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Střípky z majetkového odboru
V základní škole je zhruba v polovině
rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny.
Jsou dokončeny všechny bourací práce, je
položena nová vnitřní kanalizace a již se začínají zdít příčky, osazovat vzduchotechnika
a rozvody elektřiny, vody a topení. Zatím je
harmonogram prací plněn a je předpoklad, že
stavební společnost, která rekonstrukci provádí, stanovený termín dokončení, do konce
února 2008, splní.
V průběhu ledna 2008 započala jednotlivá
ministerstva, krajský úřad a různé nadační
fondy vyhlašovat dotační programy. Zatím
jsme podali žádost na zřízení dětského hřiště
na nadační fond firmy ČEZ. Tuto žádost již
podáváme opakovaně, takže možná by to
mohlo vyjít a příspěvek bychom mohli obdržet. Mimo to je na dobré cestě získání dotace
na zateplení, rekonstrukci střechy a topení
v Mateřské škole v Zahradní ulici. O dalších
žádostech vás budeme informovat.
Majetkový odbor ve spolupráci s pracovníky Správy majetku s. r. o. připravuje pro
rok 2008 plán oprav chodníků a komunikací,
který bude předložen k projednání a stanovení priorit, radě města. Je předpoklad, že by
se v rámci již schváleného rozpočtu na místní
hospodářství mělo opravit cca 1800 m2 chodníků, celkem za částku kolem 1,5 milionu Kč.
Zcela určitě dojde k rekonstrukci chodníku
kolem hřbitova, na jehož zhotovení přispěje
společnost Sense Progress a.s. částku 300
tisíc Kč, jako kompenzaci za nevybudovaná
odstavná stání pro nákladní automobily, která
se již na pozemek u Penny marketu nevešla.
Rovněž bude péčí této společnosti dokončeno
odvodnění chodníku a vybudováno místo pro
přecházení chodců od Penny marketu ke hřbitovu. V jarních měsících pak dojde k dokončení úprav zelených ploch a bude opravena
část ulice B. Smetany, která byla poškozena
v rámci výstavby. Tyto práce zajistí dodavatel
stavby prodejny.

Mimo tyto, již rozpočtem vyčleněné
finanční prostředky, bude v únoru nebo březnu
rozhodovat zastupitelstvo města o investičních prostředcích, které se vloží v roce 2008
do komunikací.
V roce 2007 se hospodařilo v městských
lesích se ziskem cca 370 tisíc Kč. Na to, že
město vlastní něco přes 53 hektarů je to výsledek velice uspokojivý. Současně s těžbou bylo
zajištěno přirozené zmlazování porostů a byly
provedeny výsadby listnatých dřevin, aby
došlo k ozdravění smrkových monokultur.
K ochraně těchto mladých dřevin byly vystavěny potřebné oplocenky.
Jsou dokončovány projekty na sociální
zařízení v rámci Areálu zdraví a projekt na zřízení nové místní komunikace směřující z Hornické ulice k pozemkům určeným k výstavbě.
Rovněž ke svému závěru se blíží vyřízení
územního rozhodnutí na revitalizaci Starého
náměstí a ulice u Tavírny.
Se zpracovatelem projektu na odkanalizování Dolních Pochlovic proběhlo opět několik
pracovních schůzek, na kterých byly řešeny
otázky intenzifikace a úprav stávající čistírny
odpadních vod tak, aby tato plně odpovídala
současným normám pro vypouštění odpadních vod a mohlo dojít k bezproblémovému
provozu po připojení. Z městské části Dolní
Pochlovice je počítáno s připojením cca 650
ekvivalentních obyvatel. Jako nejvýhodnější
řešení se jeví vybudování nového (třetího)
reaktoru, ve kterém budou čištěny splaškové
vody právě z Dolních Pochlovic.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
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Informace občanům města Kynšperka nad Ohří
Dovolujeme si upozornit všechny držitele zvířat, zejména pak psů, na povinnost dodržovaní
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), zejména ust. § 3 písm . c), e), h) a s) zákona.
Povinností držitelů je mít zvíře pod přímou kontrolou, jinak je toto jednání porušením
zákona a může být ze zákona týráním zvířete, kdy toto jednání se u fyzických osob klasifikuje dle
ust. § 28 zákona jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč a u právnických
osob je jednání dle ust. § 27 zákona správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše
100.000,- Kč.
Současně držitele psů upozorňujeme na povinnost uklidit po svém psovi exkrementy (výkaly).
Pokud nedojde ke zlepšení situace týkající se toulavých psů ve městě, budeme muset přistoupit
k opatření, a to k navýšení poplatků ze psů, které pak pokryjí náklady za úklid a čištění města.
Bc. Naďa Stařičná
správní a sociální odbor

Nájemné za pozemky
Nájemcům, kteří mají pronajaté pozemky města, připomínáme, že nájemné za rok 2008 je
splatné do 31. 3. 2008. Nájemné můžete uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
nebo na účet města. Výše nájemného je jako každoročně navýšena o inflaci, která v letošním roce
dosáhla hodnoty 2,8 %.

Pronájmy a prodeje
Nabídka bytů do nájmu:
-

byt o velikosti 1+2, kategorie standard – Sokolovská čp. 227/1.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 50,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou.
malometrážní byty č. 3 a 5 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J. K. Tyla čp. 882.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou.
byt v domě s pečovatelskou službou č. 12 o velikosti 2+kk, kategorie standard, bez balkonu - J. K. Tyla
čp. 881.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Nabídka nebytových prostor do nájmu:
-

objekt bývalých jeslí v ulici Mládeže čp. 384 – je možný pronájem celého objektu nebo jednotlivých podlaží - rada města podstatně snížila nájemné, a to na 300,- Kč/m2/rok.
nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 - nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Nabídka prodeje novinového stánku:
-

jedná se o stánek umístěný na nám. 5.května na části pozemku p.č. v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR za cenu 2.000,- Kč.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Dagmar Halířová
referent majetkového odboru
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Statistika odpadů za rok 2007
Každoročně Vás v únorovém čísle Zpravodaje seznamuji se statistikou nakládání s odpady,
vzniklými na území města Kynšperk nad Ohří v uplynulém roce. Pro porovnání uvádím v závorce
též údaje z roku předchozího:
Celkové náklady na likvidaci veškerých odpadů si vyžádaly částku 3.331.233,- Kč
(2.999.745,- Kč). Z toho: za skládkování a likvidaci komunálních odpadů komodit směsný
komunální odpad v množství 1.544,44 t (1.555,30 t), objemný odpad z hromádek v množství 60,87 t (55,98 t), stavební suť v množství 20,59 t (5,00 t) a pneumatiky v množství 8,81 t
(4,34 t) bylo oprávněné skládkové společnosti A.S.A. s.r.o. zaplaceno celkem 1.668.834,- Kč
(1.448.776,- Kč). Dále bylo téže společnosti zaplaceno za likvidaci nebezpečných odpadů,
sebraných jak v rámci jarního a podzimního svozu, tak i odloženého nezodpovědnými občany
v průběhu roku 49.766,- Kč (45.367,- Kč).
Technickým službám města Kynšperk nad Ohří bylo za svoz komunálních odpadů zaplaceno
z rozpočtu města celkem 1.425.565,- Kč (1.339.954,- Kč).
Za svoz separovaných odpadů komodit papír v množství 45,99 t (58,22 t), plasty v množství
12,63 t (13,95 t) a sklo barevné v množství 13,41 t (15,59 t) bylo přepravní společnosti SOTES s.r.o.
zaplaceno 187.068,- Kč (165.648,- Kč). Zde nutno opětovně zdůraznit, že se jedná o množství
přiznané, nikoliv skutečné (přepočet v rámci hromadného svozu více obcí a následného předání
oprávněné osobě - zpracovateli).
Příjmy, tj. odměna od obalové společnosti EKO-KOM a.s. v částce 101.630,- Kč (86.715,- Kč),
dále platby, vybrané od podnikatelů v částce 472.423,- Kč (533.286,- Kč) a poplatky, vybrané od obyvatel v částce 2.073.482,- Kč (1.966.443,- Kč) činí souhrnnou částku 2.647.535,- Kč (2.586.445,- Kč).
Rozdíl celkových příjmů a nákladů na odpady činí ztrátu  683.698,- Kč (413.300,- Kč). Zde nutno
podotknout, že se jedná o platby uhrazené k 31.12.2007 (některé platby za rok 2007 dobíhají dlužné částky jsou vymáhány), dále klesl počet významných podnikatelských subjektů, začleněných do systému města.
Závěrem lze konstatovat, že sebraná množství jednotlivých druhů odpadů (s výjimkou např.
stavební suti a pneumatik, odkládaných
po městě podnikateli (často i z jiných
obcí) a které jsou díky netečnosti
občanů likvidovány k tíži města (tudíž
i občanů) jsou „bohu díky“ v relaci let
předchozích. Nárůst cen skládkové
společnosti pro rok 2007 byl sice částečně očekáván, růst cen pohonných
hmot, režií přepravců a dalších nákladových položek lze však těžko odhadnout. Proto je dodržení rozpočtu velmi
obtížné – odpad se musí legálně zlikvidovat za všech okolností.
Vladimír Kodýdek,
Majetkový odbor Městského úřadu
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K uplatňování ČSN
při posuzování projektové dokumentace

(ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR ze dne 6.1.2004, č.j. K-337/03)

Na dotaz k uplatňování ČSN 73 4301 Obytné
budovy a k některým výhradám týkajícím se
navrženého projektového řešení výstavby obytného souboru bylo sděleno:
Stavební zákon v ustanovení § 138a zakládá
povinnost fyzických a právnických osob
a správních orgánů postupovat při navrhování,
umísťování, projektování, povolování, realizaci,
kolaudaci, užívání a odstraňování staveb podle
obecných technických požadavků na výstavbu.
Podle § 46a odst. 4 SZ jsou osoby, jejichž
odborná způsobilost byla ověřena, povinny
při své odborné činnosti chránit veřejné zájmy.
Zároveň § 46b odst. 1 téhož zákona stanoví,
že projektant odpovídá za správnost, úplnost
a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Úkolem stavebního úřadu ve stavebním řízení je, mimo jiné, přezkoumat, zda
dokumentace splňuje požadavky týkající se
veřejných zájmů, odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštním
předpisům. Požadavek přezkoumávat ve stavebním řízení soulad projektu v ČSN však zákon
výslovně neobsahuje.
V zákoně č.360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je
v § 8 odst. 8 uvedeno, že slibem autorizovaných
osob je stvrzena profesní etika a v § 23 odst. 6
je vymezena působnost Komor. Z uvedených
ustanovení vyplývá, že zákon mj. ukládá při
projektování staveb vytvářet kvalitní stavební
díla, spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů,
respektovat přírodní hodnoty a pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí.
Uvedený zákon však nestanoví, že MMR je
nadřízeným orgánem České komory architektů
nebo České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě. V případě výhrad
ke kvalitě projektových prací konkrétního

zpracovatele projektu (je-li jím např. autorizovaný
architekt) je možné obrátit se na dozorčí radu
České komory architektů, Josefská 6, Praha 1.
Ve vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, je vztah
k technickým normám řešen v § 2 písm. p).
Pokud se týká ČSN 73 4301 Obytné budovy, jsou
některé její články uplatněny v citované vyhlášce
prostřednictvím normových hodnot (např. § 24
odst. 2, § 34 odst. 8); jinak tato norma není
závazným předpisem. K tomu pro informaci
uvádíme, že problematikou norem se zabývá
publikace ČKAIT „České technické normy
ve výstavbě“, vydané v roce 2002 (autoři Kratochvílová, Ježek, Keim), kde lze nalézt i odpovědi
na dotazy týkající se vztahu ČSN ke stavebnímu
zákonu a k obecným technickým požadavkům
na výstavbu.
Pokud jde o hájení zájmů na ochraně zdraví,
krajská hygienická stanice při stavebním řízení
může na podkladě zákona č.258/2000 Sb. (v platném znění) uplatnit požadavky na dispoziční
nebo stavebně technické řešení navrhované
stavby, aniž by bylo nutné opírat o ČSN 73 4301.
Takové požadavky, budou-li vycházet ze zákona
o ochraně veřejného zdraví, jsou pro stavební
úřad závazné (§ 126 SZ).
Je bohužel skutečností, že někteří investoři
a projektanti občas prosazují návrhy a stavební
projekty nižší úrovně účelově nebo které se
vymykají ověřeným architektonickým a technickým řešením staveb. V takových případech bývá
někdy pro stavební úřad obtížné návrh, který má
vady, chyby či jiné nedostatky bránící jeho realizaci, zamítnout, neboť své negativní rozhodnutí
musí řádně s odkazem na ustanovení příslušného právního předpisu, odůvodnit.
Jeho situace je pak ještě těžší v případě, kdy
dotčené orgány státní správy, které v řízení spolupůsobí, s navrhovanou stavbou souhlasí.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD
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10 případů, kdy u doktora neplatíte
Ne pokaždé musíte u lékaře nebo v lékárně vytahovat peněženku. Jsou situace, kdy NEBUDETE
PLATIT NIC. Přinášíme přehled toho, co je u lékaře zdarma. Jedná se o přehled z Mladé fronty dnes ze
dne 15. 1. 2008 zpracovaný Kateřinou Boušovou.
Na poplatky si pacienti zvykají a je kolem nich zatím pořád dost zmatků. Nejvíce otázek se týká toho,
kdy u lékaře platit, protože jde o klinické vyšetření, a kdy nikoli? MF DNES vám přináší přehled situací,
kdy za vyšetření, recept, a dokonce ani za pobyt v nemocnici poplatky hradit nemusíte.

1. Preventivní prohlídky.

Za prevenci regulační poplatky neplatí nikdo.
Stejně tak ani očkování, která jsou částečně nebo
zcela hrazená z veřejného zdravotního pojištění
nebo placená státem. Děti v prvním roce života mají
na vyšetření nárok devětkrát, potom jednou v roce
a půl, ve třech letech a dál vždy ve dvouletých intervalech.
Mezi prevenci se počítá i vyšetření kyčelních
kloubů kojence.
Dospělí starší 15 let mají na prohlídku praktickým lékařem zdarma nárok jednou za dva roky. Prevenci u zubaře mají zdarma děti do 18 let a těhotné
ženy dvakrát ročně, ostatní jednou - pojišťovny
dospělým sice hradí dvě prohlídky, ale jako preventivní se z hlediska poplatků považuje až ta druhá.
Poprvé zaplatíte.
Ženy od 15 let mají bez poplatku jednou ročně
prevenci u gynekologa, od 45 let každý druhý rok
vyšetření mamografem. Lidé nad 50 let mohou vždy
po dvou letech požádat o preventivní vyšetření kvůli
rakovině tlustého střeva. Některé prevence jsou ale jen
doporučené, pak za ně regulační poplatek 30 korun
zaplatíte (například kontrola znamének na kožním).

2. Diagnostická a laboratorní vyšetření.

Třicetikorunový poplatek budete hradit jen
za takzvaná klinická vyšetření - jsou to ta, kdy doktor
zkoumá váš zdravotní stav, stanoví diagnózu i způsob
léčby. Laboratorní a diagnostická vyšetření, na která
vás doktor pošle, jsou však bez poplatku. Jde o celou
škálu úkonů - například měření tlaku, odběry krve
i moči, rentgen, magnetickou rezonanci, radioterapii,
ultrazvuk, natočení EKG nebo EEG, CT a podobně.
Přitom nezáleží na tom, ve kterém zdravotnickém
zařízení je vyšetření provedeno.

3. Terapie a nácvik.

Pokud „na pojišťovnu“ pravidelně chodíte třeba
k psychologovi, na rehabilitace nebo s dítětem
k logopedovi, platit budete, jen když vás lékař vyšetří.
Většinou to bývá při první návštěvě, ty další, kde probíhá terapie nebo nácvik, jsou bez poplatku.

4. Telefonická konzultace.

Pokud usoudíte, že váš zdravotní stav nutně
nevyžaduje návštěvu ordinace, ale přece jen byste ho
s lékařem rádi zkonzultovali, můžete mu zatelefonovat - je to bez poplatku. Poplatek se neplatí ani za rozhovor lékaře s rodinou pacienta.

5. „Papírování“ a práce sestry.

Mezi výkony, na které se poplatek 30 korun
nevztahuje, patří například i vystavení ošetřovačky
na dítě nebo receptu na lék. Od regulačních poplatků
jsou osvobozeny také úkony, které neprovádí lékař,
ale sestra - může to být píchnutí injekce, příprava
inhalace, převazy, odběr krve, objednání na vyšetření
a podobně.

6. Dárcovství krve.

Od poplatku jsou osvobozeni i dárci krve, plazmy
nebo kostní dřeně - ale pouze v případě odběrů
a souvisejících vyšetření, u praktického lékaře nebo
třeba zubaře platí jako ostatní.

7. Připojení na umělou ledvinu.

Třicetikorunový poplatek se nevybírá za dialýzu
při onemocnění ledvin. Výjimka se však obdobně
jako u dárců týká pouze tohoto zákroku, za jiné ošetření nemocní platí.

8. Plně hrazené výkony a léky.

Za cokoli, co si hradíte plně z vlastní kapsy bez
příspěvku pojišťovny, lékař ani lékárník regulační

Z města
poplatek nevybírá. Může to být například píchnutí
vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Třicet korun sice
platit nebudete, ale zaplatíte vakcínu a ještě její aplikaci - tu si lékař napočítá podle vlastního sazebníku
(například 50 korun za píchnutí injekce). Stejně tak
podle sazebníku zaplatíte například za potvrzení
na řidičák, ale regulační poplatek za návštěvu u lékaře
ušetříte.
Ani u léků, na které pojišťovna nepřispívá, například hormonální antikoncepci, 30 korun za recept
nebudete platit. Pro léky, které jsou volně prodejné
a stojí méně než 30 korun - jako třeba Paralen,
Bromhexin, Kinedryl, se vyplatí jít do lékárny bez
receptu. I léky, které vám lékárník vydá jen s receptem, ale mají minimální doplatek, je výhodnější
zaplatit celé - požádejte lékaře, aby vám vypsal recept
s označením „hradí pacient“, tak se třicetikorunovému poplatku vyhnete.

Novoroční ohňostroj

Novoroční ohňostroj se letos
poprvé konal v parku u kostela.
Prostor pro diváky byl veliký
a tak si každý mohl vybrat z jaké
vzdálenosti chce ohňostroj sledovat. Na autobusovém nádraží
stálo nové vozidlo kynšperských
hasičů CAS 20 Tatra 815 Terno
1, které si mohli občané prohlédnout. Pro zahřátí při nepříjemném
čekání na několik minut trvající
krásu se mohli přítomní zahřát
u ohňů v železných koších, nebo
horkým čajem, který podávali pan
starosta René Bolvari a místostarosta Ing. Josef Baron. Po krátkém
projevu pana starosty a připomenutí státního svátku se rozjasnila
obloha nad kostelem a byla to
opravdu podívaná, což diváci ocenili potleskem.
(kat)
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9. Zdravotnické pomůcky.

Žádný poplatek za recept vás nečeká, pokud
si půjdete do lékárny vyzvednout zdravotnické
pomůcky, jako jsou například ortézy, chodítka, berle
nebo inkontinenční pleny. V tomto případě totiž
nejde o recept, ale o poukaz a na něj se poplatek
nevztahuje.

10. Jednodenní péče.

Bez poplatku je také takzvaná jednodenní péče
na lůžku, někdy také jednodenní chirurgie. Pokud
v nemocnici nepřespíte, ale ráno přijdete a po zákroku
zase jdete domů, 60 korun platit nebudete. Jde většinou o menší operace třeba kolenního nebo ramenního kloubu, žlučníku, nebo kýly.
Správní a sociální odbor

Z města
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Penny market
slavnostně otevřen
V podvečer 21. ledna byl slavnostně otevřen Penny market v našem městě. Po dlouhých, více než tříletých přípravných jednáních
a nedořešených majetkových vztahů ohledně
pozemků, odkladů kvůli peticím občanů
a dalším připomínkám, se nakonec podařilo
za 3 měsíce postavit tento supermarket. Úsek
maso-uzeniny uzeniny je zatím uzavřen pro
některé zjištěné závady při kolaudaci.
Příjemné nakupování.
(kat)

Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV
Město Kynšperk nad Ohří a Městské kulturní středisko vyhlašují

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•• letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské), ze zimního oblečení
především kabátů a bund,
•• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek,
•• domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše
jen funkční,
•• peří, péřových přikrývek a polštářů,
•• dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
•• hraček a školních potřeb,
•• novin, časopisů a knih,
•• nepoškozené obuvi (dámské, pánské,
dětské)
•• kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

•• lyžařské boty; oděvy z umělých vláken
(silon, nylon, dederon);
•• ledničky, televize a počítače (nebezpečný
odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční

Dne:
v pátek 29. února 2008
V čase: od 9.00 do 17.00 hodin
Místo: zimní zahrada městského kulturního
střediska kynšperk
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc!
Bližší informace podá

MKS tel. 352 683 085
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800,
224 317 203 (fax)
Přispěním do sbírky pomůžete sociálně slabším
občanům.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www. diakoniebroumov.org

Ples
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8. ples třetího tisíciletí nezklamal

Své čarodějnické schopnosti,
létající košťata a vařečky na míchání
lektvarů přišli předvést všichni, kteří
navštívili náš recesistický ples 12.1.
2008 v zimní zahradě. Téma letošního
plesu bylo totiž čarodějnické a prostředí (hlavně vstup) tomu odpovídalo. V průběhu plesu se soutěžilo
o nejkrásnější létající koště a skupina
nejhezčích čarodějnic předvedla své
úžasné kostýmy v taneční kreaci
na píseň „Když se načančám“. Ten, kdo
se přišel na ples pobavit, určitě nelitoval a ještě vyhrál některou z mnoha
cen v tombole.
Děkujeme sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly:
Ing. Kubátová J., Štochlová K.,
Mrva P., Chu Trung, Břicháček, Česká
spořitelna Karlovy Vary Glosová J.,
Správa majetku s.r.o. Ambrozková J.,
Zelenina - Sedláčková, Ing. Drahokoupil, Alfik Fiedlerová A., Lékárna
Mgr. Moravčíková, Drogerie Dreiseitlová H., Textil - Klimentová, Yucca
Walterová, Restaurace Skleník Lázňovská, Potraviny Lusi Koudelková,
Květinářství Valečková, SOŠ Kynšperk
nad Ohří - Mgr. Jandíková, Železářství
- Tomášková, žáci a učitelé ZUŠ Kynšperk nad Ohří.

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“

Plán akcí na únor 2008
5. 2. 2008
Svatý Valentýn - výroba dárku v SVČ - DDM odpoledne
14. 2. 2008
Uhodneš nebo víš – zábavný kvíz začátek ve 13.00 I.st. a ve 14. 00 II.ST. v SVČ - DDM
21. 2. 2008
Přehazovaná - v tělocvičně sraz ve 14.00 hod v SVČ - DDM
			
O jarních prázdninách jsme pro vás připravili:
25. 2. 2008
Filmové dopoledne - filmový kvíz a promítání v SVČ - DDM
26. 2. 2008
Vycházka do přírody - pokud bude sníh saně s sebou
27. 2. 2008
Turnaj v malé kopané - družstva se přihlásí předem
28. 2. 2008
Výlet do Karlových Varů - návštěva Vřídla a lanové dráhy na Dianu
29. 2. 2008
Zábavná hra Ringo – ve velké tělocvičně, sraz v SVČ – DDM
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ – DDM

Zápis dětí do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd se uskuteční
ve dnech 6. února 2008 v době od 14.00
hodin do 17.00 hodin a 7. února 2008 v době
od 14.00 hodin do 16.00 hodin v budově
I. stupně. Náhradní termín zápisu se uskuteční 13. února 2008 v době od 14.00 hodin
do 15.00 hodin. Doklady potřebné k zápisu:
rodný list dítěte.
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Lednové
překvapení
O vánočních prázdninách se
ve školní jídelně pilně pracovalo,
a tak již dnes čekalo na strávníky
překvapení. Přivítala nás nově
upravená jídelna s 22 barevnými
jídelními sety a pultem na saláty.
Moderní prostředí jídelny dotváří
příjemně barevné stěny. V úpravách vzhledu jídelny se bude
pokračovat.
Jana Tomsová,
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Školství
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Krajské kolo přeboru škol v šachu
6. – 9. třídy a 1. stupeň gymnázií

Kynšperk nad Ohří, 11.1.2008.
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev, která postoupila z okresních kol. Hrálo se jednokolově systémem každé
družstvo s každým. Tempo hry 2x20 minut. Bodování olympijské (součet všech bodů dosažených v jednotlivých partiích). Každé z týmů si vybralo slabší chvilku, a po vyrovnaném boji se nakonec prosadilo družstvo ze
ZŠ Teplá. Na druhém postupovém místě, pouze o půl bodu, skončilo družstvo ze 6. ZŠ Švabinského Sokolov.
V jednotlivcích absolutně nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Špererová a na první šachovnici nedala
ostatním chlapcům šanci.

Konečná tabulka:

1. ZŠ Teplá
15.0 bodů postup
2. 6. ZŠ Švabinského Sokolov 14.5		
postup
3. 1.české gymnázium K.Vary 13.0
4. Gymnázium a SOŠ Aš
8.0
5. ZŠ Kynšperk n/O
7.5
6. ZŠ a MŠ Aš
2.0
(První dvě družstva postupují do republikového finále).

Nejlepší umístění hráčů na jednotlivých šachovnicích:
1. Kateřina Špererová
2. Kevin Zvánovec
Kulíšek Josef
3. Dubský Lukáš
4. Uttl Leoš

5.0 bodů
4.5		
4.5		
4.0		
4.0

1. české gymnázium Karlovy Vary
6. ZŠ Sokolov
ZŠ Teplá
ZŠ Teplá
1. české gymnázium Karlovy Vary

Arnošt Kaigl

Dívka roku
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Dívka roku 2008

V letošním roce oslaví kynšperská Dívka roku desáté narozeniny. Jubilejní ročník soutěže se bude konat 8.
března 2008 od 14.00 hodin v sále kina MKS. Do soutěže se letos přihlásilo osm děvčat, která vám představujeme na stránkách Kynšperského zpravodaje. Můžete si vybrat svoji Miss sympatie. Do konce února je vyhlášena anketní soutěž o tituly Miss Kynšperského zpravodaje (sběrná místa jsou v MKS a v prodejně Yucca), Miss

Dívka roku
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Sokolovského deníku (na stránkách Sokolovského deníku) a Miss základní školy (anketa proběhne na základní
škole). Letošním roce se opět přihlásila děvčata z Březové u Sokolova, které připravuje na soutěž paní Remetová z městské knihovny na Březové. O nejvyšší titul „Dívka roku 2008“ budou dívky bojovat v den soutěže.
Soutěž pro děvčata ve věku 13 - 15 let pořádá každoročně Základní škola Kynšperk nad Ohří. Všem děvčatům
držíme palce a srdečně vás zveme.
JanaTomsová a Michal Maštera
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Školství
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Tři králové

Na Základní škole v Kynšperku nad Ohří se
dne v pátek 4. 1. 2008 slavil svátek tří králů. „Zdravíme všechny dobré lidi v této třídě. Jsme mudrcové
od Východu. Neseme do Betléma zlato, kadidlo
a myrhu, narodil se tam Josefovi a Marii syn, který
je novým židovským králem. Posílá nás král Herodes, který se tohoto dítěte bojí, neboť podle proroka
ohrozí jeho samého i jeho trůn. My Ježíše najdeme,
ale Herodovi neprozradíme jeho úkryt. Je to velmi
krutý král. Když nenašel narozeného Ježíška, dal
pro jistotu zabít všechny chlapečky, kterým je méně
než dva roky. Tak moc se ho bál. Ale Josef s Marií
i s Ježíškem utekli do Egypta a tam se schovali před
Herodem a jeho zlobou.“
Kašpar: „já nesu zlato jako znak královské
důstojnosti.“
Melichar: „já kadidlo, užívané při obětech
a modlitbách.“
Baltazar: „a já myrhu, vonnou pryskyřici jako
znak Ježíšova člověčenství.“
„O poklad se s vámi rozdělíme, přejeme hodně
úspěchů a spokojenosti na této škole. Na dveře vám
napíšeme písmena K, M, B což znamená Kristus
žehnej tomuto domu“.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé
lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání
domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší
písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech
králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“ – „Kristus žehnej tomuto domu.“
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Školství
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Novoroční koncert Mládežnického dechového orchestru

V sobotu 5. ledna v odpoledních hodinách si mohli občané a pozvaní hosté, zastupitelé města poslechnout
výsledek téměř sisyfovské práce dirigentky paní Knoblochové. Hudební představení mladých muzikantů bylo
příjemné. Přesvědčili nás i o tom, že dovedou zahrát také moderní skladby, nejen dechovku. Hudební těleso
bylo pro názornost rozděleno do různě barevných triček podle nástrojů. Tak mohl i laik pochopit nelehkou
situaci pouze jednoho klarinetu. Po prvních skladbách čistě dechových nás náhle překvapili skladbou latinskoamerických rytmů a nebo hudbou z filmu Flash Dance. Orchestr hrál téměř bez dirigentky, která se barevně
zařadila mezi nástroje a jen občas povstala a volnou rukou sdělila hudebnímu tělesu svůj záměr a opět usedla
zpět na židli a pokračovala v hraní rukama nohama.
Myslím, že práce paní Knoblochové patří k jedné z těch nedoceněných, zvláště je-li kino poloprázdné
nebo poloplné a když pozvaní hosté neprojeví zájem. Sisyfovská práce s mládeží je snad přeci korunována
úspěchem a tím byl tento novoroční koncert. Vždyť znovu a znovu učí paní Knoblochová hráče na hudební
nástroj od prvních tónů, snaží se vždy od začátku sestavit nový orchestr, protože když už konečně umí něco
zahrát a mohli by zkusit nějakou obtížnější skladbu, většinou se jí hráči rozprchnou na střední školy a je zase
na začátku. I tento orchestr se skládal z tzv. komorního orchestru, který pravidelně cvičí společně, pak jsou,
říkejme jim externí hráči, kteří prostě když mají čas a studijní povinnosti jim dovolí, přidají se ke komornímu
orchestru. A tak je věru potřeba nutné dávky trpělivosti, vytrvalosti, pevných nervů ale i odvahy k takovému
vystoupení. Bylo to dobré, bylo to pěkné, určitě to stojí za to. A tak popřejme dirigentce paní Knoblochové vždy
zdravé komorní jádro a věrné externí hráče.
…..Když se sejdem při muzice u nás pospolu,
přijde starosta, bouchne do stolu.
Přisedne si, dá znamení, hudba začne hrát
A všechno jde tancovat…….
Ref.:
Kdyby ty muziky nebyly,
Tak už jsem dneska měl tři vily.
U každé růžovou zahradu,
chodil bych s rukama dozadu.
Ale že pěkně mi hrávaly,
Děvčata na mě jen mávaly,
Nic jsem si nenechal pro sebe, já si to nechci vzít do nebe.
(kat)
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Konec projektu SOŠ Kynšperk nad Ohří

Ve dnech 26.11. až 30.11.2007 se
uskutečnila jedna z dalších akcí projektu
„Spolupráce SOŠ Kynšperk nad Ohří s Kolping-Bildungs-Zentrum für Plauen GmbH“,
kdy na pracoviště odborného výcviku
v Kraslicích přijeli čtyři žáci partnerské
školy z Plavna spolu s učitelem odborného
výcviku.
Žáci se podíleli na přípravě českých
nebo českého (nevím) menu a také přípravě
slavnostních pokrmů na ,,Den otevřených
dveří“, který se konal 30.11.2007 v Kynšperku nad Ohří. Při této příležitosti jim byl
slavnostní pokrmy na „Dni otevřených dveří“ v Kynšperku nad Ohří také předán certifikát o absolvování praxe
na českém pracovišti.
30.11.2007
Další setkání škol proběhlo 6.12.
a 7.12.2007. Toto setkání bylo poslední
v rámci projektu, které bylo financováno česko-německým fondem budoucnosti a Programem Iniciativy Společenství INTERREG
IIIA.
Pro žáky české a německé školy byl připraven bohatý program. První den proběhla
exkurze pivovaru v Chodové Plané, následoval oběd v tamní vyhlášené restauraci a také
prohlídka nedalekého lázeňského města
Mariánské Lázně. Večer proběhl taktéž slavnostní večírek, kterého se zúčastnili jak žáci
německé, tak žáci naší školy.
Druhý den připravili žáci Kolping-Bilředitelka školy SOŠ Kynšperk nad Ohří a SŠŽ Sokolov Mgr. Hana Jan- dungs-Zentrum společně s žáky SOŠ Kyndíková se žáky plauenské školy
šperk nad Ohří vánoční tabuli k příležitosti
předávání certifikátů slavnostního ukončení projektu.
Tyto dva dny byly velmi vydařené
a všem žákům a doprovázejícím pedagogům
se velmi líbil. I přes končící projekt budou
obě školy nadále spolupracovat a účastnit se
společných akcí.
detail pokrmů

Školství
žáci obou škol „vánoční tabule“
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Střední škola živnostenská Sokolov
– účast na Regionální soutěži v Plzni
Žáci učebních oborů číšník, kadeřník, prodavač, aranžér,
krejčí, kosmetička a studijního oboru oděvnictví se zúčastnili
dne 15.1.2008 Regionální soutěže v odborných dovednostech
v Plzni. Této soutěže se zúčastňujeme již od roku 1998. Konkurence ve všech oborech je rok od roku větší, ale naši učitelé
a žáci přípravu nepodcenili a přivezli z Plzně několik skvělých
umístění.
Poprvé a již s výrazným úspěchem soutěžily žákyně oboru
aranžér, které se v kategorii Špendlení metráže (špendlení látky
na tělo modelky) umístily na 1. místě (Jitka Nejedlá) a v kategorii Aranžování makety na 2. místě (Nina Hájková).
Děvčata z oboru kosmetička zopakovala loňský úspěch
a umístila se opět na 1.místě (Erika Churáňová) z 12 soutěžících.
Soutěžila na téma Retro styl – 30. léta.
Prodavači soutěžili v jednotlivých kategoriích a umístili se
na 2. místě (Anna Péčová) 3. místě (Martina Gregorová a Marie
Šafránková).
Studijní obor oděvnictví a učební obor krejčí soutěžil v několika kategoriích a již po několikáté získal v kategorii Společenské
oděvy 1. místo (Maryna Kovalenko a Nikola Surynková).
Obor oděvnictví se mimosoutěžně prezentoval svoji originální módní přehlídkou na téma Barbie, Punk a Růžový panter.
Všechny soutěžící jeli podpořit jejich spolužáci s pedagogy
v pěti autobusech, pro které to byl pěkný zážitek.
Tak zase za rok !

Vánoční turnaj v malé kopané

Janzen a Rafani

Hana Klimovičová, ZŘ pV
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Dne 22.12.2007 se uskutečnil tradiční
Vánoční turnaj v malé kopané. Turnaje se
zúčastnilo celkem devět kvalitních týmů Kočičáci, Rafani, Kačerov, Habartov, Koza
Team, FC Bukovany, Janzen, Victory Cheb
a Lisákovci.

Pořadí:

1. Janzen
2. Rafani
3. Lisý Team
4. Koza Team
Tímto bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, zúčastněným týmům a věřím,
že tradiční turnaje budou v Kynšperku
nad Ohří pokračovat.
Hlavní pořadatel Roman Bělunek

Lisý Team

Koza Team

Habartov
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Stolní tenis
Také dorostenci jsou mistry kraje

bojovali pouze obhájce Vojta Galek a Tim Knorek.
Knorek se soutěží nezúčastňuje a tak jeho první
bronzová ze čtyřhry je jistě povzbuzením. Titul
ve smíšené čtyřhře přivezl do Kynšperka nad
Ohří Galek, kterému sekundovala K. Illesová ze
Sokolova. Titul Vojtovi unikl až ve finále, kde tentokrát nestačil na ašského Kovačiče.

V Aši se bojovalo o tituly starších žáků

Druhou lednovou neděli bojovali opět v naší
hale o krajské body tentokrát starší žáci. Také
tentokrát největší radost byla z účasti třicítky
startujících. Stříbrná medaile Rohlíka může být
uspokojivým výsledkem. Lepší byl o „chloupek“
tentokrát Ramsauer z Aše, ale na výkon naší
první dvojice ve čtyřhře se nedalo dívat a bronz je
zklamáním. Katastrofálně hráli Košata s Černým.
Ještě větším rozčarováním byl výkon třetího
nasazeného Krba. Pro nemoc nemohli startovat
Gelbič a Lapčák. Košata ještě postoupil do hlavní
soutěže, dál už to nešlo. Černý už také umí více
a ze skupiny by si postup mohl vybojovat. Dalo
se čekat, že o náš turnaj projeví zájem více domácích hráčů. Výkonnost chlapců v této kategorii
se značně vyrovnává, postupující do hlavní soutěže už předvádí slušný sport. Děvčata si medaile
odvezla do Aše a Sokolova. U nás zájem děvčata
o stolní tenis nemají…

Závěr minulého roku byl pro naše stolní
tenisty mimořádně úspěšný. Podobně jako starší
žáci završilo družstvo dorostenců své snažení, získali mistrovský titul a vybojovali si právo zahrát
si mezi elitou na mistrovství republiky. Po dvou
stříbrných medailích se Vojta Galek, Tomáš Vítek
a Tomáš Rohlík dočkali.
Zimní přestávku mistrovských soutěží družstev využívají k turnajům jednotlivci. Jiskra Aš
pořádala přebor kraje starších žáků. Samozřejmě
nechyběli ani naši hráči, neztratili se, ale čekali
jsme asi více. Krůček k zisku titulu chyběl Rohlíkovi ve dvouhře i čtyřhře. Ve finále podlehl 2 : 3
podobně jako vloni Skálovi z Lubů. Letos se tito
soupeři střetli třikrát, pokaždé zvítězil náš hráč…
Skála s Ramsauerem z Aše pokazili naší dvojici
radost také ve finále. Krb s Rohlíkem na soupeře
nestačili. Po více než roční pauze se ke stolnímu
tenisu vrátil Gelbič a hned spolu s Pozůstalem
z Chebu získal bronzovou medaili.

První krajský bodovací turnaj
se konal v naší hale

Hned následující den v neděli 6. ledna zkřížili své zbraně mladší žáci. Ani tentokrát jsme se
příliš neradovali. Do té doby krajská jednička náš
Košata na turnaji nestartoval, přišel o cenné body
a zřejmě i o vedoucí pozici. Nemohl hrát ani další
náš nasazený hráč Rustler a ostatní toho mnoho
zatím nenahráli a nedal se čekat žádný zázrak.
Těsně za medailovým umístěním skončil Loník,
z jediné medaile se mohl těšit alespoň ve čtyřhře.
Byla stříbrná. Radost může být ze zjištění, že je
o náš turnaj stále velký zájem. Také výkony některých „noviců“ jsou příslibem.

V Sadově opět o dorostenecké tituly

V sobotu 12. ledna se do Sadova vrátili dorostenci, aby tentokrát bojovali o pět titulů v soutěži
jednotlivců. Zlatá, stříbrná a bronzová medaile, to
je konečná bilance naší dvojice. Bohužel nemoc
zasáhla do nominace a tak z pěti nominovaných

Žáci, zdá se, ustupují z pozic

Oldřich Volf
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Přijďte si zahrát

Turnaj ve florbale

Kdy:
1. března 2008 od 9,00 hodin
Kde:
Hala TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Jak:
Hraje 4 + 1, max. přihlášených na jedno družstvo je 7 hráčů
Za kolik: 500,- Kč za celé družstvo
Podrobné informace a přihlášky do 20. února na tel.č.: 603 524 597, Ing. Tomáš Svoboda.
Pro první tři místa připraveny poháry a věcné ceny, pro všechny účastníky občerstvení zdarma po celý den.
Turnaj pořádá MO ČSSD Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

Zpráva z halových závodů

Dne 20.1. 2008 proběhly halové závody v Plzni.
ZŠ Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Nikola Nejedlá, Jakub Jeřábek, Vladimír Kazilovský a Vladimír Jurygáček. Konkurence byla opět velmi silná, dokonce přijeli závodníci i z Písku. Celkově se
přihlásilo 38 dětí. V kategorii dorostu
bylo 9 dětí, Vladimír Jurygáček obsadil 4. místo a Nikola Nejedlá obsadila
6. místo.V kategorii starších žáků, kde
bylo 22 přihlášených se umístil Jakub
Jeřábek na místě čtrnáctém a Vladimír
Kazilovský byl sedmnáctý. Kategorie
mladších žáků námi nebyla obsazena
a přihlášeno bylo 7 dětí. Naše družstvo
svými výsledky obsadilo páté místo
z osmi přihlášených. Děti měly radost
ze získaných hodnotných věcných cen
a byly rády, že si mohly porovnat své
síly s dětmi z jiných organizací.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

✂
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Baby club nabízí tyto programy
Cvičení:

Každé pondělí od 10,00 – 12,00 hodin v hale TJ SLAVOJ Kynšperk nad Ohří. Vhodné pro děti, které začínají chodit.

Hraní:

Každý čtvrtek od 14,30 – 16,00 hodin v MŠ U Pivovaru. Vhodné i pro batolata lezoucí.

Rodinné centrum:

(sauna, vířivka, masážní sprchový kout, přístup do bazénu): sauna vyhřátá pro malé děti, nutná rezervace.
Doprava vlastní nebo autobusem či vlakem, podle dohody. Ručník, plavky s sebou.
Počet omezen, nutno domluvit se předem.

Solná jeskyně:

Den a hodina ještě není upřesněno. Solná jeskyně v Chebu.

Akce pro veřejnost:

Letos budou pouze 4 – jaro, léto, podzim, zima a Mikulášská.
Jarní radovánky předběžné datum sobota 22.3.

Přidejte se k nám!

Kateřina Štochlová
mobil: 603 187 425

✂

Po předložení této poukázky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.



poukázka

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč
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Kynšperský pohár
Zpráva z 16.12.2007

Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí 5:6 (1:0, 2:4,
2:2), branky: Gasparik 4, Bárta - Hradský 2, Bobčík,
Hanek, Jánošík, Kuthan. Nejlepšími hráči utkání byli:
Ondráček, Gasparik - Dofek st., Hradský.
Vyloučení 1:1, využití 1:1. Pohledné, oboustranně
slušně hrané utkání.

Zpráva z 17.12.2007

Březová - Nebanice 10:2 (6:1, 0:0, 4:1), branky:
Váňa 3, Krytinář 2, Peschl 2, Krása, Kraus, Večeřa Tomaško 2
Nejlepšími hráči utkání byli: Pech M., Peschel Trkovský, Tomaško.

Zpráva z 24.12.2007

Březová bez ztráty bodu, Kynšperk nad Ohří
první body získal.
Březová - Frenzelit 5:2 (3:0, 1:0, 1:2), branky: Šaufl,
Šetele - Krytinář 2, Peschel, Krása, Kolář. Nejlepšími
hráči utkání byli: Večeřa, Válka - Kejšar, Liebl ml..
Nebanice - Kynšperk nad Ohří 3:7 (1:3, 1:1, 1:3),
branky: Tomaško 2, Trkovský - Gasparik 4, Mrva st.
4, Borecký.

Zpráva z 6.1.2008

Na zlomu roku byla odehrána 4 utkání. Nebanice
si překvapivě lehce poradily s Libavským Údolím 5:0.
Kynšperk nad Ohří dostal další nadílku od Březové.
Kynšperk nad Ohří - Frenzelit 2:8 (1:4, 1:2, 0:2),
branky: Gasparik 2 - Diosegi 2, Krautzberger 2,
Höfler, Kejšar, Liebl st., Šaufl. Nejlepšími hráči Kynšperka byli: Mrva, Gasparik.
Libavské Údolí - Nebanice 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), branky:
Tomaško 3, Růžička ml., Štol. Nejlepšími hráči Nebanic byli: Štěpánek, Tomaško.
Frenzelit – Libavské Údolí 3:1 (0:1, 1:0, 2:0), branky:
Šaufl 2, Diosegi - Bobčík. Nejlepšími hráči utkání byli:
Šetele, Špiler - Dofek st., Jánošík.
Březová - Kynšperk nad Ohří 11:3 (2:0, 3:1, 6:2),
branky: Čučman 2, Krytinář 2, Válka 2, Večeřa 2,
Kolář, Kraus, Vondruška - Gasparik 2, Mrva. Nejlepšími hráči utkání byli: Pech M., Vondruška - Mrva
st., Gasparik.

Zpráva z 13.1.2008

Víkendových 32 branek ve dvou utkáních
Březová – Libavské Údolí 9:4 (3:2, 2:1, 4:1), branky:
Váňa 3, Krytinář 2, Pech M. 2, Kolář, Krása - Hradský
2, Jánošík 2. Nejlepšími hráči utkání byli: Pech M.,
Váňa - Hradský, Trepák T.
Frenzelit - Nebanice 15:4 (2:3, 5:1, 8:0), branky:
Kejšar 4x, Diosegi 2x, Janů 2x, Krautzberger 2x, Liebl
st. 2x, Šaufl 2x, Hofmann - Matoušek, Schimmer, Štol,
Růžička T.. Nejlepšími hráči utkání byli: Zuber, Kejšar
- Vozka, Schimmer.

Tabulka:

Březová
Frenzelit
Nebanice
Libavské Údolí
Kynšperk nad Ohří

Tabulka střelců:

12 11
12 8
13 6
13 5
12 1

0 1
0 4
0 7
0 8
0 11

89
78
59
48
30

: 35
: 41
: 81
: 63
: 84

22
16
12
10
2

21 - Šaufl (Frenzelit)
16 - Krytinář (Březová)
13 - Váňa (Březová), Tomaško (Nebanice)
11 - Diosegi (Frenzelit)
10 - Peschl (Březová), Gasparik (Kynšperk nad Ohří)
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo
(jč)
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Co sportovkyně v našem městě ?
Rád bych v tomto článku věnoval pozornost
krásnější části členů sportovní organizace našeho
města. Blíží se období, kdy bývali muži k něžnější části
populace nápadně pozornější než obvykle. Dnes už se
MDŽ neslaví, máme jiné možnosti. Dříve jsme odmítali dědu Mráze, dnes k nám cestuje z opačné strany
santa Klaus. Můžeme slavit svatého Valentýna, nebo
„halovín“ /bojím se, že to nedokážu správně vyslovit
natož napsat/. Já jsem naivní a stále věřím na Ježíška.
Pokud dámy také MDŽ neslavíte, přijměte tyto řádky,
možná malé vyznání jako dárek prostě k všednímu
dni, nebo při příležitosti šedesáti let trvání organizované tělovýchovy v našem městě.
Přiznejme si bohužel, že působení žen v naší
organizaci není příliš slavné. Nerad bych použil slovo
trapné. Podle mého názoru je to vina a ostuda mužů!
On to není problém pouze našeho města, je málo
klubů, které jsou v tomto ohledu na tom lépe. Proč
tento problém odbýváme mávnutím ruky a slovy „je
jiná doba“? Jiná doba byla vždycky a vždycky bude.
Jsou to kecy, muži jsou líní. Co děláme pro to, aby
žen na sportovištích přibylo? Vzpomínám, když, jsem
byl mladý chtěli jsme sportovat. Měli jsme mizerné
podmínky – ve srovnání s dnešními, nevadilo nám
to. Také jsme chodili s děvčaty, a naší snahou bylo
přivézt je do tělocvičny, na hřiště. Dnes kluci kvůli
děvčeti sportu zanechávají u děvčat je to skoro pravidlem.
Bývaly časy, kdy stolní tenistky našeho města
patřily ke špičce v kraji, Skvěle si vedly volejbalistky,
ženy pravidelně cvičily v oddílu základní tělovýchovy.
Dnes si stolní tenisté hýčkají jedinou „ kytičku“, šachy
jak se zdá jsou pro ženy příliš komplikovanou hrou.
Na tenisových kurtech se občas mihne jedna, dvě
pěkné tvářičky… Představa, že někde hrají kopanou
děvčata nám připadá jako Jiříkovo vidění. Zdá se to
neuvěřitelné, že ještě oddíl volejbalu, tedy spíše volejbalistek soutěží v pravidelných soutěžích. Nedaří se
vždy tak, jak by si děvčata přála, to ve sportu bývá,
ale proč nepomohou bývalí aktivní hráči, kolegové?
Kde jsou zalezlí? Kolik měl oddíl členů? Umřeli?
Nepřijdou ani pomoci při instalaci těžkých sloupů
před utkáními, nepřijdou poradit, ani zafandit? Je to
ostuda.
Zaslouží si více pozornosti a uznání! Cožpak
už nás nezaujme ani podívaná na pohybující se
krásná děvčata? Když pak víme, že mnohé hráčky

jsou maminkami, starají se o domácnost, podstrojují
taťkovi… Některá děvčata studují, snaží se pečovat
o svá sportoviště, pak musíme smeknout. Obdiv patří
zvláště vedoucí děvčat, Yvetě Milfaitové trenérce,
organizační pracovnici, věřím, že i pokladní a člence
VV TJ Slavoj. Ta navíc zvládá studium na vysoké
škole.
Nejde však pouze o současné sportovkyně, dík
zaslouží všechny ženy, které v minulosti v naší TJ
působily. Nejen však sportovkyně, připomeňme si
kolik volného času při práci pro naší TJ odvedou
například pí. Chalupová v oddílu stolního tenisu.
Zasvěcení tvrdí dokonce, že bez obětavé práce paní
Wagnerové by v našem městě kopaná zanikla!? Kolik
znáte funkcionářů, kteří obětují více času? Poděkujme také manželkám, přítelkyním, které měly
s námi a naším koníčkem tolik trpělivosti. A co
bývalé zaměstnankyně sportovní organizace? Paní
Bouzková, Kuželková, Štuková, před dávnými roky
nekompromisní správcová M. Bouzková. Obávám se,
že jsem na někoho zapomněl, snad prominou. Vám
všem dámy patří poděkování a hluboká poklona.
Je pravda, že získat pro sport v našem městě děvčata je složitější než jinde. Tak jako nejlépe pohybově
nadané kluky přitahuje fotbal, tak snahou všech dívek
je stát se „krásnou“ majoretkou. Snad podvědomí
maminek ovlivňuje představa, že z dcerky bude snadněji modelka či manekýnka, možná, že je to prostě
potřeba pohybu. V každém případě jejich úspěchy
jsou obdivuhodné a je to krásná podívaná. Trénuji
„stádečko“ malých sportovců, ale při představě připravit takové množství mladých dámiček na úspěšné
vystoupení mně přepadá panika. Obdivuhodné!
Můžeme si myslet, že je štěstí, že majoretky
pokud vím, končí v juniorském věku, že nemají oddíl
seniorek. Tam je naše šance. Věřím, že děvčatům bude
chybět kolektiv, pohyb, potřeba soutěžení. Právě
tyto vlastnosti pro sport potřebujeme. Rádi jednou
děvčata přivítáme ve svých řadách i za cenu, že jim
budeme při jejich činnosti „pouštět reprodukovanou
hudbu“.
Možná, že se někomu mohou zdát některá slova
poněkud tvrdší, některé příměry nepřesné, nadsazené. Nechci se nikoho dotknout, mým přáním je
muže probudit, vyprovokovat k aktivitě. Udělejme
víc pro naše ženy zaslouží si to.
Oldřich Volf
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Novoroční Ševcův pochod

Novoroční Ševcův pochod se konal za příjemného lehce mrazivého počasí. Přibližně 45 účastníků
pochodu se vydalo tradiční trasou z Kynšperka nad
Ohří, přes Zlatou, Štědrou zpátky do výchozího
bodu. Ve Slunečném údolí bylo již zatopeno, což
bylo příjemným překvapením pro příchozí, stačilo
jen napíchnout buřtíka, přiťuknout si na zdravíčko
do nového roku, popovídat s přáteli a vydat se zpět.
32. ročník tradičního pochodu byl dlouhý 15 km.
(kat)

Šumné město Kynšperk nad Ohří
Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže je tentokrát velmi jednoduché. Nikdo se nepřihlásil, není vítězů ani poražených.
V tomto případě jsem poraženým hráčem já sama, protože nikdo se mnou hru nechtěl hrát. Přemýšlím,
čím to je, je to dobou? Moc stresů? Valí se starosti ze všech stran? Nebyla soutěž dost zajímavá? Byly úkoly
moc těžké? Nevadí. Možná si někdo vystřihnul a poskládal alespoň puzzle.
Kateřina Štochlová
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Volejbalové okénko

K dnešnímu dni má náš oddíl v evidenci 33 členů splňující řádné podmínky. Čtvrtinu z toho tvoří mládež,
čtyři čestní členové, dva rozhodčí a šestnáct aktivních registrovaných hráček.

ŽENY:

Startují dvě družstva
v okresním přeboru žen.
Trénují dvakrát týdně.
Po podzimní části ženy
,,A“ vedou tabulku před
ženami B a Habartovem.
Přeboru se účastní šest
družstev.

MLÁDEŽ:

Volejbalová
mládež
v zastoupení děvčat se
účastní KP kadetek a juniorek pod hlavičkou ZŠ,
SLAVOJ KYNŠPERK. Děvčata trénují dvakrát týdně
pod vedením kvalifikovaných trenérek Y. Milfaitové a P. Smrčkové dvakrát
týdně .
Ve třetím kole kadetek děvčata opět zabodovala
a všechna utkání vyhrála, takže si upevnila vedení
o dalších 6 bodů.
V juniorkách jsme byly po 1. kole překvapivě
též první (neboť hráčky jsou žákovského a kadetského věku), a na 2. kolo jsme se nemohly dostavit
kvůli velké nemocnosti, takže jsme přišly o body
a spadly na poslední příčku, ale ve třetím kole,
které se konalo u nás v hale 20. ledna jsme vyhrály
opět všechny zápasy a dostaly se zpět na medailové
pozice na 2. místo.

PŘÍPRAVKA:

Trenérky p. Reinholdová a p. Echtnerová mají chuť
trénovat, ale nemají s kým, neboť když požádaly děti
o členské příspěvky, tak jich zbylo pouhých šest.
Takže paní Milfaitová provedla osobně nábor dětí
4. - 6. tříd a přihlásilo se jich 40, tak doufejme, že nám
také neutečou.
Ráda bych touto cestou poděkovala firmě Moto
Lhotský panu J. Lhotskému za sponzorský dar
k zakoupení kvalitních drezů s trenýrkami našim
kadetkám a juniorkám.
Poděkování patří též správě majetku paní J. Ambrozkové za sponzorský dar, za který se objednaly

drezy pro družstva žen. Ženy budou mít konečně
po deseti letech nové drezy.
Děkujeme také firmě GPH spol. s r. o. za sponzorský dar, panu P. Kučerovi za umožnění děvčatům
zapojit se jako brigádnice do pracovního procesu.
Vydělané finance spolu se sponzorskými použijeme
na náklady volejbalového soustředění.
V neposlední řadě děkujeme také řediteli ZŠ
Mgr. J. Danešovi za materiální vybavení volejbalu
mládeže a za výbornou spolupráci i se střediskem
volného času s paní J. Tomsovou.
Za oddíl volejbalu Y.Milfaitová

Dne 9. 2. 2008
pořádáme
2. ročník VALENTÝNSKÉHO TURNAJE
ve volejbalu žen, o putovní pohár.
Začátek v 9.00 hodin ve sportovní hale.
Přijďte povzbudit naše hráčky!!!

Církev
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Pololetí
Probudila jsem se tuhle úplně zpocená hrůzou. Zdál se mi děsivý sen – nebyla
jsem schopná vyskloňovat slovo „ovce“ podle vzoru moře. A co víc, nešlo to ani
podle kuřete. Jak to, přece to končí na –e, ne? Milosrdné ráno mě vysvobodilo
a s úlevou mi došlo, že rod ženský můj syn ve škole ještě nebere a máme procvičovat rod střední. Už blbnu a moc si to asi beru. Nějak pořád nemůžu (správně
nemohu) rozdýchat, že můj milovaný český jazyk není pro syna rovněž koníčkem.
No, mohlo mi to dojít už tenkrát, kdy ve slově „obilí“ napsal dvě ypsilon, ale asi
jsem to nechtěla vidět.
„Máš syndrom špatný matky,“ řekla mi jedna známá, velice oblíbená učitelka.
„K čemu by ti bylo, kdyby byl jedničkář a každý ráno před odchodem do školy
zvracel? Nech ho žít s trojkama, čtyřkama a nakonec budete v klidu oba.“ Tak jo,
můj syn tedy nezvrací. A já stále ještě čekám na ten klid.
V Bibli je spousta míst, která mluví o vzdělání. A rozhodně není nějaký obor
povýšen nad jiný. V oněch slovech je plno moudrosti. Ovšem v biblickém měřítku
se nedá oddělit vzdělání (= vědomosti) a výchova. Prostě to spolu souvisí.
Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Vždyť
jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte… především střez
a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých
rtů vzdal neupřímnost…
Přísloví, kap. 4
No, jednoduché to však není. Oni synové (a dcery) občas také nechtějí poslouchat. To si pak rodiče rychle a velice rádi vzpomenou na ono … kdo nenávidí
svého syna, šetří svou hůl… nebo naše české … škoda každé rány, která padne
vedle…
Také máme doma proutek a používáme ho.
Nechci v žádném případě radit rodičům při výchově. Jsem ta poslední, kdo
by si to troufl. Ale vím, kde lze najít pomoc. Vedle chápající a vstřícné učitelky ji
možno najít i u školních psychologů a právě v Božím slově.
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem Tvůj Bůh.
Dodám ti odvahy, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti…
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá
pomoc.“
Izaiáš 41, 10,13
Bůh nás- rozuměj rodiče- bez pomoci nenechá. Z Jeho milosti jsme se rodiči
stali a svěřil nám tak nádherný a náročný úkol. Velice Mu na našich dětech záleží
– vždyť i za ně Kristus zemřel.
Prosím, oprašme smysl pro humor a vysoké známky na pololetním vysvědčení
našich dětí považujme za body. Pro tentokrát.
Evangelický sbor, D. Holubcová

Policie / Hasiči
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Policie

V průběhu měsíce ledna kynšperští policisté zadrželi
6 celostátně hledaných osob!
Obvodní oddělení Policie v Kynšperku nad Ohří
prošetřovalo od 1. ledna do 29. ledna 2008 celkem 18
trestných oznámení:
• 8 případů maření výkonu úředního rozhodnutí
užíváním mobilního telefonu ve věznici či přehozením mobilních telefonů přes oplocení věznice
Tyto stále se opakující případy trestných činů
časově velmi zaměstnávají příslušníky místního
oddělení.
V ostatních 10 případech se jednalo o:
• 1 případ týrání osoby bydlící ve společném bytě,
kde Policie využila institutu vykázání násilníka
z bytu
• službě kriminální policie v Sokolově se podařilo
objasnit případ vloupání do osobního automobilu
zn. Mercedes u Arnoltova a případ krádeže kabelu
u obce Liboc
• zadržení pachatele v zahrádkářské kolonii Sýkorák
v jedné z chatek, případ byl řešen ve zkráceném
přípravném řízení a ve lhůtě čtrnácti dnů předán
Okresnímu státnímu zastupitelství v Sokolově
• řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, kdy pachatel řídil firemní nákladní auto po
Kynšperku nad Ohří
• ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy pachatel
řídil osobní automobil pod vlivem alkoholu
• zadržení řidiče v rámci dopravně bezpečnostní
akce dne 26.1., který byl pod vlivem omamných
látek a dále má rovněž vysloven zákaz řízení
• prověřování krádeže vloupáním do Kynšperského
kovošrotu dne 7.1., kde byl odcizen nerezový a hliníkový materiál
• prověřování případu násilí proti skupině obyvatel
a jednotlivci, kdy pachatel vyhrožoval své bývalé
družce a jejímu příteli zabitím

Můžete
pomoci při vyšetřování
případu krádeže z nákladního automobilu, kdy byla odcizena peněženka se
16 000,- Kč, osobní doklady a platební
karty. Ke skutku došlo dne 24.1. okolo
13,00 hodiny v ulici Palackého. Nákladní
auto zn. Mercedes se skříňovou korbou bílé
barvy s nápisem HELLMANN PKZ – Silniční, letecká a námořní přeprava se SPZ
3A35014 bylo zaparkováno u domu č. p.
186 naproti restauraci Slunečnice. Skutku
se mohli dopustit dva mladíci ve věku 15
– 20 let, jeden z nich měl na sobě zelenou
mikinu s kapucí. Pokud jste si všimli podezřelého pohybu kolem zmiňovaného vozidla v inkriminovanou dobu, obraťte se na
zdejší policejní oddělení.
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
od 6.1. do 16.1.2008
16.1. Technická pomoc –
Jednotka likvidoval část stromu,
jenž se nacházela nad vozovkou.
8.1. Požár – Jednotka
likvidovala požár
sazí v komínu.
6.1. Planý poplach – Jednotce
byl zrušen poplach před výjezdem.
Jaromír Zeman
zástupce velitele jednotky SDH

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Výběr z knižních novinek
Pro děti
Vždy vtipný básník Jiří Žáček přichystal dětem krásnou
knihu s názvem VELKÁ KNIHA BÁSNIČEK A POHÁDEK. Mimo básniček a pohádek zde najdou nejmenší
čtenáři i bajky a oblíbené hádanky.
Spisovatel, kterého známe jako autora románů pro dospělé,
se tentokrát věnoval dětem. Kniha pohádek, které se čtou
dětem před spaním, se jmenuje KRÁTKÉ POHÁDKY
PRO UNAVENÉ RODIČE.
TAJEMSTVÍ CIRKUSU LOMBARDI německé autorky
Karin Müller je skoro detektivním příběhem kamarádství
dětí a přátelství s koňmi.
Půjčíte-li si v knihovně publikaci DETEKTIV V GALERII, zjistíte, že vás čeká těžký úkol - vyřešit zločin, kdo
zcizil originál obrazu v galérii. Podaří se vám to??
Vyrobit knihu, není jen tak. O tom vás přesvědčí brožura
VYRÁBÍME KNIHY. Autorkou je Carlotte Stowel. V knížečce najdete i návody na dárky, skládačky či leporela.
Novinka z edice Děsivý zeměpis z pera Anity Ganeri
MRAZIVÉ PÓLY si bere na mušku Arktidu a Antarktidu,
ochranu přírody, tání ledovců a ohrožení obojího.
Pro malé matematiky připravila Hana Daňková knihu
VESELÁ MATEMATIKA S BAJTÍKY. Dílo obsahuje
učivo základních škol a je doplněno CD-ROMem.
Jiří Černý se ptá: KOLIK VÁŽÍ LIDSKÁ HLAVA? To je
jistě individuální. Také bychom mohli s úsměvem říci
– asi tolik, kolik toho v sobě má. Ta naše, knižní, bude
zřejmě těžká. Obsahuje totiž veliké množství informací a
zajímavostí.
Pro dospělé
Mike Cramond je znalcem života medvědů. Tyto své
poznatky využil v reportážích z přírody a především
medvědech v knize MEDVĚDÍ ZABIJÁCI.
Hledáte v knize humor a partnerské vztahy? Simona
Monyová nezklame. Tentokrát na vás čeká její novinka JÁ
O KOZE, ON O VOZE.
DETEKTIVNÍ ROMÁNY:
Josef Sedlář – PŘÍPAD KATARA Z ISINU (starověk –
Mezopotámie)
Juan Zamora – PŘÍPAD ROZHÁDANÝCH SPOLUŽÁKŮ
(česká detektivka)

Jo Nesbö – ČERVENKA NESE SMRT (norská detektivka)
Lillian Jackson Braun – KOČKA, KTERÁ VYLOUPILA
BANKU
Eversz Robert – NA MUŠCE ELVIS
ROMANTICKÉ PŘÍBĚHY:
Frieda Birkner-Mahler – NEBEZPEČNÁ KRÁSKA
Irena Brandejsová – LÁSKA JE FATAMORGÁNA
PSYCHOLOGICKÉ ROMÁNY, MUŽI, ŽENY,
MILOSTNÉ A RODINNÉ VZTAHY:
Milena Tenczová – SEZNAMKA PRO OSAMĚLÉ ŽENY
Charles Searby – PRŮVODCE SVOBODNÉHO MUŽE
Dorothy Koomson – DĚVČÁTKO: co byste byla ochotna
udělat pro kamarádku, která vás zradila?
O problémech, které mohou nastat v manželství českých
žen (Evropanek) s cizinci, v tomto případě s Muslimy, si
můžeme nově přečíst v knize Kláry Janečkové – OSUDOVÁ POSEDLOST.
Anglická spisovatelka Jane Austen je u nás známá jako
autorka psychologických románů s ženskou hrdinkou
(Emma, Rozum a cit, Mansfieldské panství, Romance u
moře, Opatství Northanger, Pýcha a předsudek). Ve stejném stylu je psána i nová kniha autorky: PÝCHA A PŘEMLOUVÁNÍ.
I my se stále častěji dozvídáme o týrání dětí. Bohužel
k tomu dochází snad v každé společnosti. O jednom
takovém skutečném případu píše anglická spisovatelka
Sarah Preston v knize DĚVČÁTKO: pravdivý příběh o
utrpení a naději.
Napínavý příběh o osudech matky a jejich dětí – POD
OCHRANOU NOCI – vyšel z pera Lindy Howard.
NA HRADECH, V KLÁŠTERECH, V PODHRADÍ:
středověk, jak ho neznáte – především proto, že Dieter
Breuers, autor knihy, věnuje její podstatnou část nejen
stavebním památkám, ale i rodinnému životu, zábavě,
vzdělání, bydlení, odívání či hygieně té doby.
V rámci grantu Česká knihovna obdržela naše knihovna:
SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A
MLÁDEŽ 1.díl. – Ivan Dobrovský
MODERNÍ SKANDINÁVSKÉ LITERATURY 1870-2000
– Martin Humpál
MÁŠA A BĚTA (dvě  novely) – Egon Bondy
Verše:
POCHYBY – Karel Kryl
BÁSNĚ – Karel Havlíček Borovský
A CO ? – František Halas
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ÚNOR 2008

sobota 2.2. – 1.3. . ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v sobotu 2.2. od 16.00 hod.
Jarmila Hasová a Jaroslav Fiřt:

PORTRÉT A AKT

fotovýstava
vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
středa 20.2. ....................................od 19.30 hod. v kině

NEZMAŘI

folkový koncert
vstupné 95,- Kč
předprodej vstupenek od 6.2. v kině
čtvrtek 21.2. . .................................od 10.00 hod. v kině

NEZMAŘI

- koncert pro I. stupeň ZŠ
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2008..............................
čtvrtek 6.3.– 29.3. ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek od 17.00 hod.
Jana Šídová

OKNO DO DUŠE

- kresba, malba, grafika, paličkované autorské
obrázky

sobota 8.3. . ........................................................... v kině

DÍVKA ROKU 2008

- soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let
NOVÉ VIEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS......
SPASITEL – DVD
RIZE – DVD
ZUŘIVOST V KRVI – DVD
SÍLA DOPADU – DVD
KRYCÍ JMÉNO: CLEANER – DVD
HELEN MALÁ LIŠTIČKA – DVD
MĚSÍC V OHROŽENÍ – DVD
POSLEDNÍ CÍSAŘ – DVD
TO NENÍ MŮJ ŽIVOT – DVD
EVILENKO – DVD
Od 1. ledna 2008 byl do
funkce ředitele MKS v Kynšperku
nad Ohří jmenován pan Ing. Vladimír Palík ze Sokolova, který byl
dosud 24 let státním zaměstnancem. Na rozhovor s novým ředitelem se můžete těšit v některém
z následujících čísel Kynšperského zpravodaje. (kat)

Kino
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PROGRAM KINA
ÚNOR 2008

pátek 1.2. . ................................................. od 11.00 hod.

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

Krysík je neúspěšný městský podvodníček, který se
neočekávaně stane matkou! A jeho syn není nikdo jiný
než nejošklivější káčátko na planetě Zemi. Mateřství
není pro Krysíka zrovna to pravé ořechové. Jenže pak
mu hlavou probleskne nápad, jak může díky Ošklivákovi konečně zbohatnout. Film v českém znění. F, N, I,
VB, D, MP, vstupné 30,- Kč, délka 90 min.

pátek 1.2. . ..................................................ve 20.00 hod.

BEOWULF

probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou
milenku, která je těhotná. Zatímco jí chce poslat
rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod
s časem může začít. Hrají: Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová a další. ČR, MP, vstupné 55,Kč, délka 95 min.
pátek 8.2. . ..................................................ve 20.00 hod.

SÍLA SRDCE*

Angelina Jolieová si zahrála manželku amerického
novináře, který byl unesen a později popraven
členy Al-Kaidy. USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka
107 min.
úterý 12.2. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

P.S. MILUJI TĚ*

V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem
Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň
však velmi svůdnou matkou.. Hrají: Anthony Hopkins,
Angelina Jolieová a další. USA, MP 12, vstupné 65,- Kč,
délka 114 min.

úterý 5.2. . .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CHYŤTE DOKTORA*
Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se
svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se ovšem

Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provdána za
lásku svého života - Gerryho. Když však Gerry náhle
zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný člověk, který jí
může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly
lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí,
se zdá jako dobrý plán. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč,
délka 126 min.
pátek 15.2. . ...............................................ve 20.00 hod..

CRASH ROAD

Veronika udělá maturitu jen díky vydírání oplzlého
profesora, ta „skutečná“ však na ni teprve čeká. Na krku
má smrt přítele své alkoholické matky, policii, hnusáka
vymáhajícího otčímův dluh i vlastní sen o „létání“. Ten
nenaplňuje ani během výjezdu z rodného velkoměsta:
nachází jen další muže a ženy, kteří ji chtějí zbít a zneužít... ČR, MP, vstupné 70,- Kč, délka 90 min.

úterý 19.2. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

INVAZE

Nicol Kidmanová hraje washingtonskou psychiatričku,
která odkrývá příčiny nákazy, jež přišla z vesmíru a
zároveň přichází na to, že jediným klíčem k zastavení
epidemie by mohl být její syn.  USA, MP 12, vstupné
65,- Kč, délka 99 min.

pátek 22.2. . ................................................ve 20.00 hod.
TĚSNĚ VEDLE*
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!
Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu pravou.
Dotyčná dáma ale bohužel není jeho novomanželkou...
Americká komedie o ženitbě a lásce. USA, MP 12,
vstupné 25,- Kč, délka 115 min.

úterý 26.2. ..................................................ve 20.00 hod.

VETŘELCI VS PREDÁTOR 2*

Malé americké městečko Gunnison v Coloradu žije
svým poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem
dojde k nečekané katastrofě, když se z nebe přiřítí
poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za
městem. Místo mírumilovných mimozemšťanů se z
jeho útrob vydrápou zrůdy dvou hrozivých a hlavně
znepřátelených vesmírných ras: Vetřelci a Predátor.
USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 89 min.

právníkem princezna Giselle nucena měnit své názory
na život a lásku. Může ve skutečném světě přežít
pohádková láska?   USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka
108 min.

středa 27.2. ..................................................v 11.00 hod.

ŘÍŠE HRAČEK*

pátek 29.2. . ................................................ve 20.00 hod.

HITMAN*

Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade,
zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen
jako nástroj pro zabíjení těch, kteří to způsobují. Nemá
žádné emoce, je přesný, důsledný a nedá se vystopovat.
Když je pak zapleten do vysoké politické hry v Rusku,
je svými zaměstnavateli nečekaně hozen přes palubu.
FR, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 92 min.

HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH - VŠECHNY FILMY
JSOU V ČESKÉM ZNĚNÍ
pondělí 25.2. ................................................v 11.00 hod.

ROBINSONOVI*

Animovaná disneyovka vypráví v režii Stephena J.
Andersona o dvanáctiletém vynálezci, jehož objev
„skeneru vzpomínek“ spustí sled dobrodružných událostí.. USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 109 min.

Prodavačka Molly a její 243-letý excentrický šéf Pan
Magorium kralují magickému hračkářství, kde hračky
žijí svým životem a prožívají vlastní příběhy... USA,
MP, vstupné 30,- Kč, délka 92 min.

čtvrtek 28.2. . ...............................................v 11.00 hod.

PAN VČELKA*

Animovaná odysea včelky, která odmítá do smrti jen
dřít v úlu. Svět jí ale připraví mnohá překvapení…
USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 86 min.

pátek 29.2. . ..................................................v 11.00 hod.

ZLATÝ KOMPAS

Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou
zlá královna přemístí do současnosti. Záhy poté,
co se ocitne v naší době, je po setkání s pohledným

V paralelním světě se holčička Lyra vydává daleko na
sever, aby zachránila své kamarády a ostatní unesené
děti od děsivých experimentů prováděných záhadnou
organizací. Cestou ji čeká mnoho nebezpečí a útrap...
USA, MP, vstupné 65,- Kč, délka 113 min.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN.......................................
JÁ, LEGENDA
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
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

úterý 26.2. ....................................v 11.00 a v 16.30 hod.

KOUZELNÁ ROMANCE*
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 28. 12. 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 420

1. s c h v a l u j e

Smlouvu o dílo mezi městem Kynšperk nad Ohří a Správou
majetku spol. s r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČ: 25233556, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 421

1. s c h v a l u j e

pronájem
a)
- stavby č.p. 542 (budova TS) a skleníku na pozemku p.č.
83/1 a pozemek p.č. 83/1 o výměře 687 m2 (zastavěná
plocha),
- garáží, dílny a umývárny vozů na pozemku p.č. 84/3 a
pozemek p.č. 84/3 o výměře 537 m2 (zastavěná plocha),
- garáží a garážových boxů na pozemku p.č. 84/4 a pozemek
p.č. 84/4 o výměře 299 m2 (zastavěná plocha),
- pozemek p.č. 84/1 o výměře 2 002 m2 (ostatní plocha),
- pozemek p.č. 84/2 o výměře 300 m2 (ostatní plocha),
za cenu 212.629,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci
a
b)
- pozemek p.č. 99 o výměře 595 m2 (zbořeniště),
- pozemek p.č. 100 o výměře 2 715 m2 (ostatní plocha),
za cenu 7.117,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci a
c)
- pozemek p.č 1520/1 o výměře 13 201 m2 (ostatní plocha),
- pozemek p.č 1520/2 o výměře 23 316 m2 (ostatní plocha),
za cenu 27.351,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci a
d)
- čerpací stanice vody na pozemku p.č.1575
za cenu 4.500,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci,
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří společnosti Správa majetku
s.r.o., se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří s účinností od 1. 1. 2008 a

2. s c h v a l u j e

znění nájemních smluv, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedených smluv.

č. 422

1. r e v o k u j e

usnesení rady města č. 416 ze dne 17. prosince 2007 a

2. s c h v a l u j e

a) čerpání fondu oběžných aktiv Technickým službám města
Kynšperk nad Ohří, Školní 526, Kynšperk nad Ohří,
b) čerpání rezervního fondu Technickým službám města
Kynšperk nad Ohří, Školní 526, Kynšperk nad Ohří.

č. 423

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh tajemníka jmenovat do funkce vedoucí Finančního
odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří paní Jaroslavu
Ambrozkovou,

2. j m e n u j e

Jaroslavu Ambrozkovou vedoucí Finančního odboru Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří dnem 2. 1. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

tajemníka provést jmenování výše uvedené do této funkce.

č. 424

1. j m e n u j e

ředitele Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří,
Náměstí SNP 389, Ing. Vladimíra Palíka od 1. 1. 2008 do 31.
12. 2008.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění
usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,- Kč
1/2 stránky A6…………………300,- Kč
¼ stránky A7…………………..200,- Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu
a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG v požadované velikosti A5 (celá strana na výšku),
A6 (půl strany na šířku), A7 (čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,- Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Kateřinou Štochlovou mobil: 603 187 425.
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Maxima Gorkého 230, Kynšperk nad Ohří
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Manikúra, pedikúra, masáže
Ema Bremertová

.BYJNB(PSLÏIP
modeláž nehtů
,ZOÝQFSLO0
manikúra

pedikúra
mobil: 731 115 302

,BUFżJOBÀUPDIMPWÈ
NPCJM 

Eva Andresíková
masáže
reﬂexní masáže
aromaterapie
mobil: 775 278 489

Kateřina Štochlová
masáže
rehabilitace
zdravotní cvičení
mobil: 603 187 425
Těšíme se na Vás.
Pracovní doba podle objednávky.
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