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Střípky z majetkového odboru
• Majetkový odbor připravil a předal (k projednání a ke stanovení priorit) radě města návrh
plánu investičních a neinvestičních akcí na rok
2010. Samozřejmě seznam všech potřebných
akcí je velice dlouhý a víme předem, že nebudeme moci všechny v tomto roce uskutečnit,
vzhledem k limitu finančních prostředků. Bohužel akce neinvestičního charakteru na majetku
města, na které se finančních prostředků nedostane, nebude možné provést, ale budeme se
snažit udržovat majetek v provozuschopném
stavu.  
• Jaro je vždy dobou pro podávání žádostí
o dotace. Dalším naším pokusem, jak získat
finanční příspěvek až 100 tisíc Kč, je podání
žádosti u nadace Partnerství na vysázení aleje
stromů v místech okolo nové páteřní cyklostezky. Za tím účelem jsme zajistili vypracování
návrhu, který řeší jednak volbu druhu dřevin
a i jejich umístění. Od této nadace jsme již obdr-

želi 30 tisíc Kč před cca pěti lety a vysázeli jsme
za ně nové stromy v lokalitě u naučné stezky
nad rybníkem Sýkorák.
• Dále jsme podali žádost o dotaci od ministerstva kultury na restaurování části vitrážového
okna v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jedná
se o část, která nebyla z finančních důvodů
restaurována již v roce 2009. Uvedené práce by
měly přijít na cca 240 tisíc Kč.
• Tuhá zima nadělala hodně škod na chodnících
a komunikacích ve městě. Zatím jsou závady
převážně skryté pod sněhem, ale již nyní vedeme
jednání s ředitelem Správy majetku s.r.o., která
pro město správu komunikací zajišťuje, o zahájení oprav co nejdříve, jak jen to počasí dovolí.
Nadprůměrně došlo letos ke zdvihnutí dlažby
na chodnících. Bohužel to je tím, že před zimou
neodtekla a nevsákla se dešťová voda do podloží
pod chodníky, ale zmrzla a led dlažbu nadzdvihl.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Nabídka bytu v majetku města do nájmu:
• nově zrekonstruovaný byt č. 3 o velikosti 1+3, podlahová plocha 110,50 m2, v ul. Sokolovská čp.
489, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,00 Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od dubna 2010.

Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:
• byt č. 14 o velikosti 2+kk o výměře 40,10 m2, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,44 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
• byt č. 5 o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské
potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 70,41 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.

Nabídka nebytových prostorů v majetku města do nájmu:

• nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu čp. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 54,74 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
Bližší informace k těmto bytům a nebytovým prostorám jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří.

Miluše Svatková, referent majetkového odboru
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Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občanskné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří v ulici Jana A. Komenského na pozemku parc. č. 1082
a pozemek 1082 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje:

• Prodej obálkovou metodou
• prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady  města
• náklady spojené s prodejem domu s výjimkou
daně z převodu nemovitostí hradí kupující

Podmínky pronájmu:

• pronájem na dobu určitou (je možnost i dlouhodobého pronájmu)
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Bližší informace na majetkovém odboru.

Poplatky za pronájem pozemků
Nájemcům, kteří mají pronajaté pozemky ve vlastnictví města, připomínáme, že nájemné za rok 2010 je splatné do 31. 3. 2010. Nájemné můžete uhradit
v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří popř. na účet města.
Výše nájemného je každoročně navýšena o inflaci, která v roce 2009 dosáhla
hodnoty 1 %.
Slámová Markéta
Majetkový odbor
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Hudební nástroj a naše dítě
5. díl: Úvahy o dřevěných (a jiných) dechových nástrojích
Dřevěné dechové nástroje nejsou nic jiného
než píšťaly, z nichž se tóny vyluzují foukáním. Současné děti chtějí mít rychlé výsledky, převedeno
do hudebních výrazů, chtějí se naučit vyluzovat
příjemné tóny a hrát melodie během několika
měsíců. K tomu se výborně hodí hra na flétnu
popřípadě klarinet a saxofon, protože umožňují
rychlé pokroky. Notový zápis se čte snadno a není
obtížné si ho zapamatovat. Dechový nástroj hraje
v určitou chvíli pouze jeden tón. Kromě přirozené
podpory a povzbuzení se rodiče nemusí nijak
zvlášť zapojit do výuky. Dříve se tyto nástroje
vyráběly ze dřeva, dnes se používá i plast, saxofony jsou vyráběné z mosazi. Je značný rozdíl
mezi pocitem, který vyvolává foukání do otevřeného otvoru flétny, a foukání například přes úzký
jazýček hoboje.

žení levé paže, je na flétnu ještě malé. Důležitý je
tvar rtů, silné nebo naopak velmi tenké rty nejsou
vhodné. Nevýhodou jsou větší přední horní zuby.
Flétna vyžaduje dostatek dechu. Hraje se na ní
ve stoje a je tedy vhodná pro děti, které se rády
pohybují. Je to obtížný nástroj pro leváky neboť
se drží jen vpravo od těla. Hráč nemá zrakovou
kontrolu, tzn. že nevidí na prsty, proto musí mít
dobrou koordinaci prstů.

Příčná flétna

Povahové předpoklady
Vyhovuje jak samotářským a ostýchavým
dětem, které rády hrají na flétnu své melodie
v soukromí, tak i družným dětem, jež se mohou
zapojit téměř do každých organizovaných hudebních souborů, orchestru či kapely. Jediným typem
dítěte, které nebude hra na flétnu uspokojovat, je
patrně dominantní dítě, které potřebuje vynaložit
více energie a vydávat více hluku, než mu umožňuje flétna.

Dětem se zvuk příčné flétny líbí. Je to nástroj
určený ke hraní zpěvných melodií, a tudíž je
přirozeným vyjádřením cítění dítěte. Patří mezi
retné hudební nástroje, tzn. že zvuk se vyluzuje
sevřením rtů a vyfouknutím proudu vzduchu
do otvoru (podobné jako foukání do lahve).
Některé děti však neovládají dostatečně rty
a nedokážou je správně sešpulit. Pro tyto děti se
flétna nehodí. Konstrukce flétny vypadá složitě,
ale v případě hudebních nástrojů platí jedno zlaté
pravidlo: čím je nástroj konstrukčně složitější, tím
snadněji se na něj hraje (například housle- jednoduchý nástroj, u kterého však musí všechnu práci
odvést hudebník). Prstoklad se podobá prstokladu
u zobcové flétny, což je velkou výhodou pro ty,
kteří už na ní hráli.
Tělesné předpoklady
Příčná flétna se nevyrábí v menších velikostech. Tělo dětského hráče tedy musí vykonat stejnou práci jako tělo dospělého hráče, pro jehož
mnohem větší proporce byla flétna sestrojena.
Vhodného věku pro zahájení hry dosáhne dítě
tehdy, když dokáže stát vzpřímeně s nataženým
krkem, přičemž drží flétnu vodorovně a levou
paži má pohodlně nataženou přes hruď. Pokud
dítě musí pootáčet hlavu a krk, aby zmírnilo nata-

Psychické předpoklady
Flétna je vhodná pro děti nejrůznějšího typu.
Pomalejší žáci spokojeně stráví měsíce i roky
učením jednoduchých melodií, bystřejší zase
dělají rychlé pokroky, zlepšují techniku a postupují ke stále obtížnějšímu repertoáru. Notové
zápisy nejsou obtížné, takže se snadnou melodii
děti lehce naučí nazpaměť.

Klarinet
V případě klarinetu vzniká zvuk tak, že hráč
si vloží náustek do úst a přidrží ho předními zuby,
zatímco svým dechem rozvibruje široký jazýček,
který je nasazený na náustku. Podobným způsobem děti vyluzují skřípavé zvuky na stéblo trávy
napnuté mezi palci. Vibrace jazýčku v ústech je
však zdrojem velmi silné zpětné tělesné vazby,
které si hráč nemůže nevšimnout. Klarinet má
široký rozsah tónů, a proto může být sólovým
i řadovým nástrojem v mnoha různých skladbách.
Pro většinu dětí není obtížné vyloudit z klarinetu
tón a najít v prstokladu logiku. Sebejistotu jim
dodává také skutečnost, že si při hře vidí na ruce.
Klarinet láká mnoho chlapců, protože umí udělat
„velký hluk“.
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Tělesné předpoklady
Pocit z rozvibrovaného jazýčku může být
některým dětem příjemný a jiným právě naopak.
Silné přední zuby jsou u klarinetu výhodou.
Postavení těla při hře je pro většinu dětí pohodlné,
protože mají ruce před tělem a vidí na ně. Nástroj
se doporučuje dětem starším deseti let, které již
umí více roztáhnout prsty, protože klapky klarinetu jsou od sebe dále než u flétny a bříška prstů
musí být dostatečně velká, aby zakryla i otvory
bez klapek.

Přestože je saxofon větší než flétna,
hoboj nebo klarinet, hraje se na něj
snáze. Hudebník potřebuje pouze
dobrou koordinaci prstů,
neboť při hře na ruce nevidí.

Psychické předpoklady
Bystré a trpělivé děti většinou mají velkou
radost z rychlejších pokroků ve hře. Čtení notového zápisu není obtížné, ale kvůli svému velkému
rozsahu je klarinet náročnější než flétna nebo
hoboj. Každý tón má specifický prstoklad, proto
hra vyžaduje vyšší stupeň koordinace a ovládání
pohybu prstů. Chlapci bývají zpravidla obratnější
než děvčata, neboť klarinet je tak trochu technická
záležitost.

Povahové předpoklady
Hodí se pro spokojené, vyrovnané a družné
hráče, kteří nechtějí navazovat těsný vztah s učitelem. Saxofon často láká adolescenty, kteří už
hrají na jeden nebo více klasických nástrojů
(např. na klavír či na housle), protože slibuje
úlevu od formálního stylu hry a hraní pevně
daných hudebních skladeb. Je předurčen pro
úžasnou svobodu improvizace, hraje hlasitě,
snadno se zvládne, a proto je to výborný nástroj
pro mládež.

Povahové předpoklady
Děti, pro které se hodí klarinet, mívají několik různých koníčků nebo zájmů a těkají od jednoho ke druhému. Jsou bystré a chytré, kdežto
děti hrající na flétnu mohou působit zasněně
a zapomnětlivě. Vyhovuje spíše družným dětem,
jakmile si osvojí základní znalosti a ovládnou
nástroj, začínají se těšit, že se zapojí do orchestru
nebo kapely.
Saxofony
Saxofon je vhodný pro děti, které tolik nemají
rády klasickou hudbu. Posluchačům se líbí hlubší
a chraplavý zvuk altového či tenorového saxofonu, které jsou u nás nejrozšířenější. Prstoklad
je podobný jako u zobcové flétny a není tedy
náročný. Hráč si vkládá do úst velký náustek, který
vibruje podobně jako u klarinetu. Volnost saxofonistů, improvizujících v tanečních a v jazzových
kapelách, se líbí dospívajícím mladým lidem, kteří
chtějí vyjádřit svou osobnost a využít svou kreativitu.
Tělesné předpoklady
Na saxofon se začíná hrát ve věku dvanácti
nebo třinácti let, neboť je to těžký nástroj a tíha
spočívá převážně na popruhu zavěšeném na krku.

Psychické předpoklady
I bez dlouhého cvičení
lze dosáhnout uspokojivého pokroku, proto na něj
může hrát prakticky každý.
Notové zápisy nejsou obtížné.

Hoboj
V rukou vynikajícího profesionálního člena
orchestru nebo komorního souboru zní hoboj
znamenitě. Pokud na něj hraje dítě, které se
teprve učí nástroj zvládat, vyluzuje z něj nepříjemné a skřípavé zvuky, jež nejsou žádným
povzbuzením pro hráče ani pro ty členy rodiny,
kteří jsou v jeho blízkosti. Hoboj je vhodný jen
pro dítě, které stoprocentně a nad veškerou
pochybnost rodičů ví, že je pro něj tím pravým
nástrojem. Natolik se mu zalíbila představa, že
bude hrát v dechové sekci nějakého orchestru, že je odhodláno tvrdě a dlouho cvičit, než
dosáhne jakéhokoli slyšitelného pokroku. Hoboj
si obvykle zvolí až třinácti či čtrnáctileté dítě,
které se naučilo číst noty při hře na jiný nástroj.
Prstoklad je poměrně jednoduchý, ale technika
práce rtů je obtížná.
Tělesné předpoklady
Nejdůležitějším tělesným předpokladem je
tvar rtů: musí být tenké a pevné a hráč je musí
umět přehnout přes zuby, aby mohl uchopit úzký
jazýček, který se vkládá do úst. Vibrace jazýčku při
hře se některým dětem líbí, jiným je nepříjemná.
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Hráč musí foukat silou, velmi však záleží na technice, takže při správném dýchání by se mělo předejít problémům s dechem. Hoboj není nástroj
pro křehké děti. Není-li dítě zdravé, nemělo by se
o hru na hoboj vůbec pokoušet.
Psychické předpoklady
Při hře na hoboj nelze dosáhnout rychlých
výsledků, ale pokroku dosáhne každý odhodlaný
student s nezlomnou vůlí a potřebnou motivací.
Povahové předpoklady
Hoboj není vhodný nástroj pro výrazné extroverty. Bez dobrého vztahu k učiteli není možné
dosáhnout žádného pokroku.
Fagot
Fagot je zdaleka nejdražší a nejdelší dechový
hudební nástroj a malým
dětem se nedoporučuje
a nevybírá. Většinou se
k němu dostane dospívající
člověk jako ke druhému
nástroji. Kdo chce hrát
na jakýkoli basový nástroj,
potřebuje dobrý sluch, aby
slyšel výše naladěné nástroje a hrál s nimi v souzvuku.
Tělesné předpoklady
Fagot je velký a těžký nástroj a málokteré
třináctileté dítě je dost velké a silné a má dostatečně široké rozpětí prstů a velká bříška prstů,
aby mohlo hrát na fagot. Jazýček je podobný
hoboji, ale stisk rtů nemusí být tak silný. Je zapotřebí dobrá koordinace prstů, protože hráč nevidí
na klapky.
Psychické předpoklady
Hřejivý tón tohoto nástroje je přitažlivý pro
mnoho spíš pomalejších studentů. Notové zápisy
se čtou poměrně snadno, jsou psány v basovém
klíči.
Povahové předpoklady
Většinu fagotistů bychom mohli vystihnout přídavnými jmény „vnímavý nebo družný“,
nechybí jim smysl pro humor. Fagotisté často
bývají vtipálky orchestru. Fagot se příliš nehodí
k samostatnému hraní a je v podstatě orchestrálním nástrojem.

Zobcové flétny
Zobcové flétny tvoří
ve skupině dřevěných dechových nástrojů samostatnou
podskupinu. Ta zahrnuje
sopraninovou, sopránovou,
altovou, tenorovou, basovou a kontrabasovou zobcovou flétnu. Většina dětí zná
pouze sopránovou zobcovou
flétnu a mnoho lidí ji považuje za hračku. Avšak zobcová flétna je skutečný
hudební nástroj. Pokročilá hra na zobcovou
flétnu je ve skutečnosti velmi obtížná. V našem
školství je bohužel nedostatek učitelů pokročilé hry na zobcovou flétnu, takže na školách
se dětem dostane většinou jen základní nauky.
Proto děti nakonec o tento nástroj ztratí zájem
pro nedostatek pokroku ve strukturovaných
hodinách výuky. Je pravda, že jen málo dětí se
naučí hrát na zobcovou flétnu na pokročilé
úrovni, ale zato skoro všechny děti ji mohou
využít jako přípravný hudební nástroj. Naučí se
číst jednoduché notové zápisy a osvojí si základní
zásady hry na dechový nástroj. Učí-li se vaše dítě
hrát na zobcovou flétnu ve skupině, může se pro
vás flétna stát užitečným ukazatelem. Pokud dítě
spokojeně hraje- ať už samo nebo s kamarádyjednoduché melodie ze školy, není ještě zcela
zralé pro formální výuku na jiný hudební nástroj.
S výukou hry na technicky složitější nástroj je
vhodné začít, až když se dítě začne při skupinových hodinách nudit nebo mu začne vadit technické omezení nástroje.
Tělesné předpoklady
Většina dětí začátky hravě zvládá. Problém může nastat, když po několika měsících
výuky vyvstane nutnost koordinovat jednotlivé prsty obou rukou, někdy společně a někdy
zvlášť. Mnohé osmileté a devítileté děti (a mnozí
dospělí) to nezvládnou. Hra na zobcovou flétnu
oběma rukama je mnohem obtížnější, než hra
na žesťový nástroj, který se ovládá jen třemi prsty
jedné ruky. Ke hře na flétnu je při tom zapotřebí
vynaložit jen málo energie. Uspokojení ze hry při
vynaložení minimální tělesné námahy tak mohou
prožívat i křehké děti, trpící dýchacími potížemi.

ZUŠ
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Naopak spíše chlapce, kteří nemůžou uvolnit
mnoho energie, přestane flétna většinou bavit.
Psychické předpoklady
Většina dětí, zralých na školní docházku, se
může naučit hrát jednoduché melodie na sopránovou zobcovou flétnu, přičemž zpočátku používají jen levou ruku. Profesionální hra na tento
nástroj je stejně obtížná jako na nástroje jiné.

Podle testů z minulých dílů si pro každý
nástroj můžete vyplnit jednoduchou tabulku.
Souhrn předpokladů
Ano
Tělesné
Psychické
Povahové

nebo

Ne

V příštím díle: Úvahy o žesťových nástrojích

Povahové předpoklady
Dětem, které rády zpívají, přináší hra na zobcovou flétnu velké potěšení. Divočejší děti zvuk
zobcové flétny ani hra na ni neuspokojí. Tiché
a mírné děti, které se úspěšně naučí hrát na sopránovou zobcovou flétnu, později přejdou na jiné
typy flétny a začnou hrát v orchestrech a flétnových skupinách. Zde mohou obtížnější skladby
interpretovat v harmonicky strukturovaných souborech.

Hudebníci soutěžili
V letošním školním roce žáci základních uměleckých škol soutěží v komorní hře dechových
nástrojů. Naše škola se zatím zúčastnila místního a okresního kola s velmi dobrými výsledky.
Místního i okresního kola soutěže se účastnila dvě kvarteta zobcových fléten, jedno duo příčných
fléten a jedno duo žesťových nástrojů. Celkem získali 6 prvních míst a 2 druhá místa.
Do krajského kola soutěže postoupila dvě kvarteta zobcových fléten pod vedením paní učitelky
Drašarové. Všem žákům blahopřejeme a přejeme do dalšího kola hodně úspěchů.
Za kolektiv učitelů Karbulová Zdeňka

ZŠ Kynšperk
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Beseda
Dne 26. 1. 2010 proběhla na internátě beseda s Policií ČR, na téma „ŠIKANA“.
Policista J. Štochl nám připravil zajímavou přednášku i s filmovou ukázkou podle skutečné události.
Tato ukázka v nás všech zanechala velice silný zážitek z toho, kam až může zajít lidská bezohlednost
a krutost i v dnešní společnosti. Panu Štochlovi děkujeme a v příštím pololetí se zase těšíme na další
Žáci a vychovatelky DM Kynšperk I. Jirsová a J. Slámová
zajímavou besedu.

Turnaj neregistrovaných hráčů ve florbalu
O pohár hejtmana Karlovarského kraje
KDY?

21. března 2010 ZAHÁJENÍ V 9.00

KDE?

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PODMÍNKY?

DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 8 HRÁČŮ

ZA KOLIK?

400,- Kč ZA DRUŽSTVO
PŘIHLÁŠKY:  ING. TOMÁŠ SVOBODA - 603 524 597
HODNOTNÉ CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT A POBAVIT SE! SRDEČNĚ VÁS ZVOU:
TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ A MO ČSSD KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Bobyáda 2010
„Hraj si, sportuj, vzdělávej se!!!“

V neděli 31. ledna se uskutečnil již II. ročník závodu na bobech.
Zhruba 100 metrová trať na ,,Sýkoráku“ přivítala přes 20 dětských nadšenců.
Vše proběhlo dle našich představ, a proto se již nyní těšíme na další ročník.
Věříme, že i příště se sejdeme v tak hojném počtu.
Další fotografie ze
závodu naleznete na internetových stránkách www.
kynsperk.cz - městské
organizace - Základní škola
– aktuality – odkaz galerie
Michal Maštera,
SVČ -DDM

Burza dětského oblečení
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Burza dětského oblečení
Domov mládeže ve spolupráci
s Baby klubem v Kynšperku nad Ohří
vás srdečně zvou na

Burzu oblečení pro Vaše nejmenší i větší děti.
Opět na DM - internátě při SŠŽ od 6. 4. 2010 do 23. 4. 2010
Sledujte nástěnku pro Baby klub a vyvěšené plakáty po městě!

Vyprané a cenovkou polepené věci, hračky a knížky můžete po telefonické domluvě nosit
od 24. 3. – 31. 3. 2010 na DM!!!
Boty ne!!!!!!!
Nevyzvednuté nebo darované věci a hračky budou předány dětem do DD Horní Slavkov.

Informace podává K. Štochlová mobil: 603 187 425
I. Jirsová mobil: 732 876 057 nebo J.Slámová 773 902 147

OLYMPIJSKÉ OKÉNKO
„HRAJ SI, SPORTUJ, VZDĚLÁVEJ SE !!!“

Ani dřívější vstávání neodradilo na třicet dětských fanoušků přijít do školy již v 6 hodin ráno, aby
společně fandily českému hokeji na ZOH ve Vancouveru.
Úvodní duel se Slovenskem nemohl dopadnout lépe. Již po druhé třetině bylo rozhodnuto a se
stavem 3:1 pro české barvy jdeme dál.
Olympijské hry můžete sledovat ve SVČ – DDM každý den!
Michal Maštera, ZŠ Kynšperk

Rozhovor
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Rozhovor s p. Mgr. Jiřím Danešem,
ředitelem Základní školy v Kynšperku nad Ohří
1. Proběhl zápis dětí do 1. tříd. Co pro vás
znamenají prvňáčkové?

Jsou pro naši školu velmi důležití. Vždyť
jsou to naši žáci pro dalších devět školních
roků. Každý rok se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky, aby nám rodiče věřili a vybrali
si právě naši školu. Jsem přesvědčený, že jim
můžeme mnoho nabídnout. Chci podotknout,
že si vážím práce paní učitelek, které postupně
formují naše školáky. Při zápise nám zdatně
asistovali   žáci z vyšších ročníků, kteří v maskách provázeli   budoucí prvňáčky. Z ohlasů
rodičů, ankety a reakcí dětí jsem přesvědčený,
že se nám zápis povedl a vytvořili jsme dětem
příjemné prostředí. Pro školní rok 2010/2011
předpokládám, že otevřeme dvě první třídy
a přípravnou třídu, která je velmi vhodná pro
děti s odkladem školní docházky. K zařazení
do přípravné třídy je nutné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a souhlas
zákonného zástupce. O zřízení přípravné třídy
na škole rozhoduje Rada města Kynšperk nad
Ohří. Máme velmi dobré zkušenosti s činností
přípravné třídy. V hodnocení vycházíme ze
spokojenosti našich předškolních žáků i rodičů.
O odklad školní docházky dítěte žádají zákonní
zástupci na základě doporučující zprávy odborného lékaře nebo pedagogicko-psychologické
poradny. Rodiče si mohou vybrat z nabídky naší
přípravné třídy nebo mateřské školy. Záleží jen
na rozhodnutí rodiny, kde budoucí prvňáček
rok stráví.

2. Jak hodnotíte práci psycholožky a asistentů
pedagoga ve škole?

Velmi pozitivně. Paní psycholožka pracuje
přímo ve škole na poloviční úvazek a její práce
je pro školu velmi potřebná. Velmi úzce spolupracuje s učiteli, je k dispozici našim žákům,
problémy konzultuje s   rodiči. K dispozici je
každou středu a čtvrtek.  Podařilo se nám získat
příslib finančních prostředků z projektu VIPKariéra, který podporuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Evropská unie.  

To považuji za úspěch a pro naši školu velký
krok vpřed. Předpokládám, že služby psychologa na škole budeme rozšiřovat, aby i vy rodiče
jste mohli tuto službu v případě potřeby využít.  
V České republice má školního psychologa
jedna třetina základních škol, proto si velice
cením skutečnosti, že naše škola tuto službu
může nabídnout!
Naše škola má také již zkušenosti s prací
asistentů pedagoga. Asistent pedagoga není
na pozici učitele, ale je nápomocen při vyučování ve třídě. Pomáhá vzdělávat žáky, kteří
potřebují individuální pomoc jiné osoby a jsem
velice spokojený, že tuto možnost můžeme
nabídnout. V současné době mají naši dva asistenti potřebné zákonné vzdělání a dva asistenti
jsou přihlášeni do kurzu, který v nejbližší době
absolvují. Chtěl bych podotknout, že všichni
asistenti splňují podmínky zákona o pedagogických pracovnících. Podařilo se vytvořit projekt
na financování dvou asistentů pedagoga z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

3. Do jakých projektů se škola zapojila?

Úspěšně nám pracuje projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“ Podařilo se mi vytvořit projekt, který přinesl 2,5 milionu korun z fondů
Evropské unie na zabezpečení volno časových
aktivit našich žáků, ale i mládeže z Kynšperka
a okolí. Máme ve středisku volného času /
SVČ/ otevřeno denně i v sobotu a v neděli. Zde
návštěvníci mají k dispozici počítače, internet,
kulečník, stolní fotbaly, PS 2, televizní vysílání.
Byl jsem překvapený, kolik žáků přišlo v ranních hodinách do školy na olympijské studio.
Vládla zde výborná atmosféra. SVČ je přístupné
všem, kteří respektují pravidla slušného chování. A věřte mi, že máme velkou návštěvnost!
V loňském roce bylo dokončeno zateplení   
školních budov „nové školy“, tělocvičny a školní
jídelny. Podařilo se vypracovat projekt na zateplení, který jsem podal na Státní fond životního
prostředí ČR. Obdrželi jsme dotaci více než  

Rozhovor
5 milionů. Dalšími finančními prostředky se
podílí Město Kynšperk nad Ohří. Byla to složitá
stavba, ale s výsledkem jsem velmi spokojený!
Naše   škola získala i další finanční prostředky na zabezpečení programů vzdělávání
našich žáků a učitelů – „Společně to zvládneme“,
„Chceme mít zdravou školu“. Byli jsme pověřeni
organizováním soutěží ve fotbale, šachu, tenisu,
čtenářské soutěži, rybaření.. Tyto soutěže měly
krajský charakter! Realizovali   jsme   projekt
„Společně za profesí“.
V současné době jsem naší školu přihlásil
do programu „Ovoce do škol“. Žáci   I.st.   naší
školy budou pravidelně 1x týdně zdarma dostávat ovoce, ovocné šťávy! Ovoce  bude financováno z prostředků Evropské unie!
V nejbližší době naše škola obdrží cca 2,5
mil Kč z Evropské unie  na zabezpečení vzdělávání na naší škole. Projekt musí schválit
Poslanecká sněmovna ČR.   Budeme postupně
realizovat projekty, které nám pomohou zlepšit
podmínky u nás na naší škole.

4. Jak škola informuje veřejnost o své činnosti?

Informace pro veřejnost mohou rodiče
i ostatní občané města získat na webových
stránkách školy – www.kynsperk.cz. Zde pravidelně informujeme o všech aktivitách, které
ve škole v průběhu roku probíhají. A není jich
málo – Helloween, Mikuláš, Zpívání u stromu,
návštěva v Dětském domově v Horním Slavkově, Tři králové, školní lyžařský výcvik, Sv.
Valentýn, Masopust, Dívka roku, Velikonoce,
Den knihy, Den Země, školní tábor o prázdninách. SVČ a školní družina organizují mnoho
výletů pro naše děti. Velmi si cením 3. místa
v soutěži betlémů, které získala naše školní družina s krásným keramickým betlémem v Královském Poříčí.
Veškerá naše prezentace se může uskutečnit díky šikovným dětem pod vedením zkušených a nadšených pedagogů! Máme úspěchy
v oblasti sportu, rybaření, mažoretek i v dalších oblastech. Naše žákyně se zúčastnily televizního natáčení pro nadaci „Kapka naděje“
v Karlovarské nemocnici.  
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5. Proběhla rekonstrukce školní jídelny, prý
vypadá velmi pěkně?

Ano, podařila se nám dle mého názoru
velmi vkusná oprava školní jídelny. Je velmi
pěkně barevně sladěna. Mám radost, že se nám
tato rekonstrukce povedla. Vaříme zde dvě jídla,
ze kterých si žáci mohou pomocí elektronického terminálu vybrat.  K dispozici je vždy jako
doplněk stravy zelenina, ovoce, jogurty. Stále
máme volnou kapacitu a přál bych si, aby naše
školní jídelna byla ještě více využívána. Cena,
prostředí a obědy za to stojí!

6. Co může dělat žák, který se necítí bezpečně
a má nějaký problém?

I taková situace nastává. Na naší škole pracuje psycholožka, výchovní poradci, preventivní tým, zkušení pedagogové.  Všichni   jsou
připraveni pomoci. Náš žák má možnost se dále
obrátit na kteréhokoliv dospělého pracovníka
školy. Máme ve škole nástěnky a informace
o tom, kdo může našim žákům pomoci.  V této
oblasti spolupracujeme s Městem Kynšperk
nad Ohří, Policií ČR, Městskou policií, orgány
sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko psychologickou poradnou, dětskými lékaři.

7. A co dodat na závěr?

Moc se těším na rekonstrukci ulice mezi
budovami staré a nové školy. Dle předložené
projektové dokumentace se máme na co těšit!
Bude to velmi pěkné prostředí, které si všichni
zasloužíme!
Blíží se Den učitelů, který bude 28. března.
Rád bych v tuto chvíli poděkoval pedagogickému sboru   za práci, kterou odvádí ve prospěch našich žáků. Velmi si práce vážím! Přeji
všem klid pro další práci!
Všem našim žákům přeji, aby se jim ve škole
líbilo a rodičům přeji jen ty nejlepší zkušenosti s naší školou. Ne vše, co zazní na „ulici“,
je pravda. Přijďte se přesvědčit k nám do školy.
Přijměte mé osobní pozvání!
-red-

Lípa Kynšperk slaví 20 let!
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Lípa slaví 20 let
Dne 30. ledna 2010 jsme oslavili kulaté výročí skautského střediska
Lípa Kynšperk. To byl důvod pro ohlédnutí se zpět a poděkování všem
těm, kteří se o naší novodobou historii zasloužili.
Naše skautské středisko slaví 20 let. To už je pěkný věk, co říkáte?
V roce 1990 byla po 40 letech nesvobody znovu obnovena naše činnost.
Abychom to ovšem chápali správně. Naše činnost nebyla někým shora
obnovena. Ona naše činnost byla shora pouze povolena. To, že v roce 1990
znovu vzniká kynšperské skautské středisko, je výsledkem snažení mnohých
dnešních kašperských skautů i těch, kteří mezi námi již bohužel nejsou.
20 let! 20 let je dlouhá doba. Za tuto dobu prošlo naším střediskem na 400 lidí. Nebyli to jen kynšperáci, ale také děti a dospívající z Nebanic, Pochlovic, Chotíkova, Liboce, Libavského údolí, Kolové, Zlaté
a také z Návrší. Naše středisko odchovalo už jednu celou generaci. Ti, co jako malí chodili do oddílu
před 20-ti lety, dnes již mají své malé ratolesti a ty opět chodí do stejného oddílu jako jejich rodiče.
Koloběh života pokračuje.
V 21. století by se mohlo zdát, že skauting už je přežitkem, jako takový je na ústupu a dnešním
dětem už nemá co říct. Doufám, že mi zde v sále a dalších 45000 skautů v celé ČR je důkazem, že to tak
rozhodně není. Skauting dnes funguje v 216 zemích světa a celosvětově čítá 40 milionů členů!
Chtěl bych na prvním místě poděkovat kynšperským skautům za jejich obětavou a ustavičnou
práci. Zároveň bych se stejnou důležitostí chtěl poděkovat našim rodičům a rodinám. Ty pro nás měli
a mají vždy dost pochopení a jsou ochotni pomoct a to nejen fyzicky. Při stavění tábora, brigádách, při
obnově naší klubovny, při nejrůznějších skautských akcích, ale i akcích pro veřejnost. Vaše podpora je
pro nás tím nejdůležitějším. Doufám, že nám budete nakloněni i za dalších 20 let.
Dále chci poděkovat městu Kynšperk nad Ohří v čele se starostou Reném Bolvárim, které nás podporuje finančně, paní magistře Moravčíkové, která nám již léta každý rok vybavuje střediskovou a táborovou lékárnu, panu Elicharovi, který nám léta, až do loňských prázdnin, vozil náklaďákem táborový
materiál na naší Ďuriho louku v Krásně. Zároveň bych chtěl poděkovat panu Poulovi, který nám loni
vytrhnul trn z paty, když sehnal náklaďák na odvoz táborového materiálu za vypadnuvšího pana Elichara, dále bych chtěl poděkovat městu Krásnu, které nám vychází vstříc při pořádání našich letních
táborů. Je určitě mnoho lidí, na které jsem teď zapomněl. Doufám, že naši vděčnost i přesto pociťují.
Doufám, že na dalším výročí Vás uvidím opět v takovém počtu ;-)
Ladislav Soukup

Techmánia Plzeň
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Techmánia Plzeň 14. 2. 2010
Letos jsme neslavili Valentýna růžově se
zimním přespáním, tentokrát jsme si udělali výlet
do Techmnánie v Plzni. Nešlo nám tolik o slavení
Valentýna jako spíš o poznání, hraní a zábavné
učení. Z původní výpravy skautů nakonec jeli nejen
oni, ale i skautky a roveři. V Techmánii jsme strávili
velkou část dne a moc jsme si to užili J
Techmánia má několik úseků s různou tématikou expozic. Mezi stálé patří eudutorium, v níž
si můžete vyzkoušet především různé fyzikální
zákony, MáToHáček je další ze stálých expozic, která
osahuje řadu hlavolamů a hraček, u nichž je třeba
většinou trochu zapojit hlavu. Poslední stálou expozicí je expozice věnovaná Škodě, v jejímž areálu se
techmánia nalézá. Čas od času se objeví nová expozice, která není stálá. V době naší návštěvy to byla
Top Secret věnovaná „špionážním technikám“.
Mohli jsme si tak vyzkoušet, jak funguje detektor kovů na letišti nebo letištní zavazadlový skener.
Správní špioni a tajní agenti mění často svou
identitu. Do takových jsme se mohli převtělit. Např.
bylo třeba si zapamatovat věci z cestovního kufru a
pak jít podstoupit letištní kontrolu. Dispečer kladl
všelijaké otázky na tělo, na které jsme odpovídali
jen podle toho, co bylo v kufru. Pak jsme se mohli
vyfotit webkamerou a na fotce se zamaskovat vousy,
kloboukem či brýlemi, tuto fotku jsme pak mohli
poslat třeba rodičům domů, jestli nás poznají J.
Jako ve filmu jsme si mohli vyzkoušet přelézt laserové paprsky tak, aby se žádný nepoškodil a nespustil se alarm. Možná znáte z filmu i to, jak agenti
otvírají zabezpečené dveře tím, že si nechají oskenovat duhovku a počítač je pustí dovnitř, až když
zjistí, že je mají v databázi. I tuto techniku jsme si vyzkoušeli. Bylo mnoho zajímavého, co bylo k vyzkoušení a osahání. Dozvěděli jsme se tak plno věcí. Některé věci se sice učí ve škole, ale neumíme si třeba
představit, proč a jak fungují a zde je vše pěkně ukázáno.
V průběhu dne také probíhal program připravený organizátory. Viděli jsme tak show Romantika
z pohledu vědy, na které nám ukazovali, jak uchvátit svou drahou polovičku v různých situacích především vědou fyzikální. Také jsme viděli, jak funguje Van den Graafův generátor, na který jsme se těšili.
Nakonec programu byla zařazena opravdu zajímavá show, a to s ne-newtonovskou kapalinou. Aby ste
rozuměli, je to sice kapalina, která teče a můžete do ní ponořit ruku, ale udeříte-li na její hladinu, nevystříkne na vás, naopak je velice tvrdá. Lze z ní uválet kuličku, ale jakmile ji pustíte, rozteče se. Pokud ji
dáte do pytlíku spolu s vajíčkem a hodíte pytlík z výšky na zem, vajíčko se nerozbije, ale zůstane celé.
To je ale zázračná kapalina, že?
Byl to velice poučný den, ale protože jsme si u toho hráli, moc nás to bavilo. :-)
Iva Naušová - Chechty

ZŠ Kynšperk
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Dětský karneval
V rámci projektu – Hraj si, sportuj, vzdělávej se! se v sobotu 6. února
uskutečnil v zimní zahradě kina dětský karneval. Krásné masky měly nejen
děti, ale i organizátoři z naší školy J. Odměněny dobrotami a balónky byli
úplně všichni, jak za krásné kostýmy, tak za soutěže, které pro ně připravily
K. Berková, M. Stanková - Žofčinová a P. Kříž.
Děkujeme všem dětem i rodičům za báječné odpoledne a těšíme se s nimi na další akce.
Poděkování patří také zaměstnancům a vedení Městského kulturního střediska za zázemí a panu F.
Šárka Pencová, ZŠ Kynšperk
Kunešovi za ozvučení celé akce.

Lyžařský výcvik

Ve dnech 1. – 6. 2. 2010 proběhl na Stříbrné lyžařský výcvik dětí ze Základní školy Kynšperk. Kurs
absolvovalo 16 dětí. Během výcviku nás navštívila horská služba, která děti seznámila s jejich vybavením,
technikou a prací v terénu. U všech dětí byl na konci kurzu znát velký pokrok a věříme, že se všem výcvik
líbil a příští rok pojedou znovu.
Velké poděkování patří instruktorům naší školy za kvalitní a dobře odvedenou práci a vedení ZŠ Kraslice za poskytnutí bazénu, který jsme využili při odpočinkovém dni.
Foto z výcviku naleznete na internetových stránkách naší ZŠ.        Michal Maštera, vedoucí LV - ZŠ Kynšperk

ZŠ Kynšperk
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MASOPUST
Již se stalo v Kynšperku tradicí, že před
popeleční středou na masopustní úterý, které
letos připadalo na 16. února, chodí děti a učitelé ze Základní školy Kynšperk masopustní
průvod městem. Nezapomínají při tom koledovat a zvonit na obyvatele našeho městečka. Celé
veselí je také vždy přivítáno před radnicí města
panem starostou Reném Bolvarim, který dětem
za zazpívání tradičních písní poděkuje malými
dobrotami.
Masopust byl zakončen pochováním houslí
a přivítáním přicházejícího jara….
Děkujeme Policii ČR – obvodní oddělení  Kynšperk a Městské policii Kynšperk za zajištění bezpečnosti trasy průvodu.
Šárka Pencová, ZŠ Kynšperk

Včelařský ples
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Vydařený včelařský ples
Dne 23. ledna se uskutečnil již 28. včelařský reprezentační ples, opět v pěkném prostředí Zámecké
restaurace v Kaceřově. Velmi pěkně zahrála k tanci a poslechu krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“. Během plesu proběhla již neodmyslitelná dámská volenka o krásně zdobená perníková srdíčka,
malovaná manželkami a dcerami včelařů. Za toto jim ještě jednou touto cestou děkuji a to jmenovitě
pí. Chalupové, Křížové, Štambergové, Hořejší, Lhotkové, Lapčákové, Kabátníkové, její dceři Sáře a Elišce
Krejčí.
Hudebníci se opět vyznamenali perfektní svolávačkou na parketě. Sál byl beznadějně vyprodán již
týden před plesem. Přítomnými byl velmi kladně hodnocen a již se těší na další již 29. ples 22. 01. 2011,
na který Vás již nyní srdečně zvu.
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se podíleli na pěkné a bohaté tombole.
Byli prezentováni na každém stole a to:
Obuv pí. Milotová, Lékárna pí. Moravčíková, Drogerie pí. Dreiseitlová, Farma K. Dvůr  p. Ifkovich,
Kaceřov  p. Šupka, Stavebniny Kessl, Zámek K. Dvůr, Bytový textil pí. Klimentová, Pizzerie, Nábytek
Sladký-Sladká, Restaurace U Splavu p. Kazilovský, Kašna p. Borecký, Kaceřov p. Slánský, RE-ZA Citice,
Krmiva pro zvířata pí. Šašková, Lincont p. Decastelo, Truhlárna p. Košata, Textil pí. Haklová, pí. Křížová
Hlavno, Autodíly pí. Matějková, Autodoprava p. Poulíček a p. Beran, Alfik pí. Fiedlerová, Chovatelské
potřeby So.p. Pajtáš, ZO Chotíkov  p. Novák, Motto p. Lhotský, CDF servis p. Dvořák, Střední živnostenská škola, Bytové doplňky pí. Hetfleišová, Potraviny H. Pochlovice pí. Pokorná, pí. Přibylová Liboc, p.
Bártl, p. Sedláček, pí. Hořejší, Kovářství p. Horváth, pí. Piskačová Kaceřov, včel. potř. Sokolov p. Paukner,
Universal Trading Cheb, Sedlářství p. Novák, Studio Sedmikráska, Léčivé byliny p. Mrva, Sazka pí. Bencsiková, Květiny Jarka a pí. Mulders, p. Černohorský Arnoltov, včelaři ZO Kynšperk.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o. s. Kynšperk n. Ohří

Církev

strana 17

Neboj se, toliko věř
... to uslyšel Jairos od  Ježíše ve chvíli, kdy mu zemřela dcera.
Jairos byl představeným synagogy a přišel za Ježíšem, aby pomohl jeho umírající dcerce. Ježíš souhlasil a vydal se s Jairem k jeho domovu, ale než došli, dítě zemřelo. Ti, kdo tuto zprávu donesli, přesvědčují Jaira, že je zbytečné mistra zdržovat a obtěžovat. Ježíš se však zajímá o dění kolem sebe a doporučuje
Jairovi, aby se neznepokojoval tím, co se děje ani nedal na rady okolí, ale aby věřil. Následně pak holčičku uzdraví slovy: „Děvče, pravím ti, vstaň!“
Toto je velice zkrácený obsah oddílu z Bible, který známe pod názvem Vzkříšení dcery Jairovy
(Marek 5,21-43). Naprosto jiné podnebí než u nás a proto pohřeb v den smrti, placené plačky, hluk
v domě smutku místo ticha. Událost, kterou - až na to vzkříšení- prožilo nespočet rodičů na celém světě.
Jairos svou žádostí nepochybně prokázal víru v Ježíše. Ježíš však žádá od Jaira víru ještě větší. Takovou, která je schopná překonat každou pochybnost a strach, takovou víru, která se nezastaví ani před
tou nejbolestnější a lidsky nenapravitelnou událostí.
I my se můžeme vidět v Jairově kůži. I naše víra se může dostat do krize díky nepředvídané těžkosti,
události, která převrátí náš život. Kvůli nemoci nebo dlouhotrvající obtížné situaci. Někdy naše víra
prochází různými obtížnými i absurdními situacemi. Bůh to dopouští. A rozhodně to nemusí být „trest
za hříchy“, jak bývá prezentováno. Bůh nás vede k víře, která dokáže odolat otřepaným a klamným
svodům světa. Všechny okolnosti a situace považované světem za nepřekonatelné a za konec všeho, se
dostanou až za Ježíše.
Je to tak. Mohla jsem to osobně prožít nedávno a znovu se tak ujistit o Boží ochraně a milosti.
Bůh mě vytáhl ze strachu, bezmoci a nejistoty, dal moudrost člověku, který správně diagnostikoval
a následně operoval naši dceru. Zachoval při životě mě i mého syna v kritické situaci. Znovu ukázal, že
mám kolem sebe lidi, kteří pomohou.
Neboj se, toliko věř!
evangelický sbor, D.Holubcová

Zápis dětí do 1. tříd
3. a 4. února proběhl na Základní škole v Kynšperku zápis dětí do 1. tříd.

Policie, Městská policie, Hasiči
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Policie
Kynšperští policisté prošetřovali v období od 19. 1.
do 15. 2. 2010 celkem 4 trestné činy, kdy se jednalo o:

• jeden trestný čin zanedbání povinné výživy,
kdy dluh na výživném činí 32 500 Kč
• dva případy fyzického napadení mezi odsouzenými ve věznici, kdy oba případy byly pro
závažnost činu předány k dalšímu šetření
Službě kriminální policie a vyšetřování
• krádež vybavení z restaurace
npor. Bc. Jiří Novák

Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 15. 01. 2010 do 17. 02. 2010 celkem 33 případů protiprávního jednání.
- 28 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 5 přestupků proti veřejnému pořádku
- odchycení tří toulavých psů a jejich předání majiteli
Správnímu odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří byly oznámeny čtyři přestupky proti majetku, kde se
ve všech případech jednalo o způsobenou škodu na cizím majetku krádeží, a to neoprávněnou těžbou
dřeva.
Dále byl oznámen na odbor dopravy v Sokolově jeden přestupek proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 14. 01. 2010 do 17. 02. 2010
19. 01. 2010 – Technická pomoc – jednotka likvidovala sněhové
převisy, které ohrožovaly žáky základní školy
22. 01. 2010 – Technická pomoc – jednotka byla povolána
na vytažení psa z koryta Suchého potoka. Po příjezdu bylo zjištěno, že pes je již mimo koryto
potoka.
04. 02. 2010 – Požár bytu – jednotka byla vyslána na pomoc při
zdolávání požáru bytu v Sokolově
04. 02. 2010 – Technická pomoc – jednotka pomáhala s odstraněním sněhových převisů z budovy služebny PČR
10. 02. 2010 – Dopravní nehoda – jednotka zasahovala
u dopravní nehody autobusu a nákladního vozidla
v Kynšperku n. O.
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Sport
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Kynšperský pohár
Zpráva z 24. 1. 2010
Kynšperk si upevnil vedení v tabulce a má již
4 body náskok.
L. Údolí A - Kynšperk 2:5 (2:1, 0:2, 0:2), branky:
Bobčík, Lisý – Gasparik 4, Ondráček R.. Nejlepšími hráči utkání byli: Bobčík, Lisý - Ondráček R.,
Ondráček M..
Vedení se ujal KYN ve 4. min. z hole Gasparika.
Na konci 1. třetiny LUA vyrovnalo a přidalo vedoucí
branku. Druhou i třetí třetinu vyhrál KYN shodně
2:0 a s jistotou zvítězil. Utkání bylo vyrovnané, v
kynšperském týmu opět zářil Gasparik, který v
kanadském bodování dostihl Petra Sýse z LUB.
Sestavy:
L. Údolí A: Dušek - Bobčík, Dlouhý, Hanzlíček P., Jánošík, Lisý, Munka, Trepák L., Trepák P.,
Trepák T.
Kynšperk: Pekař   - Gasparik, Gregor, Hanzlíček F., Jäger, Krautwurm, Kronika, Kubát., Mrva,
Ondráček M, Ondráček R., Řezníček.
Vyloučení: 3:4, využití 0:0, oslabení 0:1, rozhodčí Čámský
Tabulka
Kynšperk 7 5 1 1 44 : 33 11
L. Údolí A 7 3 1 3 30 : 29 7
L. Údolí B 8 1 2 5 44 : 56 4
Kanadské bodování:
24 - Gasparik Petr (KYN), Sýs Petr (LUB), 23
- Sýs Radek (LUB), 20 - Ondráček Martin (KYN),
8 - Bobčík Miroslav (LUA), Krajčovič Pavel (LUA),
7 - Kronika František (KYN), Mrva Petr (KYN), 6 Bobenič Josef (LUA), Trepák Pavel (LUA), 5 - Pisár
Milan (LUB).
Tabulka střelců:
18 - Sýs Radek (LUB), 16 - Gasparik Petr (KYN),
12 - Sýs Petr (LUB), Ondráček Martin (KYN), 5 Krajčovič Pavel (LUA), Bobenič Josef (LUA).

Zpráva z 31. 1. 2010
Vedoucí tým tabulky nezaváhal a hladce si
poradil s druhým L. Údolí A - Kynšperk 5:11 (1:2,
1:3, 3:6), branky: Krajčovič 2, Bobčík, Lisý, Trepák
P. - Ondráček M. 4, Gasparik 2, Řezníček 2, Kronika
2, Hanzlíček F. Nejlepšími hráči utkání byli: Lisý,
Bobčík - Ondráček R., Řezníček.
Skoré otevřel M. Ondráček ve 4. minutě. V
8. min. vyrovnal Bobčík. Do začátku 2. třetiny

odskočil Kynšperk na rozdíl 3 branek opět zásluhou M. Ondráčka, který na konci 1. třetiny vstřelil 2 branky. V 19. min. neproměnil M. Ondráček
trestné střílení, které bylo nařízeno za hození hole.
Konečné rozhodnutí bylo jasné v polovině 3. třetiny, kdy Kynšperk vedl již o 5 branek. Kynšperk si
tak upevnil vedení v tabulce a jeho náskok 6 bodů
je jistotou do posledních utkání.
Sestavy:
L. Údolí A: Dušek - Bobčík, Hanzlíček, Krajčovič Pa., Lisý, Manzák, Munka, Trepák L., Trepák
P., Trepák T.
Kynšperk: Hámor - Gasparik, Gregor, Hanzlíček, Kronika, Kubát, Mrva, Ondráček M., Ondráček
R., Řezníček, Vlasatý
Vyloučení: 1:2, rozhodčí Čámský
Tabulka
Kynšperk 8 6 1 1 55 : 38 13
L. Údolí A 8 3 1 4 35 : 40 7
L. Údolí B 8 1 2 5 44 : 56 4
Kanadské bodování:
28 - Gasparik Petr (KYN), 25 - Ondráček
Martin (KYN), 24 - Sýs Petr (LUB), 23 - Sýs Radek
(LUB), 10 - Kronika František (KYN), Bobčík
Miroslav (LUA), Krajčovič Pavel (LUA)
Tabulka střelců:
18 - Gasparik Petr (KYN), Sýs Radek (LUB),
16 - Ondráček Martin (KYN), 12 - Sýs Petr (LUB),
7 - Krajčovič Pavel (LUA), 5 - Kronika František
(KYN), Bobčík Miroslav (LUA), Bobenič Josef
(LUA), Řezníček Jan (KYN)
Zpráva z 7. 2. 2010
L. Údolí B nemá teoretickou šanci zvítězit v
letošním ročníku, ale pozastavilo vítězný tah Kynšperk za pohárem a udrželo si kontakt s druhým
místem L. Údolí A. O konečném vítězi ročníku se
tedy rozhodne v posledních utkáních. Může to být
KYN nebo LUA
L. Údolí B - Kynšperk 3:2 (1:1, 0:0, 2:1), branky:
Kalabza 2, Sýs R. - Gregor, Kronika. Nejlepšími
hráči utkání byli: Kalabza, Sýs P. – Ondráček R.,
Gregor.
LUB se ujalo vedení Kalabzou, Kynšperk
vyrovnal z hole Gregora. LUB se opět ujalo vedení
z hole R. Sýse, Kynšperk vyrovnal Kronikou. Rozhodující branku dal Kalabza z přesilovky
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Sestavy:
L. Údolí B: Moravec - Cába, Dofek B., Churaň
J., Churaň M., Kalabza, Krajčovič Pe., Němec, Pisár,
Sýs P., Sýs R., Škreňo, Šofrle.
Kynšperk: Hamor - Gregor, Hanzlíček, Jäger,
Krautwurm, Kronika, Mrva, Ondráček M., Ondráček R., Řezníček, Vlasatý.
Vyloučení: 1:1, využití 1:0. Rozhodčí Křenek
Tabulka
Kynšperk 8 6 1 1 57 : 38 13
L. Údolí A 8 3 1 4 35 : 40 7
L. Údolí B 8 1 2 5 44 : 58 4
Kanadské bodování:
28 - Gasparik Petr (KYN), 27 - Sýs Petr (LUB),
25 - Ondráček Martin (KYN), 24 - Sýs Radek (LUB),
11 - Kronika František (KYN), 10 - Krajčovič Pavel
(LUA), Bobčík Miroslav (LUA), 7 - Trepák Pavel
(LUA), Mrva Petr (KYN), 6 - Bobenič Josef (LUA),
Gregor Richard (KYN), 5 - Řezníček Jan (KYN),
Pisár Milan (LUB), Lisý Pavel (LUA), Kalabza Petr
(LUB), Ondráček Rostislav (KYN).
Tabulka střelců:
19 - Sýs Radek (LUB), 18 - Gasparik Petr
(KYN), 16 - Ondráček Martin (KYN), 12 - Sýs Petr
(LUB), 7 - Krajčovič Pavel (LUA), 6 - Kronika František (KYN), 5 - Řezníček Jan (KYN), Bobčík Miroslav (LUA), Bobenič Josef (LUA).

Zpráva z 14.2.2010
Derby skončilo smírně. L. Údolí A si tak udrželo naději na boj o titul. Béčko tuto šanci remizou
ztratilo. V první třetině bylo šťastnější áčko, když
ji vyhrálo 3:2. Ve druhé třetině se situace otočila a
béčko vedlo o 2 branky. Ještě na začátku 3. třetiny si
béčko udržovalo vedení o 2 branky, ale o vítězství
přišlo v polovině 3. třetiny.

L. Údolí B - L. Údolí A 7:7 (2:3, 4:1, 1:3), branky:
Sýs R. 5, Gajič, Sýs P. - Bobenič 3, Jánošík, Krajčovič,
Lisý, Trepák P. Nejlepšími hráči utkání LUB byli:
Cába, Sýs P.
Sestava LUB:
Moravec - Cába, Gajič, Churaň J., Omrai, Sýs P.,
Sýs R., Škreňo, Šofrle.
Rozhodčí Řezníček
Tabulka
Kynšperk 9 6 1 2 57 : 41 13
L. Údolí A 9 3 2 4 42 : 47 8
L. Údolí B 10 2 3 5 54 : 65 7
Kanadské bodování:
31 - Sýs Radek (LUB), 30 - Sýs Petr (LUB),
28 - Gasparik Petr (KYN), 25 - Ondráček Martin
(KYN), 14 - Krajčovič Pavel (LUA), 11 - Kronika
František (KYN), Bobčík Miroslav (LUA), 10 Bobenič Josef (LUA), 8 - Trepák Pavel (LUA), 7 Mrva Petr (KYN), 6 - Gregor Richard (KYN), Lisý
Pavel (LUA), 5 - Ondráček Rostislav (KYN), Řezníček Jan (KYN), Churaň Jan (LUB), Kalabza Petr
(LUB), Pisár Milan (LUB)
Tabulka střelců:
24 - Sýs Radek (LUB), 18 - Gasparik Petr
(KYN), 16 - Ondráček Martin (KYN), 13 - Sýs Petr
(LUB), 8 - Krajčovič Pavel (LUA), Bobenič Josef
(LUA), 6 - Kronika František (KYN), 5 - Bobčík
Miroslav (LUA), Trepák Pavel (LUA), Řezníček Jan
(KYN)
Rozhodne Kynšperk vítězstvím o letošním
držiteli poháru?
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)

EUROLIGA 2010
• 30. 12. 2009 vstoupil HC Kynšperk do nového ročníku EUROLIGY 2010 zápasem proti EHC WUNSIDEL, když na ledě v Selbu přesvědčivě zvítězil 8:2 (1:2, 3:0, 4:0), branky za Kynšperk: Gasparik 3,
Hazlíček 2, Mrva 2, Ondráček M. 1.
• 10. 1. 2010 HC Kynšperk porazil po divoké přestřelce v závěru utkání HCH Cheb 8:7 (1:2, 3:2, 4:3),
branky: Gasparik 2, Gregor 2, Ondráček M., Diosegi, Mrva a Kubát po 1.
• V dalším zápase 13. 2. 2010 porazil HC Kynšperk jednoho z favoritů soutěže LASER Cheb
• 6:2 (3:0, 2:1, 1:1), branky: Gasparik 2, Gregor 2, Řezníček a Diosegi 1.
• 15. 2. 2010 hokejisté Kynšperka nad Ohří pokračovali ve vítězném tažení i na ledě v Mitterteichu  
a místní JACK BULLS rozstříleli 12:6 (3:1, 5:3, 4:2), branky: Kronika 4, Ondráček M. 3, Gasparik,
Gregor, Rezníček, Diosegi, Jager po 1, Gasparik zaznamenal 6 asistencí.
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Senioři hodnotili a bavili se
o činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami v roce 2009 a o plánech na rok 2010. Účast
členů byla velká. Setkání mělo pracovní i přátelský ráz. Vyvrcholením byla hudební rozcvička členů
a country tanec. Byl to moment, ve kterém všichni zapomněli na svůj věk i zdravotní potíže. Jen tak
dále...
Mgr. H. Petrášová

Tyfloservis
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obecně prospěšná společnost

Máte potíže s viděním?
Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové chvíli je
potřebná pomoc. Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu, o.p.s.
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti. Pro slabozraké osoby máme v našem středisku širokou škálu optických pomůcek.
Věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a šedý zákal patří
v Evropě k nejčastějším onemocněním zraku. Bývají spojena s vážným oslabením vidění, které
obvykle nelze zlepšit předepsáním silnějších dioptrických
brýlí, což přináší řadu problémů v praktickém životě. Zklamaní pacienti nebo jejich blízcí se
po takovém zjištění často obracejí na nejbližší prodejnu oční optiky, kde zakoupí lupu s velkým
zorným polem a malým zvětšením. Výsledkem bývá malé a krátkodobé zlepšení, častěji však
obtíže přetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí pacienti si proto myslí, že se nedá již nic dělat,
a lupy odloží. V takové chvíli by měli mít k dispozici informace o řadě speciálních pomůcek, které
mohou vidění výrazně zlepšit.  
Možná nevíte, že existují:
speciální optické pomůcky s velkým, zvětšením a osvětlením; televizní kamerové zvětšovací
lupy; neoptické pomůcky ke zkvalitnění zrakové práce; knihy a časopisy ve zvětšeném písmu;
knihy a časopisy ve zvukové podobě; služby pro lidi s vážným postižením zraku.
Dolní věková hranice našich klientů je stanovena na 15 let.
Co dále nabízíme:
proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek, a pomůcky pro sebeobsluhu
prostorovou orientaci tj. chůzi s bílou holí
výcvik prostorové orientace
nácvik psaní na kancelářském stroji a klávesnici počítače,
výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme zdarma.
						
TYFLOSERVIS, o.p.s.				
Mozartova 444/6				
360 20 Karlovy Vary				
www.tyfloservis.cz

Tel./fax: 353 236 068
mobil: 608 572 345/6
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz
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Základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří č. 201
Kynologický klub v našem
městě ani v zimě nezahálí
a v době výcvikových dní je
plný života. Cvičí se poslušnost,
obrana a agility, i když je venku
-20 stupňů nebo chumelí :o) Psi
mají své teplé kožíšky a když ne,
mají slušivé oblečky. Páníčci se
zahřejí pohybem, a nebo v klubovně teplým čajem :o) Náš
výcvikář Pavel Hora je v pohybu
neustále po celý výcvik a všichni
velice obdivujeme jeho fyzičku
a naši psi ho milují, protože pro
ně vymyslí vždy něco nového :o)
Více informací a fotografií si
můžete prohlédnout na webových stránkách
www.zko-kynsperk.webnode.cz
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
1/2 stránky A6…………………300,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč
Inzerce v barvě …………….  2.500,- Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu
a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG či PDF v požadované velikosti A5 (celá strana
na výšku), A6(půl strany na šířku), A7(čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo odevzdávejte do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
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- zaznějí nejznámější písně a dueta z operet a
muzikálů v podání operetních a
muzikálových zpěváků
- vstupné v předprodeji 70,- Kč
- hodinu před konáním 110,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

PONDĚLÍ 29. BŘEZNA 2010
OD 19.00 HOD.

A ŠANSONOVÝCH MELODIÍ

VEČER OPERETNÍCH, MUZIKÁLOVÝCH

Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří

- možnost rezervace na tel: 352 683 085

- vstupné v předprodeji 310,- Kč
- hodinu před konáním 340,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

sobota 20. března 2010 od 19.00 hod.
v sále kina

KONCERT BRONZOVÉ SLAVICE
PRO ROK 2009

EWA FARNA

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad
Ohří
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
12.30 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Středa:
Čtvrtek:
Novinky na policích

PRO DOSPĚLÉ:
Martinek,B. - Prezidentský hajný vzpomíná, Rose,M. Stíny, Jaud,T. - Úplný idiot, Janečková,K. - Srdce v písku,
Berry,S. – Třetí tajemství, Brown,D. – Ztracený symbol,
Miron,V. – Deset, Hislop,V. – Návrat, Wozencraft,K. –
Wanted, Forsyth,S. – Zotročená, Franc,V. – Jak na Nový
rok, Byrne, R. – Tajemství,
Historie:
Howell,H. - Dobyvatel z Vysočiny, Roberts,N. - Kouzla
osudu, Lindsey,J. - Dáma a námořník, Janečková,K. –
Ďábelská tvář, Vaňková,L. – Cestou krále, Alexander,V. –
Svedení pravého gentlemana,
Detektivky a thrillery:
Patterson,J. - Podraz, Deaver,J. Kříže u cesty, James,P. Hon se smrtí, Baldacci,D. - Chytrému napověz, Korbař,T.
- Opičí tlapka, McDermid,V. - Bez krve na rukou, James,P.
- Muž v černé kukle, Clark,M.H. - Vánoční zloděj, Gardner,L. – Řekni sbohem, Clark.M.H. – Zrychlený tep,

Jacobs,K. – Jako od maminky, Duborgel,V. – útěk z pekla
Opus Dey, Braun,L.J. – Kočka, která měla 60 vousků,
Romány pro ženy:
Medeiros,T. – Do svítání tvá, Mahler,F. – Dáma z hotelu
Grand, Cartland,B. – Květy vášně, Walden,L. – Půlnoční rituál, Mayerová,Š.K. – Střípky času, Howell,H. –
Nástrahy vášně, Quick,A. – O život, Procházková,E. – A
mám, co jsem chtěla
Naučná literatura:
Kaiser, D. – Disident Václav Havel, Rétyi,A. – Spiknutí
proti světu
PRO DĚTI:
Smith,L.J. - Upíří deníky-Zášť,Temné shledání 3a4 část,  
Lord,G. – Spiknutí Leden, Únor, Hrochová,L. – Přátelství
z nebes, Nachtmanová,P. – Tanec v květinovém dešti,
Černý,I. – Miluji tě!, Flanagan,J. – Hraničářův učeň VII,
Abedi,I. – Lola novinářkou
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury: Drijverová,M. – Zlobilky, Mrázková,D. –
Písně mravenčí chůvy
Milí čtenáři, na stránkách knihovny jsme pro Vás připravili on-line katalog ze kterého si můžete z pohodlí
domova vybírat, ale i rezervovat tituly, které by jste si rádi
přečetli.
Za knihovnu Irena Zolotarová

AKCE A POŘADY MKS
BŘEZEN 2010

5. – 27.3. ........................ ve výstavní síni Panský dům

VÝSTAVA MÉHO ŽIVOTA
JIŘÍ SCHRAMHAUSER
- vernisáž 5.3. od 17.00 hod.

středa 17.3. ...........................od 19.00 hod. v sále kina

NĚKDO TO RÁD V KINĚ

TANEČNĚ ZÁBAVNÁ ČINOHRA
- vstupné v předprodeji 170,- Kč
- hodinu před konáním 220,- Kč
- předprodej vstupenek již  v kině

sobota 20.3. . .........................od 19.00 hod. v sále kina

EWA FARNA

KONCERT BRONZOVÉ SLAVICE PRO ROK 2009
- vstupné v předprodeji 310,- Kč
- hodinu před konáním 340,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

pondělí 29.3. ........................od 19.00 hod. v sále kina

VEČER OPERETNÍCH, MUZIKÁLOVÝCH
A ŠANSONOVÝCH MELODIÍ

- zaznějí nejznámější písně a dueta z operet a muzikálů
v  podání operetních a muzikálových zpěváků
- vstupné v předprodeji 70,- Kč
- hodinu před konáním 110,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2010.............................
čtvrtek 1.- 30.4 .............. ve výstavní síni Panský dům

KALEIDOSKOP DER TRÄUME
HELMUT WINDRICH
- výstava fotografií
- vernisáž 1.4. od 17.00 hod.

Dia – Show: VELKÁ CESTA PO ČÍNĚ
16.4. od 16.00 hod. ve výstavní síni Panský dům

Kultura
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2010

úterý 2.3. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

sto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená
planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou
vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své
průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou
hodnotu. Film v českém znění.   Hrají: Zoe Saldana, Sigourney Weaver a další. USA/VB, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 161 min.

„Love and Dance” je film, v němž se mezi
rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první
krůčky hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí. Hlavní hrdinka snímku, začínající
novinářka Hania, nesměle přešlapuje na prahu
kariéry. Právě dostala úkol, jenž se má stát jejím
vstupním testem. Hrají: Mateusz Damiecki, Izabella Miko, Violetta Arlak a další.  Polsko, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 123 min.

čtvrtek 11.3. . ...........................................ve 20.00 hod.

LOVE AND DANCE *

čtvrtek 4.3. . .............................................ve 20.00 hod.

SAMEC

Touží po něm každá, ale ne každá ho může
mít... Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. Nikki
(Ashton Kutscher) si je velmi dobře vědom svých
kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě
vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou
se podívá. Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche,
Margarita Levieva a další. USA, MN 15, vstupné
70,- Kč, délka 97 min.

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH *

V romantické komedii Můj život v ruinách
najde turistická průvodkyně Georgia (Nia Vardalos) sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli,
kdy to nejmíň čeká. Americká profesorka historie která, nemá štěstí ani v lásce ani v práci, se
rozhodne vydat do Řecka, země svých předků,
aby zde našla pravé kouzlo života, neboli “kefi”,
jak tomu Řekové říkají…   Hrají: Nia Vardalos,
Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss a další.  USA/
Španělsko, MP, vstupné 55,- Kč, délka 96 min.
úterý 16.3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

FAME – CESTA ZA SLÁVOU *

úterý 9.3. . ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

AVATAR *

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět
za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou napro-

Remake slavného filmu z roku 1980. FAME
(Sláva) představuje talentovanou skupinu zpěváků,
tanečníků, herců i umělců během čtyř let na střední
škole hereckých umění, kde se scházejí studenti
z veškerých společenských postavení a mají tak
šanci prožít své sny a dosáhnout skutečné a trvalé
slávy..., která přichází jen s talentem, oddaností
a tvrdou prací. Film také souvisí se vším ostatním,
co ke střední škole patří - bouřlivý čas školních

Kino

strana 30

úloh, hlubokých   přátelství a nadějných romancí.
Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iaconoa další.  
USA, MP,  vstupné 55,- Kč, délka 107 min.
čtvrtek 18.3. . ...........................................ve 20.00 hod.

KNIHA PŘEŽITÍ *

jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které by
mohlo zničit celou zemi. Hrají: Robert Downey Jr.,
Jude Law, Mark Strong a další.  VB/Austrálie, MP
12, vstupné 65,- Kč, délka 128 min.
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let
po konečné válce, prochází pustinami kontinentu,
který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem
něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy.
Civilizace neexistuje, zákony neplatí.  Cesty patří
gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli
botám, kvůli hltu vody... nebo prostě jen tak. Ale
na tohoto poutníka nestačí. Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis a další. USA, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 118 min.
úterý 23.3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

MORGANOVI *

Komedie Morganovi vypráví příběh velice
úspěšného manželského páru z Manhattanu, Paula
a Meryl Morganových (Hugh Grant a Sarah Jessica Parker), jejichž dokonalý život má jen jedinou
chybičku – rozpadá se jim manželství. Problémy
v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně
osud chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou
se středem zájmu nájemného zabijáka. FBI se je
jakožto svědky snaží ochránit a pošle proto Morganovi z jejich milovaného New Yorku do malého
městečka ve Wyomingu, kde je partnerský vztah,
který narážel na jistá úskalí, nucen čelit Skalistým
horám... USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 103 min.
čtvrtek 25.3. . ...........................................ve 20.00 hod.

SHERLOCK HOLMES

Nové dynamické zpracování nejznámějšího
díla Sira Arthura Conana Doyla “Sherlock Holmes”
přináší Holmesovi a jeho věrnému   partnerovi
Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící

úterý 30.3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 *

Ještě větší a zábavnější pokračování CHIPMUNKŮ, kteří fungují jako zábavná a zároveň
moc demoliční četa.   Tentokrát se jim do cesty
připlete dívčí trio CHIPETTEK, a to teprve začne
tanec.  Najdou si nové partnerky ? Kombinovaný
film ( hraný + animovaný ) a SKVĚLÁ KOMEDIE
určená především dětským i velkým divákům.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 30,- Kč,
délka 88 min.
PŘIPRAVUJEME...........................................................
PROGRAM KINA NA DUBEN  2010           
LÍTÁM V TOM, KAWASAKIHO RŮŽE
                                       

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. * =
uplatnění volného vstupu na kartu
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Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří

HRAJEME PRO DĚTI
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

_____________________________________________
Pondělí 8.3. v 11.00 hod.

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o
malém Arthurovi. Tentokrát se Arthur vydá do
říše Minimojů zachránit princeznu Selenii,
které hrozí nebezpečí. Podívaná pro malé i
velké. Vstupné 40,- Kč, délka 93 min.
Středa 10.3. v 11.00 hod.

PLANETA 51

Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným
životem v útulných domcích na předměstí,
vychovávají děti, venčí psíky... Poklidnou
idylku ruší jen strach z mimozemské invaze.
Jejich obavy se jednoho dne naplní... Astronaut
NASA, kapitán Charles "Chuck" Baker,
přistane s vesmírnou lodí spousty světelných
let od domova. Domnívá se, že nadešel velký
okamžik a on objevil neosídlenou planetu.
Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Přistál uprostřed zahrady
zrovna v době, kdy si rodina zelených starousedlíků užívá grilovací párty.. Vstupné 65,- Kč,
délka 91 min.
Pátek 12.3. v 11.00 hod.

PRINCEZNA A ŽABÁK

Všichni známe pohádku, ve které spanilá
princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se
promění v krásného prince, s princeznou se
ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve
filmu Princezna a žabák k polibku mezi
princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek
je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řady
překvapení, kterými tato třaskavá směs
rozverného humoru, napětí, hudby a citu
oplývá. Láska si ale nakonec vždycky cestu
najde - ať už mezi princem a princeznou... nebo mezi žabákem a žábou.. Vstupné 30,- Kč,
délka 97 min.
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Uzávěrka příspěvků je vždy 15.v měsíci.Za obsah příspěvků ručí autoři.Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Březnové číslo vychází  1.3. 2010  
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Sedací soupravy M. Janík
-

široký sortiment sedacích souprav, letiště – válendy
sedačky lze vyrobit dle vašeho přání a vámi požadovaných rozměrů
bez příplatku za atyp!
výběr až ze 400 druhů potahových látek
prodáváme zboží českého výrobce
vysoká kvalita za rozumnou cenu
rozvoz zboží zajištěn
Ulice 1. Máje, Habartov (100 m od čerpací stanice)
Tel.: 603 347 481
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Upozornění
Znovu otevřeno soukromé ubytování
u Babických – naproti restauraci Kašna,
ulice H. K. Borovského 824,
Kynšperk nad Ohří
Tel.: +420 739 064 396
+ 420 737 431 893
E-mail: babicka-jana@email.cz
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Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o.

___________________________________________________________________
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám hypoteční
úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny pro
Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ od 16.00 do 17.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete
na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz
Nabízíme k prodeji:
- 1+0 v os. vl., Kynšperk n/O, po rek., u Penny, 1. patro, cena 320.000,-Kč
- 1+4 v os.vl., Kynšperk n/O, sídliště „U Pivovaru“, 4. patro, cena 880.000,-Kč
- 1+2 v os.vl., Sokolov, po rek. Spartakiádní ul., 5.patro, cena 980.000,- Kč
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 30. prosince 2009
mimořádné jednání (upravená verze)

č. 474

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle
přílohy č.1 tohoto usnesení.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René  Bolvari   v.r.
starosta

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 20. ledna 2010
(upravená verze)

č. 1

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o dílo mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Správou
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 25233556, na činnosti – čištění a úklid města
včetně zimní údržby, provozování a údržba veřejného osvětlení,
pomníků, kašen a věžních hodin, provádění výzdoby města, správa
a údržba komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících
v majetku města, svoz komunálního odpadu a správa a údržba
veřejné zeleně ve městě včetně souvisejících technických zařízení
na rok 2010, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení na období od 1.
2. 2010 do 31. 12. 2010,
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit do 28. 2. 2011 a dále
každoročně do 28. 2. podrobnou zprávu o plnění smlouvy za předchozí rok.

č. 2

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. Chebská čp. 492 v Kynšperku
nad Ohří XXX za podmínek:
- doba pronájmu na dobu neurčitou
- výše nájemného 600,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
k uzavření nájemní smlouvy, ve znění doplněném o výše uvedené
body.

č. 3

Rada města Kynšperk nad Ohří
v působnosti valné hromady
1. p r o j e d n a l a předložený materiál a
2. b e r e n a v ě d o m í
rozbor hospodaření (účetní uzávěrku) Správy majetku Kynšperk
nad Ohří spol. s. r. o. k 30. 09. 2009, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 4

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí pří-

spěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří.

č. 5

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
ponechání nevyčerpaného účelového příspěvku v roce 2009
ve výši 40 tis. Kč v rozpočtu roku 2010 příspěvkové organizace
Základní škola Kynšperk nad Ohří.

č. 6

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
převod finančních prostředků ve výši 124.583,00 Kč z rezervního
fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Základní
školy Kynšperk nad Ohří na základě žádosti ředitele a
2. u k l á d á
řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří zajistit převod finančních prostředků ve schválené výši z rezervního do investičního
fondu.

č. 7

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o závodním stravování na rok 2010 se Střední
živnostenskou školou, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy.

č. 8

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o účelovou dotaci z Krajského programu prevence kriminality pro rok 2010 na projekt „Areál zdraví ve Školní
ulici, Kynšperk nad Ohří – bikrosová dráha“, který je ve výši 449
157,-- Kč včetně DPH,
2. s c h v a l u j e
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v minimální
výši 20 % celkových způsobilých nákladů projektu, tj. 99 157,-- Kč
včetně DPH, jako spoluúčast města na realizaci výše uvedeného
projektu a
3. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
na nejbližším jednání předložení projektu akce „Areál zdraví ve
Školní ulici, Kynšperk nad Ohří – bikrosová dráha“ a zajištění
zdrojů na její financování.

č. 9

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. v y j a d ř u j e
nesouhlas se zřízením věcného břemene k nemovitosti budově
bez čp/če ve vlastnictví společnosti KAPUNE Group a. s., stojící
na pozemku parc. č. 84/7 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří dle geometrického plánu č. 1170144/2009, předloženého žalobcem Okresnímu soudu v Sokolově,
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2. p o v ě ř u j e
Advokátní kancelář Šendera a Čihák, JUDr. Richarda Šenderu,
k zastupování města v této záležitosti a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města JUDr.
Richardu Šenderovi a zajistit potřebné dokumenty na jiné řešení
této záležitosti.

č. 10

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
a) s prodloužením souhlasu s dočasnou stavbou na pozemcích ve
vlastnictví města:
Prodloužením povolení dočasné stavby montované garáže pro
2 osobní automobily na pozemku parc. č. 1134 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří XXX,
b) s realizací stavby na pozemku sousedícím s pozemky ve vlastnictví města:
Vybudováním zahradní pergoly o ploše 10,50 m2 na pozemku
parc. č. 1137/8 v k.ú. Kynšperk nad Ohří u rodinného domku
ve vlastnictví XXX a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem souhlasů.

č. 11

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky pro
zahradu č. 4 v zahrádkářské osadě č. 3 užívanou XXX, na části
pozemku parc. č. 1299/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém
Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří, zastoupený
Ing. Josefem Baronem, do 31. 12. 2012.

č. 12

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
možnost splátek dluhu XXX v deseti měsíčních za sebou jdoucích
splátkách za těchto podmínek:
a) dlužná částka bude úročena 3 % ročně,
b) v případě porušení závazku za sebou jdoucích měsíčních splátek se toto rozhodnutí rady města ruší a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru:
a) vyrozumět žadatele o schválení splátek předmětné pohledávky
města,
b) v případě porušení závazku XXX předat pohledávku k soudnímu vymáhání právnímu zástupci města.

č. 13

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa pro invalidy
v ulici Dlouhá v Kynšperku nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města a zajistit osazení dopravního značení.

č. 14

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
odpis pohledávky Města Kynšperk nad Ohří za nájemné na část
pozemku parc. č. 618 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za rok 2008
a 2009 po zemřelém XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit odpis pohledávek z účetnictví města do 31. 01. 2010.

č. 15

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
revokaci svého usnesení č. 308 ze dne 26. 08. 2009 a to v bodě 1. písm.
a) v řádku druhém nahrazuje text „o výměře cca 241 m2“ slovy „o

výměře cca 270 m2“ a v bodě 1. písm. b) v řádku druhém nahrazuje
text „o výměře cca 2403 m2“ slovy „o výměře cca 2374 m2“,
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 47 ze dne 23.
09. 2009 a to v bodě 1. písm. a) v řádu druhém nahradit text „o
výměře cca 241 m2“ slovy „o výměře cca 270 m2“ a v bodě 1.
písm. b) v řádku druhém nahradit text „o výměře cca 2403 m2“
slovy „o výměře cca 2374 m2“ a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.

č. 16

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) pronájem pozemku p. č. 1286/2, p. č. 1561/5, p. č. 838/2, p. č.
1120/1, p. č. 1174/8, p. č. 1185/1, p. č. 1185/2, p. č. 1545/1, p. č.
1552/1 a část p. č. 1555/1 o výměře 1604 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří za cenu 0,054 Kč/m2/rok s každoročním navýšením
o inflaci, p. č. 211/5, p. č. 123/1 a část p. č. 212/2 o výměře 1604
m2 v k. ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří za cenu 0,0221 Kč/m2/
rok s každoročním navýšením o inflaci, p. č. 106 a část p. č. 98/7
o výměře 1668 m2 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří za cenu
0,0447 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a p. č. 61
v k. ú. Kamenný Dvůr za cenu 0,0359 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci XXX,
b) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX ze dne 07. 02. 2001, dle dodatku č. 1 na
pozemky parc. č. 218/1, 218/2 a 218/3 v k. ú. Zlatá u Kynšperka
nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
c) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 162 N 05/67 uzavřenou mezi
Pozemkovým fondem ČR, Územní pracoviště Sokolov, Nádražní
11, Sokolov a XXX, která přešla na Město Kynšperk nad Ohří, ze
dne 25. 07. 2005 na pozemky parc. č. 1236/1 a parc. č. 1236/9 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy a vyhotovení dodatků zpětně k 01. 01. 2010.

č. 17

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 939 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX dohodou ke dni 31.
12. 2009,
b) pronájem části pozemku parc. č. 939 (ostatní plocha) o výměře
182 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,37 Kč/m2/
rok s každoročním navýšením o inflaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody
o ukončení nájmu ke dni 31. 12. 2009 a vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou se zpětnou účinností ke dni 01. 01.
2010 s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

č. 18

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1366/1 (zahrada) o
výměře 263 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 19

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 814/3 (zastavěná plocha) o
výměře 74 m2, parc. č. 815/2 (zastavěná plocha) o výměře 63 m2,
parc. č. 815/3 (zastavěná plocha) o výměře 59 m2, parc. č. 816/1
(zahrada) o výměře 203 m2 a parc. č. 816/3 (zahrada) o výměře 32
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
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2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 20

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 58/3 (trvalý travní porost) o
výměře 408 m2 a pozemku parc. č. 92/1 (ostatní plocha) o výměře
200 m2 oba v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 21

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s XXX s účinností od 01. 01. 2010 - na dobu
neurčitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 21. 01. 2010 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.

č. 22

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r e v o k u j e
svoje usnesení č. 472 ze dne 21. 12. 2009 tak, že slovo „odměna“
nahrazuje slovy „ finanční dar“.

strana 5
č. 23

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na stavební práce na akci „Výměna kotlů ústředního topení včetně vyvložkování komínu v budově mateřské
školy v Zahradní ulici čp. 385, Kynšperk nad Ohří“,
2. s c h v a l u j e
a) zadat zakázku firmě Torema s.r.o., Gagarinova 1934, 356 01
Sokolov,
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
3. p o v ě ř u j e
ředitelku mateřské školy podpisem smlouvy o dílo.

č. 24

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. u d ě l u j e s o u h l a s
s použitím znaku Města Kynšperk nad Ohří a fotografií města v
publikaci, kterou u příležitosti 10. výročí samostatné existence
věznice vydává Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č.p. 52, 357 51
Kynšperk nad Ohří, zastoupená ředitelem plk. Mgr. Vlastimilem
Křížem.

č. 25

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pořízení historického pečetidla se znakem Města Kynšperk nad
Ohří v ceně 2000,- Kč od starožitníka p. Miloslava Kurteje, Galerie Antique Starožitnosti, Jungmannovo nám. 438, 284 01 Kutná
Hora, IČ: 712 85 032.
Ing. Josef Baron v.r.
René Bolvari v.r.
místostarosta
starosta

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 3. února 2010
(upravená verze)

č. 26

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
Oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se sídlem v Karlových Varech poskytnutí příspěvku.

č. 27

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
předávací protokol o bezplatném předání technického zhodnocení Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A.
Komenského 540, IČ: 69978883, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem předávacího protokolu.

č. 28

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31. 10. 2009 u
organizačních složek města, městského úřadu a města samotného,
2. s c h v a l u j e
vyřazení navrženého majetku z majetku organizačních složek
města a městského úřadu formou fyzické likvidace. Jedná se
o majetek, který je neupotřebitelný, nefunkční a neplní svůj účel,
dle příloh č. 1 - 15 tohoto usnesení a
3. u k l á d á
odpovědným pracovníkům organizačních složek města a městského úřadu předat protokol o provedené fyzické likvidaci na
finanční odbor městského úřadu.

č. 29

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r e v o k u j e
usnesení č. 450 ze dne 16. 12. 2009 tak, že se částka „80.242,00 Kč“
nahrazuje částkou „39.292,00 Kč“.

č. 30

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurzní komisi pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
okres Sokolov, příspěvková organizace XXX,
2. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice konkurzní komise Bc. P. Cibovou – zaměstnance
zřizovatele a
3. u k l á d á
tajemnici konkurzní komise seznámit členy konkurzní komise
s jejich jmenováním, místem a časem konání jednání komise a
programem jednání.

č. 31

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s přijetím daru (elektroakustické zařízení v ceně 28 055,- Kč) od
Města Karlovy Vary pro Městské kulturní středisko v Kynšperku
nad Ohří, příspěvková organizace a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem darovací smlouvy.

č. 32

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s účastí Města Kynšperk nad Ohří v projektu „Propagační
kampaň Za krásami MAS Sokolovsko“ s finanční účastí ve výši
159.000,- Kč a
2. u k l á d á
vedoucí správního a sociálního odboru sdělit rozhodnutí rady
města Místní akční skupině Sokolovska.

č. 33
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Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pro školní rok 2009/2010 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres
Sokolov, příspěvková organizace dle ust. § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „školský zákon“) do 4 dětí na každou třídu,
tzn. do 28 dětí na každou třídu mateřské školy, za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

č. 34

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX
v Kynšperku nad Ohří s nájemcem bytu XXX na dobu určitou
1 rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 35

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky
pro zahradu č. 3 v zahrádkářské osadě č. 6 užívanou XXX na
části pozemku parc. č. 1462/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, pronajatém Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří,
zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31. 12. 2012,
b) prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky
pro zahradu č. 30 v zahrádkářské osadě č. 4 užívanou XXX na
části pozemku parc. č. 1233/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, pronajatém Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří,
zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31. 12. 2012 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení souhlasů
vlastníka.

č. 36

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
revokaci svého usnesení č. 2 ze dne 20. 1. 2010 a to:
ruší poslední podmínku schváleného pronájmu nebytového prostoru v ul. Chebská čp. 492 v Kynšperku nad Ohří XXX ve znění:
- nájemce si zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelie a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor.

č. 37

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 11 ke smlouvě o pronájmu a provozování zařízení
pro rozvody vody, odkanalizování a čištění odpadních vod, uzavřené dne 26. 11. 1998 mezi Městem Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454
a Vodohospodářskou společností Sokolov, s. r. o., Dimitrovova
1619, 356 44 Sokolov, IČ: 45351325, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení, s účinností od 01. 01. 2010,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 38

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi XXX a Městem
Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří, ze dne 11. 08. 2008 na pozemek parc. č.
18 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 1 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dodatku se
zpětnou účinností ke dni 01. 01. 2010.

č. 39

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Českým zahrádkářským svazem, základní organizace Kynšperk nad Ohří, zastoupená Ing. Josefem Baronem, bytem Hornická 796, Kynšperk nad
Ohří a Městem Kynšperk nad Ohří, ze dne 03. 11. 2008 na pozemek parc. č. 938 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 1 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dodatku se
zpětnou účinností ke dni 01. 01. 2010.

č. 40

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa v ulici U Pivovaru
XXX na rok 2010 z důvodu péče o XXX za cenu 1.200,-- Kč/rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vystavit žadateli platební výměr
za zábor veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího
místa na rok 2010 a zajistit osazení dopravní značky.

č. 41

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s XXX fyzickou osobou, oprávněnou
k podnikání s účinností od 01. 02. 2010 - na dobu neurčitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15. 02. 2010 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.

č. 42

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodej následujícího zařízení:
1. Motorový hydraulický agregát HAM 63
2. Motorový hydraulický agregát MHAM G 2, typové číslo 350
900 0, výrobní číslo 02.03.002
3. Ostatní příslušenství vyprošťovacího zařízení
– vše uvedeno v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení, firmě L. C. Truckcentrum s. r. o., se sídlem Kraslická 77, 357 04 Lomnice u Sokolova, IČ: 28000641,
2. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou firmou a
3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této kupní smlouvy, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto usnesení.
Ing. Josef Baron v.r.
René Bolvari v.r.
místostarosta
starosta
„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.
V přehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporučující.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
Prodej 16h Kynšperk nad Ohří
/u techn.služeb – ul. SNP/

Prodej 18.3.2010
při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!
Kuřice černé, červené

18týd.

150,-Kč

Prodej 27.4.2010
Kuřice černé, červené

14-18týd. 130-150,-Kč

Kačeny pekingské /bílé
brojlerové/

1-3týd.

60-80,-Kč

Moularden /kříženec
pižmové+peking.kachny/

1-3týd.

60-80,-Kč

Kačeny barbarie /
husokačeny/

1-3týd.

90-110,-Kč

Husy /bílé/

1-3týd. 130-150,-Kč

Husy /landeské/

1-3týd. 130-150,-Kč

Krůty /kanadské širokoprsé
brojlerové/

6-8týd. 250-290,-Kč

Prodej 7.6.2010
při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst
drůbeže/
Kuřice černé, červené

14-18týd. 130-150,-Kč

Kačeny pekingské /bílé
brojlerové/

1-3týd.

60-80,-Kč

Moularden /kříženec
pižmové+peking.kachny/

1-3týd.

60-80,-Kč

Kačeny barbarie /
husokačeny/

1-3týd.

90-110,-Kč

Husy /bílé/

1-3týd. 130-150,-Kč

Husy /landeské/

1-3týd. 130-150,-Kč

Krůty /kanadské širokoprsé
brojlerové/

6-8týd. 250-290,-Kč

Prodej 16.9.2010
Kuřice černé, červené

14-18týd. 130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

Navštivte

léčebné
masáže

Evy Andresíkové
na nové adrese:
Chebská 386,
Kynšperk nad
Ohří
Objednávky na
tel. č.:

775 278 489
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Nově otevřený

Second hand Míša
- nachází se u autobusového nádraží za tabákem Catex

nabízí prodej značkového oblečení
dámské, pánské, dětské
ale i bytové doplňky
Vše za velmi přijatelné ceny!
Otevírací doba:
po – pá 8.00 – 16.00 hodin

