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Střípky z majetkového odboru
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 3.3.2010 schválilo rozpočtové opatření č.
1 k rozpočtu města na rok 2010. Jelikož dlouhodobě v roce 2009 nebyly naplňovány rozpočtové daňové příjmy, tedy město nemělo
příjmy obvyklé, muselo být přistoupeno
k uvolnění finančních prostředků z prodeje
bytů, získaných v minulých letech. Díky
tomu budeme moci uskutečnit potřebné
rekonstrukce vodovodu v ulici Chebská
a na náměstí 5. května za cca 850 tisíc Kč,
rekonstrukci a modernizaci prostranství
mezi školami v ulici Jana A. Komenského
za cca 4 miliony Kč, vybudování parkoviště
u Mateřské školy v Zahradní ulici za cca 240
tisíc Kč, výstavbu vodovodu, dešťové kanalizace a štěrkové komunikace na odbočce
z ulice Truhlářská k plánovaným čtyřem
rodinným domkům za cca 400 tisíc Kč a další
drobnější akce. V případě, že by se finanční
situace zlepšila, budou radou města vybrány
k realizaci další připravené akce.
Samozřejmě musím zmínit i výstavbu
souběžné místní komunikace IV. třídy (víceúčelového chodníku) mezi Kynšperkem
a Kamenným Dvorem za cca 2,3 milionu
Kč, kdy 1,8 milionu Kč je poskytnuto dotací
od Místní akční skupiny Sokolovsko, jejíž
jsme členem.

I přes skutečnost, že i Karlovarský
kraj snížil pro tento rok finanční částky
na dotační programy pro obce, jsme podali
žádosti o dotace na pokračování obnovy
kaple na Kamenném Dvoře a pokračování
výstavby naučné stezky u rybníku Sýkorák,
která by měla mít ještě 2 etapy do dokončení.
K provedení výstavby místní komunikace
z Kynšperka na Kamenný Dvůr a na výstavbu
parkoviště v ulici Zahradní jsem předali prováděcí firmě staveniště. Předpokládáme, že
práce budou zahájeny v průběhu dubna, tak
aby byly dokončeny do začátku letní sezóny.
Zkomplikovala se příprava rekonstrukce
parkoviště v ulici Krátká, kdy společnost
ČEZ, která zde má uloženy své kabely, požaduje jejich přeložení. Tomu by mělo předcházet zpracování projektové dokumentace,
vyřízení územního a stavebního povolení
a hlavně by bylo potřeba zajistit částku cca
400 tisíc Kč na realizaci přeložky. Jednáme
ještě se zástupci ČEZu o možné levnější
a hlavně rychlejší variantě. Pokud se nám to
povede, bylo by možné připravovanou rekonstrukci provést ještě v tomto roce, zvýšit tak
kapacitu parkoviště a zlepšit i vzhled prostranství u kotelny.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:
-

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.

- byt č. 6 o velikosti 2+kk o výměře 45,36 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.

Z města

strana 3

Nabídka nebytových prostorů v majetku města do nájmu:
•

nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu čp. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk
nad Ohří o výměře 72 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

Informace pro dlužníky
Dne 12. března 2010 se Město Kynšperk nad Ohří zaregistrovalo jako státní instituce v Centrálním registru dlužníků České republiky. K tomuto kroku jsem přistoupil
po účetní uzávěrce, protože občané města k dnešnímu dni dluží městu jen na poplatcích
za komunální odpad a poplatky ze psů 3.200.000,-Kč. Další výraznou částkou jsou dluhy
na nájemném a pokuty. V loňském roce bylo učiněno několik výzev k zaplacení, ale bez
viditelného výsledku.

Co je CERD
CERD - Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. Zprostředkovává zobrazení údajů
vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází
soukromých subjektů atd.

Další informace na: www.centralniregistrdluzniku.cz
Jak registr pracuje:
1) dlužník bude vložen do Centrálního registru dlužníků a ihned si pohledávku převezme k vymáhání smluvní advokátní kancelář nebo exekutor
2) po vymožení pohledávky bude městu zaslána dlužná částka a dlužník hradí náklady
vymáhání
3) do zaplacení dlužné částky bude dlužník veden v rejstříku dlužníků, do kterého mají
přístup všechny bankovní a nebankovní instituce. V případě žádosti o úvěr, hypotéku,
leasing nebo obyčejná smlouva s mobilním operátorem nebude dlužníku poskytnuta
Bc. Roman Říha
tajemník MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Upozornění pro občany
Máte trvalé bydliště na ohlašovně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, nezdržujete se často v místě
svého trvalého pobytu? Potom doporučujeme sledovat úřední desku.
Každý správní orgán je povinen dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě
veřejně přístupná občanům a současně je povinen obsah úřední desky zveřejnit i dálkovým přístupem.
Město Kynšperk nad Ohří má zřízenu úřední desku na budově Městského úřadu, v Komenského ulici č.p.
221, dálkový přístup k úřední desce je na webových stránkách www.kynsperk.cz, sekce radnice, úřední
deska.
Na úřední desce jsou zveřejňovány například veřejné vyhlášky o doručení a uložení písemností
z různých úřadů, dražební vyhlášky, exekuční příkazy, výstražné informace, záměry pronájmů a prodejů
pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města, výběrová řízení, nabídky bytů do nájmu, zjišťovací řízení,
prodeje vyřazeného majetku, oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení trvalého pobytu, oznámení
o zahájení územního řízení o umístění stavby a další.
Doručované písemnosti na úřední desce jsou po ukončení úložní lhůty považovány za doručené
adresátovi.
Za správní a sociální odbor
Alena Kadavá

Adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel
S účinností od 01. 07. 2009 došlo k novele zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).
Doplněné ustanovení § 10b stanoví, že na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese,
na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (ve správním, soudním nebo obdobném řízení). Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení může ohlásit obyvatel
starší 15 let (pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, za občana mladšího 15 let zákonný
zástupce, pěstoun apod.) V informačním systému evidence obyvatel bude tedy vedena kromě adresy
místa trvalého pobytu také adresa pro doručování, kterou obyvatel oznámí ohlašovně (obecnímu
úřadu) v místě svého trvalého pobytu. Ohlašovna zašle bezodkladně údaje o adrese pro doručování
příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel. Doporučujeme, aby doručovací adresa byla hlášena obyvatelem osobně vyplněním formuláře (viz.
příloha) na ohlašovně. Při ohlášení adresy pro doručování je obyvatel povinen prokázat svou totožnost (občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem – povolení k pobytu pro cizince).
Možná je i volná forma ohlášení. Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického
podpisu, případně lze zaslat písemné ohlášení s úředně ověřeným podpisem obyvatele. Změnu nebo
zrušení adresy pro doručování ohlásí obyvatel stejným způsobem. Za ohlášení adresy pro doručování,
její změny nebo zrušení se neplatí správní poplatek.

Správní orgán při doručování zjišťuje, zda obyvatel má zřízenou nebo ohlášenou:
1.
2.
3.

4.

datovou schránku
doručovací adresu sdělenou v rámci vedeného či jiného správního řízení
adresu pro doručování dle ust. § 10b zákona o evidenci obyvatel a nemá-li obyvatel zřízenou
datovou schránku nebo ohlášenou adresu pro doručování, doručuje se na
adresu místa trvalého pobytu.

Bc. Pavla Cibová
úřednice správního a sociálního odboru – evidence obyvatel
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Obec:
Část obce:

č.p.(ev.)*)
č.or.

Obec:

Část obce:

Ulice:

*)Nehodící se škrtněte

č.:

Totožnost ověřena podle
- občanského průkazu
- cestovního dokladu
- průkazu povolení k pobytu pro cizince*)

Podpis:

Okres:

....................
Podpis a razítko:

Datum:

Záznam ohlašovny:

Ulice:

Adresa pro doručování:

Okres:

Datum narození:

Jméno (jména):

Adresa místa trvalého pobytu:

Příjmení:

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem

HLÁŠENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ

č.or.

č.p.(ev.)*)
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Poplatek za komunální odpad v roce 2010
Vážení občané,
Město Kynšperk nad Ohří již od 1.1.2002 na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů, vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“).
V zákoně o místních poplatcích je sazba místního poplatku tvořena ze dvou částek, a to z částky
pevné, jejíž horní zákonnou hranicí je 250,00 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a z částky
stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu až 250,00 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok.
Pro stanovení výše místního poplatku pro rok 2010 vycházelo město z nákladů na odpadové
hospodářství roku 2008. Náklady na svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 činily
1 450 000,00 Kč při počtu 5 057 obyvatel Kynšperka nad Ohří k 31.12.2008. Z toho vyplývají
náklady 286,73 Kč na osobu.
Vzhledem k tomu, že vybrané příjmy stále nepokrývají výdaje, zůstává místní poplatek
na rok 2010 v celkové výši 500,00 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok.
Do této částky nejsou započítány náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.
Poplatek je splatný dvakrát ročně bez vyměření a činí celkem na rok 2010 pro:
1. poplatníka – fyzickou osobu, která má ve městě Kynšperk nad Ohří trvalý pobyt 500,00 Kč
2. poplatníka – fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území města Kynšperk nad Ohří, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,00 Kč.
Splatnost místního poplatku zůstává beze změn. Místní poplatek je možné uhradit
1. jednorázově v plné výši 500,00 Kč nejpozději do 31.03.2009
2. ve dvou splátkách:
•
termín úhrady první poměrné části 250,00 Kč do 31.03.2010
•
termín úhrady druhé poměrné části 250,00 Kč do 30.09.2010
Způsob úhrady místního poplatku:
1. hotově – v pokladně Městského úřadu, Jana A. Komenského 221, dveře č. 2
2. převodem na účet Města Kynšperk nad Ohří č. 19-4587390287/0100, variabilní symbol
31530, specifický symbol – datum narození (např. datum narození 02.12.1999 – specifický
symbol bude 02121999).
Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete na e-mail platby@kynsperk.cz, nebo
poštou avízo, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.
Veškeré žádosti, týkající se prominutí, snížení, osvobození místního poplatku za odpad vyřizuje
správce místního poplatku – finanční odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří.
Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
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Regionální veletrh fiktivních firem se vydařil
Dne 24. 2. 2010 se v Městském domu kultury v Sokolově uskutečnil 2. regionální veletrh fiktivních firem. Tento veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Veletrh byl spojen s prezentací
učebních a studijních oborů naší školy. Každý obor se představil svými dovednostmi. V předsálí vás
mohly učesat kadeřnice, nalíčit kosmetičky, hudebníci vám zahráli na vlastnoručně vyrobený dechový
nástroj a truhláři předvedli zručnost při zpracování dřeva. Knihaři vám řekli něco o archivářství, oděvářky předvedly nádherné modely při módní přehlídce a aranžérky vyzdobily celý sál logy sponzorů.
V kavárně jste mohli ochutnat výrobky našich kuchařů a obsluhovali vás číšníci naší školy. Již od rána se
přijíždějícím vystavovatelům po organizační stránce věnovaly studentky z oboru obchodně podnikatelská činnost. Moderování veletrhu se ujaly studentky oboru podnikání. Všichni svou prezentaci zvládli
na jedničku a patří jim velké díky.
2. regionálního veletrhu se zúčastnilo 34 firem, a to z Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského kraje
a naší školy.
Veletrh přišlo podpořit několik významných hostů. Velmi nás potěšil zájem místostarosty města
Sokolova pana Ing. Berky, Krajský úřad Karlovarského kraje prezentovaly Mgr. Maršíková a Ing. Lauermannová. Přijeli i zástupci Cefifu Praha – paní Batelková a pan Ing. Hůla. Po celou dobu veletrhu se
soutěžilo v soutěžích o nejlepší stánek, katalog a o nejlepší elektronickou prezentaci. I naši hosté navštívili vystavující fiktivní firmy a hodnotili znalosti a dovednosti mladých podnikatelů.
Financování veletrhu bylo zajištěno z projektu naší školy Inovace ve vzdělávání, kdy jsme čerpali
prostředky z Evropské Unie. 2. regionální veletrh by neproběhl bez účasti našich sponzorů. Již tradičně chceme poděkovat Sokolovské Uhelné, a. s., která na fiktivní firmy naší školy přispívá každoročně
finanční částkou. Dalšími sponzory byly: Karlovarský kraj, Město Sokolov (díky panu místostarostovi
jsme mohli udělit i zvláštní cenu Města Sokolova), KB, a.s., Česká spořitelna, Cefif Praha, Maska pup
Sokolov. Všem jmenovaným sponzorům ještě jednou děkujeme.
Doufáme, že příští rok, zase v únoru, přivítáme opět příznivce fiktivních firem a fiktivního obchodování a připravíme stejně pěkné, ne-li lepší prostředí pro obchodování.
Bc. I. Dvorská
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Hudební nástroj a naše dítě
6. díl: Úvahy o žesťových nástrojích
Žestě jsou pro většinu dětí nástrojem zítřka, neboť mají
mnoho výhod:
- každé dítě, které umí zpaměti zazpívat nebo zahvízdat melodii, se může naučit hrát na žesťový nástroj
- nástroje pro začátečníky nejsou drahé a často je lze
zapůjčit v ZUŠ
- vydrží léta a neztrácejí hodnotu, můžete je znovu
prodat
- na většinu žesťových nástrojů se hraje třemi prsty,
na rozdíl např. od klarinetu nebo klavíru, tudíž
nevyžadují přesnou koordinaci všech deseti prstů
- tyto nástroje jsou díky zapojení do kolektivní hry
zdrojem společenské aktivity
- hra na žesťové nástroje uvolňuje spoustu energie
- pro každý typ tělesné stavby existuje nějaký žesťový
nástroj- od malé a lehké trubky až k mohutné tubě
- hra na žesťový nástroj posiluje zdravé tělo
- žesťový nástroj se hodí pro každý typ povahy, k dis
pozici je jednodušší i obtížnější rozmanitý repertoár
- v dechových kapelách je každý druh hudby upraven
také pro žesťové nástroje- od jednoduchých skladeb
přes klasickou a jazzovou hudbu až k popu
Žesťové nástroje mají tři obecné nevýhody:
- některým dětem je nepříjemná tělesná zpětná vazba
z vibrace náustku a foukání z plných plic do nástroje
- samotářské děti neumějí navázat blízký vztah s ostatními členy kapely
- je lépe, když máte v dosahu mládežnickou kapelu
nebo orchestr, v němž může vaše dítě hrát
Trubka
Je to silný a agresivní nástroj pro společenské, dominantní a tělesně zdatné dítě. Všechny žesťové nástroje
se ozvučují stejně: hráč sešpulí rty kolem náustku
a vyfukuje vzduch. Různé tóny se vytvářejí stažením
a povolením rtů a stiskem jedné či více klapek. Základní
zvuk je potom modulován velikostí a tvarem nástroje.
Otvor náustku trubky je velmi malý, proto je foukání
do trubky velmi namáhavé. Hráč musí napínat své síly,
aby do nástroje vehnal dostatek vzduchu. Čím vyšší
tóny se hrají, tím více úsilí je třeba vyvinout. Na trubku
je možné hrát také tiše, což je žádoucí zejména při hře
v orchestru, ale právě tento způsob hraní k nástroji
mnoho dětí nepřitáhne. Pro hráče, který chce vynikat,
je vhodnější např. taneční kapela nebo big band.
Tělesné předpoklady
Ke hře na trubku potřebuje člověk podobnou ener-

gii jako fotbalový útočník. Obvyklý věk pro zahájení
výuky je 10 nebo 11 let, ale mohou se na ni učit i mladší
děti.
Psychické předpoklady
Ke hře je zapotřebí pohotovost, protože hráč na trubku
musí přečíst a zahrát mnoho notových sekvencí, a jelikož je trubka vždy slyšet, neunikne případná chyba.
Povahové předpoklady
Hráč na trubku je dominantní a nezávislá osobnost,
která chce většinou ovládnout zvuk celé kapely. Měl
by si troufat na dlouhá sóla, ale současně riskovat
neúspěch před spolužáky a kamarády. Tyto povahové
vlastnosti se obvykle pojí s živým temperamentem dětí,
které rády o kousek překračují hranici nebezpečí. Hráči
na trubku jsou individualisté, kteří nepatří ke skupině,
ale dobře vycházejí s ostatními dětmi za předpokladu,
že jsou za všech okolností středem pozornosti.
Tenorový a barytonový roh
Tyto nástroje vypadají jako malé tuby a objevují se
především v kapelách. Tenorový roh je menší, lépe se
drží a pohodlněji se na něj hraje. Barytonový roh je
poněkud větší a má hlubší tón. Zvládnutí těchto rohů
je dobrou průpravou na větší a technicky náročnější
dechové nástroje.
Tělesné předpoklady
Na tyto nástroje mohou bez obtíží hrát chlapci a dívky
od devíti let. Lehké foukání do náustku o velikosti
misky na vejce vyloudí z nástroje typický teplý, mírný
tón.
Psychické předpoklady
Notový zápis se čte snadno, zvládnou jej i méně bystré
děti. Kromě toho tyto děti zjistí, že mohou být v kapele
stejně důležité jako ostatní hráči.
Povahové předpoklady
Nástroje jsou vhodné pro mírné děti, které se netouží
příliš prosadit, ale uspokojí je sounáležitost se skupinou. Jsou to většinou otevřené a přátelské děti, bývají
odpovědné a nikdy nejsou panovačné. Často jsou
pověřeny organizováním různých záležitostí, např.
mají na starost úschovu notových zápisů, domlouvají
zkoušky apod.
Pozoun
Liší se od ostatních žesťových nástrojů hlavně tím, že
nemá klapky a hráč musí každý tón tvořit přesným
a nepatrným posunem smykacího snižce. Působí

ZUŠ
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radost těm dětem, které se chtějí pohybovat v souladu s hudbou. Pozoun je lyrický nástroj. Děti, které
rády zpívají i rády vytvářejí hudbu vlastními plícemi a hlasivkami, a kromě toho se jim líbí vibrování
rtů na náustku, si téměř vždy vyberou pozoun- hra
na tento žesťový nástroj se totiž nejvíce podobá zpěvu.
Nesmírně důležitý je dobrý hudební sluch. Pozounista
musí neustále naslouchat zvuku nástroje, sledovat tóny
ostatních nástrojů a přizpůsobovat jim svou intonaci.
Tělesné předpoklady
Pozoun se hodí k tělesně dobře vyváženým dětem,
které umí ovládat svou energii. S hraním se obvykle
začíná mezi jedenáctým a dvanáctým rokem. Náustek vyžaduje masivnější rty, neboť je o hodně vetší než
např. u trubky. Mohou na něj hrát i děti se špatnou
koordinací prstů.
Psychické předpoklady
Pozoun je jeden z nejvšestrannějších žesťových
nástrojů. Má široké uplatnění jak v symfonickém
orchestru, tak v tanečních kapelách a big bandech.
Pozounisté jsou většinou bystří a chápaví a se stejným
potěšením se věnují několika typům hudby.
Povahové předpoklady
Děti, které úspěšně hrají na pozoun, bývají společenské,
vnímavé a umělecky založené, neboť potřebují cítit, že
vytvářejí zvuk. Velké uspokojení přináší zejména adolescentům, kteří chtějí vyjádřit vlastní osobnost hrou
v jazzové kapele nebo při improvizaci.
Tuba
Je to nástroj velkých rozměrů, ale hraní na něj vyžaduje
méně energie než maličká pikola nebo trubka. Příčinou
je způsob, jímž fungují žesťové nástroje: člověk nemusí
naplnit nástroj vzduchem z vlastních plic pokaždé,
když chce zahrát tón, takže velká tuba neklade nijak
zvláštní nároky na sílu hráče- spíše naopak. Její velikost
působí jako zesilovač.
Tělesné předpoklady
S tubou budou spokojené spíše děti s mírnou nadváhou a nepatrným množstvím přebytečné energie.
Psychické předpoklady
Notové zápisy nejsou obtížné, opakují se a jen málokdy
je třeba hrát rychle. Hráč nepotřebuje nijak bystrou
mysl, ale užitečný je dobrý smysl pro rytmus.
Povahové předpoklady
Odpovědní a dobrosrdeční hoši, kteří rádi patří do skupiny kamarádů, většinou nehrají vzrušující sóla, ale
v některých chvílích jsou pro tým životně důležití.
Lesní roh
Lesní roh je ze všech žesťových nástrojů nejobtížnější,

pro většinu dětí jen málo atraktivní. Hráč si ho vybere
sám, stejně jako je tomu u hoboje, a lesní roh přitahuje také stejný typ dětí. Jediná poloha hráčova prstu
na třech otočných ventilech může vyloudit až dvacet
tónů. Hráč vyčaruje ten správný tón jedině díky dokonalému hudebnímu sluchu a přesné práci rtů. Téměř
každé dítě, které uspěje na tento nástroj, se již dříve
naučilo číst noty a zvládnout hru na klavír či jiný
hudební nástroj nebo umí zpívat, a ze všeho nejvíc
touží právě po hře na lesní roh. Je zapotřebí zejména
v počátečních fázích pomoc a povzbuzení rodičů.
Tělesné předpoklady
Náustek vyžaduje tenké až střední rty. Úzký otvor
náustku je zdrojem zpětného tlaku, který může působit
závratě i poměrně zralým žákům. S hraním se obvykle
začíná ve 12 nebo 13 letech. Lesní roh je jediným žesťovým nástrojem, který vyžaduje a rozvíjí koordinaci
levé ruky.
Psychické předpoklady
Při hře na lesní roh si nikdy neodpočinete. Každého
tónu je třeba docílit, není možné polevit ani na chvíli.
Uspět může každé dítě s dostatečně dobrým sluchem
a nezbytnou koordinací rtů. Velmi záleží na pevné vůli,
ukázněnosti a inteligenci.
Povahové předpoklady
Děti, tíhnoucí k lesnímu rohu, nebývají příliš družné.
Obvykle mají jen jednoho či dva blízké přátele
a v orchestru nebo souboru vytvoří uzavřenou skupinu a nestýkají se příliš dokonce ani s ostatními členy
žesťové sekce. Pokroku ve hře dosáhne jen svědomité
a horlivé dítě s vnitřní potřebou dlouhodobě a pilně
pracovat. Postavení v orchestru zjevně vyhovuje dětem,
které mají dojem- ať už oprávněný či nikoli- že doma
nebo ve škole se jim nedostává dost pozornosti. Při hře
na lesní roh se naprosto oprávněně cítí výjimečně, protože lesní roh zvládne jen málokdo. Dobrá hra na lesní
roh vyžaduje dlouhé hodiny cvičení o samotě. Dítě je
nakonec odměněno rozsáhlým repertoárem skladeb,
které může cvičit a hrát samo. Dítě, které potřebuje
útěchu klasické hudby, nachází u tohoto nástroje větší
možnosti než u jiných nástrojů.
Podle testů z minulých dílů si pro každý nástroj
můžete vyplnit jednoduchou tabulku.
Souhrn předpokladů Ano
nebo
Ne
Tělesné
Psychické
Povahové
V příštím díle: Úvahy o smyčcových nástrojích,
Úvahy o bicích nástrojích

Poděkování
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PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Charitativní vystoupení mažoretek pod vedením A. Kubisové, I. Trefilové, M. Hollé,
které natáčela televize ČT 1, se uskutečnilo v karlovarské nemocnici. V televizním
vysílání bylo zařazeno 20. února 2010. Děkujeme všem zúčastněným za vzornou
reprezentaci a dárečky pro dětské oddělení nemocnice.
Mgr. J. Danešová

Festival UProstřed evroPy
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Vážení přátelé z Kynšperka,

chtěla bych ještě jednou moc poděkovat za krásné přijetí a milou spolupráci při sobotním klání
„Dívky roku 2010“.
V úžasné atmosféře se klidně a hezky pracovalo. Ohlas z řad provázejících hostů z Březové byl veliký.
Program se všem moc líbil a děvčata byla nadšená.
Jste skvělá parta šikovných lidí a máte velkou podporu školy i města. Za všechny šikovné bych ráda
jmenovala alespoň manžele Danešovi, ale jak jsem již zmiňovala i ostatní pracovali s velikým nadšením
a nasazením. Děkujeme a těšíme se na třináctý ročník soutěže.
Jaroslava Remetová
vedoucí městské knihovny Březová u Sokolova

Vážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé Festivalu uprostřed Evropy-Mitte Europa,

různé dimenze chvění vnímáme různými smysly. Chvění barevných odstínů a pastózního rukopisu
výtvarného díla na nás zapůsobí jinak, než pohyby a doteky dvou tanečníků při něžném pas de deux
nebo chvění hudebních tónů, které posluchače okouzlí při poslechu lidové písně či symfonického koncertu.
Je to především hudba, která má neomezené možnosti vytvářet chvění, které nás bytostně osloví a prostřednictvím tónů dokáže proniknout až do hloubky lidské duše. Hudební chvění obohacuje vnímání, vede
posluchače ke společnému emocionálnímu zážitku, který překonává bariéry a překračuje hranice. Současně
ztělesňuje křehkost prožitého okamžiku, skutečnost, že to, co právě vnímáme, již opět pomíjí a zanechává
pouze stopy v rozechvění našich smyslů i vnitřních emocí.
I v letošním festivalovém létě se budeme setkávat s viditelným a slyšitelným chvěním a to jak v hudbě
samé, tak v melodii mluveného slova nebo v barevných vibracích výtvarných děl. Významné umělecké osobnosti z Evropy i jiných světadílů se v rámci různých programových řad setkají v červnu a červenci na hranice
překračujícím Festivalu uprostřed Evropy-Mitte Europa, aby malebný festivalový region umělecky obohatily.
Vedle českých a německých sólistů a souborů, jako Pavel Šporcl (housle), Clarinet Factory, Musica Bohemica,
Zemlinského kvarteto, Concerto Köln, Dresdner Kapellsolisten nebo Jan Vogler (violoncello) vystoupí řada
mezinárodních hvězd, mezi nimi orchestr Camerata Salzburg, Gautier Capuçon (violoncello), Xavier de
Maistre (harfa) nebo Itamar Golan (klavír). S mottem Literatura & hudba hostují významní němečtí herci
Siegfried Kernen, Hannelore Elsner a Katerina Jacob a populární Hugo Egon Balder.
Dlouhou řadu let byl s Festivalem uprostřed Evropy-Mitte Europa úzce spojen nezapomenutelný Lord
Yehudi Menuhin. Jsme hrdí na to, že se v tomto roce podařilo jako nového Artist in Residence získat vynikajícího violistu Nilse Mönkemeyera. Přejeme Vám, drazí přátelé festivalu, nezapomenutelné umělecké zážitky
a chvění, které obohatí Vaši duši.
Vaše Ivana Thomaschke-Vondráková

EVROPSKÉ KULTURNÍ CESTY
POUTNÍ CESTY
ZAHAJOVACÍ KONCERT

13. 6. neděle · Kynšperk nad Ohří
16.00 hodin · kostel Nanebevzetí Panny Marie
CONCERTO KÖLN
Johann Sebastian Bach · Johann Andreas Kauchlitz · Evaristo Felice Dall`Abaco
Krátce po založení v roce 1985 získal orchestr Concerto Köln přední místo mezi orchestry s historickou
provozovací praxí. Již od začátku dokázal publikum i kritiku nadchnout svou živou a energickou interpretací
hudebních děl. Díky tomu se souboru rychle podařilo najít cestu na renomovaná světová koncertní pódia
a na velké festivaly. Orchestr získal důležitá vyznamenání jako ECHO Klassik, Grammy, Cena německé kritiky, Choc du Monde de la Musique, Diapason d‘Année a také Diapason d‘Or.

kynologové kynŠPerk
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ZKO Kynšperk nad Ohří srdečně zve všechny voříšky a pejsky bez PP a jejich
páníčky, malé i velké, na

6. ročník Voříškiády
v sobotu 24. dubna 2010
(cvičák v Kynšperku nad Ohří)

PROGRAM:
přejímka psů, kontrola očkovacích průkazů
a další organizační chaos
9:00
zahájení soutěží
Po skončení soutěží – vyhodnocení a vyhlášení vítězů.
8:00 – 9:00

•

Jsou pro Vás připraveny různé soutěže – sportovní i vědomostní – z oblasti
kynologie

•

Pro všechny krásný zážitek a pro děti i ceny

•

Dále je připravena ukázka psů místního kynologického klubu – obrana a agility

•

Povinnosti soutěžících: psi musí mít očkovací průkaz s posledním platným
očkováním proti vzteklině, ne starším 1 roku a ne mladším 14 dnů a musí být
v dobrém zdravotním stavu a fenky nesmí hárat.

•

Vstupné : dobrovolné (piškoty, granule, psí pamlsky atd.)

•

Startovné : 20, Kč

•

Po celou dobu možnost občerstvení v klubovně klubu

Český svaZ vČelařů
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Včelaři hodnotili uplynulý rok a volební období
ZO ČSV v Kynšperku hodnotila na lednové volební výroční členské schůzi minulý rok a celé uplynulé 5ti leté volební období za velké účasti svých členů. Kromě přednesených zpráv byl zvolen na další
5ti leté volební období nový sedmi členný výbor a tří členná revizní komise. Předsedou byl zvolen již
do osmého volebního období tj. do 36 roku ve funkci přítel Štamberg, místopř. př. Karkulka, jednatel
př. Šnicer, pokladník př. Hořejší, zdrav.ref. př. Braha B., osvětový ref. př. Nekvapil, pastevní ref. př. Kříž,
předseda ReKo př. Chalupa a členové př. Krejčí a Lhotka.
Podařilo se zastavit každoroční pokles včelstev zvyšujícími se náklady na včelaření, úhyny včelstev
na nebezpečné nemoci zvýšením o 47 včelstev oproti loňskému roku na 523. Stav členské základny se
oproti loňsku snížil o 5 členů – l zemřel, 2 ukončily činnost pro stáří a 2 pro pracovní vytížení. Přijato
ale bylo také 5 nových začínajících včelařů, takže naše ZO má opět 46 členů.
Nárůst včelstev i nových členů je také zásluhou dotace od Krajského úřadu v Karlových Varech
na nákup nových úlů výměnnou za staré pro stávající členy ve výši 80% do výše 14 tis. Kč. Pro začínající
pro zakoupení nových úlů a včelařského vybavení ve výši 90%, také do výše 14 tis. Kč.
Rád bych také touto cestou poděkoval městu Kynšperk za přispění částky 5 tis. Kč na stále náročnější a dražší léčení včelstev.
Na med byl loňský rok slabší až o polovinu než předcházející. Na výkup jej bylo dodáno minimum
za nízké výkupní ceny, které jsou na trhu. Každý raději med prodává tzv. „ze dvora“, kde každý zákazník
má záruku koupi vysoce kvalitního českého medu bez příměsí a ne jako ve velkoobchodech, kde se
častěji objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů, s cukry z C4 rostlin, škrobovými
hydrolyzáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EÚ.
V lednu byl opět uspořádán včelařský reprezentační ples a v květnu pro včelaře a rodinné příslušníky zájezd na rodinnou včelí farmu do Lomu u Mostu k př. Táborskému. Tam jsme vyslechli odbornou
přednášku s představením farmy a každý si mohl nakoupit v jeho včelařské prodejně. V místní restauraci jsme chutně poobědvali, občerstvili se a odpoledne pak navštívili zámek Duchcov a cisteriánský
klášter v Oseku.
Členy byl uplynulý rok i volební období hodnoceno kladně a již nyní se všichni těšíme na ten nový
snad snůškově příznivější.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s.
Kynšperk nad Ohří

Dne 25. února 2010 oslavili
manželé
Ladislava a Miloslav Trepákovi
60 let společného života
- diamantovou svatbu.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a slavnostní náladu přišli popřát
i zástupci města Kynšperk nad
Ohří a nejbližší rodina.
Zapsala: Eva Knížová, matrikářka

Proměny města
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Proměny města Kynšperka nad Ohří
v posledních 10 letech
Výstavba bytových domů č.p. 881 a č.p. 882 v ulici J. K. Tyla
č.p. 881:
celkové náklady 17 603 423,40 Kč
dotace
10 500 000,00 Kč

během výstavby

po dokončení

č.p. 882:
celkové náklady 17 271 364,40 Kč
dotace
8 250 000,00 Kč

střední Škola Živnostenská

Celostátní soutěž v Brně
Dne 10. 3. 2010 se konala celostátní soutěž
kadeřníků a kosmetiček v Brně na výstavišti.
Kadeřnické soutěže se zúčastnilo 35 mladých
kadeřníků. Za naši školu soutěžila v dámské
kategorii „Dovolená na Havaji“ Sabina Khomová
a v pánské kategorii „Bussnisman“ Veronika Olahová. Obě soutěžící se umístnily ve stříbrném
pásmu. Druhý den se konala kosmetická soutěž
Nailart dekorativní kosmetika ve stylu „Paví říše“,
za kterou soutěžila Michaela Klášterková a umístnila se v bronzovém pásmu. Nailart na téma
„Carmen“ Alena Kuklíková se umístnila ve stříbrném pásmu. Tato soutěž byla velmi zajímavá
a děvčata si odvezla spoustu zážitků a nových
nápadů pro své budoucí povolání...
Petra Gregorová
Střední škola živnostenská Sokolov
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Poděkování, koncert ewy Farné

Poděkování
Ráda bych poděkovala vedení Města Kynšperk n. O. za ochotné a v letošním školním roce docela
pravidelné zapůjčování auta Ford Transit k účelům dopravy žáků ZUŠ Kynšperk n. O. na různé soutěže,
vystoupení, koncerty a výstavy.
Auto jsme již využili mnohokrát. Například do Sokolova, Ostrova, Chebu, Habartova i do Plzně.
Ráda bych také poděkovala řidičům, kteří byli vždy ochotní a spolehlivě naše žáky i učitele dopravili
tam i zpět.
Zejména děkuji panu tajemníkovi Říhovi, který byl ochoten odvézt náš soubor do Plzně, přestože
návrat byl v pozdních nočních hodinách a k dispozici nebyl žádný řidič.
Karbulová Zdeňka
řed. ZUŠ Kynšperk n. O.

Ewa Farná okouzlila své posluchače
V sobotu 20. 3. 2010 se od 19 hodin
v sále kina MKS rozezněly tóny vinikajících hudebníků a mladé zpěvačky
Ewy Farné. Své publikum měla nadosah. Téměř všichni pod pódiem tančili
a svým potleskem odměnili každý jejich
výkon. Po skončení koncertu se všichni
fanouškové sešli v zimní zahradě kina,
kde se konala autogramiáda a fotografování s mladou vycházející hvězdou. Děkujeme zaměstnancům MKS,
že nám umožnili úžasnou podívanou.
Dále zvukařům a mladým pořadatelům za technickou pomoc. Koncert byl
neuvěřitelný.
Joyce

církev, skaUti
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Když ji potřebuješ
Přišla na ni řeč v poslední době několikrát. V daňovém přiznání, v souvislosti s nemocí dcery,
jako učební látka… Krev. Určitě by se dalo jednoduchým způsobem na internetu zjistit, která
z krevních skupin je nejvzácnější. Teoreticky.
Nejvzácnější krev je ta, která není k dispozici, když ji potřebujete. Známé tvrzení. Může se stát,
že prostě zrovna ta vaše bude jednou chybět, bude z různých příčin vyčerpaná.
Existuje však jiná zásoba krve – jediná, která nikdy vyčerpaná nebude, je k mání, kdykoli ji
někdo potřebuje. Krev Ježíše Krista.
„Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.“ 1.Janova 1,7
Není to tak, že se ve jménu Krista budeme máchat v krvi, ale víme, že to byla Ježíšova smrt,
která zaplatila cenu za lidský hřích. Jeho krev je jedinečná, Jeho oběť je dostatečná pro každého a je
tady vždy, když potřebujeme.
O tom jsou velikonoce – vzpomeňte si na to při malování vajíček, pečení mazanců, při vymýšlení jarní výzdoby, pletení pomlázek…
Ježíš zemřel, abychom mohli mít věčný život.
Ježíšovy krve není nikdy nedostatek.

Evangelický sbor, D. Holubcová

Kuželky v Šabině
Tentokrát jsme naši akci pojali poněkud sportovně. Rozhodli jsme se zkusit si zahrát kuželky,
a to v nedaleké kuželně v Šabině.
Tato akce byla určena pro „partu skautských i neskautských kamarádů“. Pozvali jsme rodiče,
ty, co patřili mezi nás a stále jsou s námi v kontaktu, a další lidi, kteří nás podporují. Máme totiž
v úmyslu mít takovou partu nám spřízněnou, která by nás podporovala nejen psychicky, ale i svými
silami třeba při nějakých akcích. Protože o jejich přízeň stojíme, chceme občas uspořádat akci určenou právě jim. Účast členů ovšem není vyloučená.
I zde se zúčastnili aktivní členové, z těch neaktivních, kteří s námi jsou v kontaktu, přišel hrát
akorát Žabák, a z rodičů přijeli Kuželkovi, kteří nechybí téměř nikde. Navíc, jakpak by mohla chybět
rodina Kuželkových na kuželkách? J
Před začátkem hry jsme sestavili z přítomných dva týmy a hráli jsme proti sobě. Viděli jsme
opravdu různorodé techniky vrhu koulí směrem ke kuželkám. Linda se Zou měly styl sobě vlastní
a nikdo je nepředčil v originálnosti. Zou nejednou málem odletěla shodit kuželky spolu s koulí J.
Někteří koule vrhali jakoby nic a šlo jim to. Nicméně nám tato hra poskytla spoustu zábavy a legrace,
ale i nových zkušeností. Nejlepším srážečem se pro tuto akci stal Žabák, kterému tímto gratuluji.
Myslím, že se nám takto strávené odpoledne všem líbilo a třebas kuželky i někdy zopakujeme. J
Chechty – Iva Naušová

Policie, HasiČi
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Policie
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovalo od 16. 2. do 15. 3. 2010 celkem 9
trestných činů, kdy se jednalo o:
• 1 případ vloupání do sklepů v Libavském Údolí,
kdy pachatelé po vypáčení zámků odcizili věci
za cca 17 000,- Kč. Výtečníci byli policií vypátráni a část odcizených věcí zajištěna.
• 1 případ krádeže peněz z bytu v Libavském
Údolí, kdy pozvaný muž využil na návštěvě
spánku nájemníků bytu, odcizil 14 000,- Kč
v hotovosti a z bytu oknem utekl. Pachatel byl
po několika dnech policií zadržen a ke krádeži
se doznal.
• 1 případ vloupání do zahradní chaty v zahrádkářské kolonii Sýkorák, kdy policejní hlídka
v noci z 2. na 3. března zadržela dva pachatele
i s odcizenými věcmi. Zloději jdou před soud
a odcizené věci byly vráceny majiteli.
• 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí - řízení osobního automobilu vozidla přes
soudní zákaz řízení motorových vozidel.
• 1 případ nebezpečného vyhrožování, kdy
pachatel v obci Zlatá vyhrožoval své družce
usmrcením a zapálením domu. Násilník byl
zadržen, ze společného bytu na 10 dní vykázán
a případ byl předán službě kriminální policie
a vyšetřování.
• 2 případy vloupání do objektů, kdy v jednom
případě se nezjištěný pachatel vloupal do sklepa
v ul. U Pivovaru, kde odcizil rybářské náčiní,
4 ks pneumatik, akustickou kytaru a další věci

v oznámené hodnotě cca 25 000,- Kč, ve druhém
případě dosud neznámý pachatel po vypáčení
mříže vnikl do maringotky u železničního přejezdu a z této odcizil dřevorubecké ochranné
přilby s chrániči sluch, pracovní oděv, řetěz
k motorové pile, kanystr s benzínem a řetězy
na vyprošťování dřeva, kdy měl způsobit škodu
ve výši cca 10 500,- Kč. Po pachatelích zatím
marně pátráme a uvítáme jakýkoliv poznatek
od veřejnosti.
• 1 případ podvodu, kdy pachatel ve dvou případech vylákal finanční hotovost od klientů azylového domu „Na půli cesty“. Věc byla rovněž
předána službě kriminální policie a vyšetřování
v Sokolově.
• 1 případ ublížení na zdraví ve věznici, kde došlo
k vzájemnému napadení mezi dvěma odsouzenými. Případ rovněž převzala kriminální služba.
Vzhledem k tomu, že v poslední době policie zaznamenala v Kynšperku nad Ohří několik
krádeží mobilních telefonů, ke kterým dochází
zpravidla v restauracích a na diskotékách, žádáme
občany, aby nenechávali své věci v podnicích bez
dozoru.
Zároveň si pak dovoluji touto cestou případné pachatele těchto krádeží informovat o pro
ně možná překvapivé skutečnosti, že mobilní telefony jsou ihned po oznámení krádeže zablokovány a tedy použitelné maximálně jako dekorace
či podložka pod skříň!

npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 18. 02. 2010 do 16. 03. 2010
16. 2. 2010 – požár automobilu – jednotka likvidovala požár automobilu u obce Obilná.
19. 2. 2010 – požár – jednotka vyjela na požár obytného domu v Kamenném Dvoře. Po příjezdu
na místo byl zjištěn požár pračky.
20. 2. 2010 – dopravní nehoda – jednotka zasahovala u dopravní nehody jednoho osobního vozidla
na silnici č. 6.
6. 3. 2010 – dopravní nehoda – jednotka likvidovala následky dopravní nehody nákladního vozidla
na novém úseku silnice R6
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

městská Policie, sPort
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Městská policie Kynšperk nad Ohří
• řešila od 17. 02. 2010 do 15. 03. 2010 celkem 28
případů protiprávního jednání.
• 24 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích
• 4 přestupy proti veřejnému pořádku
• odchycení tří toulavých psů, kdy v jednom případě byl pes předán majiteli, v ostatních případech byli psi předáni do útulku
• zjištění a označení pěti vraků
Správnímu odboru v Kynšperku nad Ohří
bylo oznámeno podezření z přestupku na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy se jednalo o prodej tabákového výrobku
osobě mladší 18 let.
Vážení spoluobčané,
hlavní činností Městské policie není řešit
pouze dopravu, ale převážně veřejný pořádek.

A přesto je počet přestupků v dopravě vyřešených jen Městskou policií alarmující. Většinou se
jedná o zbytečné porušování dopravních značek
a nedodržování Vašich základních povinností
jako řidičů. I bezohledností vůči jiným účastníkům provozu si můžete vysloužit ztrátu bodů
a posléze i ztrátu řidičského oprávnění.
Dbejte tedy na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, protože Vaší
neznalostí tohoto zákona ohrožujete nejen sebe,
ale i ostatní účastníky provozu. Stačí jen poukázat na bezohlednost řidičů vůči chodcům na přechodech pro chodce, hlavně v ranních hodinách,
kdy jsou děti na cestě do školy, a to nemluvím
o povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem a mít rozsvícena obrysová a potkávací
světla nebo světla pro denní svícení.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Kynšperský pohár
Zpráva z 21. 2. 2010
Kynšperk se po 11 letech stává vítězem poháru.
V rozhodujícím utkání porazil béčko z L.
Údolí B 14:2 po třetinách 0:0, 9:1 a 5:1. Branky:
Gregor 5, Ondráček M. 3, Jäger 3, Kronika 2, Mrva
- Sýs R. 2. Nejlepšími hráči utkání byli: Mrva,
Gregor - Sýs R., Němec.
Sestavy:
Kynšperk: Pekař, - Gregor, Jäger, Kronika,
Mrva, Ondráček M., Ondráček R., Vlasatý
L. Údolí B: Moravec - Dofek B., Dofek J.,
Churaň J., Churaň M., Krajčovič Pe., Němec, Sýs
R., Šofrle, Vyloučení: 0:0, rozhodčí Dlouhý
Tabulka
Kynšperk 10 7 1 2 71 : 43 15
L. Údolí A 9 3 2 4 42 : 47 8
L. Údolí B 11 2 3 6 56 : 79 7
Kanadské bodování:
36 - Ondráček Martin (KYN), 33 - Sýs Petr
(LUB), 32 - Sýs Radek (LUB), 28 - Gasparik Petr
(KYN), 14 - Krajčovič Pavel (LUA), 13 - Kronika
František (KYN), 12 - Gregor Richard (KYN), 11

- Bobčík Miroslav (LUA), 10 – Jäger Pavel (KYN),
Bobenič Josef (LUA).
Tabulka střelců:
24 - Sýs Radek (LUB), 19 - Ondráček Martin
(KYN), 18 - Gasparik Petr (KYN), 15 - Sýs Petr
(LUB), 8 - Krajčovič Pavel (LUA), Kronika František (KYN), Bobenič Josef (LUA), 6 - Gregor
Richard (KYN), 5 - Bobčík Miroslav (LUA),
Trepák Pavel (LUA), Řezníček Jan (KYN).
Zpráva z 27. 2. 2010
L. Údolí A - L. Údolí B 12:4 (3:0, 4:3, 5:1),
branky: Bobenič 4, Lisý 4, Krejčovič 3, Trepák P. Sýs R. 2, Leník, Valta. Nejlepšími hráči utkání byli:
Hanzlíček, Krajčovič - Omrai, Sýs R.
Silně oslabené béčko, loňský vítěz, po prohře
končí v letošním ročníku na posledním místě.
Sestavy:
L. Údolí A: Kotous - Bobenič, Hanzlíček,
Krajčovič Pa., Lisý, Munka, Šebestýn, Trepák L.,
Trepák P., Trepák T., L. Údolí B: Moravec - Cába,
Dofek J., Krajčovič Pe., Kuthan, Omrai, Sýs R.,
Škreňo, Leník, Valta
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Vyloučení: 3:1, využití 0:0, oslabení 0:1, rozhodčí Čámský
Tabulka
Kynšperk 10 7 1 2 71 : 43 15
L. Údolí A 10 4 2 4 54 : 51 10
L. Údolí B 12 2 3 7 60 : 91 7
Do konce soutěže zbývají odehrát 2 utkání
a obě mezi KYN a LUA. O konečném pořadí je
již rozhodnuto a výsledky budou mít vliv jen
na pořadí střelců a kanadského bodování.
Kanadské bodování:
37 - Sýs Radek (LUB), 36 - Ondráček Martin
(KYN), 31 - Sýs Petr (LUB), 28 - Gasparik Petr
(KYN), 20 - Krajčovič Pavel (LUA), 15 - Bobenič Josef (LUA), 13 - Kronika František (KYN),
12 - Gregor Richard (KYN), 11 – Bobčík Miroslav (LUA), 10 - Jäger Pavel (KYN), Lisý Pavel
(LUA), Trepák Pavel (LUA), 9 - Mrva Petr (KYN),
7 - Hanzlíček Petr (LUA), 5 - Ondráček Rostislav
(KYN), Řezníček Jan (KYN), Churaň Jan (LUB),
Kalabza Petr (LUB), Pisár Milan (LUB).
Tabulka střelců:
27 - Sýs Radek (LUB), 19 - Ondráček Martin
(KYN), 18 - Gasparik Petr (KYN), 14 - Sýs Petr
(LUB), 12 - Bobenič Josef (LUA), 11 - Krajčovič
Pavel (LUA), 8 - Kronika František (KYN), Lisý
Pavel (LUA), 6 - Gregor Richard (KYN), Trepák
Pavel (LUA), 5 - Bobčík Miroslav (LUA), Řezníček
Jan (KYN).
Zpráva z 7. 3. 2010
Bez vlivu na konečné umístění se hrálo předposlední utkání letošního ročníku Kynšperského
poháru. Kynšperk podlehl L. Údolí A 3:5 po třetinách 0:3, 3:1 a 0:1. Branky: Gregor 2, Ondráček M.
- Krajčovič 3, Bobčík, Lisý. Nejlepšími hráči utkání
byli: Mrva, Gregor - Hanzlíček, Krajčovič.
Sestavy:
Kynšperk: Hamor - Gregor, Hanzlíček, Jäger,
Krautwurm, Kronika, Kubát, Mrva, Ondráček M.,
Ondráček R., Řezníček, Vlasatý, L. Údolí A: Dušek
- Bobčík, Bobenič, Hanzlíček, Jánošík, Krajčovič
Pa., Lisý, Munka, Šebestýn, Trepák P., Trepák T.,
Vyloučení: 3:3, využití 0:0, rozhodčí Čámský
Tabulka
Kynšperk 11 7 1 3 74 : 48 15
L. Údolí A 11 5 2 4 59 : 54 12
L. Údolí B 12 2 3 7 60 : 91 7
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Kanadské bodování:
38 - Ondráček Martin (KYN), 37 - Sýs Radek
(LUB), 31 - Sýs Petr (LUB), 28 - Gasparik Petr
(KYN), 24 - Krajčovič Pavel (LUA), 17 - Bobenič Josef (LUA), 14 - Gregor Richard (KYN), 13
- Kronika František (KYN), 12 – Bobčík Miroslav
(LUA), 11 - Lisý Pavel (LUA), Trepák Pavel (LUA),
10 - Jäger Pavel (KYN), 9 - Mrva Petr (KYN), 8
- Hanzlíček Petr (LUA), 6 - Řezníček Jan (KYN),
5 - Ondráček Rostislav (KYN), Churaň Jan (LUB),
Kalabza Petr (LUB), Pisár Milan (LUB).
Tabulka střelců:
27 - Sýs Radek (LUB), 20 - Ondráček Martin
(KYN), 18 - Gasparik Petr (KYN), 14 - Sýs Petr
(LUB), Krajčovič Pavel (LUA), 12 - Bobenič Josef
(LUA), 9 - Lisý Pavel (LUA), 8 - Gregor Richard
(KYN), Kronika František (KYN), 6 - Bobčík
Miroslav (LUA), Trepák Pavel (LUA), 5 - Řezníček
Jan (KYN).
Zbývá odehrát poslední utkání KYN - LUA.
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)

sPort
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Turnaj v sálové kopané dorostu
pořádané oddílem kopané SEF Slavoj Kynšperk se konal dne 20. 2. 2010.

Herní systém :

• družstva hrají každé s každým dvoukolově
• za vítězství obdrží družstvo 3 body, za remízu 1 bod
• první a další pořadí určuje počet získaných bodů, rozdíl skóre, počet vstřelených gólů, počet obdržených gólů, výsledky vzájemných utkání, při rovnosti předchozích ukazatelů rozhoduje penaltový
rozstřel v sériích po pěti kopech
• družstva na prvním, druhém a třetím místě
obdrží pohár
• startovní čísla budou družstvům přidělena
podle pořadí přihlášek

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.

SEF Slavoj Kynšperk
Baník Královské Poříčí
OSS Lomnice
FC Cheb

Turnaj v sálové kopané přípravek
pořádané oddílem kopané SEF Slavoj Kynšperk se konal dne 6.3. 2010.

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.

FK Baník Sokolov
Loko K.Vary
OSS Lomnice
FK Nová Role

5.
6.
7.
8.

FC Cheb
Baník Habartov
Baník K.Poříčí
SEF Slavoj Kynšperk

sPort
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Stolní tenisté mají důvod být spokojení

Do konce mistrovských soutěží zbývá několik málo utkání a už nyní můžeme tvrdit, že se od dob
rozdělení krajů jedná o nejúspěšnější sezónu.
A družstvo se bez problémů drží ve středu tabulky a dokonce hostí doma pouze sousedy ze spodních pater tabulky. Nebýt skutečnosti, že řadu utkání hráli nekompletní, mohlo být umístění mnohem
lepší. Skvěle si vedlo B družstvo, které bylo pasováno na „černého koně“. Před posledním utkáním už
nemůže být připraveno o postup z krajského přeboru I. třídy. V příští sezóně mohou v divizi naše město
reprezentovat dva celky! Nováček kr. přeboru II. třídy naše C družstvo si bez větších problémů zajistilo
účast ve stejné soutěži pro příští sezónu. D družstvo s největší pravděpodobností udrží druhou pozici
v okresním přeboru. Potěšitelná je skutečnost, že ve všech družstvech už patří mladí hráči k oporám.
Nadešla doba, kdy se vyrovnává jejich výkonnost se staršími zkušenými spoluhráči. Nejlepších výsledků
v divizi dosahoval Ing. Lof, v B celku mladíci Lukáš Galek a Vašek Bárta mladší, který byl dokonce nejúspěšnějším hráčem celé soutěže!
Také v soutěžích jednotlivců dosahovali naši hráči úspěšných výsledků. O zlatou, stříbrnou a dvě
bronzové medaile se na přeborech okresu postarali Volf a Vojta Galek. Ještě větším úspěchem byl zisk
bronzových medailí ze čtyřher na přeborech kraje jednotlivců. Veterán Volf si z finále smíšené čtyřhry
přivezl stříbrnou medaili. Bezpochyby se jedná o nejúspěšnější výsledky za posledních třicet let od dob
působení našeho družstva ve druhé nejvyšší soutěži Československa.
Bohužel se rozpadly tak úspěšné mládežnické celky. Po ukončení základní školy řada nadaných
jedinců z různých důvodů se sportem skončila. Začíná se od nuly. Snad se po čase dočkáme podobných
úspěchů mladých stolních tenistů jako v nedaleké minulosti.
Oldřich Volf

Turnaj žáků s rekordní účastí
Jeden z krajských bodovacích turnajů mladších žáků pořádal v neděli 14. února náš oddíl stolního
tenisu.
Do kynšperské sportovní haly se sjela padesátka malých stolních tenistů z našeho i Plzeňského kraje.
Nevídaný zájem malých sportovců pořadatele snad trochu zaskočil, ale organizace tím naštěstí neutrpěla. V dokonalém prostředí se odehrála řada malých dramat, nechyběly ani slzičky, tak to někdy
ve sportu chodí… O příjemnou kulisu se postarali také rodiče – doprovod. Naštěstí svou aktivitu také
hráči dokázali ovládat. O pěkné ceny pro účastníky se postarali sponzoři, kteří se nepřejí být jmenováni.
Zasluhují velké poděkování. Poděkovat se sluší panu Fibigerovi, který po celou dobu turnaje obětavě
zajišťoval účastníkům občerstvení.
Vítězství mezi chlapci si zajistil Maryška z Fr. Lázní, soutěž útěchy vyhrál Mazurkovič z Lomnice. Nejlepší dívkou byla Polcarová z B Sokolov. Také vítězství ve čtyřhře patřilo dívkám, Vysocké z Ostrova
a Machačové z Aše. Potvrdilo se, že v našem kraji až
na výjimky mají děvčata vyšší výkonnost než chlapci.
Neztratili se ani žáci naší ZŠ, i když až na Horáka to
byl jejich první turnaj. Dobře hráli Vašek Pock, který
je členem oddílu teprve čtrnáct dní, Michal Janda
a Olda Horák, pro kterého postup mezi elitní šestnáctku musí být velkým povzbuzením.
Prodlouženou „šichtu“ si rádi odpracovali domácí
pořadatelé M. Chalupová, MUDr. Janda, P. Pražák
a O. Volf.
Oldřich Volf

sPort

strana 23

DIVIZE
Tabulka soutěže – základní část po 19 kole

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Slovan K. Vary A
Start K. Vary A
Sokol Mariánské L. A
SK Toužim A
Slovan K. Vary B
Jiskra Aš A
Baník Svatava A
Slavoj Kynšperk A
TJ Ostrov B
TJ Loket A
Batesta Chodov B
Baník Sokolov A

Utkání V
19
17
19
13
19
11
19
10
19
10
19
9
19
9
19
8
19
7
19
5
19
4
19
0

R
2
2
4
2
1
2
2
2
0
2
3
0

P Zápasy
0
188:104
4
171:104
4
173:134
7
158:142
8
159:143
8
152:146
8
155:143
9
143:142
12
138:165
12
121:155
12
129:164
19
45:190

KRAJSKÝ PŘEBOR 1
Tabulka soutěže – základní část po 18 kole

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Slavoj Kynšperk B
Jiskra Březová A
Start K. Vary B
Jiskra Aš B
TJ Ostrov C
Jiskra Březová B
TJ Loket B
Strunal Luby A
Start K. Vary C
Baník Svatava B

Utkání V
17
14
16
11
15
12
16
9
16
6
15
6
16
5
16
4
16
4
17
0

R
0
2
0
2
3
2
2
3
3
1

P Zápasy
3
156:88
3
141:91
3
141:76
5
140:114
7
129:120
7
118:108
9
107:128
9
101:137
9
100:139
16
37:169

KRAJSKÝ PŘEBOR 2
Tabulka soutěže – základní část po 18 kole

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
SK Merklín A
Slovan K. Vary C
Start K. Vary D
Jiskra Aš C
Slavoj Kynšperk C
Baník Sokolov B
Batesta Chodov D
KST Velký Luh A
Slovan Mariánské L. A
Batesta Chodov C

Utkání V
16
16
16
14
16
8
17
8
17
7
16
7
16
5
16
5
16
2
16
1

R
0
0
3
2
2
0
3
1
2
3

P Zápasy
0
160:35
2
151:51
5
127:125
7
137:127
8
120:125
9
111:125
8
109:131
10
97:139
12
76:150
12
74:154

Body
55
47
45
41
40
39
39
37
33
31
30
19

Body
45
40
39
36
31
29
28
27
27
18

Body
48
44
35
35
33
30
29
27
22
21

soUtěŽ
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Soutěž nejen o kráse “Dívka roku 2010”
Plný fandících diváků byl v sobotu 27. 2. 2010 kinosál v Kynšperku nad Ohří při soutěži základního
kola DÍVKA 2010. Výkony děvčat v soutěžních disciplínách všeobecný test znalostí, rozhovor s moderátorem, zručnost-dovednost, aerobik, volná disciplína, módní přehlídka byly výtečné a s tímto výsledkem:
1. místo
Aneta Onodyová
2. místo
Tereza Záhorská
3. místo
Barbara Škvareninová
Jako každý rok byly i letos vyhlášeny Miss sympatie:
1. Miss sympatie ZŠ Kynšperk nad Ohří:
Barbara Škvareninová
2. Miss sympatie Kynšperského zpravodaje:
Tereza Záhorská
3. Miss sympatie Sokolovského deníku:
Barbara Škvareninová
V pestře pádícím doprovodném programu soutěže byly nanajské tance, latinskoamerické tance,
hadí muž, mažoretky, létající talíře …
Poděkování patří celému organizačnímu týmu, který celou akci připravil, Městskému kulturnímu
středisku za zapůjčení prostor a ozvučení celé akce. Dále děkujeme všem, kteří přispěli svými dary
a finančními prostředky:
Město Kynšperk nad Ohří
Město Březová
Firma Reprezent - stavební a znalecká kancelář
Pavel Kovačik
Provozovna Lasting YUCCA
Kadeřnictví Veronika – Veronika Krycnerová
Pension Marta
GPH, spol. s.r.o. el. Závod
Sokolovský deník
Restaurace U Splavu
Reality Kosina

Občerstvení – Jaroslava Gondášová
Pension Vlasta
Tabák Ungerová Kovalík
Česká spořitelna
Květinka v Kopci – Ivana Barbora Mulders
Reklamní studio NIKO
Květinka Jarka – Jaroslava Valečková
Kniha – papír – Alena Fiedlerová
Firma STILL
Mgr. Jaroslava Danešová, ZŠ Kynšperk

ZŠ kynŠPerk
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Středisko volného času – DDM
V rámci projektu „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“ prožily
kynšperské děti příjemné jarní prázdniny. Sportovaly, poznávaly historické památky našeho města, prožily celodenní výlet
v Nebanicích, kde také jezdily na koních, byly na pochoďáku,
v bazénu, zahrály si turnaj v kulečníku i v pexesu.
Šárka Pencová

„Hraj si, sportuj, vzdělávej se!!!“
Středisko volného času – DDM

ZŠ Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Plán akcí na duben 2010
Čtvrtek 1. 4.
Pátek 2. 4.
Sobota 3. 4.
Neděle 4. 4.
Sobota 10. 4.
Neděle 11. 4.
Sobota 17. 4.
Neděle 18. 4.
Středa 21. 4.
Sobota 24. 4.
Neděle 25. 4.

Do Nebanic na kolečkových bruslích
Vycházka do přírody – poznej své okolí
Výlet na chebský hrad
Sportovní den v SVČ – DDM – soutěže
Jarní plenér – malování v přírodě
Jarní přespolní běh
Oblastní kolo „Dívka roku 2010“ Třemešná u Plzně
Oblastní kolo „Dívka roku 2010“ Třemešná u Plzně
Exkurze AGROWEST Kynšperk nad Ohří - Den otevřených dveří, přehlídka historických traktorů
Turnaj ve stolním tenise
Turnaj v kulečníku
Bližší informace v SVČ - DDM

kUltUra
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SVAZ SPCCH
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA VÝSTAVU
PŘEDMÁJOVÉ ČARODĚJNICE
A JINÍ POHÁDKOVÍ HRDINOVÉ

PONDĚLÍ 26. 4. – 29. 4. 2010 V ZIMNÍ ZAHRADĚ KINA

VERNISÁŽ 26. 4. 2010 OD 10.00 HOD. V ZIMNÍ ZAHRADĚ KINA
vstup volný

. 6. 2010
Ce na: 999 Kč

19
v so b o tu

Zájezd na muzikál

pořádá

kUltUra
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Turnaj ve florbalu
Dne 21. března 2010 proběhl v kynšperské sportovní hale 3. ročník turnaje ve florbalu za účasti
sedmi skvěle připravených družstev. Hrálo se systémem každý s každým.
Konečné pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

REFRESH
ZABIJÁCI LENTILEK
KORUNA TÝM
ŠUPÁCI
3. ZŠ SOKOLOV
SMĚSKA
ZŠ KYNŠPERK

Herní nasazení všech týmů bylo fantastické a chtěl bych za to všem poděkovat.
Pro účastníky bylo připraveno občerstvení
a na závěr, při vyhodnocení, si každý odnesl
diplom za umístění a dárkový balíček. První
tři místa byla odměněna poháry. Ceny předával PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, pod jehož záštitou se turnaj letos
konal.
Akci připravila MO ČSSD Kynšperk
za spoluúčasti TJ Slavoj Kynšperk. Díky patří
6. ZŠ ze Sokolova za zapůjčení mantinelů
p.Vydrovi za ozvučení a hudební produkci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří pomohli tuto akci připravit, jmenovitě
Leona Bernáthová, Kateřina Svobodová, Josef
Gregor, Martin Poul, Martin Hrubý, Ferdinand Bernáth, Vítězslav Novák, Pavel Košata a v neposlední
Ing. Tomáš Svoboda
řadě Jana Tomsová, která nám vše zdokumentovala.

TJ Slavoj Kynšperk a Spolek přátel turistiky
pořádají

dne 24. 4. 2010

KYNŠPERSKÉ ODEMYKÁNÍ
ŘEKY OHŘE
32. ročník
Start: Tršnice – Restaurace
„U Fanynky“ ve 12.00 hodin
Objednávka lodí (kanoe, rafty)
u p. J. Roubínka, tel. č. 607 931 046

kUltUra
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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
Spárks,N. – Milý Johne, Jones,K. – Bez sestry neodejdu,
Vašíček,A. – Návrat strážce duší, Saramago,J. – Slepota,
Heyer,G. – Debora, Kubátová,T. - Možná přijde i kominík, Avraamidou,V. - Zaváto v písku, Bohata,J. - Vrátil
jsem se v pořádku a včas, Fílová,H. - Třikrát bílá mohyla,
Kubátová,T. - S hlavou v písku, Pasternak,A. - Rozvod
podle Daisy, Howard,L. – Nebezpečně blízko,
Romány pro ženy
Cartland,B. - Cestou ke štěstí, Quinn,J. – Čekanka, Becnel,R. – Galantní protivník, Jordan,N. – Svést nevěstu,
mason,C. – Sultánova otrokyně, Jordan,N. – Okouzlit
krásku
Historie
Macphesson,G. – Pověsti ze Skotské vysočiny, Cornwel,B. – Píseň meče, Scarrow,S. – Pod znakem orla,

Detektivky a thrillery
Cole,M. – Byznys, Slaughter,K. – Genesis, Braun,J.B. Kočka, která čichala lepidlo, Granger,A. - Skvělé místo
pro smrt, Crombie,D. - Polibek na rozloučenou, Čchiou
Siao-lung - Smrt ve stínu Mao Ce-tunga, Brau,L.J. Kočka, která uměla číst pozpátku,
Naučná literatura
Dvořáková,Z.G. – Iveto, sbohem, Klausová,L. – Smutkem neobtěžuju, Streichsbier,R. – Martina Sáblíková,
zázrak na bruslích, Halada,A. – Na kole křížem krážem
po Česku, Antier,E. – Agresivita dětí, Terloeva,M. –
tanec na troskách,Mikuláš,R. – Školní slovník cizích
slov, Nožina,M. – Koza, která žere hady, Cyrus,M. – Milníky na mé cestě, Schöber,U. – Hrady a zámky, Ptáci
1001 fotografií,
PRO DĚTI
Brezina,T. – Kletba slepého mága, McCombie,K.
– Totální propadák, Moje drahé babičky, Stínil,L. –
Konkurz na milenku, Řeháčková,V. – Hon na kluky,
Nachtmano vá, P. – Bezcitné útoky ňader, Janouch,J. –
Kouzelný bubínek, Disney – Medvídek Pú, kam večer
odchází sluníčko, Cowell,C. – Jak vycvičit draka, Řeháčková,V. – Láska není samozřejmost
Za knihovnu: Irena Zolotarová

AKCE A POŘADY MKS
DUBEN 2010
čtvrtek 1.- 30.4 ............. ve výstavní síni Panský dům

KALEIDOSKOP DER TRÄUME
HELMUT WINDRICH
- výstava fotografií

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2010 ..........................

čtvrtek 6. – 29.5. ve výstavní síni Panský
dům

- vernisáž 1.4. ......................................... od 17.00 hod.

J.A.Komenský – učitel a cestovatel
- výstava fotografií
- vernisáž 6.5. od 17.00 hod.

16.4. od 16.00 hod. ve výstavní síni Panský dům

středa 19.5. od 17.00 hod. ........ v zimní zahradě kina

Dia – Show: VELKÁ CESTA PO ČÍNĚ

pátek 16.4. ...........................od 19.00 hod. v sále kina

NALEVO OD VÝTAHU

- komedie v podání kynšperských ochotníků
Hrají: E. Mrázková, A. Ptáčková, P. Gubiš, A. Hoyer,
S. Škvareninová, J. Kubišová, P. Hollý
Režie: JUDr. Lenka Pokorná
- vstupné 50,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

INDIE – „KLANÍM SE TI, MATKO… ”

PŘEDNÁŠKA
- přednáší DAVID JAKŠ
(redaktor z Toulavé kamery)
- povídání o zemi bezmezné bídy, jaderných
zbraní, záhadných sádhuů i kosmických lodí
- promítání cestopisného filmu z oblasti prastarých chrámů v Kadjurahu, Orche, rodiště Buddhy
– Lumbini, nebo města tisíce světel - Varanasí…

kino
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PROGRAM KINA
DUBEN 2010

čtvrtek 1.4. ..............................................ve 20.00 hod.

LÍTÁM V TOM *

Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham
(George Clooney), je šťastný člověk. S hlavou v
oblacích neochvějně míří za splněním životního
snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže i v
cílové rovince říct: „Hochu, běžíš po špatné trati.“
Režisér Jason Reitman má slabost pro hrdiny, ať
už je to lobbista hájící zájmy tabákových firem
(Děkujeme, že kouříte) nebo těhotná teenagerka
(Juno). Tentokrát se zahleděl do stoprocentního
sobce a to tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku. Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick a další. USA,
MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 109 min.
úterý 6.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

DEŠŤOVÁ VÍLA

čtvrtek 8.4. ..............................................ve 20.00 hod.

KAWASAKIHO RŮŽE *

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může
odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo
pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit?
Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý
řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu
často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra
(Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné
státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt
se stane katalyzátorem událostí, které na povrch
vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit
vaz. Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová,
Martin Huba a další. ČR, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 99 min.
úterý 13.4. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE *
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země
a Voda - provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí.
Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají
Dešťová víla. Jde krajem převlečena za chudou
ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na
peníze, že se vytrácí láska a dobro. Mezi takové
lidi patří i sedlák Lakota (Miroslav Donutil), jehož
syn Ondra (Jakub Gottwald) miluje chudou Květušku (Éva Kerekes). Jejich lásku ale sedlák nerad
vidí. Když se živly vrátí ke Slunci, žádají tvrdé
potrestání. Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes
chyby je má rádo, ovšem je přehlasováno. ČR, MP,
vstupné 70,- Kč, délka 96 min.

Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si
uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého
partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho…
Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také
zjistíte, že se to nějak komplikuje. Jane Adler (Meryl
Streep) má tři dospělé děti, prosperující restauraci
a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem (Alec
Baldwin), jemuž už odpustila, že ji před deseti lety
podváděl s výrazně mladší šťabajznou, kterou si
vzal, sotva uschlo razítko na rozvodových formulářích. Šťastná to žena, bylo by možné říct, kdyby se u
příležitosti synovy promoce ve společnosti exmanžela nezdržela víc, než by se slušelo.. USA, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 120 min.

kino
čtvrtek 15.4. ............................................ve 20.00 hod.

NA SV. VALENTÝNA

Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny
lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě
na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží
najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Hrají:
Bradley Cooper, Jessica Alba, Anne Hathaway a
další. USA, MP, vstupné 65,- Kč, délka 125 min.
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úterý 27.4 ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ *

úterý 20.4. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŽENY V POKUŠENÍ *

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá
dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se
však potýká s nástrahami vlastní první opravdové
lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení
i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny
situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední
dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného
chlapa, chlapem pořádným. Hrají: Jiří Macháček,
Eliška Balzerová, Veronika Kubařová a další. ČR,
MP, vstupné 55,- Kč, délka 118 min.

V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh
slušného, hodného, ale do dnešního života se
skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť
svědomitým lékařem, neumí svého povolání
či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní
jeho kolegové ze studií nebo ze špitálu… Hrají:
Eva Holubová, Jiří Langmajer, Bohumil Klepl a
další. ČR, MP, vstupné 55,- Kč, délka 102 min.
čtvrtek 29.4. ............................................ve 20.00 hod.

LEGIE *

Podle scénáře debutujícího režiséra Scotta Stewarta a Petera Schinka se rozjíždí apokalyptická
vize budoucnosti, kdy sám bůh ztratil víru v lidské
pokolení a jeho smysl a sešle na zemi své anděly,
aby vymazali lidstvo z povrchu země. Na zastrčené benzínce se ale zachrání parta nesourodých
civilistů, které pod svým ochranným křídlem
drží archanděl Michael (Paul Bettany). Situace
se vyhrocuje ve chvíli, kdy zjistí, že jedna z nich,
mladá servírka, má na svět přivést nové převtělení
Krista. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 100 min.

čtvrtek 22.4. ............................................ve 20.00 hod.

PŘIPRAVUJEMEP NA KVĚTEN ................................
POUTA, PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU

Silný životní příběh se odehrává na pozadí drsné
scenérie hor se vším, co je pro střední Slovensko
typické – patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže dřeva, ale hlavně ukazuje velkou
soudržnost rodiny, víru, přátelství a lásku. Pokoj
v duši je příběhem Tóna (Attila Mokos), který se
po pěti letech vrací z vězení, kde si odseděl trest za
krádeže. Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že mnohé
věci se změnily: s manželkou (Helena Krajčiová)
se odcizil, pětiletého syna vlastně nezná, nemůže
najít novou práci… Slovensko, MP 12, vstupné
55,- Kč, délka 97 min.

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. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.kynsperk.cz

POKOJ V DUŠI
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Realitní kancelář

Budova České spořitelny, a.s.
J. z Poděbrad 611, Kynšperk nad Ohří
Stručný výběr z aktuální nabídky nemovitostí pro měsíc duben 2010
Byt 2+1+ balkon v OV, po kompl. rekonstrukci, 2.p

Kynšperk n.O, Nám. SNP

715 000,- Kč

Vše nové

Byt 2+1+ L v OV, 66 m2, po kompletní rekonstrukci

Kynšperk n.O, U Pivovaru

769 000,- Kč

Super stav

Byt 2,5+1+b v OV, 2. patro, výtah, plastová okna

Kynšperk n.O, J.K. Tyla

635 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 64 m2, cihlový dům, po rekonstrukci

Kynšperk n. O., Petra Bezruče

635 000,-Kč

Byt 1+1 v OV, 37 m2, plastová pkna

Libavské Údolí

229 000,- Kč

Byt 2+1+balkon v OV, 58 m2, 3 patro, po rek., cihla

Kynšperk n.O., J.Jiskry

665 000,- Kč

Byt 3+1+L v OV, 72 m2, plastová okna, výtah

Kynšperk n.O, Nám. SNP

755 000,-Kč

Dr. Byt 3+1 s lodžií, 72 m2, možnost převodu do OV

Kynšperk n.O., U Pivovaru

690 000,-Kč

Byt 1+1 v OV,37 m2, pl. okna

Kynšperk n.O., U Pivovaru

430 000,- Kč

Byt 3+kk v OV, po rekonstrukci, 4 p.

Kynšperk n. O., Zámečnická

795.000,- Kč

Byt 2+1+ balkon v OV, 58 m2

Habartov, ČSA

470 000,-Kč

Byt 2,5+1 v OV, pl. okna

Habartov, Karla Čapka

430 000,-Kč

Byt 1+1, 37 m2, 2.patro, pl. okna, výtah

Sokolov, Jelínkova

529 000,- Kč

Byt 3+1+lodžie, 72 m2, původní stav

Sokolov, Rooseweltova

1 065 000,-Kč Centrum města

Byt 2+1 + balkon v OV, po část. rekonstrukci

Kynšperk n/O, J. Jiskry

630 000,-Kč

Pozemky pro RD, 2 X 1400 a 2300 m2, el., + voda

Kynšperk n/O, Dolní Dobroš

dohodou

Asfaltové komunikace

Pozemky pro RD, vjezd, elektřina, voda

Habartov, Čistá u Svatavy

295,-Kč/m2

Super cena

Rod. dům 5+1+G, před dokončenou rekonstrukci

Habartov, Odboje 542

1 995 000,-Kč

Vila v prvorepublikovém stylu, 12+2, zahrada

Chodov, Nejdecká 374

2 995 000,- Kč

Byt 3+1+Lodžie, 72 m2, pl. okna, výtah

Cheb, Boženy Němcové

819 000,- Kč

Rodinný dům s garáží a zahradou

Kynšperk n. O., U Tavírny

1 795 000,-Kč

Byt 3+1+b, 72 m2, po rekonstrukci

Bukovany

499 000,- Kč

Byt 2+1 v OV, 62 m2, pl. okna, 1. patro

Sokolov, Alšova

725 000,- Kč

Byt 3+1 v p. spol., po rekonstrukci, 1. patro

Cheb centrum, Růžová

Pozemek pro RD, 800 m2, centrum obce

Chlum sv. Maří

 více nabídky a informací s fotkami na

Super cena a místo

1 395 000,- Kč


308,- Kč/m2

www.kosina-reality.cz

dále inzerujeme na www stránkách Sreality, Bazoš, Hyperinzerce, Západočeské reality aj.
 Za konzultaci a zprostředkování prodeje nic neplatíte.
 Zprostředkování prodeje je možné i bez smlouvy.
Kontakt:

www.kosina-reality.cz, tel. 604 109 442, kosina-reality@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 17. února 2010
(upravená verze)

č. 43
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2010/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku
2010 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
č. 48
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídku firmy ŽURNÁL MEDIA a.s. se sídlem: Dr. Davida
Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary a
2. p o v ě ř u j e
starostu jednáním s firmou ŽURNÁL MEDIA o snížení
cenové nabídky.
č. 49
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy :
A) o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č.9_
CEZDI_02157214 mezi konečným zákazníkem Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří který je vlastníkem nemovitosti Zámečnická 501/7 a ČEZ prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha, IČO
27232433 jako obchodníkem, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a
B) o připojení odběrného zařízení č. 9_NN_1_0257216 mezi
oprávněným zákazníkem Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří který
je vlastníkem nemovitosti Zámečnická 501/7 a ČEZ distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín jako provozovatelem
distribuční soustavy, která je přílohou č.3 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této smlouvy
č. 50
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavřít písemný příslib mezi Honebním společenstvem
Šitboř, se sídlem Dolní Žandov 218, Cheb, zastoupené
honebním starostou Ing. Vladimírem Tůmou a Městem
Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, že pozemky parc. č.
98/7, 100/3 a 101 vše v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří
nebudou do 31. 12. 2013 začleněny do jiné než stávající
honitby a po vytvoření nové honitby bude město prosazovat pronájem Honebnímu společenstvu Šitboř,
b) uzavřít písemný příslib mezi Mysliveckým sdružením
Hubertus Odrava, IČ 47721081, se sídlem Odrava 10, Cheb,
zastoupený předsedou Jiřím Baronem a Městem Kynšperk
nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří, že pozemky parc. č. 36/4 v k. ú.
Kamenný Dvůr, 58/3, 61/3, 81/2, 82/2, 83/1, 88, 100/4, 100/5
vše v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří nebudou do 31. 03.
2013 začleněny do jiné než stávající honitby a po vytvoření
nové honitby bude město prosazovat pronájem Mysliveckému sdružení Hubertus Odrava,
c) prozatím nezačleňovat pozemky parc. č. 158 a 100/6 v k. ú.
Štědrá u Kynšperka nad Ohří do žádné honitby, do doby
vyřešení nových hranic honiteb a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města, zajistit vyhotovení písemných příslibů.

č. 52
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu
výstavba „Místní komunikace IV.třídy Kynšperk nad Ohří –
Kamenný Dvůr“
2. s c h v a l u j e
a) zadat zakázku firmě: Správa majetku spol. s.r.o., Chebská
697, Kynšperk nad Ohří, IČ 25233558
b) návrh smlouvy o dílo
3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
č. 53
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
návrh majetkového odboru na zařazení investičních a neinvestičních akcí a projektů do finančního rozpočtu města na
rok 2010,
2. s c h v a l u j e
seznam zajištění a provedení akcí určených k realizaci dle
kapitoly A a B z přílohy tohoto usnesení a
3. u k l á d á
a) vedoucí finančního odboru zapracovat radou vybrané akce
do rozpočtu města na rok 2010,
b) vedoucímu majetkového odboru zajistit realizaci schválených akcí v roce 2010 a
c) starostovi města projednat s vedoucími finančního odboru
a majetkového odboru prioritu záležitostí z kapitoly C a D
přílohy tohoto materiálu a doporučit radě města k realizaci
akce z těchto kapitol včetně finančního rámce.
č. 54
Rada města Kynšperka nad Ohří
souhlasí
s prodloužením souhlasu města se vstupem na pozemek ve
vlastnictví města Kynšperk nad Ohří parc. č. 181, k.ú. Kynšperk
nad Ohří za účelem dokončení zateplení a zhotovení svislé
izolace domu ve vlastnictví „Společenství Příčná č.p.406, 408,
Kynšperk nad Ohří“ vydaného dne 11.6.2009 pod č.j. 04046/09/
MO/VK s termínem dokončení do 30.11.2009 do 30. 4. 2010 a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem prodloužení souhlasu.
č. 55
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č.XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.
XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
XXX a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření nájemní smlouvy XXX.
č. 56
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX
v ulici J.K.Tyla v Kynšperku nad Ohří s nájemci bytu XXX na
dobu určitou l rok
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
XXX a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
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č. 57
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. Chebská čp. 386 v Kynšperku nad Ohří XXX za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 1.3.2010 se záměrem poskytování gastronomických a společenských služeb
výše nájemného 600,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční
inflaci s účinností od doby předpokládaného zprovoznění,
tj. 1.6.2010
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby 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.
č. 58
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parc. č. 1366/1 (zahrada) o výměře

263 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 nájemní
smlouvy na dobu neurčitou se zpětnou účinností ke dni 02.
02. 2010.
č. 61
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření Dohody o spolupráci mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří a občanským sdružením KOTEC, se sídlem Nádražní
náměstí 299, Mariánské Lázně, zastoupené jeho ředitelem
Jiřím Hortem, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 17. února 2010
(upravená verze)

č. 1
Zastupitelstvo 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 a

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.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René Bolvari
starosta v.r.

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

č. 62
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zpracovaném koncesním projektu integrovaného
systému nakládání s komunálními odpady v Karlovarském
kraji a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit tuto informaci do
jednání zastupitelstva města.
č. 64
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje,
na projekt k 65. výročí ukončení 2. světové války a
2. u k l á d á
a) vedoucí finančního odboru vyzvat Muzeum Sokolov k
předložení žádosti na originálním tiskopisu,
b) vedoucí finančního odboru po obdržení žádosti vypracovat a předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku ke schválení zastupitelstvu města a podpisu starostovi.
č. 65
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk

nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a Základní školou Kynšperk nad Ohří, se sídlem
Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a firmou PE-REZA, spol. s r.o., se sídlem Citice
189, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto dohod.
č. 66
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví města:
tlakové kanalizační přípojky rodinného domu na parcelách č.
1556 – ostatní plocha (ostatní komunikace) a parc. č. 1260/1
(ostatní plocha – jiná plocha) obě v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem souhlasu.
č. 67
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na
dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši XXX a
2. u k l á d á
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vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy XXX.
č. 68
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na
dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy XXX.
č. 69
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX v Kynšperku nad
Ohří s nájemcem bytu XXX na určitou 2 roky 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. 70
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX v Kynšperku nad
Ohří s nájemcem bytu XXX z důvodu neuhrazení dlužného
nájemného a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
č. 71
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) výpověď z nájmu bytu XXX, který je majetkem města,
z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy,
b) předání podkladů advokátní kanceláři pro podání žaloby
na dlužnou částku za nájemné a služby spojené s užíváním
předmětného bytu,
c) podání návrhu na vyklizení bytu v případě jeho neuvolnění po uplynutí výpovědní lhůty u Okresního soudu
Sokolov a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci, advokátní kanceláři a Správě majetku spol. s r.o.
Kynšperk nad Ohří do 7 dnů od jeho písemného vyhotovení.
č. 72
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) výpověď z nájemní smlouvy XXX na stavbu (garáž) na
pozemku parc. č. 1621/20 v k. ú. Kynšperk nad Ohří o
výměře 20 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. l,
uzavřenou s XXX s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák
pro podání žaloby na dlužnou částku,
c) podání návrhu na vyklizení stavby (garáže) v případě
jejího neuvolnění po uplynutí výpovědní lhůty u Okresního soudu Sokolov a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit doručení výpovědi
nájemci a sdělit usnesení rady města Advokátní kanceláři Šendera a Čihák nejpozději do 7 dnů od jeho písemného vyhotovení.
č. 73
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa v ulici U Pivovaru v Kynšperku nad Ohří XXX za cenu 1.200,-- Kč/rok a
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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. 74
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 911/1 (ostatní plocha)
o výměře 132 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. 75
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) záměr pronájmu pozemku parc. č. 785/2 (zahrada) o
výměře 142 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
b) záměr prodeje pozemku parc. č. 785/2 (zahrada) o výměře
142 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
a záměr prodeje na úřední desce města na dobu minimálně
15-ti dnů.
č. 76
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1030/1 (trvalý travní
porost) o výměře cca 820 m2 v k. ú. Kynšperk 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. 77
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření dodatku původní smlouvy o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu s Českými drahami,
a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, Regionální
správou majetku Ústí nad Labem, V Jirchářích 60/6, Ústí nad
Labem PSČ 400 02, který bude zpracován v souladu s usneseními č. 311 ze dne 26. 08. 2009 a č. 416 ze dne 18. 11. 2009,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše
uvedený dodatek smlouvy k podpisu
v termínu do 31. 03. 2010 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku.
č. 78
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s ukončením platnosti smlouvy XXX o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou
osobou oprávněnou k podnikání XXX ke dni 28. 02. 2010.
č. 79
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Kynšperk nad Ohří“
mezi městem Kynšperk nad Ohří a projektovou kanceláří
KADLEC K.K. Nusle, spol. s r.o., se sídlem Chaberská 230/3,
Praha 8, PSČ 182 00, IČ: 448 47 548 a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku č. 2 této smlouvy.
č. 80
Rada města Kynšperk nad Ohří
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1. r e v o k u j e
svoje usnesení č. 42 ze dne 3. února 2010 tak, že se název
a adresa firmy: „L. C. Truckcentrum s. r. o., se sídlem Kraslická 77, 357 04 Lomnice u Sokolova, IČ: 28000641“ uvedené
v bodě 1.3 nahrazují názvem a adresou firmy: „L. C. Sokotrans Reality a. s., IČ: 45352348, se sídlem Tovární 610, Sokolov, 356 01, zastoupená p. Jaroslavem Vondráčkem“.
č. 81
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í

s projektovým záměrem „Protipovodňový varovný systém
města Kynšperk nad Ohří“ a získáním dotace z Operačního
programu životní prostředí, Prioritní osa 1“ a
2. p o v ě ř u j e
starostu a tajemníka městského úřadu jednáním o zpracování
technicko-ekonomické studie a podáním žádosti o dotaci.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 3. března 2010
(upravená verze)

č. 2

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové příjmy se snižují o 160,18 tis. Kč a rozpočtové výdaje
se navyšují o 8 652,26 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě
činí 53 749,72 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí
62 139,76 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) použití prostředků získaných prodejem bytů na neinvestiční
a investiční akce: projekt Areál zdraví ve Školní ulici – bikrosová dráha ve výši 449,16 tis. Kč, výstavba místní komunikace IV. třídy Kynšperk nad Ohří – Kamenný Dvůr ve výši
2 240,00 tis. Kč, rekonstrukce části vodovodu v Chebské ulici,
úsek od čp. 522 k čp. 80 na Nám. 5. května, včetně propojů
do ulic Palackého, Zámečnická, Dlouhá a Maxima Gorkého
v délce cca 250 m ve výši 850,00 tis. Kč a rekonstrukce ulice
Jana A. Komenského (mezi školami), včetně vybudování parkoviště v ulici bez názvu vedoucí k ulici K. H. Borovského ve
výši 4 000,00 tis. Kč,
c) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let
(změna stavu na bankovních účtech) o 8 812,44 tis. Kč.
Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8 812,44
tis. Kč a
d) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 3

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk
nad Ohří na rok 2010 neziskovým organizacím a fyzickým
osobám, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smluv.

č. 4

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk
nad Ohří na rok 2010 TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smluv.

č. 5

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
OZV č. 1/2010 o změně OZV č. 2/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění pozdějších
předpisů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 6

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o zpracovaném koncesním projektu integrovaného
systému nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji
a
2. u k l á d á
starostovi města sledování vývoje a průběžné informování
zastupitelstva města o všech nových skutečnostech, týkajících
se tohoto projektu.

č. 7

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
revokaci svého usnesení č. 47 ze dne 23. 09. 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“.

č. 8

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. d e l e g u j e
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.
r. o. dne 26. 03. 2010 starostu města a
2. u k l á d á
mu, aby za město jako společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:
- zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- částkách, které se započítávají na vklad společníků a
- lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů
převzaty.

č. 9

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
a) souhrnnou zprávu pro ZM o činnosti kontrolního výboru za
rok 2009, předloženou předsedkyní kontrolního výboru paní
Janou Bočkovou, zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) protokol o kontrole pohledávek a závazků města podle vyčíslení k 31. 12. 2009 dle rozboru uvedeného v Závěrečném
účtu, protokol tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a
2. s c h v a l u j e
plán práce kontrolního výboru ZM Kynšperk nad Ohří na
období leden – září 2010, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
Ing. Josef Baron
René Bolvari
místostarosta v.r.
starosta v.r.
„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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Elektroinstalace
Sádrokartony
Minerální podhledy
Wagner Jaroslav tel. č. 773 120 053
Dohnal František tel. č. 775 083 409
Kynšperk nad Ohří

GREEN DAYS
DUBEN - MĚSÍC ZELENÝCH POTRAVIN
Ochutnávka a prodej zelených potravin ve Vašem městě!

Přírodní produkty - Petr Mrva, Sokolovská 243, Kynšperk nad Ohří
Denně od 14 do 16,30 hod. kromě pátku

BARLEY - zelený ječmen doplní do Vašeho organismu potřebné
živiny - vitamíny, minerály, stopové prvky a vyhnete se tak jarní únavě
a nastartujete tělo. Rovněž nabízíme výhodnou koupi 1 + 1 zdarma
v libovolné kombinaci s CHLORELLOU a SPIRULINOU BARLEY.
Další info na 603 477 392 a na www.energy-cheb.cz
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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!

