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Střípky z majetkového odboru

Velice usilovně připravujeme všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci na výstavbu
odkanalizování části Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic do stávající čistírny odpadních vod. Jedná
se o výstavbu oddílné kanalizace, to znamená splaškové a dešťové, v celé části města na levém břehu
řeky Ohře. Projekt pro stavební řízení byl dokončen v měsíci únoru 2008 a projektantem předpokládané
náklady se pohybují kolem 60ti milionů Kč. Přesnou cenu ale budeme vědět po uskutečnění výběrového
řízení na dodavatele, které proběhne v nejbližších měsících. Získaná dotace by měla činit až 90 % uznatelných nákladů, město by mělo pokrýt zbytek ze svého rozpočtu. O způsobu vyřízení naší žádosti o dotaci
bychom se měli dozvědět v průběhu června 2008. Pokud se podaří tuto dotaci získat, tak realizace stavby
by měla proběhnout do konce roku 2009. Tak uvidíme.
Ve sportovním areálu ve Školní ulici se začalo s odstraňováním nedostatků a vad zjištěných při přejímce v prosinci 2007. Převážně se jednalo o problémy vyvolané nepřízní počasí.
V souvislosti s další výstavbou areálu v letošním roce, připravujeme zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele a probíhá stavební řízení. Realizace by měla proběhnout přibližně
od měsíce června do konce roku 2008.
Dle informace od pracovníků Městského úřadu v Sokolově proběhla první schůzka s dodavatelem
stavby páteřní cyklostezky Sokolov- Kynšperk. V Kynšperku bude vystavěna opěrná zeď u tábořiště, nájezd
na dřevěnou lávku z ulice Pobřežní i část nové cyklostezky za fotbalovým hřištěm a mezi ulicí Na hrázi
a ulicí Bezručovou. Výběrové řízení vyhrála firma VHS Teplice, se kterou máme i my dobré zkušenosti.
Stavba by měla být dokončena do konce roku 2008. Takže turisté a cyklisté, těšme se na procházky a projížďky kolem řeky Ohře.
Vichřice Emma v březnu nezpůsobila v městských lesích rozsáhlejší škody. Po provedených prohlídkách porostů došlo k vyvrácení jen asi 50 stromů. Převážně je to v lese Za Okrouhlíkem, kde je stejně
plánována letošní těžba. Jen jsme ji oddálili na podzimní měsíce, jelikož nyní je dřeva na trhu dostatek
a proto se i snížila výkupní cena.

Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Velikonoční svátky byly letos na sněhu
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Slavnostní předání nových šaten

Dne 20.3.2008 předal starosta města pan René Bolvari
řediteli Základní školy v Kynšperku nad Ohří Mgr. Jiřímu
Danešovi stavebně zkolaudované, rekonstruované šatny
a sociální zařízení u tělocvičny.  
Stavební projekt na rekonstrukci
byl zpracován již z doby rekonstrukce tělocvičny, tedy z roku
2000. Od té doby se hledaly
možnosti, jak získat finanční
prostředky z jiných zdrojů.
Bohužel se až do roku 2007 tyto
zajistit nepodařilo a proto, vzhledem k již nevyhovujícímu technickému stavu, město přikročilo k rekonstrukci čistě z vlastních prostředků. Za cca 2,3 milionu Kč bylo
vybudováno dílo, které výrazně kvalitativně mění podmínky. Jsou vybudovány nové, pro chlapce a dívky,
oddělené šatny, nové sprchové kouty, umývárny a WC ( včetně WC pro invalidy) a tolik potřebné nové
kabinety pro učitele. Průběh stavby dozorovali pracovníci  majetkového odboru. Tito veřejně poděkovali
dodavateli, firmě Lajka s.r.o.,  za dobrou spolupráci  při výstavbě a za dobrou kvalitu odvedeného díla.
Závěrem předání bylo vysloveno oběma hlavními aktéry přání, aby nové zázemí u tělocvičny sloužilo
žákům školy dobře, bez poruch a aby i tito si nového zařízení vážili.
Josef Š p a č e k
Vedoucí majetkového odboru
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Tajemník informuje ...
Pořádková služba

Dne 1. března 2008 jsem do pracovního poměru přijal nového zaměstnance Městského
úřadu. Jedná se o úředníka správního a sociálního odboru. Jeho hlavní náplní práce je pořádková a preventivní služba na území města.

Mezi jeho základní povinnosti patří:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dohlíží na bezpečnost přecházejících na přechodech pro chodce
Kontroluje a postihuje znečišťování veřejných prostranství zejména psími exkrementy
Provádí odchyt toulavých psů
Kontroluje nedovolené parkování a oznamuje jej Policii ČR
Vyhledává a oznamuje autovraky a zajišťuje jejich odstraňování
V oblasti dopravy ve městě zabezpečuje kontrolu dopravního značení
Spolupracuje s Policií ČR ve městě
Dohlíží na nesprávné označení nebezpečných míst ve městě a jejich včasné odstraňování
Oznamuje příslušnému vedoucímu odboru podezření ze spáchání přestupků a správních deliktů
ve městě
• Ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému
soužití a za přestupky proti pořádku v územní samosprávě
• Oznamuje Policii ČR, že došlo ke spáchání přestupku nebo správního deliktu
• Ve spolupráci s finančním odborem provádí kontroly užívání veřejného prostranství na území města
(stánkový prodej, skládky, uložení zeminy, zábor veřejného prostranství)
• Podle pokynů zástupců města se zúčastňuje kulturních a sportovních akcí pořádaných na území
města
• Plní další úkoly stanovené starostou, tajemníkem a vedoucím správního a sociálního odboru
• Doručuje písemnosti na území města Kynšperk nad Ohří
K tomuto kroku jsem přistoupil z důvodu neutěšené situace ve veřejném pořádku ve městě. Jedná
se zejména o znečištěná veřejná prostranství exkrementy pobíhajících psů, odpadky na veřejných plochách atd. Dalším problémem jsou odstavené autovraky na území města.  
Po třech měsících bude činnost uvedeného pracovníka vyhodnocena a výsledek předán Radě města
Kynšperk nad Ohří k projednání a stanovení dalšího postupu.
Bc. Roman Říha, tajemník

Upozornění
Upozorňujeme občany,
že splatnost nájemného za pozemky pronajaté
od Města Kynšperk nad Ohří
uplynula dne 31. 3. 2008.
Proto ti, kteří doposud nezaplatili nájemné, ať tak neprodleně učiní.

Z města

strana 5

Vážení spoluobčané, milí Kynšperáci,

na přelomu roku došlo k převzetí činností, majetku a pracovníků zrušené příspěvkové organizace Technické služby městskou obchodní společností Správa majetku s. r. o. Ta nyní vykonává nad rámec svých
dosavadních činností i činnosti, které do té doby vykonávaly Technické služby, a rozsah majetku i počet
pracovníků se tak v této společnosti několikanásobně zvýšil.
Vzhledem k výrazně změněným podmínkám uvnitř společnosti přistoupila koncem roku rada města
k vypsání výběrového řízení na obsazení pozice manažera – jednatele.
Do tohoto konkurzu se přihlásilo osm zájemců z místa i širšího okolí, z nichž rada města vybírala nejvhodnějšího uchazeče na tuto funkci. Na pomoc rada města přibrala i poradenskou firmu s mezinárodní
působností, která se zájemci provedla vyplnění a vyhodnocení osobnostních dotazníků a vyhotovila pro radu
města zprávy o zaměření a schopnostech jednotlivých uchazečů. Ty, společně s doklady o vzdělání a dosavadní praxi, byly pak podkladem pro nelehké rozhodování.
Samotný výběr proběhl dvoukolově a na svém zasedání 19. března rada města rozhodla, že do této funkce
od 1. dubna angažuje pana Marka Pokludu z Březové, který již vrcholovými řídícími funkcemi v obchodních
společnostech různého typu prošel. Nový šéf Správy majetku se vám jistě sám v nejbližší době představí, já
i rada města přejeme jak jemu, tak i společnosti Správa majetku, aby pod jeho vedením prosperovala a její
činnost byla našemu městu přínosem.
Vážení spoluobčané, po více než pěti letech tedy ve funkci jednatele této městské společnosti končí paní
Jaroslava Ambrozková. Dovolte mi proto kratičkou rekapitulaci uplynulých let. Vzpomenete-li si, paní Ambrozková nastoupila do společnosti v létě 2002, tedy v době, kdy společnost nevykazovala nejlepší výsledky,
část zaměstnanců byla ve výpovědní lhůtě a předchozí vedení společnost směrovalo na víceméně dodavatelský způsob zajišťování oprav bytového fondu. To vedení města nechtělo připustit z důvodu dostupnosti provozních kapacit, zaměstnanosti aj., a proto tehdy jednatele společnosti nahradilo právě paní Ambrozkovou.
Pod jejím vedením doznala společnost řady změn, zkonsolidovala se personální situace, zlepšilo se strojové
a materiální vybavení i kvalifikace zaměstnanců, společnost začala sama provozovat a posléze i odkoupila
blokové kotelny. V poslední fázi pak došlo k již zmíněnému výraznému rozšíření činnosti společnosti, což
bylo administrativně i organizačně nesmírně náročné.
Dovolte mi proto, abych zde, na stránkách Kynšperského zpravodaje, veřejně paní Ambrozkové jménem
svým i jménem rady města poděkoval za tuto, dle mého názoru dobře odvedenou nelehkou práci, a popřál jí
úspěch v jejím další osobním i pracovním životě.
René Bolvari, starosta

Nabídka bytů a nebytových prostor do nájmu

Nabídka bytů do nájmu:
-

malometrážní byt č. 9 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
malometrážní byt č. 12 o velikosti 2+kk, kategorie standard, podkrovní – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 61,52,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.

Nabídka nebytových prostor do nájmu:

•
•
•
•

nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 -  nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/m2/rok
nebytový prostor v ulici Zámečnická čp. 501 – výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
nebytový prostor v ulici M. Gorkého čp. 562 - výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
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

Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Jitka Martínková, referent majetkového odboru
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Vážení čtenáři,

Ukončení nájemí smlouvy na byt

v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o schválení Doplňku č. 2 „Zásad pro pronájem
bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku města Kynšperka nad Ohří“. Zároveň jsme vám pro
informaci zveřejnili jejich úplné znění. V dnešním čísle bychom vás chtěli podrobněji informovat
o způsobech ukončení nájemní smlouvy na byt.
Platnost nájemní smlouvy může být na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. S tím samozřejmě
také souvisí způsob jejího ukončení.
Nájem bytu zanikne v případě nájemní smlouvy na dobu určitou uplynutím této doby. Nájemní
smlouvu lze prodloužit za stejných nebo změněných podmínek jen písemným dodatkem nájemní
smlouvy, a to na základě předchozí písemné žádosti nájemce.
U nájemní smlouvy na dobu neurčitou nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem
skončit. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
V případě žádosti nájemce bytu o ukončení nájemní smlouvy dohodou se Město Kynšperk nad
Ohří snaží vyjít občanům vstříc a maximálně zkrátit výpovědní lhůtu. Samozřejmě nelze ukončit
nájemní poměr druhý den od podání žádosti o ukončení. Žádost musí být předložena ke schválení
Radě města, která zasedá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Pokud se nejedná o výjimečnou
situaci (např. vážná nemoc atd.), je běžně schvalováno ukončení nájemního poměru ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději však do konce
tříměsíční výpovědní lhůty. Přestože zákon č. 128/2000 Sb.
(§39) nenařizuje zveřejnění bytů, jde-li o jejich pronájem, je
na základě „Zásad pro pronájem bytů“ nabídka uvolňovaného
bytu zveřejněna na úřední desce města, a to hned po podání
žádosti nájemce o ukončení nájemního poměru dohodou. Případní noví zájemci o byt si tak můžou v době zveřejnění již
podávat žádosti o pronájem tohoto uvolňovaného bytu. Pokud
tedy majetkovému odboru bude taková žádost doručena, je
předložena ke schválení do nejbližší Rady města po ukončení
termínu zveřejnění. Tříměsíční lhůta tak může být výrazně
zkrácena.
A kdy může nájemce o nájem bytu přijít? Jedním ze zákonných důvodů je například i to, že byt nájemce neužívá bez vážných důvodů nebo jen občas, nebo i jen proto, že má více bytů.
Každý z uvedených důvodů je dostačujícím k tomu, aby mohl
pronajímatel úspěšně ukončit nájem výpovědí.
Nejčastější důvodem podání výpovědi pronajímatelem
je dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.
Neplatí-li nájemce nájemné vůbec nebo jen z části, vzniká ze
zákona pronajímateli právo na tzv. poplatek z prodlení, který
je mnohem vyšší, než běžný úrok z prodlení. Čím déle nájemce
dluží, tím více roste i poplatek, který je nájemce povinen zaplatit. Není výjimkou, že v konečném důsledku je poplatek z prodlení mnohonásobně vyšší než vlastní dlužné nájemné.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje ……

Dne 8.2.2008 byla  v částce 10 Sbírky zákonů  rozeslána nová vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Jedná se o připravované, rozestavěné a dokončené stavby (při účinnosti citované vyhlášky), které
musí splňovat podmínky této vyhlášky, účinné od 1.8.2008. Vydaná vyhláška se týká všech druhů
staveb – rodinných domů, rekreačních objektů, obytných domů, občanské vybavenosti atd.
Podle přechodných ustanovení vyhlášky (§ 32) stavby, jejichž užívání bylo započato přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30
splněny do 6-ti měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

V § 30 jsou zakotveny podmínky užívání staveb:
•
•

•

•
•
•
•

při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba
navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání
při úpravě interiéru stavby nepodléhající řízení podle zvláštních právních předpisů musí být
postupováno v souladu s podmínkami, uvedenými v příloze č.6 vyhlášky a v normách ČSN
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky v bodech 1 a 2
v prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit rozsah uvedený
v příloze č. 6 vyhlášky. Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo
částečně chráněné únikové cesty musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest.
při užívání prostoru s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle podmínek uvedených
v příloze č. 7 a podle podmínek stanovených v ČSN v příloze č. 1
technická zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být
zřetelně označeno štítkem obsahujícím informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí
v řadové, hromadné nebo vícepodlažní, jednotlivé, volně stojící a nebo přistavěné garáži nesmí
být umístěno motorové vozidlo pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
V garáži nesmí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny - neníli bezpečná vzdálenost tepelného zařízení vyrobeného před účinností této vyhlášky stanovena  
návodem výrobce, stanoví se tato vzdálenost podle přílohy č. 8 vyhlášky

Vzhledem k závažnosti uvedené vyhlášky je nutné, aby se stavebníci, fyzické osoby podnikající
ve stavebnictví, právnické osoby, projektanti, stavbyvedoucí  s uvedenou vyhláškou a její problematikou včas seznámili

J.Hermann

OVÚPD – omluva redakce

Omlouvám se za chybu v minulém čísle Kynšperského zpravodaje. Odpověď na dotaz
již neměla být uvedena, neboť podle nového stavebního zákonu tyto přestupky a pokuty již
neplatí.

Kateřina Štochlová
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Spolupráce Města Kynšperka nad Ohří
a obce Himmelkronu na rok 2008
Dne 11. 3. 2008 proběhlo setkání zástupců obcí Kynšperk nad Ohří – starosta R. Bolvari,
tajemník Bc. R. Říha, ředitel MKS Ing. V. Palík, Mgr. Š. Neubergová, Mgr. J. Daneš, pí. L. Křížová
– a Himmelkronu – starosta G. Schneider, čestný starosta A. Krainhöfner a tajemník R. Stelzer.

Společně projednali program na rok 2008:
12. 4.

sobota

Setkání hasičů a zástupců obou partnerských obcí

12.5.

pondělí

Uliční slavnosti „Strassenfest“
Himmelkron
Vystoupení mažoretek ZŠ a Městské hudby  Kynšperk nad Ohří
Zástupci a občané města Kynšperk nad Ohří

21.6.

sobota

Letní slavnosti
průvod městem, přehlídka dechových hudeb
různá kulturní vystoupení

28.6.

sobota

Felderkreis Fest – Krajské slavnosti
Slavnosti hraběnky Vilhelmíny v Lipové aleji

29.6.

neděle

Benefiční koncert
Pokračování slavností v Lipové aleji

Himmelkron

26.7.

sobota

Den Ohře
Slavnosti  u řeky Ohře

Kynšperk nad Ohří

2.8.

čtvrtek

Festival Mitte Evropa
Kynšperk nad Ohří
Jazzová setkání - tradiční  koncert v evangelickém kostele

Himmelkron

Kynšperk nad Ohří

Himmelkron

začátek září

Dny židovské kultury
výročí Fritze Lederera

Kynšperk nad Ohří

27.9.

sobota

Setkání zastupitelů obou samospráv
Tenisový turnaj

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

18.10.

sobota

Setkání seniorů
(Poznáváme partnerskou obec)

Himmelkron

uvažujeme o:

Poznáváme své partnery
Dvoudenní – třídenní výměnný pobyt občanů obou
obcí –  s kulturně historickou a poznávací tématikou

Himmelkron
Kynšperk nad Ohří

Podrobnější informace o jednotlivých akcích budou uveřejňovány v Kynšperském zpravodaji
vždy aktuálně pro dané období.
Zájemci o tyto akce se mohou vždy přihlásit v sekretariátu starosty města u pí. Dagmar
Hámorové,  telefonní číslo: 352 324 261

Různé
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Nalezeni psi v obci
Štědrá

Dne 12.3.2008 byli v obci Štědrá
nalezeni dva psi: asi 6 měsíční kříženec psa a fena německého ovčáka.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
ve spolupráci s Městskou policií Sokolov převezl psy do útulku.
Tímto vyzýváme majitele psů, aby
se neprodleně spojili s Městským
úřadem Kynšperk nad Ohří na tel.
číslo 325350428, mobil: 724180780
nebo 602751509.
Současně vyzýváme občany, aby
poskytli informace o pohybu psů
a také o jejich majitelích na uvedených tel. číslech nebo na adrese:
tajemnik-mu@kynsperk.cz  
Za informaci, která povede
ke zjištění majitelů psů vyplatí město
odměnu ve výši 500,-Kč.
(kat)

Vážený občane Kynšperka nad Ohří!

Obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce při tvorbě volebního programu pro krajské volby,
které se uskuteční na podzim 2008.
Nemyslíme si, že v kraji je všechno v pořádku. Potřebujeme znát Vaše problémy, náměty, co
změnit a zlepšit. Zapojte se i Vy do tvorby programu na léta 2008 – 2012. Své názory pište na adresu:
Ing. Tomáš Svoboda, U Pivovaru 356, Kynšperk nad Ohří nebo na email: tom.svoby@seznam.cz
Pro názornost jsme pro Vás připravili nové stránky, kde najdete další podrobné informace
o naší činnosti a akcích. Adresa je: mocssdky.websnadno.cz
Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.
Lídr OVV ČSSD PaedDr. Josef Novotný
S pozdravem,
Předseda MO ČSSD Ing. Tomáš Svoboda

Dívka roku
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Zazvonil zvonec a pohádky je konec…,
pro některé šťastný

Tak by se dalo charakterizovat soutěžní odpoledne s filmovým nádechem. Základní škola v Kynšperku
nad Ohří ve spolupráci s Městským kulturním střediskem  pořádala  dne 8. března jubilejní desátý ročník
soutěže Dívka roku 2008. Do soutěže se přihlásilo osm děvčat ve věku 13 – 15 let. Celý pracovní tým (režie,
scénář, dramaturgie, produkce, zvuk, kostýmy, technická pomoc, odborný dohled a na závěr herečky hlavních rolí – soutěžící děvčata) byl od rána na nohou, aby odpolední představení mělo tu správnou „štábní“
kulturu.
„Můžeme začít“. Klapka: „Úvod  - casting do filmu Dívka roku 2008 poprvé!“ Tato slova uvedla začátek
soutěže Dívka roku 2008 v napjaté atmosféře kynšperského kina, které bylo zaplněno do posledního místa.
Děvčata soutěžila v šesti bodovaných disciplinách. Dopoledne se zúčastnila testu všeobecných znalostí
a odpoledne si připravila pro porotu a diváky pohádku nebo reklamu a ve volné disciplíně nám ukázala,
v čem vynikají. Zacvičila si aerobik a svou ladnost předvedla v módní přehlídce. Mezi soutěžními disciplinami vystoupili členové zájmových kroužků a řada zajímavých hostů se svým kulturním programem.
A jak to dopadlo? Vzali se a žili spolu až do smrti. Tak to končí v pohádkách, ale naši pohádku ukončila
korunovace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Dívka roku 2008.

1. místo
2. místo
3. místo

Aneta Pfeifferová  z Březové u Sokolova
Anna Svobodová z Kynšperka nad Ohří
Sandra Šultysová z Kynšperka Nad Ohří

Nechybělo ani vyhlášení Miss sympatie a která dívka si odnesla cenu?

Miss sympatie Základní školy Kynšperk nad Ohří si vybojovala Anna Svobodová
Miss sympatie Kynšperského zpravodaje Anna Svobodová
Miss sympatie Sokolovského deníku Anna Svobodová
Miss sympatie Základní školy Březová Aneta Pfeifferová

Dívka roku
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Velké poděkování patří sponzorům:

• Město Březová věnovalo do soutěže
finanční částku 5 000,-Kč, dárkové koše
pro první tři místa a každé ze soutěžících
věnovala knihu o městu Březová
• Jiří Daneš dárkové balíčky
• Květinářství Jarka Valečková
• Pekařství Tritia Alena Janotová
• Morafis Karel Vlasatý
• Lajka Ladislav Sadílek
• Yucca Marta Valtrová
• Restaurace Koruna Miroslav Břicháček
• Restaurace Slunečnice Jiří Klimovič
• Restaurace U Splavu Otakar Kazilovský
• Diskotéka Koruna Tomáš Dlugoš
• Firma GPH Jan Loník
• Firma NICO David Kovařík
• Dárkové zboží Eva Hetflaišová
• Drogerie Lucie Helena Dreiseitlová
• Grafické studio Leben David Bednář
• Truhlářství Karel Košata
• Studio Sedmikráska Kateřina Štochlová
• Studio Sedmikráska Ema Bremertová
• Česká spořitelna Miroslav Pokorný
• Cukrářství Ondra Dochov
• Miroslav Maštera dárkový balíček
• Firma Krufin s.r.o.
• Papírnictví Alfík Alena Fiedlerová
• Jiřina Havlíčková dárkové balíčky

moderátorky

• FA Lektur p. Žeravíková kočárová přeprava
osob K. Vary
• Jana Tomsová a Michal Maštera DVD film
„Dívka roku 2008“
• Hana Soukupová vyrobila pro dívky pamětní
medaile.
• Jitka Fürstová se postarala o líčení soutěžících –
kosmetika Oriflame
• Také bych chtěla poděkovat všem vedoucím
zájmových kroužků a tanečním skupinám
za úžasný program, paní Štěpánce Neubergové,
Lence Hruškové Bursové, Jarce Remetové, Janě
Kavanové, Šárce Pencové, Vendulce Bednářové  
všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto skvělého projektu. Všem moc děkujeme.

Jana Tomsová a Michal Maštera, Základní škola Kynšperk nad Ohří

Školství
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„Kdo si hraje, nezlobí“

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na duben 2008
1. 4.
3. 4.
8. 4.
10. 4.
16. 4.
21. 4. – 25. 4.
26. 4.
27. 4.

Den naruby - soutěž o nejvtipnější aprílový  kostým (sraz v SVČ od 14.00 hodin)
Vybíjená II. st. 6. a 7. ročník - velká TV od 14.00 hodin
Zábavná hra „Bingo“ - v  SVČ – DDM  od 15.00 hodin
Vycházka do přírody a opékání buřtů - sraz ve 14.00 hodin v  SVČ – DDM
Znáš své město? - sraz v 15.00  v SVČ – DDM  procházka ve městě
Týden bezpečnosti - dopravní soutěž, Den bez úrazu a ukázka hasičské techniky
Oblastní kolo „Dívka roku“ soustředění v Třemošné
Finále oblastního kola „Dívka roku“ v Plzni „Parkhotel“ od 14.00 hodin

Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Gymnastika na Základní škole Kynšperk nad Ohří

Čtyřčlenné družstvo žákyň ZŠ jelo reprezentovat  školu v krajském kole  Sportovní gymnastiky. Dne
14. března si přivezla děvčata ze Sokolova bronzovou medaili v kategorii starší žákyně (6. – 9. ročník).
Na obrázku zleva: Tereza Záhorská, Sandra Šultysová, paní učitelka Mgr. Eva Slavíková, Olina Hlebová
a Jana Šístková. Gratulujeme!

Socha č. 178
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Mariánská socha u fary v Kynšperku nad Ohří
V Kynšperském zpravodaji (XI/2007, s.3)
jsme mohli s potěšením číst článek p. J. Špačka
o restaurování mariánské sochy u kynšperské
fary. Vřelý dík patří všem, kdo opravu iniciovali,
financovali i provedli, neboť za minulé éry byl
tento cenný barokní skvost vždy jen památkáři
přehlíženou Popelkou. O těchto zanedbaných
památkách se tehdy ironicky říkalo, že „největším nepřítelem kulturních památek jsou
nekulturní památkáři“. Na potřebu její opravy
jsem marně upozorňoval už   v l.1978-81, kdy
mě do Kynšperku a Habartova poutal soukromý
zájem, avšak pokaždé vše ztroskotalo na vágních
příslibech a na faktické neochotě cokoliv měnit.
Bylo to smutnější o to víc, že na nedobrý stav
místních památek o pár let dříve poukazovali
také tehdejší místní učitel p. Svatopluk Matyáš
(později do Chebu odešlý iniciátor amatérské
sondáže na zdejším hradišti) či učitel a vlastivědný badatel p. František Korb (1923-1991),
již zesnulý p. Karel Endyš (+2005) a jiní jeho
kolegové historičtí šermíři ze skupiny Lapkové
z Kynšperka. Tehdy ale nebylo síly, jež by MNV,
ONV, Okresní muzeum v Sokolově či Krajské
středisko památkové péče a ochrany přírody
v Plzni v této konkrétní kauze přiměla konat, zač
byly placeny z daní. Problém za ČSSR netkvěl
ani tak v nedostatku peněz jako spíše kapacit stavebních i restaurátorských, v upřednostňování
jiných priorit veřejnou správou, v podcenění
faktu, že opravené památky zvýšením atraktivity
místa přinášejí zisk z turistického ruchu a místním lidem větší pocit tradice i patriotismu. Je
dobře, že v tomto se poměry změnily, a všem,
kdo barokní soše zajistili renovaci a tím i naději
na další přežití, patří náš dík.
Povězme si pár slov o soše, jejím donátorství a možném autorství i významu symbolů,
jež obsahuje, a to tím spíše, že kniha o městě,
za manžele Vlasákovy nedávno sepsaná soudruhem Vlasákem, bližší informace o díle pomíjí.
Jedná se o barokní pískovcovou práci anonymního lidového tvůrce, sochaře či kame-

níka, jehož autorství jehož skutečné autorství
je vzhledem k nedostatečné výpovědnosti
archiválií problematické. Zřejmě nelze vyloučit možné připsání autorství chebským kameníkům Felsnerům (Felsser, Falsser apod.), a to
buď otce Viléma, jemuž tu v posledních letech
bývá (na základě čeho?) připisováno autorství
zdejšího nesignovaného trojičného sloupu
z r.1700 (jak svědčí příklady z Vokova, Sokolova či Chebu, Felsnerové zpravidla své práce
signovali alespoň monogramem) nebo Viléma
za možného podílu jeho syna a tovaryše Petra
Antonína (m.j. autora Herkulovy kašny u Špalíčku v Chebu), jak je to doloženo na mariánském sloupu v Sokolově, nebo může jít o rané
dílo Petra Antonína Felsnera, jako samostatně
činného doloženého v chebských městských
účtech už r. 1710. Otázka autorství sochy zatím
zůstává otevřená a o možném účastenství dílny
Felsnerů tu lze zatím jen hypoteticky spekulovat; na předčasně jednoznačné soudy je však
příliš brzy.
Také porovnání s jinými barokními plastikami Kynšperku (na kopci Smrčný zaniklými
sochami sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého,
jehož bezhlavé torzo tam ještě cca před 10ti lety
leželo v lese, nebo sv. Antonína Padovského,
jehož fragment, zbavený hlavy i figury Dítěte
Ježíše, bylo 24.3.1992 převezeno do sokolovského muzea po „výlovu“ z bahna vypuštěného
rybníka Sýkoráku) nám tuto otázku příliš neusnadňuje. Naopak, torza i starší snímky dávají
tušit, že tu jde zřejmě o rukopis odlišných
tvůrců. Tyto barokní sochy k lesní cestě nad
někdejším, již zbořeným špitálem sv. Voršily,
sem také objednával jiný zadavatel, rod hrabat
Metternichů na Kynžvartě a Kynšperku, a to
oproti mariánské soše u fary v jiné době.
Kynšperská mariánská socha je pod pořad.č.
178 uvedena již v pasportu nemovitých kulturních památek Sokolovska z r.1973 i ve státních
seznamech těchto památek, vydaných odborem
kultury ONV v Sokolově v l. 1972 a 1984. Zde
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je k letům 1972 a 1984 z neznalosti označována
jako „práce místního umělce“, a to již r.1972
s dovětkem „sochu nutno zrestaurovat“. To se
stalo skutkem až 35 let po vyjádření naléhavosti této potřeby. Soupis uměleckých památek
Čech od dr. Zd. Wirtha a spolupracovníků z r.
1957 sochu ještě nezmínil, novější čtyřsvazkový
soupis od dr. Emanuela Poche a kol. (2. díl,
1978) již ano.
Socha představuje Pannu Marii ve zřásněném rouchu, s mírně nachýlenou, závojem
doplněnou hlavou a s výmluvným vyznavačským gestem rukou, složených na hrudi v místech srdce. Podnoží tvoří z kamene vytesaný
obláček, napovídající, že bohorodička jako
ikonografický typ tu není zpodobněna ani jako
madona, ani jako Immaculata (Neposkvrněné
Početí), ale spíše jako Assumpta (Nanebevzatá),
což ostatně též koresponduje s patrociniem
(zasvěcením) zdejšího farního kostela. Ještě
r. 1994 bylo možno ve straně obláčku rozeznat fragment původního, asi 5-6tiřádkového
minuskulního nápisu s některými písmeny většími (zřejmě obsahoval chronogram, t.j. letopočet, zvýrazněný velkými písmeny, jež se sčítají
jako římské číslice), z nějž se už dalo přečíst jen:
„S. MarIa // ….“
Obláček podpírá patka s římsou a projmutými stranami. Profilovaná krycí deska (abakus)
pod ní patku odděluje od hranolového podstavce (soklu). Do jeho přední strany je vyryt
obdélný rámeček s užší horní a dolní stranou
vydutými. V něm vidíme vytesaný, reliéfně
vystupující šlechtický erb, totiž štít dělený na 3
pruhy, nad ním korunovanou otevřenou turnajovou přilbu s bohatými přikrývadly. Klenot
erbu tvoří 2 buvolí rohy a mezi nimi vysoká
špičatá čepice, obojí také rozdělené na 3 pruhy
jako ve štítě.
Nad znakem čteme do oblouku seřazená
písmena C.B.P.G.V.Z., rytá kapitálou, resp.
humanistickou majuskulí (typy písma). Tato
zkratka označuje donátorku (zadavatelku, dárkyni, sponzorku, investorku, mecenášku) uměleckého díla, v tomto případě sochy, a se znalostí
němčiny, heraldiky i archivních podkladů se dá
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poměrně snadno a spolehlivě dešifrovat jako:
C(atharina) B(arbara) P(erglerin) G(eborene)
V(on) Z(edwitz), tedy česky Kateřina Barbora
Perglárová, rozená z Cedvic.
Osobu donátorky, rytířky Perglárové z Perglasu, rozené rytířky Cedvicové z Cedvic, lze dále
specifikovat pomocí dobových archiválií. Informuje nás např. fase tzv. Tereziánského katastru
českého (daňový soupis, z let 1713-1757). Tato
šlechtična je v něm již uvedena jako Kateřina
Barbora, ovdovělá Perglasová (t.j. Perglerová,
počeštěně Perglárová), rozená z Cetvic (Cedvic,
Zedwitz, Zedtwitz, podle rodového hrádku Z.
v okolí Hofu za Aší), která r.1712 žádala, aby její
„Ruckendorf “ (Rockendorf, Roggendorf, t.j.
po r.1945 ve vojenském výcvikovém prostoru
zaniklá vesnice Žitná ve Slavkovském lese)
nebyl v daňovém soupisu zapsán (a zdaněn)
společně s panstvím Mostov, nýbrž samostatně.
Jak vyplývá z dalšího kontextu, o společný
daňový soupis rytířského statku Žitná s mostovským panstvím kdysi žádal majitel Žitné,
rytíř Johann Friedrich Pergler (Jan Bedřich
Perglár) z Perglasu, když r.1697 dočasně došlo
k jejich vlastnickému  sloučení v jeho rukou.
Tento drobný šlechtic na Žitné a Malé
Šitboři (jež dříve patřila rytířům Mulcům
z Valdova) k nim r.1693 od císařského diplomata Antonína Jana Nostice na Sokolově aj.
za 72 000 zlatých   přikoupil Mostov, Lipoltov,
Liboc a Pochlovice (tehdy ještě nedělené,
neboť Dolní P. vznikly až v 19. stol.). Jan Bedřich pocházel z rodu Perglárů z Perglasu, jehož
četní příslušníci v l.1475-1795 seděli na tvrzi
a zámečku v nedalekém Kaceřově a během staletí se rozvětvili v Čechách i Bavorsku. Kateřina
Barbora se sem přivdala zřejmě z Chebska, kde
několika větvím Cedviců tehdy patřily např. Aš
a u ní Smrčiny, Doubrava, Kopaniny, Krásná,
Podhradí (Horní a Dolní) nebo Libá. R.1690
od Julia Ferdinanda z Plankenheimu na Milíkově odkoupila rytířský statek Malou Šitboř,
který později po ní se Žitnou zdědila její dcera
Marie Eleonora Perglárová, provdaná z Wildsteinu (něm. rod, zřejmě nepocházel ze Skalné).
Zdá se, že Jan Bedřich a vdova i dcera po něm
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nedrželi Žitnou a zejména ostatní statky dlouho.
Ještě r.1654 seděli v Žitné rytíři Globnárové
z Globenu (píšící se dle Hlavna u Citic) a také
v půli 18. stol. zde po zadlužené Marii Eleonoře,
jež musela Žitnou r.1753 dát do nucené dražby,
přišli jiní majitelé.
Erb s na tři pruhy děleným štítem je na podstavci sochy tedy buď perglárovský nebo cedvicovský. To lze snadno upřesnit komparací.
V heraldice se znaky obou těchto rodů odlišují
jednak barvami pruhů, jednak klenotem (znamením na přilbě). Perglárové měli za klenot
erbu vysoký špičatý klobouk, barevně pruhovaný jako ve štítu a zakončený knoflíkem s černými kohoutími péry, kdežto Cedvicové měli
v klenotu týž klobouk, opakující barevné pruhy
z vlastního štítu,   avšak bez per a na přilbě
posazený mezi 2 buvolí rohy. Právě ony jsou
v kameni u klobouku dosud rovněž viditelné.
Lze tedy s jistotou říci, že erb na podstavci
nepatří Perglárům, ale Cedvicům, tedy že vdova
k připomínce svého donátorství dala pod sochu
zhotovit erb rodu, z něhož pocházela, nikoliv
rodu, do něhož se provdala.
Kdyby její choť v době zhotovení ještě žil,
jistě by sokl nesl sdružené erby obou manželů
(jako to z té doby vidíme např. na podstavci
sochy sv. Antonína Padovského z r.1719 v Kaceřově, kde jsou erbovní aliancí zvěčněni tamní
majitelé, Josef Ferdinand Perglár z Perglasu
a jeho choť Kateřina Terezie Schirndingerová ze
Schirndingu, patrně švagr a švagrová Kateřiny
Barbory).
Zajímavý je též fakt, že šlechtična dala mariánskou sochu zřídit v Kynšperku (což napovídá
o dobrých vztazích ke zdejší křižovnické faře)
a ne např. u farního kostela sv. Václava ve Smrkovci, kam to ze sousední Žitné či Malé Šitboře
kdysi měla nejblíž. O důvodech lze jen spekulovat. Z klimaticky drsných obcí ve vyšších partiích návětrného severozápadu Slavkovského lesa
mohli manželé např. po zisku Mostova přesídlit
do něj jako do méně drsné a odlehlé i níže položené lokality s výstavnějším panským sídlem.
Totéž, podíváme-li se na mapu, si mohla vyžádat potřeba lepší správy jejich roztroušených
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statků spíše z horního Poohří než z okrajových
panství ve Slavkovském lese.
Stejně tak mohli nahromaděná panství
Mostov, Lipoltov, Liboc, Pochlovice, Žitnou
postupně rozprodávat či směňovat, případně
mohla Kateřina Barbora po ovdovění ponechat Žitnou a Malou Šitboř sobě a pak dceři
Marii Eleonoře a zbylé statky po manželovi,
na něž nemusela mít dědický nárok, spravovat do zletilosti dalších potomků, případně je
rozprodat a např. si za obdržené peníze koupit
dům ve městě (třeba zrovna v Kynšperku)
a děti vyplatit atd. Možností je mnoho a ze
spoře dochovaných archiválií asi půjdou rekonstruovat jen obtížně a zčásti. Nejpodrobnějším
archivním fondem, v němž by šla majetková
držba Jana Bedřicha a Kateřiny Barbory ověřit,
je rozsáhlá řada majetkových knih (tzv. zemských desek) v Národním archivu. To však
představuje časově i finančně značně náročný
badatelský úkol.
Věřme, že po doplnění svatozáře bude
socha před vandaly chráněna. Renovací sochy
se kynšperské Staré město stalo opět o něco
atraktivnějším.

Josef Brtek

                                                                                                               

Erb rytířů Cedviců, kresba V. Krále, 1905

Turistika
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Jarní Kynšperská patnáctka

Nenáročného pochodu v sobotu 15.3. se zúčastnilo 30 lidí.  Je to hodně nebo málo?
Krásné počasí. Trasa vedla po silnicích, protože terén bývá velmi blátivý.
Malý provoz. Zastávka na Chlumu a v Kacéřově.
Jan Žilina předal diplomy.

foto ing. Růžička

Otevírání řeky Ohře

Všichni přátelé vodní turistiky jsou srdečně zváni na tradiční Otevírání řeky Ohře.
Letošní slavnostní 30. ročník se bude konat v sobotu 26. dubna.
Odjezd ve 12,00 hodin z Tršnice
Zapůjčení lodě je nutné domluvit u pana Jiřího Roubínka předem, mobil: 607 931 046.

Pozvánka na
Kynšperský klíč
Přehlídka rodinných souborů
„Kynšperský klíč“
se bude konat 19. 4. 2008
v sále MKS Kynšperk nad Ohří.
velikonoční sněhulák

Těšíme se na Vás.
Za pořadatele Karbulová Zdeňka

Inzerát
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Různé
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Srdečně Vás zveme na

„Koncert bývalých žáků ZUŠ Kynšperk nad Ohří“,
který se koná dne 12.4. 2008 v 17,00 hod. v zimní zahradě MKS Kynšperk nad Ohří.

Hrají:
Drašarová Zuzana – klarinet
Kuželková Anna – lesní roh
Grobheiserová Petra – příčná flétna
Mrázek Tomáš – bicí

Drašarová Karolína – příčná flétna
Blažková Táňa – příčná flétna
Elicharová Hana – basklarinet
Gostík Jan – trubka

Velikonoční vajíčko v Panském domě
Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
nabízela jetelíček a já řekl ne, ne, ne.
Za lesíčkem, za potůčkem, mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

koledníků, kteří sami nebo za pomoci rodičů vyráběli různě zdobená vajíčka nebo papírové figurky.
Venku sníh, vítr a zima připomínaly spíše vánoční
než velikonoční svátky. Za odměnu si děti mohly
vybrat malou sladkost nebo hračku. Organizátorka
akce nabídla také upečeného beránka.

V sobotu 22.3. v příjemném teplém a suchém
prostředí výstavní síně se sešlo asi 15 malých

Poděkování patří sponzorům Konzum Volf
a Papírnictví Alfik manželů Fiedlerových.
(kat)

Sport
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Bez zájmu rodičů to nejde

Stolní tenisté byli v minulosti a jsou i v současnosti nejúspěšnějším sportovním oddílem města,
o tom není pochyb. V posledních létech byla největší chloubou mládež. Několik posledních sezon
chlapci neměli v okrese konkurenci, patřili ke špičce v kraji. Do letošní sezony vstupovali v kategorii dorostu, starších i mladších žáků na prvním místě žebříčků naši zástupci a mnozí další byli
umístěni na výborných postech. Stále je družstvo dorostenců a starších žáků krajskými přeborníky,
ale v průběžném bodování jednotlivců nám už nepatří ani jedno první místo! Příčin je jistě celá
řada a snahou oddílu je najít ty nejzávažnější a situaci napravit. Ovšem, že se to podaří, záruku
nikdo nedá.
Dva tři obětaví členové oddílu věnují svůj volný čas, aby zajistili dětem ty nejlepší podmínky
pro svůj sport, aby je něčemu naučili. Zdá se, že se to dosud dařilo. Právem mohli být pyšní, že náš
oddíl měl nejširší základnu mládeže v kraji. Každému je jasné, že je to zárukou, že ani v dalších
létech stolní tenis v našem městě nezmizí, že snad se najdou nové talenty. Jen málokdo se zamyslí
nad faktem, že trenér nebo vedoucí mládeže dobrovolně nese zodpovědnost za možná zranění,
která bohužel ke sportu patří, či jiné problémy. Kdo z rodičů se zamyslí nad tím, jak je zbytečné
nosit na sportoviště mobil, nebo větší částky peněz? Jak často se tyto zbytečné problémy řeší? Kdo
je musí řešit? Všichni víme, že pracovat s mládeží nikdo nechce, a proto si obětavé práce těch
nemnohých lidí, pro které je největší odměnou úspěch svých svěřenců, nesmírně vážím. Popravdě
ani finanční zisk, bez kterého sport provozovat nejde, není pro naší organizaci bezvýznamný.
Rozhodnutí mnohých rodičů přihlásit svoji ratolest do některého sportovního oddílu, nebo
celé řady zájmových kroužků je jistě rozumné. Je spousta  dětí, které navštěvují dva, tři kroužky,
chodí na různá doučování, nebo ještě dojíždí. Je obrovsky záslužné, že například škola nabízí tolik
možností. Rodiče si potřebují po namáhavém zaměstnání odpočinout, to je pochopitelné. Také
děcka však potřebují  volný čas, například na hraní. Rozhodnout o každém jejich kroku o každé
hodině jejich činnosti, je to moudré? Věřte, že se pozná, které dítě má zájem o sport, má vlohy pro
modelování, ovládání cizích jazyků. Mnohé se dá naučit to je fakt, ale mnohdy si děti samy stěžují,
že nestíhají, nezvládají… Pak se snadno stane, že nic nedělají pořádně, začnou podvádět. Je to jejich
způsob obrany. Rodiče jen málokdy kontrolují docházku!
Práce trenéra je zaměřená na to připravit své svěřence na co nejlepší výkony v soutěžích. Je
připravena termínová listina sportovních soutěží. Bohužel se často stává, že někteří rodičové např.
pro špatný prospěch zakážou  svému synovi účast na té, které soutěži. Ten ztratí motivaci, uvědomí
si, že jsou potrestáni také jeho spoluhráči, ale také trenér, jehož úsilí nebylo k ničemu. Skutečnost,
že na tom jistě nesou vinu také rodiče se neřeší. Tuto sezonu pořádal oddíl pro mladé sportovce šest
turnajů, žádný jiný oddíl v kraji tak aktivní není. A že uspořádat takovou soutěž stojí nějaké úsilí,
nemalé finanční prostředky to si snad každý umí představit. Povšiml si některý z rodičů trapné
účasti domácích dětí na těchto turnajích?
Dobře vím, že puberta je silný soupeř, mnohdy dokáže situaci mocně komplikovat. Jak si ještě
vysvětlit skutečnost, že letošní sezonu nedokončili čtyři z velice úspěšných mladých stolních tenistů
našeho klubu. Všichni se mohli chlubit tituly okresních i krajských přeborníků, někteří měli možnost startovat na mistrovství republiky? Nedohráli soutěže, nechali kamarády na holičkách. Ví
o tom vůbec rodiče? Možná, že pro ně mají lepší koníčky, pokud ano moc bych jim přál, aby dosáhli
alespoň srovnatelných výsledků jako v pinčesu. Jenom mám strach, pokud si sami vybírali, aby
neudělali stejné chyby, kterých se dopouští bohužel tolik mladých lidí. Věřím, že pesimizmus není
namístě, prostě tak jako zřejmě dochází ke globálnímu oteplování,   přichází možná po tučných
létech ta méně úspěšná.   
O. Volf

Sport
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V naší sportovní hale byl k vidění výborný stolní tenis

Nekonečně dlouhá řada aut nejrozličnějších značek před halou nejenže připomínala, že s naší životní úrovní
to není tak špatné, ale také, že se zde koná cosi mimořádného. Skutečně. Po dvouleté přestávce se do našeho
města sjeli znovu nejlepší stolní tenisté Karlovarského kraje, aby bojovali o pět mistrovských titulů.
V sobotu 2. února si dala v naší sportovní hale dostaveníčko elita našeho kraje. Mezi dvaatřicet mužů se
nominovali také tři hráči našeho oddílu. Okresní přeborník Medvecký, Ing. R. Galek, a krajský přeborník dorostu
V. Galek. Ani jednomu se však mezi nejlepší šestnáctku postoupit nepodařilo.
Výborný sport byl k vidění díky hráčům několika ligových celků zejména, v závěrečných bojích mužů. Škoda,
že se pro zranění nemohl zúčastnit mnohonásobný přeborník kraje a reprezentant  České republiky A. Gavlas.
Bývalého spoluhráče O. Volfa a L. Medveckého jistě však více mrzí absence na  světovém šampionátu v Číně…
Vítězství v nejkvalitnější soutěži si nakonec po zásluze odnesl bratr největšího favorita Petr Gavlas. Bohužel
zájem o stolní tenis žen v našem kraji je trapný! Nejlepší hráčky hrají podobně jako muži v sousedním Německu,
nebo v jiných krajích. Bez větších problémů si titul zajistila dorostenka K. Illesová z B. Sokolov, která hostuje
v ligovém celku Unionu Plzeň. Nám pomohla k zisku stříbrné medaile, když spolu s Terezou Oboňovou obsadily  
druhé místo. Zlepšení Terezy je nejsvětlejším bodem sezony v našem oddíle. Dorostenka Tereza svým zájmem
a tréninkovým úsilím je příkladem pro všechny mladé spoluhráče. Ještě jednou můžeme Illesové poděkovat.
Spolu s Vojtou Galekem získali ve smíšené čtyřhře bronzové medaile. Zdá se, že tedy účast našich hráčů na tomto
přeboru nebyla zejména díky mladým, neúspěchem. Bojím se, že jde skutečně jen o zdání…
Současně probíhala v dopoledních hodinách na deseti stolech stejná soutěž mladších žáků. Bohužel současné výkony nejmladších stolních tenistů v našem kraji nestojí za bližší komentář!
Neuvěřitelným zklamáním je neúčast jediného našeho zástupce !!! Připomínám, že máme nejširší základnu
mládeže v kraji. Čtyři naši žáci měli na přeboru startovat, dva měli být nasazeni, Košata  patřil k největším
favoritům na zisk titulů !?
Tak jako nepřekvapují odborné diskuze a analýzy
nejrůznějších vrcholných sportovních soutěží, či složitých politických problémů „stínovými“ reprezentačními
trenéry či „stínovými“ ministry v restauračních zařízeních, nepřekvapuje nezájem veřejnosti ani o výborný
sport. Bohužel tak to je v našem městě, v naší zemi
O.Volf

Stolní tenis

Divize po třech čtvrtinách soutěže
Tabulka:
1.
TJ Ostrov B
2.
Slovan Karlovy Vary A
3.
Baník Svatava A
4.
Slavoj Kynšperk A

15
17
17
17

14
10
10
9

1
4
2
2

0
3
5
6

128 : 61
159 : 120
147 : 111
138 : 120

37 bodů
41
39
37

13
14
14
12
13

12
10
8
8
7

0
1
2
2
2

1
3
4
2
4

128 : 57
130 : 82
122 : 76
106 : 70
106 : 81

37 bodů
35
32
30
29

Krajský přebor skupina A
Tabulka:
1.
Strunal Luby A
2.
Baník Sokolov A
3.
TJ Loket B
4.
Jiskra Aš B
5.
Slavoj Kynšperk B
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Soutěže stolních tenistů spějí k závěru

Divizní A družstvo zahájilo druhou část, podobně jako úvod soutěže nekompletní,
dvěma zbytečnými porážkami. Před závěrečnou čtvrtinou se však náš celek drží stále
v popředí tabulky. B družstvo tentokrát na výpadek opor „áčka“ nedoplatilo a kráčí vítěznou sérií ke svému cíli – postupu do vyšší soutěže. Dá se říci, že před posledním utkáním na svých stolech ani po případné porážce s lídrem soutěže nemůže skončit hůře než
na pátém místě, které zajišťuje postup. Oba mladé celky  C a D  v okresním přeboru figurují
ve středu tabulky.
O.Volf

Velikonoční sedmiboj byl z důvodu chladného počasí
odložen na 5. dubna

Informace pan Ing. Tomáš Svoboda, 603524597,
tom.svoby@seznam.cz  nebo v restauraci Kašna.

✂

restaurace Kašna
začátek od 10,00 hodin
zápisné 150,- Kč

Různé
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Baby club pořádal
Velikonoční neděli
s vánoční atmosférou
Počasí kolem velikonočních svátků připomínalo spíše blížící se vánoce, některé děti vytáhly
saně a boby, aby si užily napadlý sníh, mokrý
a těžký, ale v letošní zimě vzácný. Do haly TJ
Slavoj Kynšperk nad Ohří přesto přišlo několik
rodičů se svými dětmi, aby si zasportovali, zahráli
a v klubovně si děti mohly s pomocí rodičů vyrobit beránka, kytičku nebo vajíčko a odnesly si
domů drobné dárky.
Děkuji Ivetě Kozelkové, Martině Nejdlové
a Jitce Fürstové, které pomohly s organizací
a všem rodičům a dětem, které do haly přišli.
Děkujeme také za podporu TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří a panu Fibigerovi za vstřícnost.
Kateřina Štochlová

✂

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

•

poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Inzerát
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Turnaj ve florbale

V sobotu dne 1.března proběhl
v hale TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
turnaj ve florbale, který pořádala
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří
a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.
Zahájení proběhlo v 9,00 hodin
v lehčím přítmí, neboť v důsledku
velkého větru nastal výpadek elektrické energie. To ale nemělo vliv
na nadšení všech osmi zúčastněných družstev, vrhnout se směle do
zápolení. Účastníci byli rozděleni
do dvou skupin, a to:

Skupina A:

1. HC Kynšperk
2. Baník McPrdno
3. Věznice Kynšperk
4. Kynšperk B

Skupina B:

1. Kynšperk A
2. Mix Tým
3. Chodov
4. HS Břechosoky
V těchto skupinách se hrálo systémem každý s každým a podle
výsledku a umístění probíhalo
druhé (finálové) kolo. To skončilo
těmito výsledky:
Kynšperk B  0 (o 7.-8.místo)
Kynšperk A  10
Baník McPrdno  6 (o 5.-6.místo)
Mix Tým 2
Věznice Kynšperk 4 (o 3.-4.místo)
Chodov 2
HC Kynšperk 8 (o 1.-2.místo)
HS Břechosoky 4
Po velkém boji a výborném nasazení všech zúčastněných jsme
dospěli k tomuto konečnému
pořadí:
1. místo HC Kynšperk
2. místo HS Břechosoky
3. místo Věznice Kynšperk
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4. místo Chodov
5. místo Baník McPrdno
6. místo Mix Tým
7. místo Kynšperk A
8. místo Kynšperk B
Pro všechny závodníky bylo připraveno občerstvení v podobě neomezeného množství pití, k zakousnutí vánočka a na oběd párek s hořčicí. Celý den panovala skvělá nálada a kdo zrovna nehrál, tak fandil.
Zakončení celého turnaje proběhlo zhruba v 16,30 hodin nástupem všech družstev a vyhlášením výsledků.
První tři družstva získala pohár a všichni diplom a balíček.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za hojnou účast a výpomoc, bez které by se celý turnaj nemohl
uskutečnit. Zvláštní poděkování patří: Josefu Gregorovi, Mgr. Jiřímu Hrubému, Ferdinandu Bernátovi,
Leoně Bernátové, Kateřině Svobodové, Martinu Poulovi a Janě Tomsové, která nám vše zdokumentovala.

Předseda MO ČSSD
Ing. Tomáš Svoboda

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net
Provozovna se nachází v Kynšperku nad Ohří
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Zpráva z 17.2.2008

Kynšperský pohár získal Frenzelit

V sobotu se dohrávalo poslední utkání základní části a v něm Březová jasně přehrála Kynšperk 16:1 .
V pátek se hrálo první semifinálové utkání play off Březová - Nebanice 16:3 (7:0, 5:1, 4:2),
V semifinále play off mají tedy za sebou první vítězná utkání Březová a Frenzelit. Druhá utkání budou
odehrána v pátek a sobotu se soupeři Nebanicemi a L. Údolím.

Zpráva z 24.2.2008

Finále může začít: Březová – Frenzelit o titul Březová si poradila s Nebanicemi 5:3 .
V neděli večer se hrálo přátelské utkání Kynšperk – L. Údolí B. Kynšperk vyhrál 4:3.
L. Údolí B bude v příštím ročníku dalším mužstvem v Kynšperském poháru.

Zpráva z 2.3.2008

Březová poprvé prohrála. V 1. utkání play off překvapivě vyhrál domácí Frenzelit nad dosud v základní
skupině suverénně vedoucí Březovou. V základní hrací době skončilo utkání 4:4.
V sobotním utkání o 3. místo vyhrály Nebanice nad L. Údolím 5:1

Zpráva z 16.3.2008

Frenzelit získal pohár, druhá je Březová, třetí loňský vítěz Libavské Údolí.
V utkání o konečné třetí místo se za stavu 1:0 pro Nebanice hrálo druhé utkání. V něm vyhrálo na
oplátku stejným poměrem 5:1 L. Údolí. Rozhodnout mělo poslední utkání, které se hrálo v sobotu Libavské
Údolí – Nebanice 6 : 3.

Konečná tabulka střelců play off

9 - Šaufl (Frenzelit)
6 - Höfler (Frenzelit), Bobčík (L. Údolí)´
5 - Pech M. (Březová), Váňa (Březová), Hanek (L. Údolí) Šaufl se tak stal dvojnásobným králem střelců.
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo
(jč)

Futsalisté děkují

Oddíl malé kopané HOGO FOGO - TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří děkují za sponzorský dar od firmy Hervis
sports. Dne 1. února členové oddílu zahájili jarní přípravu		
P.Bělunek

Církev
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Může se to napravit?

Vždycky jsem se těšila na den, kdy mému tátovi přišel Stadion. Už ho sice asi dvacet let neodebírá (ani
nevím, jestli tento časopis ještě vychází), ale takových třicet, pětatřicet ročníků doma na stole leželo. Zkraje
mě nejvíc zajímaly fotky krásných krasobruslařek a konečně jsem si mohla prohlédnout v barvě to komentátorské „…pre majitelov čiernobielych televízorov – ona v ružovom, on v čiernom…“
Později už pro mě byly zajímavé i zprávičky – různě obsáhlé – o životě sportovců. Slavná běžkyně
Wilma Rudolphová získala na olympiádě v roce 1960 tři zlaté medaile. Ale než se na tuto soutěž dostala,
musela překonat obrovské překážky. Asi ve čtyřech letech prodělala těžkou spálu a ochrnula na levou nohu.
Celé další tři roky jí trvalo, než se znovu naučila chodit.
Fotbalista Simpson zase trpěl jako chlapec nedostatkem vápníku. Speciální ortopedické výztuže nosil
mnoho let a nohy měl výrazně do „O“. Přesto vyhrál jako nejrychlejší obránce v roce 1968 Heismanovu
trofej.
Josef, postava Starého zákona (1.Mojž.37, 12-28), měl rovněž svoje trable. I když nebyly takového rázu,
jako u výše zmíněných sportovců, byly pro Josefa obrovskou překážkou. Už jako chlapec vynikal nad jiné
členy svého rodu. Jeho otec mu trošku nadržoval a bratři na něj žárlili. Aby se nepříjemného soupeře zbavili,
prodali ho do otroctví. A v Egyptě nepříjemnosti pokračovaly. Byl křivě obviněn, že se pokoušel svádět
manželku svého pána, a proto ho zabásli.
A co má Josef společného s Rudolphovou nebo Simpsonem?
I když byl mnohokrát sražen až k zemi, vždycky se zvedl. Nakonec zachránil před hladomorem i svoji
vlastní rodinu včetně bratrů, kteří se k němu tak krutě zachovali.
Možná i vás trápí špatný začátek, možná máte problémy kvůli nějakému špatnému rozhodnutí. Nenechte
se dusit sebelítostí a ani sebe sama není třeba trestat.  Je možno začít znovu. S Boží milostí a z Boží milosti.
Stejný Bůh, který svou mocí chránil a vedl Josefa, pomáhá i nám.
Neprohrává ten, kdo špatně začal, ale kdo špatně skončil.
Evangelický sbor, D.Holubcová

Policie / Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovalo od 26. února do 28. března 2008 17
trestních oznámení, kdy se jednalo o:
• 11 případů maření výkonu úředního rozhodnutí
užíváním mobilního telefonu ve věznici Kolová.
• 1 případ krádeže zinku v hodnotě 4 500,- Kč ve
firmě TMG-Zitzmann, pachatel byl zjištěn.
• Byl zadržen pachatel, který bodl nožem další
osobu, pachatel je ve vazbě.
• Policie Kynšperk nad Ohří společně se Službou
kriminální policie a vyšetřování objasnila případ
loupeže a vydírání v Domu na půli cesty. Byli
zadrženi 3 pachatelé, dva z nich jsou ve vazbě.
• Policie prověřuje krádež nafty na stavbě rychlostní silnice.

• Policie vykázala na 10 dní z bytu násilníka, který
opakovaně fyzicky napadal a psychicky týral
svoji matku.
• Byl zadržen pachatel, který opakovaně řídil
nákladní automobil, ačkoliv není držitelem
řidičského oprávnění a má soudem vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.

Policisté Obvodního oddělení Policie Kynšperk
nad Ohří připravili dvě přednášky pro žáky druhého stupně základní školy na téma sociálně patologické jevy a drogová závislost.
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad
Ohří od 23. 2. do 13. 3. 2008

13. 3. Technická pomoc – Jednotka likvidovala následky dopravní
nehody na silnici č.6.
2. 3. Požár – Jednotka likvidovala požár komínového tělesa.
1. 3. Technická pomoc – Jednotka likvidovala padlé stromy přes
vozovku.
29. 2. Technická pomoc – Jednotka likvidovala následky dopravní
nehody na silnici č.6.
23. 2. Technická pomoc – Jednotka provedla odstranění padlého
stromu z vozovky.

Jaromír Zeman
zástupce velitele jednotky SDH

... březen za kamna vlezem,
duben, ještě tam buudem

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 NOVINEK V POLICÍCH KNIHOVNY
PRO DĚTI
Pro nejmladší „čtenáře“ jsme zakoupili veliké leporelo  
s názvem FERDA MRAVENEC.
Richard Heyduk je autorem příběhů NAŠI TRPASLÍCI- JAK HLEDALI POKLAD.
Na děvčata čekají románky: TANEC V SRDCI   od  
Petry   Makoliové, VÍTĚZSTVÍ NADOSAH z pera
Zuzany Franckové Knihu PRINCOVÉ SE NEŽENÍ
S POPELKAMI  napsala Šárka Jínová. Radka Zadinová
je autorkou románu  PROKLÍNÍM TĚ, LÁSKO.
Z naučné literatury  pro děti vybírám:  OHROMUJÍCÍ
FAKTA O ZVÍŘATECH, ATLAS STAROVĚKÝCH
CIVILIZACÍ a VYRÁBÍME PŘÁNÍČKA.
PRO DOSPĚLÉ
Historické romány:
kniha MEČ  Z KARTÁGA  Gisberta  Haefse je historickou detektivkou.
Řecko př.n.l. – bitvy - války – vojevůdci i básníci –to je
dílo V.M.Manfredi  TYRAN.
HRA   SRDCÍ   autorky Marie Cordonnier je milostný
román z Francie 17.století.
Novinka Ludmily Vaňkové se jmenuje PŘÍBĚH  MLADŠÍHO  BRATRA.
Psychologické romány:
Virginia Woolf – K MAJÁKU.
Kniha CHLAPEC  SE  SRDEM  MÉHO  SYNA  od  Věry  
Řeháčkové řeší problém transplantace, rozbité rodiny i
partnerských vztahů.
Napínavý až detektivní román  SLEPÝ  DŮM  je dílem
české spisovatelky Jany Abrahamové.
Už název – DENÍK   ZOUFALÉHO   OTCE- napovídá
obsah knihy. Autor Sam Holden se nám svěřuje jakým
problémem může být pro některé táty  péče o malé děti.
Z úplně jiného „soudku“ je dílo Christophera Berry-Dee   
ZROZENÍ   VRAHŮ. Lidé, kteří sáhli na život jiných
vypovídají, co je k tak hrůzným činům vedlo.
Fantazie + sci-fi:
vědeckofantastický thriller   PŘÍŠTÍ   napsal Michael
Crichton.

Sci-fi komiks WARCRAFT-SLUNEČNÍ STUDNA  ilustroval J.-H.Kim a vymyslel Richard Knaak.
Spisovatelka Sylva Lauerová   se pustila do erotiky.
Svému dílu dala název HRAČKA.
Máte rádi zvířata a humor? Pak jistě nejste výjimkou a
potěší Vás autobiografický román zvěrolékaře z anglického venkova – MILÁČCI, MÁTE SE NAČ TĚŠIT! Jeho
jméno je Malcom D.Welshman.
Humor také hledejte v povídkách NESKÁKEJTE  
Z OKNA, KDYŽ   SE   ZROVNA   NEDAŘÍ ! Českého
autora Ivana Krejčího.
Dobrodružně vojenský román Mattewa Reillyho  
ZÁKLADNA 7  je z prostředí australského vojenského
letectví.
Dobrodružství, Austrálii a příběh pro ženy skýtá román
Elizabeth Haran  ZRÁDNÉ  ÚTESY.
Dobrodružství, expedice do Keni, poznávání života
domorodého obyvatelstva – to vše najdete v knize Gary
Gabelhouse – SOUBOJ  ŠAMANŮ.
Detektivky českých autorů:
Jan Cimický – VRAŽDA  NA  OSTROVĚ, Pavel Hejcman – NEBOŽTÍKŮM  VĚNCE, Zdeněk Třešňák – NA  
VLKY  ŽELEZA, František Uher – DLOUHÁ  NEPŘÍTOMNOST.
Společenské romány:
Pavel Verner – JAK  NEZABÍT  MANŽELA
Dalibor Demel – NAHÝ  VALČÍK
Milostné romány, romány pro ženy:
Mary Sheldon – PANDORA
Norman Johnson – PRINCEZNA   DŽERMIRA,                                                                             
Susan Johnson – ČISTĚ  HEDVÁBNÁ,
Klára Janečková – UNESENÁ
Barbora Hrůzová – PRAVÁ LÁSKA
Napínavému románu z lékařského prostředí dal autor
Echo Heron název  KONEČNÁ DIAGNÓZA.
Příběhy a fejetony ze života s názvem 2 v 1 jsou společným dílem Veroniky Žilkové a Marina Stropnického.
Z naučné literatury pro dospělé: kniha Fridricha
Mende – DĚDEČKOVY  TIPY  A TRIKY, aneb Vyzkoušené fígle v domě i na zahradě.
Philippe de Wailly  (milovník zvířat) sepsal HOVORY  
SE  ZVÍŘATY, aneb Důkazy lásky.
Bernard Jakoby – ZPRÁVY OD ZEMŘELÝCH  umírání,
kontakty se zemřelými…)

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 7. – 25.dubna bude knihovna z důvodu revize
uzavřena.
Sv.Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
DUBEN 2008

čtvrtek 3.4.– 26.4. . ........... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek od 17.00 hod.
Miroslav Müller st., Miroslav Müller ml.

VIDĚNO ŠTĚTCEM A OBJEKTIVEM

-  výstava fotografií a obrazů
vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,Kč, ostatní 10,- Kč
sobota 5.4. od 13.00 h. ....... ve výstavní síni Panský dům

MALOVÁNÍ NA PC MYŠ

-  výtvarné odpoledne pro děti a rodiče
každý tvůrce obdrží malý dárek
nejhezčí díla budou k nahlédnutí v prostorách
výstavní síně do konce dubna

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2008............................
pátek 2.5. – 2.6.................. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v pátek  od 17.00 hod.

Ladislav Nosek
- výstava obrazů

čtvrtek 29.5. od 19.00 hod................................... v kině

CESTOU NECESTOU
TROŠKOU

SE

ZDEŇKEM

- zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Michalem
Herzánem
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS..
GYMPL – DVD

středa 9.4. od 10.00 hod...................................... v kině

KAMARÁDI V DIVADLE
- pro I. stupeň ZŠ

sobota 19.4. od 14.00 hod. ................................... v kině

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných souborů

INFOCENTRUM V PANSKÉM DOMĚ NABÍZÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
BALET
ČERNÉ DIVADLO
ČINOHRA
FESTIVALY
KONCERTY
LOUTKOVÉ DIVADLO
MUZIKÁLY
MUZEA
OPERY
OPERETY
SHOW
TANEC
VÁŽNÁ HUDBA
zimní provoz 1. 10. - 30. 4.
po  - pá  od   9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
sobota    od 13.00 do 17.00
(Státní svátky zavřeno)

letní provoz 1. 5. - 30. 9.
po  - ne   od  9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
(Státní svátky zavřeno)

Tel: 352 693 489, email: mkskynsperk.info@volny.cz

Kino
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PROGRAM KINA
DUBEN 2008

úterý 1.4. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

OKO*

David Moreau a Xavier Palud natočili remake hongkongského filmu o dívce, jíž transplantace oka
vrátí zrak, ten ale vede do jiného světa, než je ten
náš… USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 97 min.
pátek 4.4. ...................................................ve 20.00 hod.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ*

Majitel cest. kanceláře zaměřené na extrémní sporty
získá zajímavou zakázku - sjezd nebezpečné Černé
řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá
se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti,
kde kdysi za podivných okolností zahynul jeden český
vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým traumatem a teď nadešla šance dopátrat se pravdy. ČR/
Rumunsko, MP, vstup 55,- Kč, délka 92 min.
úterý 8.4. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

O ŽIVOT*

Ben Gates odkrývá další tajemství, na jehož stopu
jej navedla vražda presidenta Lincolna. Nové dobrodružství rodinného klanu Gatesových navazuje
na film Lovci pokladů. USA, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 124 min.
úterý 15.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

TAK TROCHU CRAZY

Čtyři bratři žijí pouze s otcem a provozují malý
krámek s alkoholem a pochutinami. Otec ale
skončí ve vězení a chlapci jsou bezmocní a ponecháni s dluhy. Situace se komplikuje, když se k nim
přistěhuje desetiletá nevlastní sestra Saara. Má ale
nádherný hlas a kluci z ní chtějí udělat pěveckou
superstar.. Finsko, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka
113 min.
pátek 18.4. .................................................ve 20.00 hod.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v
hlavní roli. Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě.
Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě
sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I
když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, která se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do
města. Náhle jde sice „o život“, ale poněkud jiným
způsobem a obráceně, než jsme zvyklí. ČR, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 90 min.
pátek 11.4. .................................................ve 20.00 hod.

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ*

Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu Bakerovi,
který musí ve vězení na druhé straně světa strávit
celých 15 let se podaří uniknout do Londýna a je
plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené
roky. V Londýně se setká se svou novou společnicí,
paní  Lovettovou, změní si identitu na Sweeneyho
Todda a začne provozovat svou starou živnost –
holičství.. USA, MN 15, vstupné 65,- Kč, délka 117
min.

úterý 22.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA*
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

Film režiséra Nicholsona vychází z příběhu o
financování války v Afghánistánu z tajných fondů
USA. Kongresman Charles Wilson se snaží vyzbrojit mudžahedíny, aby tak porazil ruská okupační
vojska… USA, MP 12, vstupné 25,- Kč, délka 102
min.
pátek 25.4. .................................................ve 20.00 hod.

10 000 př. n. l.

Dobrodružný prehistorický velkofilm režiséra
Rolanda Emmericha o putování lovců mamutů
za kořistí a o snaze osvobodit zajaté příslušníky
kmene..  USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 109
min.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN.....................................
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
VENKOVSKÝ UČITEL
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný

úterý 29.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

LET‘ S DANCE 2 STREET DANCE*

Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street
Dance, začne studovat na Marylandské škole
umění, snaží se zapadnout a přitom si udržet starý
styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili formaci a zvítězili
v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít
svůj sen a při tom propojit své dva oddělené světy.  
USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 98 min.
V kině se bude promítat až od pěti platících
diváků.
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

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Bc. Roman Říha, René Bolvari, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé:
vedoucí sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Dubnové číslo vychází  1.4. 2008  
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 5. března 2008 usnesla na následujících opatřeních:
č. 64

2. u k l á d á

Rada města Kynšperka nad Ohří
v působnosti valné hromady projednala předložený materiál
a

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o.
k uzavření nájemní smlouvy.

žádosti jednatelky Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s.r.o. a souhlasí s přenecháním 2 nebytových prostorů
v budově čp. 492 (smuteční síň) stojící na parcele parc. č.
199/2, sestávající ze dvou místností – chladící zařízení o
celkové rozloze 16,9 m2 a kanceláře o celkové rozloze 11
m2 v prvním nadzemním podlaží dle přiloženého nákresu
nájemci za úplatu.

1. s c h v a l u j e

1. v y h o v u j e

č. 65

1. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31. 12. 2007 těchto příspěvkových
organizací a hospodářské činnosti města:
a)
Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
Mateřské školy, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
Základní školy, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
Základní umělecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
Městského kulturního střediska, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
Technických služeb, Školní 526, Kynšperk nad Ohří a
g) hospodářské činnosti města.

č. 66

bere na vědomí

informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31. 12.
2007 u Města Kynšperk nad Ohří.

č. 67

souhlasí

aby ředitel Základní školy v Kynšperku nad Ohří, Mgr. Jiří
Daneš, povolil dvěma žákům pokračovat v základním vzdělávání ve školním roce 2008/2009.

č. 68

1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 34 na
Náměstí Míru s nájemci bytu do 7. 3. 2009 a

ukládá

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
do 7 dnů od písemného vyhotovení nájemcům bytu a vydat
pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 69

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v Zahradní ulici čp. 385 v Kynšperku nad
Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou od 21. 3. 2008
do 4. 5. 2008 s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 48,- Kč/
m2/měsíc a

č. 71

smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění
stavby „Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační
sítě v Kynšperku nad Ohří“ mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a Karlovarským krajem se sídlem Karlovy Vary Dvory,
Závodní 353/88, IČO 70889168 zastoupeného zmocněncem
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem – Sokolov, Chebská 282, IČO
70947023 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 72

1. m ě n í a d o p l ň u j e

své usnesení č. 347 ze dne 14. listopadu 2007 tak, že se
v odstavci 2 vypouští text:
silniční motorová doprava nákladní,
nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů,
hřbitovní služby,
údržba veřejné zeleně,
úklid a údržba veřejných komunikací a prostranství,
a nahrazuje se textem:
silniční motorová doprava nákladní, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti,
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti,
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
poskytování technických služeb,
přípravné práce pro stavby,
dokončovací stavební práce,
specializované stavební činnosti,
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických
zařízení a

2. p o v ě ř u j e

starostu a místostarostu vyhotovením úplného znění změněného usnesení a jeho podpisem pro potřeby vyhotovení
notářského zápisu a zaslání Krajskému soudu ke změně
obchodního
rejstříku.
„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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USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 6. března 2008
č. 1

č. 6

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

podrobnou zprávu o změnách mezi kapitolami rozpočtu
města roku 2007, rozpočtové opatření č. 9, provedených
radou města od 13. 12. 2007 do 31. 12. 2007, včetně závazných ukazatelů, která tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto usnesení.

prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 64.266,- Kč
za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 2 v ulici U Pivovaru 353, Kynšperk nad Ohří, paní  
Alžbětě Dofkové.

1. s c h v a l u j e

č. 2

1. n e s c h v a l u j e

č. 7

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

příspěvek Spolku městské hudby Kynšperk nad Ohří ve výši
60 tis. Kč,

prodej části pozemku p.č. 647 (ostatní plocha) o výměře cca
1135 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří manželům Aleši Pavlovičovi, bytem Horní Pochlovice 19, Kaceřov a Michaele  
Pavlovičové, bytem Školní 116, Chlum Svaté Maří za cenu
338,- Kč/m2.

1. s c h v a l u j e
2. s c h v a l u j e

snížení investičního příspěvku TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
na výši 480 tis. Kč,

3. s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk
nad Ohří na rok 2008 fyzickým osobám a neziskovým organizacím, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a

4. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.

č. 3

1. s c h v a l u j e

č. 8

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

koupi části pozemku p.č. 999/1 (zahrada) o výměře cca 9 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří od pana Petra Zieglera, bytem J. A.
Komenského 859, Kynšperk nad Ohří za cenu 203,- Kč/m2.

č. 9

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 1.
Rozpočtové příjmy se navyšují o 81,00 tis. Kč a rozpočtové
výdaje se navyšují o 10 216,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 58 035,90 tis. Kč a rozpočtové výdaje po
úpravě činí 65 900,90 tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
financování: změnu stavu na bankovních účtech (zapojení
přebytků minulých let) ve výši 10 135 tis. Kč a závazné ukazatele – veškeré položky uvedené v příloze č.1 jsou závaznými ukazateli.

a) prodej bytů podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej
bytů dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu
města Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro I.,
II. a 3. kolo III. etapy prodeje bytů níže uvedeným kupujícím: byt č. 1 v ulici M. Gorkého čp. 230
Jméno, příjmení, bydliště:
Petra Behenská, M. Gorkého 230, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, za cenu 150.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce
v době prodeje bytu,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a
dluhy za nájemce v bytě v době prodeje bytu, případně
neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto
usnesení zastupitelstva města, propadne kauce ve prospěch města a nabídka prodeje bude znovu zveřejněna a

1. s c h v a l u j e

č. 4

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení, uzavření dodatku č. 6 smlouvy o spolupráci
při zabezpečování požární ochrany s obcí Libavské Údolí,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu uvedených dodatků.

č. 5

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. n e s c h v a l u j e

prominutí úhrady poplatků z prodlení ve výši 60.070,50 Kč a
nákladů řízení ve výši 35.071,50 Kč za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v Nádražní
ulici čp. 530, Kynšperk nad Ohří nájemcům bytu, manželům
Karlu a Věře  Stuchlíkovým.

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej bytů vybraným kupujícím.

č. 10

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

bere na vědomí

rezignaci pana Miroslava Havlíčka na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří ke
dni 6. 3. 2008 a

jmenuje

dnem 7. 3. 2008 do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Ing. Pavla Růžičku, bytem Křižíkova
851, Kynšperk nad Ohří.
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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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