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Dívka 2010: Aneta Onodyová
míří do celostátního ﬁnále

Vážení spoluobčané,
čtenáři Kynšperského zpravodaje,
dnes se vám dostává do rukou náš zpravodaj
v nové formě. Po více než 10 letech se od tohoto
květnového čísla mění jeho vzhled, náklad, výrobce i způsob distribuce. Přizpůsobujeme se
tak trendu ve vývoji, kterým je výrazná profesionalizace zpravodajů měst a obcí v našem okolí.
Velmi dlouhou dobu byl právě náš Kynšperský
zpravodaj hodnocen jako jeden z nejlepších, a to
nejen v Karlovarském kraji. Postupem času mu však začala vyrůstat značná konkurence. A právě snaha nezaostat a vám, občanům našeho města
a čtenářům zpravodaje poskytnout to nejlepší, co v oblasti místních médií
je v současné době k mání, přiměla radu města k této změně.
Nový zpravodaj bude vycházet v nákladu 1500 ks a bude k dostání na obvyklých místech, tedy v trafikách, obchodech, podatelně úřadu, infocentru
atd. Avšak nejvýraznější změnou, a tou pro vás nejpříjemnější, je to že od
tohoto čísla budete mít Kynšperský zpravodaj k dispozici zdarma!
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se na tvorbě dosavadního zpravodaje podíleli i všem přispěvatelům. Kvalitní obsah, tedy užitečné, žádané a čtivé informace jsou základem každé tiskoviny. O tom, že náš
zpravodaj takový dosud byl hovoří sama okolnost, že nepřetržitě vychází
již od roku 1999. Při vědomí této tradice se i s novým vzhledem zpravodaje
budeme snažit, aby jeho obsah byl na nejvyšší možné úrovni.
Aneta Onodyová je v do celostátním ﬁnále soutěže Dívka 2010.
Ať se vám nový Kynšperský zpravodaj líbí a ať je pro vás tím, co od míst- Aneta postoupila z 2. místa semiﬁnále v Plzni. V základním kole
ních novin očekáváte!
René Bolvari, starosta v Kynšperku nad Ohří získala 1. místo, 2. místo patřilo Tereze Záhorské a třetí skončila Barbara Škvareninová.

Informace občanům o době
a místě konání voleb
Podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 37/2010 Sb., ze dne 5. 2.
2010, o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky jsou stanoveny dny jejich
konání na

pátek 28. května 2010
od 14.00 do 22.00 hodin
sobotu 29. května 2010
od 8.00 do 14.00 hodin.

Organizace voleb
Hlasování bude umožněno každému voliči poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti platnými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Voličský průkaz opravňuje voliče
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky.
Občané našeho města budou volit
ve stejných volebních místnostech
pro hlasování, jako v předchozích

volebních letech.
Seznam voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky sestavuje Městský úřad
Kynšperk nad Ohří podle trvalého
pobytu občanů, který bude uzavřen
dne 25. 5. 2010 v 16.00 hod.

Volební místnosti
Místem konání voleb v našem
městě je pět volebních místností.
1. volební místnost - Základní
umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská ul. 511, Kynšperk nad
Ohří
2. volební místnost - Základní škola
Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského čp. 540, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost - Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP čp. 389, Kynšperk nad
Ohří
4. volební místnost - Střední škola
živnostenská Sokolov – budova učiliště Kynšperk nad Ohří Školní ul.
čp. 764, Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost - ubytovna Vězeňské služby Kynšperk nad Ohří,
část Zlatá.
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V bohatém doprovodném programu k zábavné atmosféře přispěl
také Jerry Edr.
Mgr. J. Danešová, ZŠ
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Jarní svoz nebezpečného
a nepotřebného odpadu
Pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného
odpadu se uskuteční v souladu se zněním Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005
a přílohy č. 3 citované vyhlášky ve čtvrtek 6. května
2010. Svoz odpadu zajišťuje oprávněná společnost
A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová, ve spolupráci se
Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
Dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem:
- zbytky barev a ředidel, chemikálií, vyřazená chladící
zařízení, televizory, monitory a jiné elektrospotřebiče,
rtuťové výbojky, automobilové baterie, použité olejové
filtry, brzdové destičky obsahující azbest a mnohé další
výrobky a látky.
Tento svoz se netýká nespotřebovaných léčiv - ta vracejte vždy do lékárny!
Objemný odpad odkládejte na určená místa v maximálním předstihu jednoho dne, a to proto, aby nedocházelo k jeho přemísťování a znečištění města, elektrospotřebiče a další nebezpečný odpad pokud možno
až na poslední chvíli.
Ledničky, televizory apod. jsou totiž okamžitě předmětem zájmů nenechavců, kteří z nich vyberou zpeněžitelné části (kovy), a co je horší, s provozními kapalinami, které patří mezi nebezpečné látky, si hlavu
nelámou (skončí vylité na zemi a následně ve spodních
vodách či v ovzduší, k tíži přírody, tudíž i lidí).
Město navíc za veškerá neúplná zařízení platí společnosti A.S.A. nemalou pokutu a jistě uznáte, že finanční
prostředky by se daly využít lépe…
Za pochopení děkuje
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor

Sběrná místa nebezpečného odpadu
Dolní Pochlovice
Hornická ul. (před bývalou prodejnou stavebnin)
14.00-15.15
Kynšperk nad Ohří
ulice SNP (sběrné místo
v areálu bývalé kotelny)
14.00-17.00
Chotíkov
náves
15.30-15.45

Liboc
u autobusové zastávky ve
směru do Kynšperka
16.00-16.15
Štědrá
na návsi u turistického odpočívadla
16.30-16.45
Zlatá
u bývalé prodejny potravin
17.00 - 17.15

střípky z majetkového odboru
Mimo svou průběžnou činnost ve
vyřizování agend bytů a nebytových
prostor, pozemků, životního prostředí, péče o majetek města a investiční
výstavbu, jsme nadále zajistili chod
veřejné služby.
Navazuji tak na článek pracovníků
správního a sociálního odboru, který
podává informace obecně.
Konkrétně v měsíci dubnu jsme zorganizovali:
- rekonstrukci chodníčku u hasičské
zbrojnice, který jste mohli využít při
stavění májky. Místo bláta v minulosti
je zde pěkný chodníček,
- úpravu zeleně před budovou bývalé
sokolovny. Vytrhal se starý nevzhledný

www.kynsperk.cz

živý plot, opravil se stávající drátěný
plot a urovnala se plocha. Nový travní
porost bude možné pěkně udržovat,
- zahájili jsme rekonstrukci parčíku
ve Školní ulici. Co zde ve finále bude,
prozradím v příští vydání Kynšperského zpravodaje,
- zabetonovali a namontovali jsme
nové lavičky v parku před kostelem.
Do letní sezóny vám přejeme pěkné
posezení v příjemném prostředí.

jsme se na potřebných technických
opatřeních, která budou postačovat
pro ochranu jejich vedení. V plném
proudu jsou vedena jednání o územním řízení.

ulic Sokolovská, Dlouhá a Školní. Na
větší investice do veřejného osvětlení v letošním roce nezbyly finance
a proto zajistíme nejnutnější výměnu
kabelů.

Z rozhodnutí vedení města bude
v letošním roce provedena výměna
střešní krytiny a oprava fasády domu
na č.p. 191 na nám. 5. května (u autobusového nádraží). Úkolem byla
pověřena Správa majetku s.r.o., která
majetek města spravuje.

Správa majetku s.r.o. zajistila v průběhu dubna ve značném rozsahu
opravu místních komunikací. Zejména bylo nutné vyspravit hodně děr
v asfaltových površích. Letošní zima
nadělala značné škody i na chodnících. Jejich opravy budou pokračovat
ještě v průběhu května. Zejména se
jedná o vyrovnání chodníků, které se
mrazem nadzdvihly.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

Na parkovišti v ulici Krátká nebudeme muset provést přeložku vedení
nízkého napětí, jak jsem vás informoPřipravujeme technické podklady
val v minulém čísle. Jednání se zástup- a potřebná povolení pro nutnou opraci firmy ČEZ dopadla dobře a dohodli vu vedení veřejného osvětlení v části
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Den veřejné dopravy MAS Sokolovsko: 2. výzva
V sobotu 29. května jezdíme zdarma
za památkami v Karlovarském kraji
Rozvojový dopravní svaz (RDS) nost bude určitě jízda parního vlaku
připravuje pro občany a návštěvníky Českých drah z Mariánských Lázní
Karlovarského kraje akci s názvem do Bečova nad Teplou a zpět, dále jíz„Den veřejné dopravy - 10 let Egro- da fotobusu k tomuto parnímu vlaku
Netu“.
z Františkových Lázní, Chebu, MariV sobotu dne 29. května 2010 bude ánských Lázní do Teplé a Bečova nad
zavedena bezplatná doprava jak mo- Teplou. Také jízda historického autoderními, tak i historickými vozidly na busu Škoda 706 RTO společnosti Auzvláštních vlakových a autobusových tobusy Karlovy Vary, a.s. na trase ze
linkách s označením A až M k vybra- Sokolova přes Loket do Bečova nad
ným památkám a zajímavým místům Teplou bude velmi zajímavá.
Karlovarského kraje.
Každý cestující při nastoupení do
Jednotlivé zvláštní linky budou vy- dopravního prostředku na zvláštních
jíždět z terminálu dolního nádraží
linkách obdrží bezplatně pamětní jízv Karlových Varech, z autobusového
denku, kterou se prokáže u vstupu na
nádraží v Chebu a Sokolově a od žepamátky, kde může využít dohodnuté
lezniční stanice Mariánské Lázně.
zlevněné vstupné nebo si bude moci
Zvolenými památkami jsou hrad
prohlédnout za běžné vstupné proa zámek Bečov nad Teplou, hrady
story, které nejsou obvykle součástí
Loket, Seeberg, Hartenberg, Hauenzvolených okruhů.
štejn (Horní Hrad), zámky Lázně
Projekt je uskutečněn ve spolupráKynžvart, Chyše, Klášter Teplá, příci
s Euregiem Egrensis a je hrazen
rodní rezervace SOOS, průmyslová
Evropskou
unií z Evropského fondu
vyhlídka dolů Družba a Medard, napro
regionální
rozvoj z programu
učná stezka a lovecký zámeček KladCíl
3,
který
podporuje
přeshraniční
ská, statek Bernard.
spolupráci
mezi
Českou
republikou
Kromě zvláštních vlaků a autobusů
bude možné využít i pravidelné vlaky a Svobodným státem Sasko a dále za
a autobusové linky veřejné dopravy, přispění Karlovarského kraje. Proto
na kterých bude platit v uvedený den neváhejte, přijďte a udělejte si krásný
jednodenní jízdenka EgroNet výji- výlet.
Další informace najdete na www.
mečně pro dvě dospělé osoby a čtyři
egronet.cz
Ing. Pavel Bohánek,
děti do věku 14 let včetně.
předseda RDS
Hlavním atrakcí pro cestující veřej-

Dne 7. dubna 2010 se sešla na svém
řádném zasedání Správní rada MAS
Sokolovsko a schválila Harmonogram
příjmu, kontroly a výběru projektů
v rámci 2. Výzvy SPL,
na základě které bude vyplaceno v letošním roce podobně jako v loňském
roce téměř 20 mil. Kč. Jedná se o prostředky z tzv. velkého Leadru, vyčleněné Státním zemědělským intervenčním
fondem do programu rozvoje venkova.
V první řadě bude MAS Sokolovsko
realizovat školení pro potencionální
žadatele s cílem přispět ke kvalitě předkládaných projektů. Bude také poskytována pravidelná asistence, monitoring,
kontrola a vyhodnocení.
Informační seminář pro žadatele
o dotaci se uskuteční dne 26. dubna
2010 od 15 hodin v zasedací místnosti
statku Bernard v Královském Poříčí.
Priority, v nichž budou mít potencionální žadatelé na výběr realizovat své
projekty, jsou rozděleny do 5 okruhů
v tzv. Fichích, které zájemci najdou na
webových stránkách MAS Sokolovsko
na adrese www.mas-sokolovsko.eu.
Jedná se o oblast diverzifikace zemědělství, podpory drobného podnikání
na venkově, venkovského cestovního
ruchu, zlepšení kvality života na venkově, ochranu a rozvoj kulturního dědictví, vzdělávání a rozšiřování znalostí
místních obyvatel.
Po schválení na RO SZIF bude vyhlášená výzva v předpokládaném termínu
23. dubna 2010. Lhůta pro podání žádostí bude od 20. do 26. května 2010.
Na základě podání žádostí bude pro-

bíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování
žadatelů o výsledku.
Na základě výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených či doplněných žádostí, tím bude
celá administrativní kontrola ukončena
a žadatelům budou sděleny výsledky
z dosavadního hodnocení.
Žádosti budou předány výběrové komisi, která sestaví tzv. long list - seznam
žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání programového výboru dne 21. června 2010, který
sestaví tzv. short list - výběr žádostí k financování a výběr žádostí k odmítnutí.
Short list bude v poslední fázi předán
správní radě, která bude schvalovat
projekty k financování. Takto vybrané
projekty budou předány k definitivnímu schválení na SZIF a poté budou
moci započít svou realizaci.
Výběr projektů bude probíhat transparentním způsobem, hlavní slovo ve
výběru projektů určených k financování mají výběrová komise a programový
výbor MAS.
Veškeré dokumenty pro žadatele
a pro příjemce budou zveřejněny především na webových stránkách MAS
(www.mas-sokolovsko.eu), dále pak
ve spolupráci s obcemi na vývěsních
tabulích a vyhlášením místních rozhlasů, popřípadě osobním či e-mailovým
kontaktem potencionálním žadatelům,
dne 22. dubna 2010 pak v Sokolovském
deníku.
Březová 14. 4. 2010
zpracovala Eliška Tegerová,
administrátorka SPL

Doručovat písemnosti na ohlašovnu není možné
Ohlašovně, na jejíž adrese jsou k trvalému pobytu hlášeny osoby, jimž
byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (viz § 10 odst. 5 zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých
zákonů), není zákonem uložena povinnost převzít písemnost doručovanou těmto osobám.
Údaj o místě trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem, nevyplývají
z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu a slouží především
k administrativním účelům (určení
místní příslušnosti, výkon volebního
práva apod.).
Tímto upozorňujeme občany, kteří
mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako místo svého

trvalého pobytu zaevidováno sídlo
ohlašovny, tj. Kynšperk nad Ohří,
Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří, že si doručování
svých poštovních zásilek musí řešit
přímo s Českou poštou s. p., případně
s odesílateli (např. úřady, soudy, banky, pojišťovny, mobilní operátoři aj.),
neboť je zřejmé, že se v místě trvalého
pobytu, kterým je sídlo ohlašovny, nezdržují, a tedy není možné je zde zastihnout a poštovní zásilku doručit.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
nebude přebírat poštovní zásilky občanům, kterým byl zrušen údaj o místu
trvalého pobytu. Jedná se o úřední adresu a úřad není ze zákona oprávněn
přebírat soukromou korespondenci
fyzických osob.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Závazná pravidla pro nakládání
s poštovními zásilkami jsou stanovena pro provozovatele poštovní licence,
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedená právní úprava řeší komplexně postupy provozovatele při převzetí,
doručení, nemožnosti doručení, otevření, prodeji nebo zničení poštovní
zásilky provozovatelem.
Ohlašovna by mohla být ve smyslu
této právní úpravy příjemcem nebo
prostředníkem předání poštovních
zásilek pro občany s evidovaný místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny.
Ani v tomto případě by však pro ni
z uvedené právní úpravy nevyplývala
povinnost převzít zásilky pro tyto ob-

čany.
V souladu s ustanovením § 10 odst.
2 zákona o evidenci obyvatel z přihlášení občana k trvalému pobytu v sídle
ohlašovny nevyplývají žádná práva ani
povinnosti k objektu ohlašovny. Z tohoto důvodu nemá ohlašovna rovněž
povinnost převzít poštovní zásilky určené tomuto občanovi.
Je pouze na odpovědnosti jednotlivých občanů, zda si zajistí doručování
na jinou adresu (dle ust. § 10b zákona
o evidenci obyvatel - adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel).
Literatura: ASPI, Květa Koubková
- oddělení legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR
Bc. Pavla Cibová, správní
a sociální odbor - evidence obyvatel
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Policie ČR
Obvodní oddělení Policie Kynšperk
nad Ohří šetřila od 16. 3. do 15. 4.
2010 celkem osm trestných činů:
- dva případy zanedbání povinné výživy, tzv. alimenty
- případ krádeže zboží v prodejně Penny Market. Pachatel již byl v posledních
třech letech za krádež potrestán a věc
byla kvalifikována jako trestný čin.
• případ nebezpečného vyhrožování ze
strany propuštěného zaměstnance vůči
bývalému zaměstnavateli
• případ ublížení na zdraví a loupeže.
Kvůli nesrovnalostí se splácením závazků byl fyzicky napaden pracovník
a subdodavatel na rychlostní silnici R6.
Pachatelé byli zadrženi a věc předána
službě kriminální policie a vyšetřování.
• případ fyzického napadení mezi občany města v ul. Dlouhá. Případ je stále
v šetření a případné další svědky události žádáme, aby se nám přihlásili.
• případ krádeže peněz v prodejně za
provozu. Případ je taktéž stále v šetření
a po pachateli pátráme.
• případ útoku na úřední osobu ve věznici Kynšperk nad Ohří. Došlo k napadení vychovatele VS ČR. Případ převzala k šetření kriminální služba.
nprap. Miroslav Bobčík
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PROMĚNY MĚSTA V POSLEDNÍCH 10 LETECH
Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie

městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 15. 3. do 15. 4. 2010 celkem
26 případů protiprávního jednání.
- 20 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 6 přestupků proti veřejnému pořádku
- odchycení jednoho toulavého psa a jeho předání do útulku
- zjištění a označení tří autovraků
- nález tří černých skládek - ve spolupráci se střediskem technické služby
Správy majetku Kynšperk nad Ohří
bylo zajištěno jejich odstranění.
Jaromír Stanko

hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od
17. 3. do 19. 4. 2010:
25. 3. - požár trávy, jednotka likvidovala požár suchého travnatého porostu
v Kynšperku
26. 3. - technická pomoc, jednotka likvidovala padlý strom přes vozovku na
silnici č. 6
7. 4. - požár, jednotka likvidovala požár
suché trávy v Kynšperku
10. 4. - požár, jednotka pomáhala s likvidací požáru kasina v Dolních Dvorech
12. 4. - požár, jednotka likvidovala požár odpadu v plechovém kontejneru
Jaromír Zeman, zástupce
velitele SDH Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

Stav kostela před rekonstrukcí (dva snímky vlevo) a v současnosti (snímky vpravo)

Rekonstrukce v letech 1999-2001
Příjmy:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Nadační fond
Havarijní - střešní program MK
Okresní úřad Sokolov
Celkem
Výdaje:
Ministerstvo pro místní rozvoj

2 439 162,30 Kč
2 173 994,00 Kč
2 000 000,00 Kč
102 665,50 Kč
4 915 821,80 Kč
2 439 162,30 Kč

Město Kynšperk nad Ohří
Celkem

3 557 258,10 Kč
5 996 420,40 Kč

Rekonstrukce v letech 2005-2007
(program SROP)
dotace
Krajský úřad Karlovarského kraj
podíl Města Kynšperk nad Ohří
Celkem

9 049 396,00 Kč
1 206 586,60 Kč
2 394 490,00 Kč
12 650 472,00 Kč

PRONÁJMY
Nabídka bytů v domech
s pečovatelskou službou do nájmu:

Nabídka nebytových prostorů v majetku
města do nájmu:

- nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu čp. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk nad Ohří
Tyla čp. 881
o
výměře 72 m2.
- byt č. 6 o velikosti 2+kk o výměře 45,36 m2, v ul. J. K.
Výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
Tyla čp. 881
+ nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené
K přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdras nájmem budou hrazeny samostatně.
votním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního
Bližší informace k těmto bytům a nebytovým prostodůchodu).
rám jsou k dispozici na úřední desce a webových stránVýše nájemného je stanovena na minimálně 70,41 Kč/ kách města nebo při osobním jednání na majetkovém
m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne- odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková, referent majetkového odboru
určitou.
- byt č. 5 o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2, v ul. J. K.
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dokumenty
Vyhláška Zeměměřického úřadu Praha
Zeměměřický úřad Praha oznamuje provádění zeměměřických prací
v základním bodovém poli na území
města Kynšperk nad Ohří v období
od 15. dubna do 15. prosince 2010.
Práce jsou prováděny podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a změně a doplnění některých záko-

nů souvisejících s jeho zavedením.
Podle ustanovení tohoto zákona jsou
uvedené práce konány ve veřejném
zájmu a jejich provádění se oznamuje
veřejnou vyhláškou.
Výsledkem prací je údržba a obnova
měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízeni a zřizová-

ní nových bodů.
Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni
podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném
rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům
a uživatelům nemovitosti se prokáží
úředním průkazem.
Při rozhodování o umístění nové

měřické značky se postupuje podle §
3a, písmeno b) zákona č. 359/1992
Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech v platném znění a podle § 8
zákona č. 200/1994 Sb.
Zeměměřický úřad žádá občany,
aby byli nápomocní při provádění
uvedených prací.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 17. 3. 2010 (upravená verze)
Rada města Kynšperk nad Ohří
č. 82
- bere na vědomí informaci o dokladové
inventarizaci provedené k 3. 1. 2009.
č. 83
- doporučuje zastupitelstvu města
Kynšperk nad Ohří schválit smlouvu
o poskytnutí přechodné finanční výpomoci Místní akční skupině Sokolovsko,
o.p.s., na předfinancování projektu
„Propagační kampaň Za krásami MAS
Sokolovsko“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
- schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru Místní akční skupině Sokolovsko, o.p.s., na zajištění realizace projektu „Propagační kampaň Za krásami
MAS Sokolovsko“, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru.
č. 84
- bere na vědomí právu o poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
- schvaluje výroční zprávu o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za
rok 2009, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a ukládá vedoucí správního
a sociálního odboru zveřejnit výroční
zprávu na internetových stránkách Města Kynšperk nad Ohří.
č. 86
- neschvaluje žádost o změnu územního
rozhodnutí na stavbu „Revitalizace Starého náměstí a ulice U Tavírny v Kynšperku nad Ohří“ podanou XXX ve věci
změny umístění projektovaných lamp
veřejného osvětlení a ukládá vedoucímu
majetkového odboru sdělit usnesení
rady města žadatelům.
č. 87
- souhlasí s realizací stavby na pozemku sousedícím s pozemky ve vlastnictví
města: dočasného přístřešku pro usklad-

nění nářadí a stavebního materiálu na
pozemku ve vlastnictví žadatele parc. č.
517 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a pověřuje
starostu podpisem souhlasu.
č. 88
- schvaluje prodloužení termínu užívání
dočasné stavby - chatky pro zahradu č.
76 v zahrádkářské osadě č. 5a užívanou
XXX, na části pozemku parc. č. 1246/1
v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému zahrádkářskému svazu
Kynšperk nad Ohří do 3. 1. 2012 a ukládá vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení souhlasu vlastníka.
č. 93
- schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 788/1 (ostatní plocha)
o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č.
794/2 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří a ukládá vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr
pronájmu částí pozemků na dobu minimálně 15 dnů na úřední desce města.

č. 94
- schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 1621/35 (zastavěná plocha) o výměře
20 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a ukládá vedoucímu majetkového odboru
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
města na dobu minimálně 15 dnů.
č. 97
- schvaluje pronájem nebytového prostoru v ul. M. Gorkého čp. 562 v Kynšperku
nad Ohří XXX za podmínek: doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 4. 2010,
výše nájemného 616,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci, služby spojené
s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nájemce si v případě potřeby zajistí
vydání rozhodnutí stavebního úřadu
o změně užívání nebytových prostor
- ukládá vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli
a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
nad Ohří spol. s r.o. k uzavření nájemní
smlouvy.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 30. 3. 2010 (upravená verze)
Rada města Kynšperk nad Ohří
č. 99
- schvaluje použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace, na
základě žádosti ředitelky Mateřské školy
Kynšperk nad Ohří, Školní 525, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a ukládá vedoucí finančního odboru oznámit
ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad
Ohří, Školní 525 usnesení rady města
Kynšperk nad Ohří.
č. 100
- schvaluje změnu odpisového plánu pro
rok 2010 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní
525, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a ukládá vedoucí finančního odboru
promítnout změnu odpisového plánu do
rozpočtu města na rok 2010, kde bude
snížen provozní příspěvek příspěvkové
organizaci i její nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele o 24,15 tis. Kč.
č. 101
- schvaluje v souladu s ust. § 47 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk
nad Ohří, pro školní rok 2010/2011 dle
důvodové zprávy.

č. 102
- schvaluje pravidla pro ukládání inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří, užívání pozemků ve vlastnictví města pro kontrolu,
opravy, údržbu, zajištění provozu nebo
likvidaci stavby - zařízení a zřizování
souvisejících věcných břemen, včetně
sazebníků úhrad, a ukládá vedoucímu
majetkového odboru zajistit postup dle
těchto pravidel od 4. 2010.
č. 103
- schvaluje smlouvu o výpůjčce sportovišť v ulici Jana A. Komenského a v ulici
Školní v Kynšperku nad Ohří Městskému kulturnímu středisku Kynšperk
nad Ohří Palíkem a ukládá vedoucímu
majetkového odboru zajistit vyhotovení
smlouvy o výpůjčce se zpětnou účinností
ke dni 26. xx. 2010.
č. 107
- schvaluje a) dohodu o ukončení nájmu
1/2 vývěsní skříňky č. 4 ve Školní ulici,
Kynšperk nad Ohří, pronajaté Krajskou
organizací Pionýr Karlovarský kraj, oddílem Vycházejícího slunce, ke dni 3. 3.
2010, b) pronájem 1/2 vývěsní skříňky č.
4 ve Školní ulici, Kynšperk nad Ohří Mateřské škole U Pivovaru čp. 367 v Kynšperku nad Ohří, na dobu neurčitou za
cenu 500 Kč/rok, splatnou vždy do 3. 3.
běžného roku, ukládá vedoucímu ma-
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jetkového odboru sdělit rozhodnutí rady
města žadatelům a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o nájmu.
č. 108
- schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1510/3 (zahrada) o výměře
383 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a ukládá vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části pozemku na
dobu minimálně 15 dnů na úřední desce
města.
č. 109
- schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 238 (ostatní plocha) o výměře 516 m2
a parc. č. 241/1 (ostatní plocha) o výměře 186 m2 vše v k. ú. Kamenný Dvůr
a ukládá vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.
č. 110
- schvaluje pronájem pozemku parc. č.
785/2 (zahrada) o výměře 142 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří XXX,
- doporučuje zastupitelstvu města
Kynšperk nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č. 785/2 (zahrada) o výměře 142 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
XXX a ukládá vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy, seznámit žadatele s prodejní
cenou a předložit materiál na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.

č. 111
- schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 911/1 (ostatní plocha) o výměře
132 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX
na dobu určitou a to do 30. 9. 2010 s výpovědní lhůtou jednoho měsíce a ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit
vyhotovení nájemní smlouvy.
č. 113
- projednala nabídku společnosti Žurnál
Média a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary, na zpracování a tisk Kynšperského zpravodaje
- souhlasí se zadáním zakázky na tvorbu
Kynšperského zpravodaje od květnového čísla letošního roku výše uvedené
společnosti a ukládá starostovi sdělit rozhodnutí rady města jednateli společnosti
Žurnál Média a.s. a předložit na příští
jednání rady města smlouvu o dílo.
Z důvodu zajištění ochrany osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. je
zveřejňováno upravené usnesení . Osobní
údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění
XXX. Nejsou uvedena usnesení, která po
vypuštění těchto údajů ztrácí informační
hodnotu (např. pronájmy bytů). Zápisy jsou někdy zčásti kráceny. Plné znění
usnesení (včetně příloh) je k dispozici
v podatelně městského úřadu.
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Věznice si připomněla 10 let samostatné existence
Slavnostní setkání bývalých i současných zaměstnanců udělalo v březnu t. r.
pomyslnou tečku nad oslavami 10. výročí osamostatnění Věznice Kynšperk
nad Ohří. Generální ředitel Vězeňské
služby ČR generálmajor PhDr. Luděk
Kula při této příležitosti ocenil věrnou
službu a práci některých zaměstnanců
věznice a udělil jim vysoká rezortní vyznamenání.
Současně ocenil i několik dalších
osobností, které se podílejí na řešení

problematiky Věznice Kynšperk nad
Ohří, a také jim udělil významná ocenění. Mezi oceněnými byl JUDr. Vladimír Hovorka, předseda Okresního
soudu Sokolov, npor. Bc. Jiří Novák,
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR
v Kynšperku nad Ohří a René Bolvari, starosta Kynšperka nad Ohří, kteří
převzali Plaketu Vězeňské služby ČR
z rukou plukovníka Mgr. Milana Hospodky, vrchního ředitele pro penologii
a ředitele odboru výkonu vazby a trestu

generálního ředitelství VS ČR
na účastníky dárková taška s publikací,
Slavnostního aktu se zúčastnili také kterou věznice u této příležitosti vydala
někteří bývalí ředitelé věznice a ředite- s několika dalšími drobnými upomínlé okolních věznic v Horním Slavkově kovými předměty. Část odpoledne zpřía Ostrově. Hostem byl i ředitel Věznice jemnilo též vystoupení hudebního tria
Oráčov plk. Mgr. Pavel Třasák, který je pod vedením Stanislava Bárty. Výroční
současně ředitelem regionu č. 1, kam oslavy zahájil každoroční ples věznice,
je kynšperská věznice organizačně za- který se konal poslední únorovou sobotu v Zámecké restauraci v Kaceřově.
členěna.
Historie věznice sahá do roku 1995.
Všichni společně strávili příjemné
odpoledne ve slavnostně upravené tělo- Tehdy převzala Vězeňská služba ČR
cvičně věznice. Kromě pohoštění čekala bezúplatně do užívání od Ministerstva
obrany ČR areál vojenských kasáren
a zahájila první úpravy. Do roku 1999
spadala pod Věznici Horní Slavkov.
Od 1. 1. 2000 se rozhodnutím tehdejšího ministra spravedlnosti ČR
JUDr. Otakara Motejla stala samostatnou věznicí pro výkon trestu odnětí
svobody pro dospělé muže. V současné
době je věznice profilována jako věznice s dozorem, ubytovací kapacita činí
862 odsouzených a její provoz zajišťuje
249 zaměstnanců, v jejím čele stojí pátý
ředitel.
Mgr. Petra Bělíková,
tisková mluvčí věznice

Veřejnou službu v Kynšperku vykonává dvacet osob
Jak jsme již v minulém roce informovali, od června 2009 realizuje naše obec
tzv. veřejnou službu, kterou mohou vykonávat pouze lidé, kteří pobírají dávky
pomoci v hmotné nouzi.
Výkon v počtu 20-30 hodin veřejné
služby v kalendářním měsíci má pozitivní vliv na výši poskytované dávky
– příspěvku na živobytí.
Výše příspěvku na živobytí jednotlivce (osoby, která je posuzována pro
účely těchto dávek samostatně), která
činí nejvýše 3 126 korun měsíčně, se
tak může zvýšit, maximálně však o 553
korun v měsíci.

Dle informace z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 19.
března 2010, v lednu 2010 obdrželo
v ČR příspěvek na živobytí celkem
145 576 osob, z toho v Kynšperku nad
Ohří bylo v uvedeném měsíci vyplaceno 88 dávek (včetně dalších typů dávek
ze systému pomoci v hmotné nouzi).
V naší obci vykonává veřejnou službu
přibližně dvacet osob měsíčně. Některým z nich jsou dávky vypláceny jiným
úřadem (dle místa trvalého pobytu),
ale protože se zdržují zde, mají možnost vykonávat veřejnou službu pro
naši obec.

ELEKTROINSTALACE
SÁDROKARTONY
MINERÁLNÍ PODHLEDY
Wagner Jaroslav
Dohnal František

telefon: 773 120 053
telefon: 775 083 409

K Y N Š P E R K
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www.kynsperk.cz
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Jedná se především o tyto činnosti:
jednoduché zemní úpravy, úklid, pokládání zatravňovacích tvárnic, údržba
antukových povrchů, úklid skateparku, částečná údržba zeleně některých
městských ploch, odstraňování starých
omítek na domech, natěračské práce.
Některé městské organizace, jako
mateřské školy, základní škola a základní umělecká škola, již také projevily zájem o veřejnou službu a následně ji
využily.
Výkon veřejné služby má několik
předností. Umožňuje občanům, kteří
se ocitli ve stavu hmotné nouze, získat

dovednosti a základní pracovní návyky,
které jim mohou pomoci při uplatnění
na trhu práce, ale také obec má v rámci
výkonu veřejné služby možnost realizace zlepšování životního prostředí
a čistoty v obci za minimální náklady.
V roce 2009 obec zabezpečila pro
výkon veřejné služby povinné pracovní
a ochranné pomůcky, nářadí a pracovní vesty, vše v hodnotě přibližně 6 500
korun. Osobám vykonávajícím veřejnou službu nenáleží, ani jim není poskytována odměna z rozpočtu obce.
Bc. Lenka Najvarová,
správní a sociální odbor

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen

Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý
Stáří slepiček: 17-20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena: 138 – 148 Kč/ ks dle stáří
Prodeje se uskuteční v neděli 23. května 2010, v 16 00 hod.
Kynšperk u restaurace El Paso
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Přivolali Přehlídka dětské recitace
jsme jaro

Letošní zima se nechtěla svého kralování vzdát. Velikonoce se blížily a jaro nikde. Přivoláme si jaro výstavou jako
v loni. Žáci naší školy vyrábějí
krásné tradiční výrobky k velikonočním svátkům a tak je
se na co dívat. Všechny třídy,
které připravily toto veselé
podívání pro sebe i ostatní
si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování.

Přehlídka dětské recitace má přímou vedené výkony byly výborné.
vazbu na výuku českého jazyka a liteV 0. kategorii (přípravná třída a 1.
ratury. Prostřednictvím tvořivé práce třída) obsadili
na interpretaci básní či prózy a pří1. místo Lucie Křížková
pravy veřejného vystoupení rozvíjí
2. místo Václav Fritsch
v dětech schopnost hlubšího porozu3. místo Vítek Kocián
mění textu a vyspělého ovládání maV 1. kategorii (2. a 3. třída)
teřského jazyka, přispívá ke kultivaci
1. místo Marie Rollerová
mluveného slova a rozvoji mluvních
2. místo Marie Wagnerová
a komunikačních dovedností.
3. místo - Pavel Bjalončik
K předvedení svých schopností
V 2. kategorii (4. a 5. třída)
v přednesu poezie či prózy se sešlo 24.
1. místo Jan Krapf
března v aule naší základní školy 38
2. místo Nicola Malá
soutěžících dětí.
3. místo Michaela Hamouzová
Porota ve složení p. Havlíčkové,
Gratulujeme!
Bradáčové, Danešové měla obtížné
Mgr. J. Danešová,
rozhodování, poněvadž všechny předzákladní škola

Mgr. I. Všetečková,
základní škola

ZŠ Kynšperk nad Ohří
Středisko volného
času - DDM
pořádá
od 2. do 15. 7. 2010

DĚTSKÝ LETNÍ
TÁBOR ,,BĚLČICE“
rekreační středisko
KYMEVO
(Jižní Čechy - Blatná)
Zaměření na sport, turistiku,
táborové hry a relaxační činnosti (pohádkově sportovní
dny). Za přítomnosti sportovních instruktorů, školního psychologa, zdravotníka. 5 x denně
strava, pitný režim...

Den čtení

Měsíc březen jsme tradičně zakončili ,,Dnem čtení“.
Každá třída měla vlastní tématické zaměření, které si se svojí
paní učitelkou dopředu připravila. Například zeměpisné téma,
historické pojetí s dobovými kostýmy, má nejoblíbenější knížka
a podobně. V aule školy probíhala
na interaktivní tabuli pohádková
soutěž. V některých třídách si děti
přinesly do školy kromě knihy,
také spacák a polštářek, pro patřičné pohodlí při čtení.
Cílem Dne čtení, je vytvářet
v dětech kladný vztah ke knihám
a ke čtenému slovu. Četba přispívá k rozvoji slovní zásoby, rozšiřuje vědomosti, obohacuje obrazotvornou fantazii a zároveň slouží
ke komunikačním dovednostem.
Všem se tento den moc líbil
a všichni se již těší na další ročník.
Šárka Pencová, ZŠ

Krajské kolo Čtenářské soutěže
Ve čtvrtek 25. března 2010 proběhlo
na naší škole krajské kolo „Čtenářské
soutěže pro žáky třetích ročníků“.
Přihlásilo se 21 nejlepších čtenářů
základních škol z našeho kraje. Soutěž probíhala v aule školy a zahájil ji
ředitel školy Mgr. Jiří Daneš, který za
finanční podpory Karlovarského kraje
soutěž zorganizoval.
V letošním školním roce žáci četli
knihu od Pavla Šruta „Bob a Bobek“
ilustrovanou Vladimírem Jiránkem.
Žáci četli po přípravě neznámý text
a vyprávěli obsah přečteného. Porota
hodnotila přesnost přečteného textu,
správnou techniku, hlasitost, porozumění textu a chování při čtení a celkové vystupování na soutěži. Soutě-

žící během čtení měli za úkol vytvořit Radek Cholopov ze ZŠ v Lomnici.
Výkony čtenářů byly velmi vyrovnasvůj vlastní návrh na obal knihy „Bob
a Bobek“. Jejich práce byly vystaveny né a soutěžící byli odměněni pamětv aule a hodnoceny porotou. V poro- ním listem, medailí a vítěz si odnesl 2
tě zasedly Mgr. J. Kacálková z PPP volné vstupenky na libovolné filmové
v Chebu, PaedDr. R. Soukupová z PPP představení v kině Alfa v Sokolově,
v Sokolově, Mgr. V. Vymazalová ze ZŠ které věnoval vítězi sponzor. Marek
Kynšperk, Mgr. L. Hoyerová ze ZŠ ve Vincíbr, Anna Ryšánková a Radek
Františkových Lázních a soutěž probí- Cholopov si ještě odnesli jako nejlephala pod vedením PaedDr. M. Kouka- ší čtenáři kraje knihu, která jim bude
připomínat jejich vynikající výkon
lové ze ZŠ v Kynšperku.
Všichni účastníci předvedli skvělý v letošním školním roce.
výkon, ale nejvyšší počet bodů získal
Těšíme se na další společná setkání
Marek Vincíbr ze ZŠ v Lokti s 60 získa- s dětmi i jejich doprovodem i z jiných
nými body. Druhé místo s 59 body zís- škol, protože jsou velmi cenná a nás
kala Anna Ryšánková z 2. ZŠ v Chebu těší, že letos proběhlo i na naší škole.
s celkovým počtem 59 bodů a 3. místo
PaedDr. M. Koukalová,
s celkovým počtem 58 bodů obsadil
základní škola

Cena: 4.500,-Kč
Přihlášky a bližší informace v SVČ – DDM
nejpozději
do 15. května!
Kontakt: Mgr. J. Daneš,
ředitel ZŠ Kynšperk
tel. 352 683 135
mobil 737 424 838
e-mail: zs.kynsperk@volny.cz

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Soutěž smyčcových nástrojů
Základní umělecká škola Kynšperk
nad Ohří pořádala krajské kolo soutěže v komorní hře smyčcových nástrojů. Do tohoto kola postoupili žáci šesti
základních uměleckých škol kraje.
Žáků, kteří se věnují hře na smyčcové nástroje, v současné době moc
není, přesto ti, kteří u nás soutěžili,
podali velmi dobré výkony a porota
jejich snažení patřičně ocenila.
Porotu tvořili ředitel plzeňské konzervatoře Mgr. Brejcha, další dva
profesoři plzeňské konzervatoře
Mgr. Beranová a Mgr. Paďourek, členka karlovarského symfonického orchestru L. Šimandlová a učitelka ZUŠ

Sokolov I. Kubálková.
Soutěže se zúčastnilo 52 žáků ve čtyřech věkových kategoriích. Získali 5
prvních míst, 9 druhých míst a 3 třetí
místa. Bohužel do ústředního kola,
podle propozic Ústřední umělecké
rady ZUŠ může postoupit jen jeden
komorní soubor. A tím porota ohodnotila soubor barokní a předklasické
hudby ze ZUŠ A. Dvořáka K. Vary.
Ráda bych poděkovala všem učitelům i ostatním zaměstnancům ZUŠ,
kteří se na tak náročné akci podíleli
a zabezpečili tak její vzorný průběh.
Zdeňka Karbulová, ředitelka
ZUŠ Kynšperk n. O.

5 2010

Kamarádky, kamarádi,
Pohádkový les
je tady!
Na všechny děti od 1 do 11 let a jejich rodiče čekají

v sobotu 8. května
od 15.00 hodin
soutěže a známé pohádkové postavy.
Začátek trasy bude u tenisových kurtů. Už teď se na vás těší
např. Bob a Bobek, Šípková Růženka, Krtek a další.

Junácké středisko Lípa Kynšperk nad Ohří

Burzička v domově mládeže
Další ročník „Dětské burzičky pro
naše menší i větší“ proběhl v měsíci
dubnu v našem domově mládeže.
Ve spolupráci našeho DM a Baby
klubu jsme kynšperské i mimokynšperské maminky oslovily formou
plakátků, které visely po městě, u dětských lékařek nebo na nástěnkách
v mateřských školách.
Oblečení, hračky, kočárky nebo autosedačky přineslo opět mnoho maminek a Váš zájem nás opravdu velice
těší. Nevyzvednuté nebo darované
oblečení, hračky a ostatní věci věnuje-

me opět dětskému domovu v Horním
Slavkově, krajskému dětskému domovu pro děti do tří let v Aši a oblečení
pro novorozence na porodnické oddělení do nemocnice v Sokolově.
Všem, kteří své neprodané oblečení
darovali, děkujeme a věřte, že jste opět
udělali dobrý skutek. To, co se jinému
nehodí, může druhému pomoci.
Těšíme se opět na všechny příznivce
naší „burzičky“ na podzim 2010. Bližší informace budou včas upřesněny.
I. Jirsová a J. Slámová,
vychovatelky DM

Úvahy o smyčcových nástrojích 7

Přijďte si, děti, hrát, anglickou řeč znát.
Zpívat a tančit budem, zaplavat si půjdem.
Do přírody vyrazíme, spoustu událostí zažijeme.
V naší školce rádi přivítáme vás, ať školkou
rozléhá se dětský hlas.

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

ZÁPIS 2010/2011
Srdečně zveme 20.5. od 10. hodin do 16. hodin
k zápisu do mateřské školy U Pivovaru.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!
Milena Valešová, ředitelka, Ivana Vebrová,
Milena Becková a Alena Kubisová, učitelky

www.kynsperk.cz

Všechny nástroje, jimiž jsme se až dosud zabývali, mají jedno společné: dřevěné dechové nástroje i žestě jsou vhodné
pro děti s dostatkem fyzické energie, kterou mohu spotřebovat při foukání. Housle, viola a violoncello jsou vhodné pro
děti s přebytečnou psychickou energií.
Konstrukce smyčcových nástrojů je velmi
jednoduchá, ale hra na ně je velmi obtížná, na rozdíl od žesťových. Současné děti
žijí rychlejším tempem a nechtějí příliš
dlouho odkládat uspokojení. Většinou
potřebují dosáhnout rychlých úspěchů,
které umožňují dřevěné dechové nástroje
a žestě. Pokud vaše dítě není výjimečně
uvědomělé a trpělivé, není příliš pravděpodobné, že se vydrží věnovat studiu
hry na smyčcový nástroj tak dlouho, aby
dosáhlo skutečného úspěchu. Netrvá to
totiž měsíce, ale několik let.
Housle
Ke hře na housle je nutný velmi dobrý
sluch. Hráč vytváří a formuje tóny tak,
že levou rukou zkracuje struny a pravou
rukou po nich přejíždí smyčcem. Nepomáhají mu žádné klapky, ventily, pražce
ani jiná mechanická zařízení. Houslista
tvoří tón podle sluchu. Zapojení rodičů
do výuky malých dětí je obvyklé, neboť
dítě potřebuje doma kvalifikovanou
kontrolu. Housle jsou nejmenší a nejvýše
znějící nástroj, proto je jejich tón pro dítě
nejpříjemnější. Jsou také jedním z nejdostupnějších dětských výukových nástrojů. Vyrábí se ve tříčtvrtinové, poloviční,
čtvrtinové a osminové velikosti, proto
není problém najít vhodný nástroj i pro

tříleté dítě.
Tělesné předpoklady
Na housle se hraje vestoje, což procvičuje rovnováhu celého těla. S výukou se
začíná obvykle mezi šestým a desátým
rokem. Nástroj se drží v sevření mezi
bradou a klíční kostí a dochází ke chvění
přes kosti přímo do mozku. Některým dětem je toto chvění příjemné, a dokonce je
uklidňuje. Jsou to děti, které léta spávají
s oblíbenou hračku nebo polštářkem.
Levá ruka musí být zcela nezatížená, pokud má jemně a přesně mačkat struny.
Dobře vedené dítě cítí hudbu celým tělem,
při hře na housle tzv. splývá s hudbou.
Psychické předpoklady
Děti, které dobře zvládají hru na housle, v sobě spojují inteligenci, vnímavost,
dobrý hudební sluch a současně i vysokou míru svědomitosti. Bez svědomité
píle nelze dosáhnout žádných větších
pokroků.
Povahové předpoklady
Strunné nástroje nenabízejí možnost
vybití přebytečné prudkosti a bujnosti.
Vyhovují spíše klidným dětem, které si
spokojeně čtou ve svém pokoji nebo si
rády hrají s jedním či se dvěma blízkými
kamarády. Housle jsou ale spíše záležitostí kolektivního hraní a s tím se musí
hráči postupem času smiřovat. Nezbytná podmínka pro dobré zvládnutí nástroje je schopnost vytvořit si dobrý vztah
s učitelem a vytěžit z něj co nejvíce.
Čerpáno z knihy: A. Ben – Tovin, D.
Boyd – Hudební nástroj a naše dítě
Pokračování v příštím čísle

9

sport

Jedna sezona skončila, příprava na další začíná
přestože dojíždí gratis z Oloví, má
nejlepší tréninkovou morálku.
Nejvíce v práci s nejmenšími pomáhají tatínek a maminka malého
Pavlíka Marka, otec Honzy Drančáka
a děda Oldy Horáka. Jejich práce je
neocenitelná, patří jim velký dík stejně jako paní Mileně Chalupové, která
pro oddíl věnuje bezpochyby nejvíce

Družstvo Slavoj Kynšperk B dosáhlo velkého úspěchu, když postoupilo po vítězství v KP I do divize. Slavoj Kynšperk tak bude
mít v této soutěži dvě družstva. O úspěch se zasloužili (viz. foto)
zleva Pavel Pražák, Boris Bjalončik, Václav Bárta ml., Roman Galek a sedící Lukáš Galek a Petr Vonášek.
Bude ta příští sezóna také tak
úspěšná? Určitě to bude mnohem
těžší úkol. Letos bylo cílem A celku
udržení v divizi, což se bez problémů
podařilo. V nové sezóně bude o tento
cíl usilovat B družstvo, které bude
v divizi nováčkem. Tento úkol mělo
letos C družstvo v krajském přeboru
druhé třídy. Příští sezónu to bude samozřejmost. D družstvo bude mít za
úkol zvítězit v okresním přeboru a postoupit do vyšší soutěže. V okresním
přeboru přibude další tým, kterým
bude naše E družstvo složené z hráčů mládežnické kategorie. Od těch
nejmenších, kteří vlastně začínají,
můžeme úspěchy očekávat později…
Ty sportovní příznivce, kteří si článek o stolním tenisu občas přečtou,
možná zaujme několik informací
o těch, kteří jsou nej… Třeba někdo
neví, že nejlepším hráčem našeho
oddílu je Ing. Milan Lof. V divizní

soutěži se 75% úspěšností patří mezi
pět nejlepších hráčů, rádi by po něm
sáhli některé ligové oddíly. Škoda, že
nehraje soutěže jednotlivců, chybí mu
body do žebříčku. Mladý Vašek Bárta
je nejlepším hráčem celého krajského
přeboru I. třídy. Nejlepším hráčem C
družstva je dorostenec Tomáš Rohlík,
který bohužel nevyužívá plně svých
schopností.
Nejstarším hráčem divize je veterán
Volf, ten ve své kategorii patří k předním hráčům republiky, díky dobrým
výsledkům v soutěži jednotlivců
bude pro příští sezónu jedničkou
oddílu. Důkaz, že věk není rozhodující, ovšem pro mladé spoluhráče je
to ostudou. V kategorii dorostenců je
nejúspěšnější Terka Oboňová. Také
se můžeme pochlubit, že máme hráčku, která jistě patří k nejkrásnějším
stolním tenistkám v kraji. Určitě nejobětavějším hráčem je Pavel Pražák,

volného času. A určitě největší nadějí
oddílu do budoucna je teprve šestiletý
Pája Marek.
Popřejme si, aby všichni ve svém
úsilí alespoň neubrali, pak se máme
v příští sezóně na co těšit. Možná, že
se na výkony našich sportovců přijde
také někdo podívat, nebo se dokonce
do oddílu zapojí.
O. Volf

DIVIZE, základní část soutěže po 22 kole
1. Slovan K. Vary A
22 20 2 0 0 218:119
2. Start K. Vary A
22 15 2 5 0 199:122
3. Sokol Mar. Lázně A
22 11 6 4 1 191:162
4. SK Toužim A
22 11 3 8 0 183:167
5. Slavoj Kynšperk A
22 10 3 9 0 172:158
6. Jiskra Aš A
22 10 3 9 0 178:170
7. Slovan K. Vary B
22 11 1 10 0 183:165
8. Baník Svatava A
22 10 2 10 0 175:163
9. TJ Ostrov B
22 9 1 12 0 167:184
10. Batesta Chodov B
22 6 3 13 0 152:187
11. TJ Loket A
22 5 2 15 0 136:185
12. Baník Sokolov A
22 0 0 22 0 48:220
KRAJSKÝ PŘEBOR 1, základní část po 20 kole
1. Slavoj Kynšperk B
18 15 0 3
166:88
2. Start K. Vary B
17 14 0 3
161:82
3. Jiskra Březová A
17 12 2 3
151:95
4. Jiskra Aš B
18 10 3 5
159:131
5. TJ Loket C
18
6 4 8
145:139
6. Jiskra Březová B
18
6 2 10
131:138
7. TJ Loket B
18
6 2 10
125:144
8. Strunal Luby A
18
5 3 10
117:154
9. Start K. Vary C
18
5 3 10
115:157
10. Baník Svatava B
18
0 1 17
37:179
KRAJSKÝ PŘEBOR 2, základní část po 19 kole
1. SK Merklín A
16 16 0 0
160:35
2. Slovan K. Vary C
17 15 0 2
161:52
3. Jiskra Aš C
18
9 2 7
147:131
4. Start K. Vary D
16
8 3 5
127:125
5. Slavoj Kynšperk C
18
7 2 9
124:135
6. Batesta Chodov D
17
6 3 8
119:136
7. Baník Sokolov B
17
7 0 10
112:135
8. KST Velký Luh A
16
5 1 10
97:139
9. Slovan M. Lázně A
17
2 2 13
81:160
10. Batesta Chodov C
16
1 3 12
74:154

64
54
49
47
45
45
45
44
41
37
34
22
48
45
43
41
34
32
32
31
31
19
48
47
38
35
34
32
31
27
23
21

Utkání Euroligy HC Kynšperk - HCH Cheb 8:6

V sobotu 3. 4. 2010 se hrál zápas
o první místo v Eurolize, která se hraje
za účasti 6 mužstev (4 českých a 2 německých).
Zápas dobré úrovně se hrál v KV
Aréně a od začátku se bojovalo s velkým nasazením za účasti 70 diváků.
Kynšperští se ujali vedení díky M.
Ondráčkovi (asistence Gregor), ale
Cheb brzy vyrovnal. Druhou branku
domácího Kynšperka přidal Hanzlíček po pěkné přihrávce Gasparika.
Chebáci opět vyrovnali a do konce
první třetiny stačili dát ještě jeden gól
na 2:3, ve druhé třetině vyrovnal Šaufl, opět přihrál Gasparik. Cheb se ujal
opět vedení, když využil přesilovky 5
na 4, po samostatném úniku vyrovnal
Šaufl na 4:4 a do konce třetiny dal pátý

gól Kynšperka Gasparik.
Ve třetí třetině Cheb opět srovnal na
5:5 a přestřelka pokračovala na 6:5,
střílel Gasparik, za chvíli přidal ještě
sedmý gól a Kynšperk poprvé odskočil o dvě branky. Cheb pak vyvinul
velký tlak a Kynšperk se musel bránit
v oslabení. Toho Chebští využili ke
snížení znovu na jednu branku, ale
hlavní nápor přišel až v závěru, kdy
měl Kynšperk 3 minuty před koncem
dva vyloučené hráče a Cheb se snažil
vyrovnat, ale po chybě v obraně ujel
Gasparik a pečetil výhru Kynšperka
o dvě branky.
útočníci: Gasparik, Gregor, Jager, KroHC Kynšperk - HCH Cheb 8:6 (2:3,
3:1, 3:3). Kynšperk nastoupil v brance
s Pekařem, od půlky Doležal, obránci: R.
Ondráček, Mrva, Vlasatý, Krautwurm,
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nika, Diosegi, Hanzlíček, Řezníček, Ondráček M., Šaufl.
Sponzoři: Kovošrot Chaloupka, Cykloprojekt Šimůnek, Květinka Jarka a viet-

namští přátelé z tenisového klubu. Patří
jim velké poděkování, stejně jako starostovi René Bolvarimu a městu Kynšperk,
které vypravilo pro hráče a fanoušky na
tuto akci autobus.
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Liga shinkyokushin karate Brigády na tenisových kurtech

Poslední březnový víkend proběhlo
v Sokolově 1. kolo české „Ligy žáků
a mládeže kyokushin kumite 2010“.
Pořádáním této akce byl pověřen českou asociací oddíl Shinkyokushin
karate Kamikaze Sokolov. Karatisté
závodili v 11 kategoriích rozdělených
podle věku a dále pak ještě do váhových kategorií. Děti se v shinkyokushin karate připravují na soutěže,
které už od dorosteneckých kategorií
probíhají systémem K.O. Jen kategorie žáci MINI od 6 do 7 let a mladší

žáci 8 až 9 let bojují s chrániči po celém těle. Starší žáci mají jen ochranné
přilby a chrániče na holeních, nártech
a na rukou… Lze říci, že čím více přibývá let, tím více ubývá chráničů.
V této soutěži, které se zúčastnilo cca 80 závodníků, reprezentoval
oddíl Shinkyokushin karare Gorin
a Základní školu Kynšperk nad Ohří
v kategorii starší dorostenci do 60 kg
Jakub Košata, ve které obsadil 1.
místo. Kuba startoval také ve vyšších
kategoriích a to starší dorostenci nad
60 kg, přestože měl proti sobě větší
a těžší soupeře, tak vybojoval 3. místo. Kubovi bych chtěl poděkovat za
výbornou representaci našeho oddílu
Gorin a ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Velmi významnou událostí tohoto
turnaje se stala osobní návštěva sportovní žijící legendy českého a světového sportu, žokeje Josefa Váni a jeho
manželky, kdy přišli společně popřát
závodníkům zdraví a štěstí na turnaji.
Závodníky velmi překvapilo, že Josef
Váňa společně se svým synem také
mnoho let cvičili karate jako doplňkový sport a nakonec všem popřál mnoho sportovních úspěchů. OSU!
Jaromír Stanko
vedoucí oddílu SKK Gorin

Fotbalové výsledky
MUŽI: 6. 3. Přu. M. Lázně-Kynšperk
2:1, Bobčík
20. 3. Kpr. Svatava-Kynšperk 4:4 (4:2
na penalty), 3 Vágner, Mikleš
28. 3. Pila - Kynšperk 2:0
4. 4. Kynšperk - Sedlec 3:1, Kolov, M.
Vágner, Orgoník
11. 4. Utvina-Kynšperk 4:0
DOROST: 4. 4. Přu. Kynšperk - N.
Sedlo 3:4, Orgoník, Packert, Vágner

11. 4. Vojkovice - Kynšperk 2:4, 2 Orgoník, Hřib, Marťan
ŽÁCI: 4. 4. Kynšperk - Rotava 2:4,
Lukáč, Kautský
11. 4. Kr. Poříčí - Kynšperk 3:9, 6 Kautský, Kazilovský, Beran, Lukáč
Oddíl kopané děkuje kynšperským
rybářům za zválcování hřiště.
Jan Sassmann, oddíl kopané

Kynšperský pohár v hokeji

V posledním utkáním skončil letoš- (KYN), 26 - Krajčovič Pavel (LUA),
ního 13. ročníku Kynšperského pohá- 21 - Gregor Richard (KYN), 17 - Boru Kynšperk potvrdil letošní nejlepší benič Josef (LUA), 14 - Kronika Franformu a zvítězil nad druhým L. Údo- tišek (KYN), 12 - Jäger Pavel (KYN),
lím A v poměru 10:5 po třetinách 2:1, Bobčík Miroslav (LUA), Trepák Pavel
(LUA), 11 - Lisý Pavel (LUA), 10 2:2 a 6:2.
Kynšperk v začátku utkání vedl 1:0, Mrva Petr (KYN), 8 - Hanzlíček Petr
soupeř vyrovnal. Stejně tak o pár mi- (LUA), 7 - Řezníček Jan (KYN), 6
nut se stav opakoval a bylo to 2:2. LUA - Ondráček Rostislav (KYN), Zemek
se dokonce ujalo vedení o 1 branku, Petr (LUA), 5 - Munka Miloš (LUA),
ale potom už na ledě byl pánem KYN. Churaň Jan (LUB), Kalabza Petr
Nejlepšími hráči utkání byli Kraut- (LUB), Pisár Milan (LUB).
Tabulka střelců: 27 - Sýs Radek
wurm, Gregor - Zemek, Krajčovič.
Sestava KYN: Hámor - Gregor, Jäger, (LUB), 23 - Ondráček Martin (KYN),
Krautwurm, Kronika, Mrva, Ondrá- 18 - Gasparik Petr (KYN), 16 - Krajčoček M., Ondráček R., Řezníček, Vla- vič Pavel (LUA), 14 - Sýs Petr (LUB),
satý.
12 - Gregor Richard (KYN), Bobenič
Konečná tabulka
Josef (LUA), 9 - Kronika František
Kynšperk 12 8 1 3 84 : 53 17
(KYN), Lisý Pavel (LUA), 6 - Jäger
L. Údolí A 12 5 2 5 64 : 64 12
Pavel (KYN), Bobčík Miroslav (LUA),
L. Údolí B 12 2 3 7 60 : 91 7
Trepák Pavel (LUA), Zemek Petr
Kanadské bodování: 45 - Ondráček (LUA), 5 - Řezníček Jan (KYN).
Martin (KYN), 37 - Sýs Radek (LUB),
Zprávy také najdete na stránkách
31 - Sýs Petr (LUB), 28 - Gasparik Petr www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)

www.kynsperk.cz

Členové tenisového oddílu začali od 3. dubna pracovat na tenisových kurtech, aby si připravili sportoviště na letošní tenisovou
sezónu. Zatím se zúčastnilo 45 členů. Odpracovali již 270 brigádnických hodin. Další brigády stále probíhají.

Velikonoční sedmiboj
V sobotu 3. dubna se uskutečnil
za nádherného počasí již 17. ročník
tradičního Velikonočního sedmiboje
v prostorách zahradní Restaurace
Kašna. Zahájení proběhlo v devět hodin dopoledne za účasti třinácti skvěle
připravených dvojic. Jako vždy se zápolilo systémem každý s každým až
do pozdního odpoledne. Z urputného
boje vzešly tyto konečné výsledky:
1. Inko Gnito (11 bodů, skóre 46:18)
2. Švagři
(8,40:29)
3. Slávia
(8,39:32)
4. Pat a Mat
(7,38:29)

5. Kometa
6. Hru Hru
7. Kája
8. Oranies
9. Rychlá Rota
10. Duo Pablos
11. Tuli Tuli
12. Slovakia
13. Tabacos

(7,34:29)
(7,34:30)
(6,38:36)
(6,33:40)
(5,35:39)
(5,33:37)
(5,28:34)
(2,21:42)
(1,22:47)

Vítězná dvojce získala putovní pohár, který převzala od loňských vítězů
„Rychlá Rota“. Celý den panovala
skvělá nálada. Skvělé občerstvení poskytl zdejší stánek pod vedením Jany
Bočanové a vynikající guláš připravil
Láďa Borecký, za což jim patří velký
dík. Předvelikonoční sobotní dopoledne se skvěle vydařilo a všichni se již
těší na další ročník.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se akce zúčastnili a kteří ji
pomohli připravit a všem sponzorům,
bez kterých by tato skvělá soutěž nemohla proběhnout. Patří mezi ně: MO
ČSSD Kynšperk nad Ohří, Restaurace Kašna, Josef Gregor, Martin Poul,
Josef Březina, Jiří Hrubý a TJ Slavoj,
která zapůjčila sportovní vybavení.
Ing. Tomáš Svoboda

Sport-Botas: Branně orientační
automobilová soutěž
Kynšperští pořadatelé zvou všechny zájemce na již 28. ročník této
soutěže pořádané ve spolupráci s Městem Kynšperk nad Ohří a TJ
Slavoj Kynšperk v sobotu 22. května 2010.
Jedná se o soutěž čtyřčlenných posádek starších 15 let na trase dlouhé cca 60
km. Jede se průměrnou rychlostí 30 km/hod. dle pravidel silničního provozu.
Popis trasy obdrží každá posádka. Během trasy se plní různé úkoly pohybového, branného, zábavného i vědomostního charakteru. Soutěž může absolvovat
prakticky každý. Všechny posádky získají diplomy a věcnou cenou.
Propozice a přihlášky možno vyzvednout v restauracích Bílá Labuť
a U Kašny.
Jan Žilina, ředitel soutěže
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zájmová činnost
Hrabě Drákula v Čechách Senioři fandí internetu
Komunitní web českých seniorů
www.sedesatka.cz zahájil provoz
teprve po loňských prázdninách,
přesto již zaznamenal přes 75 000
návštěv, především z řad seniorů. Ti
spolu na internetu nejen komunikují,
ale vzájemně se seznamují a realizují
společné aktivity i mimo web.
„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze zahraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se
účastní každodenního života na webu.
Senioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu, která se společně
setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy, navzájem
si fandí a podporují se“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu,
občanského sdružení CENTRED.
Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství z jednotlivých
regionů České republiky, uveřejňuje
rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktuálním tématům.
Občanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty, spojené s www.

sedesatka.cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jednotlivých
českých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. Ve spolupráci
s dalšími partnery připravuje rovněž
vydání knihy příběhů z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz.
„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli
dívat se jako na skupinu, která je vůči
pracovně aktivní generaci v nevýhodě
a spíše ji omezuje. Jde přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých
osobností, kteří by mohli společnosti
pomáhat v orientaci, aby si zachovala vyváženost a zdravý selský rozum.
Měli jsme na počátku obavy, že senioři budou uzavření ve svých světech
a ulitách, přitom je to naopak. Díky
projektu Šedesátka.cz jsme se stali
součástí světa seniorů, který je tak
inspirativní, až nám z toho často jde
hlava kolem“ dokončil Vojvodík.
Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na www.sedesatka.cz.
Kontakt: Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s., 774 765 880,
redakce@sedesatka.cz

Kynologové, ZKO č. 201
Do Čech zavítal hrabě Drákula v podobě divadelního představení našich
mladých kynšperských ochotníků. Užili jsme si s nimi spoustu legrace.
V pátek 9. dubna nás mile překvapili svým humorem a napětím na jevišti
kina MKS. A kdo to vše má na svědomí? Scénář a režie: Máťa Bočanová,
Hráli: Václav Špicl, Marek Hurdich, Sára Škvareninová, Markéta Bočanová, Kateřina Veselá, Anna Eštoková, Markéta Lisá, Petra Jánošiková, Kateřina Bílková a Natálie Slámová. Opona: Lucie Bričová.
Joyce

Z činnosti ZO SPCCH

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Kynšperku zhodnotila svou práci v roce
2009 a určila si cíle pro rok 2010 na
slavnostní schůzi v únoru 2010.
Kdo vlastně tvoří tuto organizaci?
Z větší části senioři našeho města,
kteří takto hledaní a nacházejí možnosti společenského styku, poznávání
okolí našeho města i možnosti zdravotní osvěty.
Ve výboru připravujeme různé druhy činností, kterými chceme naplnit
cíl, že v našem města a hlavně v našem
spolku by se neměl nikdo ze seniorů
cítit sám. Proto jsme v roce 2009 organizovali a realizovali pěší vycházky do
Mostova, zájezdy do K. Poříčí, Bečova
a Teplé,; návštěvy kulturních akcí za
zvýhodněnou vstupenku, masopustní
posezení s tombolou, rekondiční pobyty v Hnačově a N. Hamrech, plavání
v bazénu v Sokolově.
Ke konci roku 2009 měla naše orga-

nizace 122 členů. Ne všichni se mohli
ze zdravotních důvodů účastnit pořádaných akcí. Ty jsme navštívili a připravili jim alespoň malý dárek. Nejsme bohatý spolek, ale přání a dobré
slovo při významném životním jubileu
každého z nás potěší. Na poznávacích
akcích jsme mezi sebou rádi přivítali i seniory, kteří nebyli našimi členy
a tak tomu bude i v budoucnu.
Co je před námi? Chceme se pokusit
realizovat výlet vlakem do Klášterce n.
Ohří, rekondiční pobyty byly již členům nabídnuty, kulturní vystoupení
s výhodnou vstupenkou, zájezdy do
K. Poříčí a Kynžvartu, pěší vycházky
do okolí. Na společné posezení s čarodějnicemi před 1. májem se již teď
těšíme.
Přejeme si proto společně dobré
zdraví, klouby, které nás budou poslouchat, k tomu pěkné počasí a naše
seniorské jaro-léto-podzim může začít.
Za výbor SPCCH H. Petrášová

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

ZKO Kynšperk nad Ohří má dlouholetou tradici a v současné době poskytuje výcvik psů (poslušnost, obrana) třikrát týdně.
Po domluvě s hlavním výcvikářem se
provádí i nácvik stop. ZKO Kynšperk
má nyní 25 členů. Také začínáme
s agility.
Díky šikovnosti Pavla Hory, který
vyrobil a sestrojil již část překážek na
agility a dotaci města Kynšperk nad
Ohří, která nám zajistila dokoupení
dalších překážek na agility, si budujeme překážkovou dráhu krásného

psího sportu Agility.
V budoucnu plánujeme vycvičit pár
pejsků „sporťáků“, kteří budou reprezentovat ZKO Kynšperk v soutěžích
agility, tak jako pan Milan Joura se
svou fenkou Jackaroo Bullit Star, kteří
teprve začínají.
Ti se rozhodli zkusit štěstí a hlavně
nasbírat spoustu zkušeností na soutěži Agility 5. dubna 2010 v Lokti nad
Ohří v kategorii začátečníků. Jackaroo i Milan Joura si vedli velice dobře
a umístili se na krásném 7. a 8. místě.

29. TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV VE VOLEJBALU
• 12. 6. 2010 • Kynšperk nad Ohří, kurty za sportovní halou
• Prezentace 9.00 hod. • Vklad 300 Kč • Občerstvení zajištěno
• Nejméně dvě ženy v družstvu
• Přihlášky do 10. 5. u Y. Milfaitové na tel. č. 602 524 703
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Velikonoční vajíčko
Koleda, koleda, proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek.

AKCE A POŘADY MKS V KVĚTNU
5.-29. 5. ve výstavní síni Panský dům

J. A. KOMENSKÝ - UČITEL A CESTOVATEL
- výstava fotografií, vernisáž 5. 5. v 17.00 hod.

pondělí 17. 5. od 19.00 hod. v kině

TRAVESTIE EUROTOUR
ANEB Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA…
- tanečně zábavná show
- vstupné v předprodeji 110 Kč, hodinu před konáním 150 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

úterý 18. 5. od 17.00 hod. v zimní zahradě kina

INDIE – „KLANÍM SE TI, MATKO… ”
PŘEDNÁŠKA
- přednáší DAVID JAKŠ (redaktor z Objektivu)
- 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…

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
sobota 12. 6. od 9.00 hod. Náměstí SNP, před kinem
III. REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ, XVII. LETNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
středa 16. 6. od 15.00 hod. v kině

SBOROVNA
Divadlo Pavla Trávníčka a agentura MARCUS
Učitelský sbor: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý, Kateřina Kornová, Petra Jindrová, Hana Tunová, Monika Fialková.

Ani krásné počasí neodradilo skupinku dětí, které si přišly v sobotu 3. 4. do výstavní síně v Panském domě ozdobit velikonoční
vajíčka a namalovat obrázek patřící k Velikonocům. Děti si užily spoustu legrace a koho přepadl hlad, mohl se zakousnout do
upečeného beránka.
Za MKSŠtěpánka Hendrychová

Městská knihovna, Chebská 386, Kynšperk n. O.
tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz, www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé
Pondělí: 8.00-12.00, 12.30-18.00, Středa: 12.30-17.00, Čtvrtek: 8.00-12.00, 13.00- 18.00

Novinky na policích

ham, J. - Společník, Child, L. Naučná literatura: Rétyi, A.
PRO DOSPĚLÉ:
Rollins, J. - Klíč soudného - Zítra bude po všem, Braun, Věděli příliš mnoho, museli
dne, Britton, A. - Ten zabi- J.L. - Kočka, která stopovala zemřít
ják, Charón, D. - Vlčí touha, zloděje, Braun, J.L. - Kočka, Sci-fi: Barnett, D. - Andělské
Prange, P. - Poslední harém, která si potrpěla na rtěnku, zrcadlo, Nix, G. - Za zdí
Kyril, B. - Nemiř na mě tou Briggs, P. - Krevní pouto, Par- PRO DĚTI
věcí, Vítovcová, L. - Já a tro- ker, R. - Noční jestřáb, Patter- Francková, Z. - Jako Popelka,
py, Sebold, A. - Pevné pouto, son, J. - Oko za oko, Francis, Škorpilová, K. - Smutek sluší
Sýkorová, M. - Strážkyně pla- D. - Vyrovnaný účet, Jackson, Bárbínám, Dvořák, O. - koumene, Pokorný, V. - na náš po- L. - Vyvolená k smrti
zelný meč Abaddon, Hulpach,
hřeb do smrti nezapomene- Romány pro ženy: Urbaní- V. - Zámecké pohádky, Francte!, Mareš, Š. - Zelený Raul, ková, E. - Všechno nebo nic, ková, Z. - Nevěrně tvá, ČtvrRonson, J. –Muži co zírají na Heyer, G. - Debora, Epoch, S. tek, V. - Cipískova loupežnic- Pokořený svůdce, Cabot, M. ká knížka, Cast, K. - Zrazená
kozy, Cook, R. - Agonie
Historie: Graham, P. - Apo- - Úspěsná smolařka ve velko- l., Označená ll., První čtení
kalypsa podle Marie, Hughes, městě, Steel, D. - Borec, Ro- se sovičkou, Lázničková, P. P.V. - Malováno krví, Smith, berts, N. - Ohnivý soumrak, Čerstvě plnoletá, Hulpach, V.
W. - Kopí osudu, Cornwell, B. MacKenzie, S. - Nahý hrabě, - Čarodějné pohádky, Řeháč- Sharpův orel, Gerwald, M. Bittnerová, V. - Vítězství ro- ková, V. - Zlodějka lásky, Hulzumu, Johnson, S. - Náhodný pach, V. - Kouzelné pohádky,
- Prorokova milenka
Detektivky a thrillery: Gris- hřích
Kratochvíl, M. - Fanfárie
Milí čtenáři, na internetových 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

www.kynsperk.cz

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
prodává
- vyřazené videokazety VHS za 20 Kč:
Matrix (scifi), Jackie Brownová (krimi), Útok z hlubin ( horor), Zachraňte vojína Ryana (válečný), Anastasia (animovaný), Vřískot II. ( horor), Tajemství
loňského léta II. ( horor), Miluj bližního svého (thriller), Ztraceni v moři (thriller), Halloween H : 2 0. (thriller), Princezna ze mlejna (filmová pohádka), Na
plný plyn (akční), Taxi Taxi (komedie), Musíme si pomáhat (drama), Pupendo
(komedie), Tomb Raider (akční), Flek (rodinný filmový), Karambol grotesek
(animovaný), Shrek (animovaný), Deník Bridget Jonesové (komedie), Jako
kočky a psi (komedie), Pravá blondýnka (komedie), South park – Zánět spojivek (anim.), Blbec k večeři (komedie), Peter Pan (animovaný), Šestý smysl
(thriller), Harry Potter a Kámen Mudrců, Tři králové (komedie)

- DVD HIT za 49 Kč:

3:10 Vlak do Yumy (western 2007), 6 pohřbů a jedna svatba (černá komedie
1998), 36. komnata Shaolinu (akční (1978), Agenti Dementi (komedie 2003),
Až do dna (komedie 2006), Autíčka 1 (pohádka 2003), Bažanti jdou do boje
(komedie 1974), Boj o Excalibur (fantasy (1997), Cesta do fantazie (pohádka
2001), Cindy ( fitness (1992), Cvrček a Noční hvězda pohádka 2006), Den po
zítřku (katastrofický 2004), Dračí bouře (fantasy (2004), Finley 2 požární autíčko pohádka 2006), Grant restaurant pana Septima komedie 1966), Highlander
2 (fantasy (1991), Hříšný tanec (romantický 1987), Královna Margot (historický 1994), Království koček (pohádka 2002), Malý Nemo (pohádka 1989), Mamut ( scifi (2006), Nabít a zabít (krimi komedie 2006), Návštěvníci 1 (komedie
1993), Návštěvníci 2 (komedie 1998), Noc úplňku (fantasy (2006), Oskar ( komedie 1967), Pejskové a milionáři (pohádka 1999), Piti piti pa (komedie 1970),
Ples příšer (drama 2001), Prodám šéfa Zn.:Spěchá komedie 2006), RH + upíří
pohádka (pohádka 2005), Sen noci svatojánské (pohádka 2005), Sexy ptáci
(komedie 2001), Showgirls (drama (1995), Stela ( pohádka 2003), Strážní andělé (akční komedie 1995), Tajemné království (pohádka 2005), Tajemství dračí
hory (pohádka 2002), Tajemství dračí hory 2 pohádka 2006), Titanic ( pohádka
2001), Ve jménu Angela (akční komedie 2002), Vrána 3 (thriller (1999)
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inzerce
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

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
byt 1+4/B v os. vl.,
Kynšperk n/O, Krátká
ul., 4. patro
cena: 880.000,- Kč
byt 1+2/B v os.vl.,
Kynšperk n/O, nám.
SNP, 4. patro
cena: 550.000,- Kč
byt 4+kk/2B v os.vl.,
Sokolov, Atletická
ul., 128 m2, novost.
nadstandard,
cena: info v RK

Naši nabídku nemovitostí najdete
na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz
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inzerce

5 2010

„Účinný boj
proti krizi,
nová pracovní
místa“

Ing. Jaroslav
FIALA, CSC.
www.cssd.cz

www.kynsperk.cz
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servis

5 2010

KINO
4. 5.

6.30 a 20.00

MAMAS A PAPAS
ČR, MP, 55 Kč
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka...

6. 5.

20.00

POUTA
ČR, MP 12, 55 Kč
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Luboš Veselý...

11. 5.

16.30 a 20.00

PEVNÉ POUTO
USA, MP 12, 55 Kč
Hrají: Mark Wahlberg, Rachel
Weisz, Saoirse Ronan...

13. 5.

20.00

PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Kanada, MP, 55 Kč
V českém znění. Hrají: Rosario
Dawson, Uma Thurman, Pierce
Brosnan...

18. 5.

16.30 a 20.00

SOUBOJ TITÁNŮ
USA, MP 12, 65 Kč
20. 5.

20.00

NINE
USA, MP12, 70 Kč
Hrají: Daniel Day-Lewis, Sophia Loren, Nicole Kidman,...

25. 5.

16.30 a 20.00

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA, MP
Cenový hit měsíce - 25 Kč

Chcete, aby o Vás zákazníci věděli? Chcete být vidět? Inzerujte u nás!
27. 5.
20.00
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA/Itálie, MP, 55 Kč
Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale...

1 celá strana černobílá
1 celá strana barevná (zadní strana)
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany
Informace na tel. 354 597 403, 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

1 300 Kč
3 500 Kč
700 Kč
500 Kč
250 Kč
Uzávěrka inzerce je do 13. dne v měsíci.
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