztracené cesty na útěku
domů, Guhrke, L. L. - ...a pak ji políbil, Jackson, L.- Čarokráska, Steel, D. - Hotel Verdome, Bradford, B. T. Mosty osudu, Haran,
E. - Večerní vánek

Pro děti:
Špaček,L. - Dědečku,vyprávěj: Etiketa pro kluky
a holčičky od 3 let, Belitz, B. - Rozdělená srdce
za knihovnu Irena Zolotarová

Žáci nám znovu udělali radost
V neděli 20. ledna se v Sokolově konal přebor
regionu /okresu/ starších žáků. Naší TJ reprezentovali Matěj Novotný, Václav Pock, Michal
Janda a David Moldavčuk. Také v tomto turnaji potvrdili, že patří k nejlepším v okrese, ale
také v kraji. Bezkonkurenčně nejlepší dvojicí
jsou Pock s Moldavčukem, kteří také bez ztráty jediného setu vyhráli titul v soutěži čtyřher.
Radost jistě násobí fakt, že finálovými soupeři
byli spoluhráči Janda s Novotným. Dva páry
a zlato a stříbro, to není špatná bilance.
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Ve dvouhře už se tolik nedařilo a finále si zahráli hráči Batesty Chodov Visinger s Partynglem. Druhý byl nakonec šťastnější. Naši kluci
Pock a Novotný se museli tentokrát spokojit
pouze se semifinálovým umístěním. Vzhledem
k tomu, že naši žáci letos častěji chodovské
soupeře poráželi, dělali jsme si naděje na lepší výsledek. Ovšem pravdou je, že jak Visinger, tak pozdější vítěz procházeli do dalších
kol přes naše hráče „s odřenými zády“. Moldavčuk vedl s Partynglem už 2 – 0 a ve třetí sadě neproměnil mečbol. „Moc to bolelo“.

Také s Visingrem prohrál ve skupině až v páté
koncovce podobně jako Pock. Výborně hráli
také Novotný a Janda. Jako jediní jsme měli
mezi osmičkou čtyři hráče, a jen vinou losu to
nebylo ještě lepší.
Za tři týdny se bude na našich stolech hrát
o krajské tituly a bude veliká příležitost na odvetu.
za stolní tenis O. Volf

Krajský přebor žáků
Jednou z posledních letošních akcí stolních tenistů v našem kraji byl krajský přebor družstev
starších žáků v sobotu 22. prosince v Aši.
Naši žáci podobně jako na přeborech dorostu před měsícem dokázali vybojovat stříbrné
medaile. Pět celků chlapců bojovalo o tři sady
medailí, ale také o účast na mistrovství ČR.
Úspěch je o to cennější, že se museli naši
kluci obejít bez nemocného Matěje Novotného, který byl jedničkou na soupisce. Dobře
ho tentokrát zastoupil Michal Janda. Spolu se
spoluhráči Pockem a Moldavčukem dlouho
vzdorovali vítěznému celku z K. Varů. Zbytečně ztratili v koncovce dobře rozehnaný čtvrtý
set, kdy vedli 2 : 1. Ještě nešťastněji prohrál
Moldavčuk s výborným Tesařem, kdy vedl
na sety 2 : 0 a 10 : 8. V pátém setu mu k vítězství nepomohlo ani vedení 10 : 6 !!! Nestačilo
ani šest mečbolů!
Po tomto utkání nastoupili naši žáci proti loňským přeborníkům z Chodova, a tak byly velké obavy, zda naši kluci dokážou zapomenout
na „zpackané“ koncovky. Všichni tentokrát dokázali, že umí zabojovat, a nedali
soupeři příležitost ke zvratu. „Smázli“ favorita
4 : 1, když jediný bod Batesty získal po vel-

kém boji s Jandou Vizinger. Aktéři obou celků
předvedli velice slušný tenis, horší to už bylo
s reakcí hráčů z Chodova na některé situace!
Připomeňme si s jakou „úctou“ ještě vloni naši
kluci vzhlíželi na umění chodovských soupeřů.
Ostatní soupeře už naši hráči dokázali porazit
bez většího vypětí. Kluci hráli dobře, bojovali
a zaslouží uznání. Pravdou zůstává, že v taktice a koncentraci mají veliké rezervy. Ani slovo
disciplína jim mnoho neříká. Je na čem pracovat.

31

Různé

Různé

Postup na mistrovství ČR jim letos unikl. Jak
to bude za rok? Všichni čtyři naši nejlepší
budou ještě rok hrát ve stejné kategorii. To
na rozdíl od vítězného celku. Pokud výkonnost
našich žáků poroste stejným tempem jako
v posledních dvou sezonách, máme se na co
těšit a vedení naší TJ bude muset zajistit prostředky na účast našeho družstva na mistrovství České republiky.
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Pořadí: 1.
2.
3.
4.
5.

KST k. Vary
Slavoj Kynšperk
Batesta Chodov
Slovan K. Vary
Jiskra Aš
O. Volf

