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ZDARMA

Různé

Z města

Střípky z majetkového odboru

Dopravní soutěž

Policie ČR

PT - hrajeme si na obchod

Přípravná třída

Hasiči

PT - cvičíme

PT - malujeme

V návaznosti na informaci z minulého čísla
KZ proběhla kolaudace dvou bytových jednotek v ulici Chebská čp. 386, vedle knihovny.
Jedná se o byty pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž technické zhodnocení uhradil Karlovarský kraj z dotačních prostředků. Orgány Karlovarského kraje tedy vybraly i nájemce těchto
bytů. Město se na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací zavázalo, že bude takto
postiženým občanům pronajímat byty po dobu
10 roků s možnou opcí na dalších 10 let.
Pro nájemce bytů je zajištěna terénní služba
v rámci podpory samostatného bydlení. Věřme, že se bude novým občanům Kynšperka
nad Ohří u nás líbit.
Minule jsem rovněž psal o tom, že jsme získali 100 tisíc Kč na restaurování hlavního oltáře
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po provedeném výběrovém řízení je nejnižší nabídková cena na 3. etapu a dokončení restaurování
celého hlavního oltáře cca 490 tisíc Kč. Mimo
tento příslib dotace se nám podařilo získat z jiného programu Ministerstva kultury ČR částku 200 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že dotace
nelze slučovat, rozhodlo vedení města, že restaurování hlavního oltáře proběhne s využitím dotace 200 tisíc Kč a město přidá 290 tisíc
Kč a z dotace 100 tisíc Kč, ke které město přidá 50 tisíc Kč bude zahájena 1. etapa restaurování bočního oltáře Svaté Anny. Tento oltář
je v současné době demontovaný a je uložen
v depozitáři města. Změna využití dotačních
prostředků je předběžně projednána s pracovníky Ministerstva kultury ČR.

Rada města rozhodla o podání žádosti na příspěvek k akci „Obnova návsi, místní komunikace a dešťové kanalizace v části Kynšperk
nad Ohří - Liboc“ od Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu (dále SZIF). Celkové náklady na
1. etapu by se měly pohybovat kolem 1,6 milionu Kč, z nichž můžeme žádat až 90 %. Dotační prostředky rozděluje Místní akční skupina Sokolovsko, které jsme členem. Na tuto
akci jsme již žádali třikrát a bohužel na nás
alokované prostředky nevyšly. V rámci této
výzvy je alokováno k těmto účelům pouze 2,5
milionu Kč. I přes tuto skutečnost věříme, že
letos již konečně uspějeme a že se v příštím
roce bude stavět. Pro oživení informací uvádím, že jsme od SZIF získali v minulosti dotace cca 1,65 milionu Kč na místní komunikaci
IV. třídy Kynšperk nad Ohří - Kamenný Dvůr,
cca 405 tisíc Kč na přístřešky autobusových
zastávek v Liboci, Kamenném Dvoře, Dolních
Pochlovicích a Zlaté a 250 tisíc Kč na obnovu
kaple na Kamenném Dvoře.
V měsíci květnu 2013 dojde k rekonstrukci
topné soustavy v knihovně. Bude osazen samostatný plynový kotel s vysokou účinností.
Po tomto bude moci být konečně odstavena
neefektivní stará kotelna. Vytápění dlouhodobě neobsazeného nebytového prostoru v přízemí objektu bude řešeno až po získání zájemce o pronájem, případně při realizaci jiného záměru města.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

PT - týden bezpečnosti
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Z města

Z města

Správní a sociální odbor informuje
Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
Školní 525
Přerušení provozu
od 22. 7. do 9. 8. 2013
od 28. 8. do 30. 8. 2013
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
U Pivovaru 367
Přerušení provozu
od 1. 7. do 21. 7. 2013
od 12. 8. do 28. 8. 2013
Stanovené termíny omezení a přerušení provozu mateřských škol v Kynšperku nad Ohří
jsou výsledkem dohody obou ředitelek škol. Obě školy budou současně uzavřeny dne
28. 08. 2013 z důvodu dodržení hygienických podmínek, přípravy na nový školní rok a jeho
klidného zahájení.

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.

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

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
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- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení

- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Nový územní plán
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
kancelář starosty – územní plán

Veřejná vyhláška
Doručení návrhu územního plánu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, kancelář
starosty – územní plán, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), příslušný podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění předpisů pozdějších (dále jen „správní řád“) zveřejňuje v souladu s přechodným
ustanovením § 188 odst. 2 a ustanovením
§ 50 odst. 3 stavebního zákona.
Návrh Územního plánu Kynšperk nad Ohří,
včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území.
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona
do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního
plánu veřejnou vyhláškou může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Návrh Územního plánu Kynšperk nad Ohří je
vystaven k nahlédnutí:
- v klasické podobě u pořizovatele územního
plánu v kanceláři v přízemí, vpravo, budova
Radnice Kynšperk nad Ohří, Maxima Gorkého
č.p. 1, v úřední dny pondělí a středu od 7:30
do 12:00, od 12:30 do 17:00 hodin,

v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě od 7:00 do 11:30, od 12:00 do 15:00 hodin,
v pátek od 7:00 do 11:30 hodin
- v elektronické podobě na úřední desce na
stránkách města Kynšperk nad Ohří na adrese: www.kynsperk.cz; texty:
I – textová část,II – odůvodnění; výkresy: A1
členění, A2a hlavní sever, A2b hlavní jih, A3
doprava, A4a voda, A4b energetika, A5 krajina, A6a VPS sever, A6b VPS jih, B1a koordinační sever, B1b koordinační jih, B2 širší, B3a
ZPF sever, B3b ZPF jih; SEA Kynšperk; VVURU Kynšperk nad Ohří
Písemné připomínky k doručenému Návrhu
Územního plánu Kynšperk nad Ohří zasílejte
do 10.06.2013 na adresu:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, kancelář
starosty – územní plán, Jana A. Komenského č.p. 221, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51.
Jarmila Hladká, v. r.
oprávněná úřední osoba
pořizovatel územního plánu
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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

Prodej pozemku:

část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří z 3. 4. a 17. 4. 2013 si můžete přečíst na stránkách
města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Nedodržení sankce zákazu pobytu je trestným
činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za který
může být udělen trest odnětí svobody až na
2 léta.
Dodržení veřejného pořádku je problém, který se vyskytuje i v jiných zemích. Ve Velké Británii veřejné pohoršení, nepořádek nebo obtěžování občanů řeší zákazem vstupu do problémových oblastí. Za přestupek proti veřejnému pořádku v Polsku hrozí trest vězení nejméně na 5 dní a nejvíce na 30 dní. V Irsku za hrubé a urážlivé chování na veřejném prostranství
je možné uložit trest odnětí svobody až na tři
měsíce.
Božena Nývltová
správní a sociální odbor

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
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OZNÁMENÍ

- přestupky proti majetku (§ 50 odst. 1).

Prodej:

- ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě, tzn. porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí
a krajů na úseku jejich samostatné působnosti, např. nabízení sexuálních služeb v místech,
kde to OZV zakazuje (§ 46 odst. 2 přestupkového zákona),

- přestupky proti občanskému soužití
(§ 49 odst. 1 písm. c přestupkového zákona),

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

- na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30 odst. 1 písm. a,b, c, e,
f, g, h, ch, j, k přestupkového zákona),

- přestupky proti veřejnému pořádku, např. rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky, odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa (47 odst. 1 písm b, c, d, f, g, h
přestupkového zákona),

OZNÁMENÍ

Novelou zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přestupkový zákon“) byla s účinností od 15.
ledna 2013 zavedena nová sankce, a to zákaz pobytu.
Je to reakce na stížnosti občanů na nepořádek v ulicích, hluk po nocích a rostoucí výskyt
určitých přestupků. Bezpečnostní situace se
zhoršuje, selhávají preventivní opatření, ale
i represivní nástroje. V rámci přestupkového
řízení bylo dosud možné jako „represi“ použít
pouze pokutu, která byla ve většině případů
„nevymahatelná“.
Zákaz pobytu je možné uložit pachateli, který se přestupků dopouští opakovaně. Tuto
sankci je možné uložit až na dobu 3 měsíců na území celé obce nebo její části, a to
za tyto přestupky:

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

Změna přestupkového zákona umožňuje zakázat
pobyt pachatelům na území obce

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Z města

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

Z města
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Mateřská škola

Mateřská škola

Celý rok s úsměvem

Finanční prostředky na zaplacení kurzu poskytlo město Kynšperk nad Ohří, tudíž mají
předškolní děti tyto kurzy bezplatné.

Při pohledu z okna na letošní jaro se nám
mnohým úsměv ze rtů vytrácel.
Výstižná byla slova písničky „Zimy máme plné
zuby, ať sluníčko svítí“, kterou při vernisáži výstavy 4. 4. 2013 v 15:00 hodin zazpívali předškoláci – „hvězdičky“ z MŠ ve Školní ulici.
Na tvářích diváků a rodičů se objevily úsměvy
též při vystoupení „Indiáni“ předškoláků – „zvonečků“ z MŠ v Zahradní ulici.

Děkujeme zastupitelům i Radě města za pochopení a poskytnutí finanční dotace.
Kolektiv učitelek MŠ Školní

Poděkování
Velký dík patří všem rodičům a prarodičům,
kteří nám ve středu 17. 4. 2013 pomohli uklidit
zahradu u naší mateřské školy.
Výstava výtvarných prací a výrobků dětí
s názvem „Celý rok s úsměvem“ probíhala v Panském domě od 4. 4. do
30. 4. 2013.
Jsme rádi, že jsme Vám naší výstavou mohli
zpříjemnit čekání na jaro.
Vždyť nejkrásnější den je přece právě ten,
když se všichni rádi máme, na sebe se usmíváme.
Kolektiv učitelek MŠ Školní

Děkujeme také těm, kteří nás neustále zásobují materiálem pro naše tvoření s dětmi a poděkování posíláme také jednomu šikovnému
dědečkovi za ušití návleků na boty.
Kolektiv učitelek MŠ Školní

Kurzy pro předškoláky v MŠ
Od 8. dubna 2013 probíhají v naší mateřské
škole stimulační kurzy pro předškolní děti zaměřené na rozvoj školní připravenosti.
Na úvodní schůzce byli rodiče seznámeni s cílem a významem prováděných činností. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat),
na orientaci v prostoru, na rozvoj grafomotoriky, rozvoj řeči a předčíselných představ.
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Skupiny – kurzy proběhnou 10x, jednou týdně
v rámci provozu mateřské školy, vždy v pondělí na budově MŠ v Zahradní ulici a v úterý
na budově MŠ ve Školní ulici.
Práci se skupinami realizují speciální pedagogové Pedagogicko-psychologické poradny
v Chebu paní Mgr. Petra Krbcová a Mgr. Petra Spieglová.
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SŽŠ

Skauti

Soutěž Hoblík

Skautská městská hra - Znáš Cheb

Dne 10. dubna se v naší škole konala regionální odborná soutěž žáků středních škol
„O hoblík Káji Hoblíka". Své síly změřilo
13 žáků druhých a třetích ročníků oboru truhlář nejen z pořádající školy, ale také například
ze škol v Karlových Varech, Rakovníka, Domažlic, Tachova, Chebu a Plzně.
Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ceny
od generálního sponzora soutěže K+C Dřevoobchod a Karlovarského Kraje.

První víkend v dubnu patří každoročně skautské akci „Znáš Cheb“, kterou pořádá Panenka
a středisko Dakota Cheb. My jsme se zúčastnili poprvé vloni. Tehdy jela s děvčaty Beruška
a soutěžili jsme v kategorii světlušek.
Letos se zúčastnilo celkem 5 dětí. Maruška je
už ve skautském věku, ale byla sama, proto
k sobě přibrala Adélku z 3. třídy a soutěžily
za skautky. Jára, Kubík a Laura soutěžili za vlčata. Obě soutěžní hlídky ale běžely společně – Maruška, jako nejstarší člen měla dohled
nad ostatními, aby nikde nezabloudili.
Na trati bylo celkem 6 soutěžních kontrol, kde
se plnily nejrůznější úkoly: házení „vajíček“
na cíl, třídění semen u Popelky, luštění šifry, poznávání hudebních nástrojů, přiřazování autorů k dětským knížkám, kutálení brambory po vyznačené trase. Bylo toho opravdu
hodně. Trasu celé hry měli soutěžící vyznačenou na mapě.

Součástí soutěže byl písemný test a zhotovení výrobku na čas. Soutěž umožňuje navázání
spolupráce škol v daném oboru, ukazuje, jak
si která škola stojí v konkurenčním prostředí.
Neformální setkání pedagogických pracovníků
z jednotlivých škol, kteří doprovázejí soutěžící
žáky, je vždy velice podnětné a přínosné pro
další práci pedagogů i vedení školy.
Na prvních třech místech se umístili žáci ze
školy v Rakovníku, Karlových Varů a Plzně.
Střední škola živnostenská Sokolov
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Kromě toho měly na každém stanovišti všechny hlídky za úkol zodpovědět soutěžní otázku. Bylo jen a jen na nich, kde odpovědi získají. Některé hlídky vyrazily pro informace do infocentra, jiné do veřejné knihovny či muzea.
V hodnocení hlídek se počítaly získané body,
při stejném počtu bodů rozhodoval čas na trati. Naše skautky měly jen o 0,5 bodu méně než
kompletní hlídka velkých skautů a to pro ně
znamenalo 4. místo. I naše Vlčata se ve své
kategorii umístila na krásném 4. místě. Je tedy
patrné, že všechny naše děti byly a jsou moc
šikovné!

Zakončení hry bylo na skautské základně Želva. Zde dostaly děti teplý čaj a občerstvení.
Při vyhodnocení dostal každý účastník sladkou odměnu a pamětní lístek do deníčku.
Soutěže se celkem zúčastnilo 15 hlídek z celého Karlovarského kraje.
Po ukončení hry jsme šli ještě do Chebského muzea, kde probíhá putovní výstava Merkur (železná stavebnice pozn. red.). Jednak si
všichni mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet funkčnost mnohých postavených modelů, jednak si sami mohli vyzkoušet a postavit
svůj model.
Ačkoliv nebylo nejlepší počasí, závodníkům to
nevadilo, zahřáli se pohybem a prožili pěkný
den. Smyslem takovýchto akcí je, aby každý
mohl poznat nové přátelé, něco nového se naučil a hlavně aby poznal sebe sama a dokázal
si, co všechno je schopen dokázat ať už sám
nebo s partou svých kamarádů.
Mája
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Vítání nových občánků našeho města
Dne 22. března 2013 se uskutečnila malá
slavnost k příležitosti vítání nových občánků
města Kynšperk nad Ohří. Této první letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 5 dětí společně s rodiči a mnoha ostatními příbuznými,
kteří zaplnili obřadní síň. Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy.
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda zvýraznil
slavnost svým projevem. Slavnostní atmosféra byla zvěčněna fotografem a v pamětní knize rodiči.
Na závěr pan starosta upřímně maminkám poblahopřál k této radostné události, předal kytičku, malou upomínku na dnešní den a památníček.

Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme
za příjemně prožité chvilky.
Přejeme velkou kopu zdraví, štěstí, úspěchů
a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským
úsměvem neboť není většího štěstí, než je
úspěch svého dítěte.
Gratulujeme
Eva Knížová
matrikářka

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 1+3 po rekonstrukci, Dolní Nivy, garáž, cena: 1.500.000,-Kč

Prodej bytu 1+3 v RD s dílnou a garáží Fr, Lázně – Slatina, cena: 990.000,-Kč
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
Prodej domu s nebyt. prost. 55 m2 + byt 1+3 ( 70 m2) v 1. patře, nám. Míru
Kynšperk n/O. cena: 1.850.000,-Kč. Možno i pronájem: 11.000,-Kč/ m. + poplatky
Prodej RD s vel. pozemky a rybníkem, Horní Rozmyšl, cena: 990.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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3. ples učitelů

Vážení a milí občané,
výši poplatku za tuto úhradu a délku zbývající splatnosti. Jako žadatel musím společnosti prokázat schopnost splácet a neměl bych
být v prodlení se splátkami stávajících půjček.

Dne 24. 3. 2013 se konal již 3. UČITELSKÝ
PLES, který pořádala Základní umělecká škola
Kynšperk nad Ohří, Střední škola živnostenská
Sokolov a Městské kulturní středisko Kynšperk
nad Ohří.Ples byl uspořádán pro všechny
pedagogické a nepedagogické pracovníky ze
všech školských zařízení města Kynšperk nad
Ohří a jeho blízkého okolí.
K tanci a poslechu nám opět výborně hráli
muzikanti orchestru STO Sokolov pod vedením Roberta Pisára.
Ples zahájila taneční skupina HQ DANCE při
ZŠ Kynšperk nad Ohří pod vedením M. Hollé.
Za své vystoupení sklidil HQ DANCE potlesk a odměnou jim bylo pohoštění v podobě
chlebíčků a rolády, o které se postarali žáci
a učitelé SŠŽ obor cukrář a kuchař.
Sponzorské dary na „3. PLES UČITELŮ“
věnovali:
Město Kynšperk nad Ohří
Střední škola živnostenská
obory - cukrář, kadeřník, kosmetička, truhlář
a Domov mládeže Sokolov
Učitelé teorie a učitelé odborné praxe SŠŽ
Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
Pizzerie „Tomíno“ - p. Adlofová
Papírnictví Alfík - p. Fiedlerová
Restaurace Skleník - p. Lázňovská
Firma ANAT – p. Kubátová
Kosmetika - p. Dolívková
Kadeřnictví ŠARM – p. Prančlová
Studio Sedmikráska - p. Peštová - Müllerová
Květinářství Mulders
pan Piela a CK - HOME TRAVEL
p. Jedličková

v tomto zpravodaji se podíváme trochu blíže na dva výrazy z finančního trhu. Jsou to
konsolidace a refinancování. Oba jsou spojeny s půjčkami a nabízí další možnosti, jak
zvládnout aktuální rodinný rozpočet a využít nabídku výhod bankovních i nebankovních společností. Každá společnost má zájem získat nové klienty a vytváří proto podmínky, aby na finančním trhu konkurencí obstála.
Konsolidace – znamená spojení více půjček do jedné a z několika měsíčních splátek
se propočítá jedna nová, která vyhovuje rodinnému rozpočtu. Prakticky se novou půjčkou
uhradí jednorázově všechny stávající a nová
měsíční splátka se sníží a je jednom jedna.
Vše se zdá jednoduché a snadné, ale i tady
platí pravidla. Mít konkrétní přehled stávajících půjček, znát podmínky, za kterých mohu
jednotlivé půjčky jednorázově uhradit, znát

Refinancování – je jednorázové splacení hypotéčního úvěru, překlenovacího úvěru ze stavebního spoření a úvěru ze stavebního spoření novým úvěrem. Účelem je získání nižší
úrokové sazby, snížení nebo zrušení poplatků, možnost mimořádných splátek bez sankcí.
I tady záleží na dalších podmínkách např.
na jakou dobu mám nízkou úrokovou sazbu garantovánu, zda doba splatnosti nebude delší než stávající, jestli využiji nabídku
a vezmu si úvěr vyšší než chci uhradit a získané
prostředky investuji do modernizace bydlení.
V případě hypotéky musím vědět, kdy se bude
měnit úroková sazba, kolik mám času na vyřízení nové u jiné společnosti. Pokud chci jednorázově splatit některý z těchto úvěrů, musím
o tomto záměru společnost dopředu informovat a vyčkat na její vyjádření.
Konsolidace i refinancování jsou další možností jak upravit rodinný rozpočet a souvisí s tím i další podmínky, které musím splnit.
Ptáte se, zda jsou vhodné právě pro vás?
Přijďte a společně najdeme odpovědi a možnosti řešení právě pro vás a pro vaše podmínky.
Ulrike Trepáková
MKS Kynšperk nad Ohří
středa 15 – 17 hod
tel. 732 832 744

Všem sponzorům moc děkujeme a doufáme,
že příští rok se k nám připojí další pedagogové
a oslaví Den učitelů společně s námi.
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Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
upravená verze

č. 63
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 65
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
výsledky hospodaření k 31.12.2012 těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní
525
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
- Základní škole Kynšperk nad Ohří, Komenského 540
- Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří,
Sokolovská 511
- Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, nám. SNP 389 a

1. schvaluje
udělení záštity starosty města Kynšperk nad
Ohří a poskytnutí finančního daru Krajské radě
dětí a mládeže Karlovarska, o. s., Karlova 17,
350 02 Cheb, na akci „Krajská Bambiriáda“,

2. bere na vědomí
výsledky hospodaření k 31.12.2012 hospodářské činnosti města.
č. 64
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok
2012 uvedeného v tabulce, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad
Ohří,
- Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk
nad Ohří,
- Základní škole, Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří
- Základní umělecké škole, Sokolovská 511,
Kynšperk nad Ohří a
- Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP
389, Kynšperk nad Ohří.
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2. pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru zapracovat poskytnutí daru do rozpočtu města na rok 2013.
č. 66
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. nedoporučuje Zastupitelstvu města
Kynšperk nad Ohří
schválit smlouvu o poskytnutí finančního
daru Místní akční skupině Sokolovsko, o.p.s.,
na tvorbu Integrované strategie místního rozvoje na období 2014 - 2020, která tvoří přílohu
č.1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru předložit materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
č. 67
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014

v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
č. 68
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) inspekční zprávu čj. ČŠIK-16/13-K České
školní inspekce, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, Karlovy Vary, z inspekční činnosti,
která byla provedena ve dnech 07. – 08. ledna
2013 u příspěvkové organizace Mateřská školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, p. o., která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
b) oznámení ředitelky příspěvkové organizace
ze dne 20. 02. 2013 o přijatých opatřeních zjištěných nedostatků při inspekční činnosti ČŠI
v mateřské škole, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a
2. ukládá
ředitelce mateřské školy seznámit radu města
s následným postupem ČŠI vůči přijatým opatřením k odstranění zjištěných nedostatků z inspekční činnosti ČŠI.

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
č. 70
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností STAMOZA s.r.o.,
Vrázova 7, 350 02 Cheb, IČ 45358800 o stanovení technických podmínek za omezené užívání pozemku p.č.724 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří v majetku města Kynšperk nad Ohří
za účelem opravy havárie plynového potrubí,
2. souhlasí
se stavbou na sousedním pozemku:
oplocení pozemku p.č.1486/1 k.ú. Kynšperk
nad Ohří a rozšířením sociálního zařízení pro
muže na p.p.č.1487/1 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří realizovanou společností Dronte s.r.o. se
sídlem Nad Vodojemem 685/8, 100 00 Praha
10 – Strašnice, IČ 27604543 a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy a souhlasu.

č. 69
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 71
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
a) výjimku XXX ze zásad pro přidělování městských bytů do nájmu v domě s pečovatelskou
službou v ulici J.K.Tyla č.p. 881, Zámečnická
.č.p. 501 a Aloise Jiráska č.p. 732, s výjimkou
dvou půdních bytů v Kynšperku nad Ohří XXX,
b) přidělení bytu XXX Kynšperk nad Ohří žadateli XXX

1. bere na vědomí
informaci majetkového odboru o činnostech
na lesním majetku města Kynšperk nad Ohří
v roce 2012, která je přílohou číslo 1 tohoto
usnesení a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit řádný
dohled nad obhospodařováním lesního majetku města Kynšperk nad Ohří v roce 2013.
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č. 72
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
odpis pohledávky za společností Morafis XXX a
2. ukládá
vedoucí finanční odboru provést účetní odepsání pohledávky.
č. 73
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 42/2 (zastavěná plocha) o výměře cca 24 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu minimálně 15-ti
dnů na úřední desce města.

Noční obloha

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 76
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 1351/1 (trvalý
travní porost) o výměře 252 m2 a části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře
4 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX na dobu
určitou od 01.08.2013 do 31.07.2015,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy a
3. pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.

č. 74
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 77
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 44/2 (zahrada)
o výměře 521 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice a

1. schvaluje
s účinností od 14.3.2013 uzavření dodatku č. 3
k pojistné smlou-vě č. 44776746-18 o pojištění majetku podnikatelů s Českou pojišťovnou,
a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 75
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 18/1
(ostatní plocha) o výměře 55 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a
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2. pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
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 rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.

Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

Květnová noční obloha nad Kynšperkem
Zejména ve druhé polovině měsíce je nebe
v okamžiku pozorování dosud hodně prozářené. Pokud se na oblohu zadíváme v okamžiku
dostatečné tmy, najdeme známý jarní trojúhelník hvězd Regulus v souhvězdí Lva - Spika
v souhvězdí Panna a Arktur v Pastýři. Nám,
jako středoevropským pozorovatelům se vynořila i zbývající oblast Labutě nacházející se
v části galaxie Mléčná dráha. Labuť se podobá velkému kříži, ležícímu na levé straně: vrchol souhvězdí, Deneb leží vlevo, pata kříže
Albireo vpravo. Dalším důležitým souhvězdím
je Štír, ještě velmi nízko nad JV obzorem s rudým obrem Antares - srdce štíra. Je vzdálen
520 světelných let a je přibližně 700 krát větší
než naše hvězda Slunce.
Velká medvědice (Velký vůz) stojí téměr přímo nad námi. Jeho voj naznačuje oblouk, který, když ho prodloužíme, dostaneme se k již
zmíněnému Arkturu v Pastýři.
Z nebeského lovce Oriona zbývá už jen pravá horní hvězda v ramenou Betelgeuze, těsně nad SZ obzorem. Nízko nad východním obzorem se již vynořují některá letní souhvězdí.
Pozorovat již lze celé souhvězdí siláka Herkula a přední část rozsáhlého Hada.
Hluboko na severu vidíme krásnou Kasiopeju jako zřetelný obrazec v podobě písmena W. Vlevo od Kasiopeje přímo
nad obzorem na SZ rozpoznáme Persea.
Perseus je hrdina antické báje, který na svých

cestách ukořistil hlavu Medúzy. Hlava pak posloužila k zahubení mořského netvora Krakena, kterému měla být obětována ke skále přikovaná Androméda.
Mléčná dráha není za květnových nocí dobře
pozorovatelná. Probíhá od JZ obzoru přes západ a sever k SV obzoru. Nejlepší pozorovací
podmínky nastanou až v srpnu.
Světelný rok: rychlost světla - 299 792 km/s
- 9,4 bilionů km
Královna Kasiopeja se vychloubala, že je
krásnější než vodní nymfy Néreidy. Poseidón
proto na celou zem poslat mořskou nestvůru. Naštěstí všechny zachránil Perseus. Kasiopeja bývala nazývána „hvězdná etiopská královna“, protože se po smrti dostala mezi hvězdy. Avšak Néreidy dosáhly aspoň toho, že byla
umístěna blízko pólu, a tak musila každou noc
trávit polovinu času hlavou dolů, aby se neučila skromnosti a zbavila se vychloubavosti.
Úkazy na měsíc květen:
5. 5. - maximum meteorického roje Akvarid,
10. 5. - Měsíc v novu, prstencové zatmění
Slunce pozorovatelné jen v Austrálii a v Pacifiku, 12. 5. - Měsíc v konjukci s Jupiterem
nízko nad Z obzorem, 13. 5. - Měsíc nejdál
od Země (405 851 km), 20. 5 ve 22:09 hod
vstupuje Slunce do znamení Blíženců, 23. 5.
- Měsíc v konjukci se Saturnem, 25. 5. - Merkur v konjukci s Venuší nízko nad SZ obzorem,
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od 20. 5. do začátku června pozorovatelná
trojice planet v těsném uskupení - Merkur, Venuše Jupiter nad SZ obzorem, 25. 5. v 5:26
hod - Měsíc v úplňku, 27. 5. - Merkur v konjukci s Jupiterem, 28. 5. - Venuše v konjukci s Jupiterem.
Konjukce: optické přiblížení těles

Různé

Vesmírná sonda Voyager 1 byla dne
17. 4. 2012 v 16:31 hod vzdálena od Země
18 462 434 885 km (každou vteřinou uletí 2
km) a zdá se, že opustila s konečnou platností
Sluneční soustavu. Na cestu se vydala 5. 9.
1977 a nese poselství naší civilizace.

Kristýna Nováková
Adéla Nováková
Marie Wagnerová
Pavel Bjalončik

- 3. místo, mladší žákyně
- 2. místo, mladší žákyně
- 1. místo, mladší žákyně
- 1. místo, mladší žáci

Všem Blížencům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel
Robert Eisenmann - 3. místo, starší žáci
Vilém Dušek
- 1. místo, mladší dorostenci
Všem závodníkům blahopřeji k zisku medailí,
postupu do celorepublikových soutěží a děkuji
za vzornou reprezentaci školy. Již na začátku
května přivítáme v naší škole závodníky z celé
republiky a věřím, že se mezi nimi neztratíme.

Vojtěch Wagner

Hodně štěstí

Vyhráli jsme krajský přebor
Stalo se již tradicí, že členové turistického
kroužku Základní školy Kynšperk nad Ohří
poměřují své znalosti a schopnosti se svými
vrstevníky v turistickém závodě. Letošní mistrovství a přebor Karlovarského kraje se konalo 20. 4. v Bukovanech. Vyjeli jsme závodit
a obhajovat skvělý loňský výsledek. Tratě vedly místy zarostlým, jinde zas rozbahněným lesem a tak prověřily fyzickou přípravu každého
závodníka. Závodu se zúčastnilo osm oddílů
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a náš tým svou výhru v soutěži družstev z loňského roku obhájil. Ovládli jsme i soutěž jednotlivců, dobře si vedli i naši nováčci. Zde jsou
výsledky soutěže jednotlivců:
Magdaléna Wagnerová - 1. místo, nejmladší
žákyně
Petra Zemanová - 2. místo, nejmladší žákyně
Pavel Marek
- 2. místo, nejmladší žáci
Dominik Daniš
- 3. místo, nejmladší žáci

Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V květnu 2013 oslaví své narozeniny
členky naší ZO SPCCH
Čuláková Aurelie
Plánková Anna
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

V květnu 2013 proběhne v knihovně plánovaná rekonstrukce topného systému.
Přesné datum bude vyvěšeno na stránkách knihovny. Předpokládaná doba uzavření
knihovny je 3 - 4 týdny. Děkujeme za pochopení.
Irena Zolotarová
vedoucí knihovny
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Kino

PROGRAM KINA

KVĚTEN 2013

pátek 3. 5. ve 20.00 hod.

DIVOŠI
Vypravěčka Ophelia (Blake Lively) žije ve spokojeném postmoderním uspořádání se dvěma
chlapci, kteří ji milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou totiž výjimeční. Chon
(Taylor Kitsch) si jako bývalý elitní voják a žoldák vypěstoval ke světu poněkud cynický přístup, naopak nadaný botanik Ben (Aaron Taylor-Johnson) by ho chtěl neustále zachraňovat. Odlišné povahy spojují společné zážitky ze školy a také podnikání. Díky Benovým
schopnostem a Chonovým kontaktům prodávají nejlepší trávu v celé Kalifornii. Je to celkem bezpečné podnikání, zvlášť když mají pod
palcem agenta z protidrogového (John Travolta). Film v českém znění. USA, MP, vstupné
40 Kč, délka 135 min., zvuk prostorový.

Kino

ní, jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou doma terorizuje otec, Andy, která miluje
Vektora a ještě mu to neřekla, Vektora, kterej miluje Andy a ještě jí to neřekl, a chytrýho
kluka, co moc kouří trávu a říká se mu Hagrid.
Taky tátu, co býval novinář a rocker a teď píše
do bulváru a macechu Sábu, kterou nemůže
vystát. Počty kamarádů a rodičů se ale změní.
Johana se totiž nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži ze starých dopisů, který znal její
mámu, když byla naživu a který by mohl být jejím biologickým otcem, a její deník, kde je úplně všechno, chtějí vydat jako knížku. Hrají: Berenika Kohoutová, Marika Šoposká, Šárka Vaculíková a další. ČR, MP 12, vstupné 40 Kč,
délka 101 min., zvuk prostorový.

úterý 21. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 28. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR:
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA
HNÁTKA

DONT STOP

Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům
představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby jeho
života a rozehrává dilema muže, pro něhož je
fotbal celý jeho život. Dokonce víc než život.
Titulní roli houslické persóny ztvární divadelní režisér, umělecký šéf pražského Dejvického divadla a příležitostný herec Miroslav Krobot. Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota a další. ČR, MP, vstupné 40 Kč,
délka 102 min., zvuk prostorový.

úterý 7. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

POUPATA
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu
rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav
žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném
životě daleko od domova, s plným vědomím
toho, že její jedinou naději je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky
bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila.
Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká a další. ČR, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
91 min., zvuk prostorový.
pátek 10. 5. ve 20.00 hod.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu
a macechu. Kasandru, která není promiskuit-
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úterý 14. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KRYCÍ JMÉNO ,,KRTEK”
Pawel nedávno dosáhnul 30 let a žije se svým
otcem Zygmundem. Společně dováží second-handové zboží ze severu Francie na jih Polska. Na zpáteční cestě z jedné z ,,obchodních cest” je Pawel šokován odhalením fotografie svého otce na přebalu polských bulvárních novin. Vedle jeho jména je titulek „zrádce“. Hrají: Borys Szyc, Marian Dziedziel, Wojciech Pszoniak a další. Film v českém znění.
Polsko, Francie, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
107 min., zvuk prostorový.

pátek 24. 5. ve 20.00 hod.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů,
který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté
slečny Havishamová. Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo.
Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. Hrají:
Jeremy Irvine, Holliday Grainger a další. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 128 min., zvuk prostorový.

1983. Do komunistického Československa
konečně dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) se svým provokativním
kamarádem Dejvidem (Lukáš Reichl) nechtějí
zůstat pozadu. Deska London Calling od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou brát
ohled na svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich heslem. DonT Stop je příběh o tom, co se
stane během jednoho roku vašeho života, kdy
nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých
rozhodnutí. ČR, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
97 min., zvuk prostorový.
pátek 31. 5. ve 20.00 hod.

DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV
Summit G8 se blíží ke konci. Ve škole Armando Diaze v Janově v Itálii, která byla ustanovena jako společenské fórum pro novináře,
se dobře baví spousta mladých lidí – navzdory násilným střetům s policií, které se objevovaly předešlého dne. Tak jako v předchozích
letech v jiných zemích narazily i zde protesty
proti globalizaci na policejní těžkooděnce. Nic
však dosud nevarovalo tyto „dočasné obyvatele“ školy Diaz před tím, co přijde. Hrají: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano
a další. Film v českém znění. Itálie / Francie /
Rumunsko, MN 15, vstupné 40 Kč, délka 127
min., zvuk prostorový.
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O historii kostela s multimediální presentací.

Prohlídka severní věže s vyhlídkou na noční město
22:30

Po celou dobu od 19:00 do 22:00 hod. Bude v evangelickém kostele probíhat výstava

Varhanní hudba a následná prohlídka kůru
22:00 – 22:30

21:40 – 22:00 Prohlídka kostela s výkladem o historii a jeho rekonstrukcí

21:20 – 21:40 Uvítání v kostele s výkladem o Noci kostelů

divadelní představení
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH
OCHOTNÍKŮ
autor: Věra Medvecká
- vstupné 30 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

Program pokračuje v Kostele Nanebevzetí Panny Marie

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 40 min.

21:05 – 21:15 Odchod zúčastněných do kostela Nanebevstoupení Panny Marie

PRINCEZNA LOUPEŽNICE

Zvonění na zvon

sobota 25. 5. v 17.00 hod. v sále kina

SCOOBY DOO A KARNEVAL
DĚSU

20:00 – 20:45 Prohlídky kostela s výkladem, prohlídka věže, zvonu …

neděle 19. 5. v 15.00 hod.

21:00

- pořádá společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů (SPSK)

19:30 - 20:00 Hudba, zpěvy, varhany

Velká Británie, MP, vstupné 25Kč, délka 91
min.

Zvonění na zvon

VÝSTAVA KAKTUSŮ, SUKULENTŮ A BONSAJÍ

19:15

ZOUBEK

18:30 – 19:00 Prohlídka kostela pro děti a rodiče, prohlídka věže

pondělí 20. – 21. 5. před kinem
neděle 12. 5. v 15.00 hod.

/zahrada evangelického kostela/

Francie, MP, vstupné 25 Kč, délka 101 min.

17:00 – 18:30 Workshopy pro děti a rodiče

Igor Kříž
- výstava koláží
- vernisáž 4.5. v 16.00 hod.

Nanebevzetí Panny Marie

,,DUŠE”
OKO – DO DUŠE OKNO

Kostel

ARTHUR A SOUBOJ DVOU
SVĚTŮ

sobota 4. – 29. 5. ve výstavní síni Panský dům

Evangelický kostel Vykupitele

neděle 5. 5. v 15.00 hod.

Akce MKS v květnu

Kostel

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
KVĚTNU 2013

Různé

Noc Kostelů 24.5.2013 v Kynšperku nad Ohří

Kino

Připravujeme na červen
pondělí 3. – 26. 6. ve výstavní síni Panský dům

,,ŠIKOVNÉ KYNŠPERSKÉ RUCE”
neděle 26. 5. v 15.00 hod.

TOM A JERRY:
MAZANÝ A ROZTOMILÝ

- výstava výrobků obyvatel našeho města
- vernisáž 3. 6. v 17.00 hod.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 77 min.

sobota 8. 6. ve 14.00 hod. na hřišti u tenisových kurtů

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

XX. LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA
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Program:(časy jsou orientační)
14.00 - průvod od ZŠ
14.20 - zahájení
14.30 - mažoretky místní ZŠ
14.40 - kulturní vystoupení dětí z MŠ
15.00 - Afro Samba – bubenický sbor Bayreuth
16.00 - Bára Zemanová & Band
17.30 - Afro Samba – bubenický sbor Bayreuth
18.30 - Depeche Mode REVIVAL
20.00 - Nightwish REVIVAL
- celé odpoledne moderuje David Petřík
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Knihovna

aktuality z radnice

Nominace na mistrovství České republiky

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

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 12.30 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00 - 18.00
Novinky pro dospělé:
Ludlum, R. – Trevayne, McGuire,J. – Krásná
katastrofa, Child,L. – Třetí brána, Chishugi, L.
Dlouhá cesta z ráje, Weisberger, L. – Poslední noc, Zajcev,V.G. – Zápisky odstřelovače,
Munro, A. – Příliš mnoho štěstí, Kinsella,S.
– Neděle u bazénu, Frazier,I. – Deník sprosté
matky, DuMaurier, D. – Francouzova zátoka
Historie:
Bauer, J. – Arcibiskupův noční host, Stainforth, A. – Pod maskou nevinnosti, Březinová,A.
– Císařské spiknutí, Ashworth,A. – Záhadná
žena, Riedl,F. –Čtvrtý králův pes

Detektivky a thrillery:
Lupton, R. – V plamenech, Slaughter, K. – Kriminálník, Nesbo, J. – Netopýr, Granger, A.
– Zavolej smrt znovu, Petrusová, K. – Nepřítel mého nepřítele, Wallace, E. – Krádež v expresu, Läckberg, C. – Strážce majáku, Jansa,
P. – Případ samorost, Četnická, V. – Chuť
na hřích, Jackson, L. - Novicka
Romány pro ženy:
– Zákon lásky, Quick,A. – Tajuplná zahrada, Maxwell, C. – Čas zázraků, Deveraux, J.
– Za svitu měsíce, Small,B. – Bianca, Roberts,
N. – Ruleta osudu, Macomber,D. – Penzion
Růžový přístav, Essen,E. – Nebezpečná touha
Pro děti:
Březinová, I. – F jako Fík, Kahoun,J. – Kamarádi v kožíšku, Rybářová,I. – Matýsek a Majdalenka, Limb,S. – Dívka, 16 bombastický večírek, Dynamo, L. – Ripleyho R-TÝM: Vlčí dítě,
Hrozba z hlubin
za knihovnu
Irena Zolotarová

Mladí stolní tenisté opět úspěšní
První dubnovou sobotu se v naší sportovní
hale konal další bodovací turnaj starších žáků.
Opět si naši zástupci vedli velice dobře, když
i při účasti hráčů Plzeňského kraje dosáhli
na medailová umístění.
Skvělým výsledkem je finálové umístění Pocka
ve dvouhře. Jediný na koho nenašel „recept"
byl Sochor Z TJ Rokycany. Pock si se spoluhráčem Moldavčukem odnesl také bronzovou medaili v soutěži čtyřher. Ve stejné soutěži zazářili Novotný a Janda, kteří si nedokázali poradit pouze ve finálovém duelu s vítěznou
dvojicí Sokola Plzeň V. Novotný i Moldavčuk si

24

na své „konto“ také připsali slušný bodový zisk
za umístění mezi nejlepší osmičkou.
Po dlouhé době musíme také pochválit jedinou naší účastnici v soutěži dívek. Jarka Rosová bude ještě dva roky mladší žákyní a už
se dočkala prvního vítězství mezi staršími soupeřkami.
S napětím očekáváme, jak naši čtyři žáci dopadnou za týden v turnaji TOP 12 v Aši. Mezi
nejlepšími dvanácti hráči našeho kraje je třetina hráčů Slavoje Kynšperk.

Řídící orgán našeho kraje KKST oznámil, že
druhý celek z přeborů kraje družstev, což je
naše družstvo žáků, má právo reprezentovat
náš kraj na republikovém šampionátu dorostu
21. dubna v Ostravě.
Důvodem je odstoupení vítěze KST Fr. Lázně. Stolní tenisté však o účasti neuvažují. Jednak by to naši TJ výrazně finančně zatížilo,

za druhé, žáci nemají takovou výkonnost. Výsledek by mohl být spíše kontraproduktivní.
Dalším důvodem je, že toto rozhodnutí svazu
přišlo pozdě. Pokud bychom dostali nabídku
na šampionát žáků, pak bychom navrhovali o
účasti uvažovat.
OV

Potvrzeno – Postup
D družstvo posledním vítězstvím nad Céčkem
Lomnice dokončilo úspěšné tažení a zajistilo
si tak vítězství v okresním přeboru mužů a postup do krajského přeboru II. třídy.
Většinu utkání sehráli Vašek Pock, David Moldavčuk, Matěj Novotný, Míša Janda a Honza
Dranczak. První čtyři budou ještě rok staršími žáky, Dranczak dokonce ještě rok mladším
žákem. V jednom utkání pomohl V. Bárta starší a J. Gelbič.
Toto družstvo žáků získalo na přeborech kraje st. žáků, ale také dorostu stříbrné medaile a družstvo bylo předsednictvem krajského
svazu nominováno na republikový šampionát!
V soutěžích jednotlivců na přeborech okresu
a kraje získali desítku medailí, včetně zlatých.

Zřejmě je tento kolektiv nejúspěšnějším celkem naší TJ v letošní sezoně. I když podle
některých sportovních kolegů pouze v pinkání přes síťku… Snad tato skutečnost neunikne pozornosti vedení naší organizace. Myslím
si, že by si to kluci zasloužili. Jistě tito školáci
udělali radost také vedení naší ZŠ, kde většina z nich „studuje“ anebo působila. Z části tak
vracejí pomoc, kterou škola přispívá naší sportovní organizaci.
Přirozeně není ani tento kolektiv bez chyb.
Je ještě na čem zapracovat. Mnohem více
by mohli pomoci zejména rodiče. Slušné jistě
je také poděkovat všem (bohužel jich mnoho
není), kteří se o tento úspěch také zasloužili.
O. Volf

HC Kynšperk
Hokejisté Kynšperka letos prvenství v Kynšperském Poháru neobhájili a po 3. vítězných
sezonách ve velmi vyrovnané soutěži vybojovali 2. místo, když skončili jediný bod za Sokolovským Frenzelitem. Konečná tabulka Kynšperského poháru:

1
2
3
4
5

HC Frenzelit
HC Kynšperk
HCH Cheb
L.Udolí „B“
L.Udolí „A“

12
12
12
12
12

8-1-3
8-0-4
6-1-5
4-0-8
3-0-9

91-58
83-61
62-58
63-96
48-74

17
16
13
8
6

OV
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Sport

EURO – LIGA
Stejně se vedlo Kynšperákům v EURO-lize, která je
spojena s dvěma týmy sousedního Německa
a po velkých bojích potvrdili, že patří i v této
soutěži mezi nejlepší a skončili jako v loňské
sezóně na velmi pěkném 2. místě, když nestačili pouze na HCH Cheb.
Konečná tabulka
1
2
3
4
5
6

HCH Cheb
HC Kynšperk
C D Bayeruth
Auta Cheb
HC F.Lázně
1 EHC Wunsiedel

10
10
10
10
10
10

9-1-0 78-27 28
5-2-3 61-47 17
5-1-4 45-34 16
4-2-4 32-27 14
3-0-7 30-68 9
1-0-9 27-60 3

Střelci kynšperka
Štefka 39,
Debreceni 20,
Gregor 18,
Kronika 15,
Sacher 10,
Jager 9,
Prančl 7,
Štingl 6,
Loskot 5
Diosegi 4,
Dreiseitel 3,
Řezníček 2,
Hanzlíček 2,
Ondráček M,Šetele,Pazour po 1

Vítěz a druhý v pořadí letos v této kategorii
končí, všichni naši žáci budou v této kategorii působit ještě rok.
1. Hobl Lukáš KST Fr. Lázně
2. Žaloudík Jan KST K. Vary
3. Moldavčuk David Slavoj Kynšperk
4. Visinger Jakub Batesta Chodov
5. Pock Václav Slavoj Kynšperk
6. Novotný Matěj Slavoj Kynšperk
7. Tesař Vojtěch KST K. Vary
8. Picmaus Petr SK Merklín
9. Kříž TJ Lomnice
10. Trgo Michal Jiskra Aš
11. Bečka Tomáš TJ Lomnice
12. Mora Petr Batesta Chodov

Další příjemnou zprávou je rozhodnutí
VV Krajského svazu na základě výborných
výsledků nominovat jako prvního náhradníka
na Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR
v Hluku hráče našeho žákovského družstva
Václava Pocka.
OV

6. ročník florbalového turnaje O pohár hejtmana
Karlovarského kraje
O víkendech ve dnech 23. a 30. března 2013
se uskutečnil 6. ročník florbalového turnaje
„O pohár hejtmana KK“, kterého se zúčastnilo
šest družstev v mládežnické kategorii a deset
družstev v kategorii dospělých. Turnaj uspořádala TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří za podpory
Karlovarského kraje a hejtmana PaedDr. Josefa Novotného, pod jehož záštitou se turnaj
konal, a který osobně hejtman zahájil.

Žáci se postarali o skvělý závěr sezony
Na závěr sezony nominuje každý rok komise
mládeže nejlepších dvanáct hráčů kraje každé kategorie na turnaj TOP 12. Letos byl pořadatelem turnaje starších žáků oddíl Jiskry Aš.
Náš oddíl jako jediný „dodal“ tři zástupce, čtvr-

26

tý Michal Janda byl prvním náhradníkem. Podle očekávání se naši hráči prosadili na předních místech. První čtyři si zajistili účast na turnaji nejlepších osmi hráčů našeho a Plzeňského kraje, tedy TOP 8.

Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev,
hrálo se systémem každý s každým a po odehrání skupin se pokračovalo ve vyřazovacích
bojích o celkové umístění. Všichni zúčastnění
hráli s maximálním nasazením a všem se turnaj líbil. Po ukončení všech bojů vzešlo toto
konečné pořadí:

Mládežnická kategorie:
1. Snipers Kraslice A
2. Reds ze Sokolova
3. Black Miners A
4. Snipers Kraslice B
5. ZŠ Kynšperk
6. Black Miners B
Kategorie dospělých:
Pepíci z Chebu
MVSK Ostrov
FBC MD Level
Sokol Cheb 2013
Black Miners Sokolov
Florbaláci
HS Břechosoky
FBC Lamy Cheb
WIZARDS
Mlátičky
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Sport

Turnaj se všem líbil a při závěrečném vyhodnocení dostala všechna družstva poháry, dárkové balíčky a dárkové tašky společně s diplomy.
Děkuji za pomoc celému realizačnímu týmu a
sponzorům, mezi něž patří: Karlovarský kraj,
Kynšperský pivovar, Údržba silnic KK, ČSSD
Sokolov.

Sport

Všem děkuji za podporu a těšíme se na příští,
již sedmý ročník.
Ing. T. Svoboda

Kynšperský sedmiboj
V sobotu dne 20. dubna 2013, za celkem příjemného počasí, proběhl již 20. ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se ho zúčastnilo šest dvojic (zřejmě některé odradilo
počasí a proto se zúčastnily jenom ty skalní)
a nasazení všech bylo jako každoročně fantastické.
Soutěžícím byl připraven k obědu gulášek
od mistra „Špačka“, který byl vynikající. Další
podpůrné prostředky našich borců byly podávány systémem „co kdo snese“. Zápolení bylo
ukončeno kolem 14 hodiny, kdy proběhlo vyhlášení výsledků.
1. místo Zlatíčka
2. místo Hru - Hru
3. místo Pat a Mat
4. místo Švagři
5. místo Bob a Bobek
6. místo Bolek a Lolek

Úspěchy ZKO Kynšperk
V sobotu 6. dubna vyrazila parta kynšperských agiliťáků na závody do Rokycan. Členové klubu ZKO Kynšperk nad Ohří domů přivezli hned 4 medaile. 2. místo vybojovala teprve šestiměsíční fenka border kolie Saxana
s Bárou Múdrou v tunelovém běhu pro štěňata.
V běhu pro dvojice bez závodních zkušeností si
nejlépe vedla Anna Kábová s kříženkou border
collie Eby, které vybojovaly krásné 4. místo a to
šlo o jejich naprostou závodní premiéru.

V agility pro závodníky klub reprezentoval pes
border collie Merlin s Bárou Múdrou a umístili
se na 4. místě, v následujícím jumpingu vybojovali dokonce 3. místo. Jako další klub reprezentoval Pavel Hora s ridžbečkou Teilou, v tunelovém běhu se umístili na 8. místě a Dana
Havle s kříženkou Phoebe si v běhu pro nezávodníky vybojovala místo páté.
Barbora Múdra

Seminář agility
Vítězům byl předán pohár, který jim zůstane již natrvalo, jelikož jsme se domluvili, že
od 21. ročníku dáme nový pohár a ten bude
na dalších dvacet ročníků. Tato akce, která má
v Kynšperku letitou tradici, se nám opět velmi
vydařila, a to i díky lidem, kteří ji připravují a
bez kterých by nebylo možné ji uspořádat. Jim
všem patří velký dík.
Realizační tým: restaurace Kašna v čele s Láďou Boreckým, MO ČSSD Kynšperk, Svatava
Gregorová, Josef Gregor, Martin Poul a Pepa
Březina.

O víkendu 13. - 14. dubna proběhl na cvičáku ZKO Kynšperk nad Ohří intenzivní seminář agility. Agility je obdoba koňského parkuru, kdy parkur plný překážek zdolává pes vedený psovodem.

Výcvik vedla zkušená závodnice kategorie A3
Barbora Doudová a slovenská rozhodčí Vendula Hausnerová. Věnovaly se jak naprostým
začátečníkům, tak dvojicím se závodními zkušenostmi.
O seminář byl veliký zájem, kromě domácích
členů přijeli sbírat zkušenosti agiliťáci z Aše,
Chebu i Prahy, celkem se sešlo 21 cvičících
pejsků se svými páníčky. Dvoudenní výcvik
byl završen malými závody, kde mohli všichni
ukázat, co se o víkendu naučili. Vše se vydařilo i díky podpoře města Kynšperk nad Ohří a
našim sponzorům, kterým patří veliký dík. Určitě si podobnou akci co nejdříve zopakujeme!!!

Ing. T. Svoboda
Barbora Múdra
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Kynšperští lukostřelci bodovali na mistrovství ČR
Bronzová medaile z 23. Mistrovství České republiky v lukostřelbě míří do Kynšperka. Vybojovalo je v Hrotovicích na Vysočině družstvo střelců TJ ESKA Cheb v kladkovém luku
ve složení Vladislav Podracký, Martin Klapper
a Vladimír Podhajský. Dva ze tří členů družstva jsou přitom Kynšperáci. První je novinář
žijící v našem městě, druhý je pověřen vedením zdejší věznice.
Cesta k úspěchu družstva TJ ESKA Cheb tvořeného ze dvou třetin obyvateli našeho města, přitom nebyla nijak jednoduchá. Ze základní části postoupil na čtvrtou pozici a v eliminacích se utkal s družstvem 1. Královského LK
Praha B. Ačkoliv v řadách týmu byl i úplný začátečník Martin Klapper, nakonec se podařilo o jediný bod porazit zkušeného pražského
soupeře poměrem 223:222 bodům.

Historicky první start chebských kladkařů tak
městu Kynšperk vynesl bronzové medaile.
Poněkud složitější situace čekala na loňského mistra republiky v jednotlivcích v reflexním luku, zároveň dalšího Kynšperáka, Martina Hámora. Ten se v základní části držel dlouho v čele s 562 body, ale v poslední chvíli ho
o čtyři body přeskočil plzeňský střelec Jan Vožech. V eliminaci v prvním kole zvítězil hladce 6:0 nad Adamem Východským z Rokycan,
stejně jako následně vyprovodil Martina Polakoviče z 1. Královského LK Praha poměrem 6:2.
Následoval velmi vyrovnaný souboj s Františkem Hadašem mladším z SK Start Praha,
se kterým Hámor dovedl souboj na skóre 5:5.
Rozhodnout tak měla takzvaná náhlá smrt, čili
rozstřel na jeden jediný šíp.
V tomto ohledu stálo ale štěstí na straně Hadaše, který trefil desítku, zatímco Hámorův šíp
skočil těsně za její hranicí a pro Hámora to

znamenalo konec na šampionátu a pátou příčku. A jen na okraj tohoto souboje: právě Hadašův dědeček a mistr světa z roku 1938 byl
v roce 1945 jedním ze spoluzakladatelů chebské poválečné lukostřelby.
Sečteno podtrženo, šestičlenná chebská výprava tak o velikonočním víkendu dokázala tři
ze svých střelců a obě družstva umístit do první desítky v republice. A další Kynšperák v
jejím dresu, Michal Prosba, pak obsadil v reflexním luku 17. příčku. Což je rozhodně dobrým příslibem pro další budoucnost naší lukostřelby. Umocňuje to navíc nedávný úspěch
Martina Hámora, který se na halovém mistrovství Evropy probojoval na deváté místo. Což
je vůbec nejlepší výsledek českých střelců
na evropské scéně za poslední dvě desetiletí. V Polsku o něj bojoval i za finační podpory
města Kynšperk nad Ohří.
V. Podracký

V dalším kole ale na Chebské čekal A tým královských lukostřelců, ve kterém byli i dva nejlepší čeští střelci současnosti Vladimír Brada a
Filip Reitmeier. Ti už několik let ovládají české žebříčky a souboj s nimi nebyl nic snadného. Západočeši jim nakonec podlehli 225:215,
ale rozhodně se nemají za co stydět. Ostatně
jejich soupeř hned v následujícím kole ustanovil nový český rekord družstev, když nastřílel 232 bodů.
Prohra tak pro Chebské znamenala konec
cesty ke zlatu a jedinou šancí tak bylo přejít
přes lukostřelecký oddíl TJ Start Brno a získat alespoň bronzové medaile. A jak se ukázalo, Cheb rozhodně nehodlal dát svou kůži moravskému týmu zadarmo a už od první sady
šípů měl jasně navrch. Celý duel tak jednoznačně zakončily symbolicky dva Podrackého
šípy ve středu terče a celkové skóre 218:215.
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PŘÍMÉ PŘENOSY Z MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI 2013
Přímé přenosy z MS v hokeji, které se uskuteční od 3. do 19. května 2013 ve Švédsku a
Finsku, budete moci sledovat online v sále kina MKS v Kynšperku nad Ohří.
Určitě si nenechte ujít možnost sledovat vybrané přímé přenosy na velkém plátně. Program
přenosů bude upřesněn a vyvěšen na výlepových plochách a v kině.
•
•
•

Občerstvení a pití bude zajištěno z restaurace Skleník
Na sále je přísný zákaz kouření
Vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Tel: 352 638 085
www.mkskynsperk.cz
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www.kessl.cz

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

STAVEBNINY

ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří

21.5.2013 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
23.5.2013 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov
Generální partneři :

sleva 15% na veškerý sortiment
sleva 20% na výrobky firmy Kessl
pochoutky na grilu pro nakupující zdarma

24.5.2013 od 7.00 - 16.30hod.

Den plný slev v Kesslu
POZVÁNKA
na 25.5.2013, kdy proběhne v areálu Sociálních služeb,
p.o. v Dolních Pochlovicích v Kynšperku nad Ohří
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v rámci projektu „Setkávání generací“
 po celý den – stánky s občerstvením a drobným
prodejem suvenýrů a výrobků, vstupné volné
 dopolední a odpolední program
• řada vystoupení místních a regionálních souborů
a umělců
• návštěva p. Květy Fialové v našem zařízení
spojená s besedou a křtem vydávané publikace
• od 15.30 koncert Báry Zemanové
• od 17.00 koncert Václava Neckáře se skupinou
Bacily
„Vy, kteří jste venku, přijďte se podívat, jak žijeme
my, kteří jsme uvnitř“
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Různé
Různé

