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Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
letošní říjen ukončil takzvaný supervolební rok v České republice. Kynšperku přinesl nové zastupitelstvo a v něm také řadu
nových jmen.
Ještě dříve, než byla známa konkrétní jména, bylo zřejmé, kam se bude nové zastupitelstvo ubírat. Ve většině volebních programů se totiž shodně vyskytovaly body,
které lze shrnout do tří slov: Kynšperk pro lidi.
Mým cílem je zkvalitnit chod města, aby bylo lepším místem pro život všech našich spoluobčanů, aby měli vytvořeny takové podmínky, které by jim umožňovaly setrvávat ve svém bydlišti a ne se stěhovat za prací, kvalitním vzděláním svých
dětí, kulturním vyžitím i aktivním odpočinkem, ať už sportovním nebo rekreačním.
Navrhovaných cest, jak toho dosáhnout, je celá řada. Počínaje zlepšením fungování města, přes zprůhlednění jeho hospodaření, snahu najít dotační tituly, které by umožnily rozjet bytovou výstavbu a zastavit tak pokles obyvatel, až po hledání cest jak zajistit ve městě vznik nových pracovních míst a vybudováním kvalitního kulturního zázemí.
Nemá smysl zastírat, že to nebude jednoduchý úkol. Kynšperku dlouhodobě
klesají příjmy, naopak náklady na provoz města rostou, město má své závazky
i řadu dlouhodobých problémů.
Na druhou stranu výsledek letošních voleb je pozitivní v tom, že většina nově
zvolených zastupitelů se, vedle cílů, shoduje také na způsobu, jak jich dosáhnout. Tedy zapomenout na stranickou příslušnost a společně jít řešit to, co občany tíží a co je trápí. A já věřím, že podobně to vidí i ostatní obyvatelé Kynšperka.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem, kteří přišli v komunálních volbách rozhodnout o budoucím směřování města. Zároveň poděkovat všem, kteří v sobě našli odvahu aktivně se účastnit řešení jeho problémů a kandidovat do
zastupitelstva, bez ohledu na to, za jakou stranu to bylo.
Všichni jsme učinili ten první krok. Teď nás čekají čtyři roky práce a snahy, jak
naplnit většinu našich představ. Za sebe a za ostatní nově zvolené zastupitele
mohu slíbit, že naše práce bude stoprocentně věnována celému městu. Nabízím
v tomto směru spolupráci každému, kdo chce něco pro rozvoj Kynšperka udělat.
A věřím, že této nabídky využijete.
Váš starosta
Ing.Tomáš Svoboda

Zastupitelé města
Kynšperk nad Ohří:

členové rady města
Kynšperk nad Ohří:

Jaroslava Ambrozková
Ferdinand Bernáth
René Bolvari
Mgr. Jiří Daneš
Alena Fiedlerová
Mgr. Eva Fréharová
Mgr. Jiří Hrubý
Mgr. Lenka Hrušková Bursová
Mgr. Hana Jandíková
Karel Klika
MUDr. Miroslava Komárková
Jaroslav Kortán
Mgr. Štěpánka Neubergová
- místostarostka
Josef Partingl
Ing. Pavel Růžička
Ing. Tomáš Svoboda
- starosta
Jana Tomsová
MUDr. František Uhlík
Jaroslav Wagner

Jaroslava Ambrozková
Mgr. Lenka Hrušková Bursová
Mgr. Hana Jandíková
Mgr. Štěpánka Neubergová
- místostarostka
Ing. Tomáš Svoboda
- starosta
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Slovo
místostarostky
Vážení kynšperští občané,
upřímně a srdečně děkuji vám všem, kteří
jste mi dali v letošních volbách svůj hlas,
věříte mi a podporujete mě v mém úsilí, kteří jste se mnou kandidovali ve volbách do zastupitelstva města pro volební
období 2010-2014 na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů a na kandidátce
Nezávislí a sportovci pro Kynšperk, vám
všem, kteří jste mi pomáhali při předvolebním maratonu a propagaci,vám, nově
zvoleným zastupitelům města, kteří jste mě podpořili svým hlasem jako místostarostku města.
Své vítězství přijímám s velkou radostí, ale také s velkou pokorou. Jsem si vědoma síly svého mandátu a současně mě samotnou toto vítězství hluboce zavazuje.
Celý měsíc probíhala koaliční jednání několika stran a seskupení o tom, jak
bude složeno vedení města – tedy rada. A věřte mi, vůbec to nebyla jednání jednoduchá. Vítězství v těchto volbách a pět získaných mandátů zdaleka neznamenalo automaticky post starostky. Konečným výsledkem všech jednání, těch napjatých a nejistých 30 dnů, je pondělní volba.
Velmi si vážím postu místostarostky a věřím, že i tak mohu být prospěšná našemu městu.
Volbami vše neskončilo, naopak hlavní práce teprve začíná. Již nyní začíná ubíhat čas čtyř roků volebního období a já jsem si vědoma, že není možné promarnit ani den, aby, až budete posuzovat mou činnost v radě města, jste nelitovali, že jste mi svůj hlas dali, naopak, abyste při pohledu zpět za čtyři roky měli ze
svého rozhodnutí radost.
Jsem hrdá, že již třicet let jsem Kynšperačkou, respektuji současnost, obdivuji bohatou historii našeho města a s radostí konstatuji, že je kolem dokola obklopeno krásnou přírodou. Všechny tyto hodnoty musí být nejen zachovány, ale nadále rozvíjeny, a to jak v oblasti ekonomické, sociální i enviromentální.
Svět kolem nás se mění, mění se tedy nároky a potřeby nás všech. Mezi své priority řadím připravit smysluplný a efektivní plán rozvoje města, který bude reagovat nejen na současné potřeby kynšperských obyvatel, ale měl by být orientován
i na dlouhodobější cíle. Musí zohledňovat potřeby jak obyvatel města, a to všech
generací, tak podnikatelů i neziskových organizací a nabízet podmínky pro kvalitní život ve městě. Měl by nejen usnadnit čerpání finančních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů, ale také by měl zejména zapojit všechny uživatele města do jeho rozvoje, tedy i do rozvoje vlastní budoucnosti. K takovému cíli
vede dlouhá cesta malých i velkých kroků. Věřím, že spolu s dalšími zastupiteli
najdeme společnou cestu k prosazování svých volebních programů a tím prokážeme, že ani jeden hlas pro nás nebyl v těchto volbách zbytečný. Současně musíme také dokázat, že to nebyly jen předvolební sliby, ale že jsme svá slova mysleli vážně. Do zastupitelstva letos přibyli i noví mladší členové – je tedy možnost
provázat zkušenost s neotřelými nápady, rozvážnost s odvahou, jejich elán a síly
s pracovitostí.
Základním kamenem činnosti ve městě pro mě i ostatní zastupitele musí být komunikace mezi lidmi, navazování vztahů, vyjasňování problémů – jejich vlastních i těch obecných. Je třeba podporovat iniciativu lidí – vycházet z dobrých
a prospěšných nápadů občanů, podporovat jejich tvůrčího a podnikatelského
ducha, naslouchat jim, spolupracovat s nimi. Velmi důležitým prvkem práce ve
městě bude spolupráce s jednotlivými zájmovými organizacemi a spolky, neboť
ty dobře vědí, co je třeba ve městě udělat.
Současně si musíme uvědomit, že vstupujeme do období velkých škrtů v přísunu státních finančních prostředků a dotací. Nebude proto jednoduché plnit slíbené. Bude třeba naslouchat sobě navzájem i ostatním a řešit v rámci možností a společnými silami to, co město a jeho občany tíží. Jdeme do této práce jako
tým a já pevně věřím, že se nám mnohé body našeho společného programu podaří uskutečnit. Vždyť čtyři roky nejsou žádná dlouhá doba a znovu to budete vy,
kynšperští občané, kdo budete hodnotit naši práci a rozhodovat o tom, kdo na
radnici města patří.
Pevně věřím, že se nám podaří odstranit bariéry při jednáních na úřadě, že najdeme společnou cestu k mnohým řešením situací a problémů, že lidé zde budou chtít nadále žít, stavět, vychovávat své děti a začnou být patřičně hrdí na své
město Kynšperk nad Ohří. Ať se nám daří naplnit heslo: Krásné a rozvíjející se
město – jeho spokojený občan.
Ještě jednou vám za vaše hlasy a za projevenou důvěru děkuji. Dveře ke mně
máte otevřené.
Vaše místostarostka
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Naučná stezka nad rybníkem
Sýkorákem je již dokončena

V průběhu měsíců říjen až listopad
bylo realizováno prodloužení naučné
stezky nad rybníkem Sýkorák. Pro zpevnění naučné stezky je použita shodná
technologie jako na předchozích etapách - obrubníky z dřevěné kulatiny natřené odolnou konstrukční barvou s nášlapnou vrstvou z kameniva.

Etapa dokončená v letošním roce komunikačně propojuje třetí informativní tabuli (hrazdy na sportovišti „Hraj
si a sportuj“) s mostem přes Suchý potok v ulici Pod lesem. Nyní je možno po
naučné stezce dojít od zahrádek na konci Křižíkovy ulice až k výletní restauraci v Kolové nebo dojít na nejvyšší místo

naučné stezky, kde je odpočinková plocha s možností posezení a následně se
vrátit zpět do Kynšperka n. Ohří okolo nejstaršího vodojemu v městě z roku
1910. Odtud se můžeme vrátit do středu
města buď po chodníku ve Školní ulici nebo po nově postavené části naučné stezky, která vede okolo rybníku Sýkorák na začátek naučné stezky v Křižíkově ulici.
Na nově vybudovaném úseku naučné
stezky je umístěna informativní tabule o místní zvěři a o bývalém majestátním letním dubu. Finančně byla stavba realizována pomocí dotačního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč a příspěvkem z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve výši
60.000 Kč. Tyto peníze byly použity na
materiálové a dopravní zajištění stavby. Vlastní stavební práce prováděli pracovníci veřejné služby.
Za majetkový odbor
Robert Vacek

Projekt bikrosové trati je hotov
Projekt vybudování bikrosové trati
v Kynšperku nad Ohří zdárně dokončen
V úterý 2. 11. 2010 dopoledne proběhlo oficiální zahájení provozu nové
bikrosové dráhy v Areálu zdraví v Kynšperku nad Ohří. Trať byla vybudována
v prostoru veřejného sportoviště, kde
účelně rozšířila sportovně-odpočinkovou zónu obce.
V rámci provedené ankety projevily zájem o tento druh sportu především děti z Domova mládeže při Střední živnostenské škole a děti ze základních škol. Cílem našeho projektu proto
bylo umožnit dětem a převážně vytypované problémové mládeži aktivní využití času prostřednictvím adrenalinového
sportu. Na základě smlouvy byla také
škole zapůjčena dvě bikrosová kola pro
studenty a učně. Pro ostatní zájemce je
možné zapůjčit si kolo u správce sportoviště za symbolický poplatek 20 Kč.
Projekt, na kterém se spolu s městem
výrazně podílela firma SWIETELSKY
stavební s.r.o. připravil, nejen kynšperským, trať na pěkné úrovni. Dráha je

volně přístupná. všem zájemcům o tento sport. Délka trati je 180 m a šířka 3
m. Dráha zahrnuje i startoviště, 3 klopené zatáčky a uměle vytvořené nerovnosti, které slouží jako překážky pro
skoky. Pro diváky byly osazeny lavičky
pro příchozí. V příštím roce bude město
pokračovat úpravou okolí sportoviště.
Akce byla zrealizována v rámci Kraj-

ského programu prevence kriminality
za poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu celkovým nákladem 460
532 Kč, kdy město Kynšperk nad Ohří
přispělo ze svého rozpočtu částkou 168
532 Kč.
Miluše Svatková,
Městský úřad Kynšperk nad Ohří,
majetkový odbor

městský úřad

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního - zastupuje:
Bc. Roman Říha
tel.: 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz

Uzávěrka příštího čísla Kynšperského zpravodaje je 9. prosince 2010.
Příjem inzerce na tel. 354 597 403, 739 544 445, do 10. prosince. e-mail: info@zurnalmedia.cz

www.kynsperk.cz
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poděkování
Děkujeme za sponzorský dar:
společnosti Komterm a.s.,
která nám darovala 35.000 Kč ,
panu Ifkovichovi
za obnos 5.000 Kč
a paní Hámorové
za částku 1.000 Kč.
Za finanční prostředky jsme
pro děti z mateřské školy zakoupili sportovní vybavení na
zahradu.
Milena Valešová,
ředitelka mateřské školy U Pivovaru

pronájmy
Nabídka bytů v majetku města
do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 44, m2, v ul. Jiráskova č. p. 732
(k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu

a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu). Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21
Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
- byt č. 14 o velikosti 2+kk o vý-

MċSTO KYNŠPERK NAD OHěÍ
OZNAMUJE ZÁMċR PRODEJE POZEMKģ
VE VLASTNICTVÍ MċSTA KYNŠPERK NAD OHěÍ
pozemek p.þ. 772/10 o výmČĜe 836 m2
2

pozemek p.þ. 772/9 o výmČĜe 807 m

pozemek p.þ. 786/1 o výmČĜe 880 m2
pozemek p.þ. 786/2 o výmČĜe 853 m2

vše v k.ú. Kynšperk nad OhĜí, mČsto Kynšperk nad OhĜí, TruhláĜská ulice

Pozemky jsou urþeny k výstavbČ rodinných domĤ.

měře 40,36 m2, v ul. J. K. Tyla č. p.
881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu). Výše nájemného je stanovena na minimálně 70,41
Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci,
platby za služby spojené s nájmem
budou hrazeny samostatně
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici,
Kynšperk nad Ohří o výměře 211,40
m2, výše nájemného bude stanovena
dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.

- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52
v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
a záměr pronájmu pozemku p. č. 52
(zastavěná plocha) o výměře 56 m2
v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu
využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního
úřadu o změně užívání nebytových
prostor
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici
na úřední desce a webových stránkách města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková,
referent majetkového odboru

Městská policie
koholismem a jinými toxikomaniemi
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 14. 10. 2010 do 15. 11. 2010 • 3 přestupky proti veřejnému pořádku
celkem 15 případů protiprávního jed• zjištění a označení autovraku
nání:
• 8 přestupků proti bezpečnosti a ply- • odchycení toulavého psa a jeho předání do útulku.
nulosti provozu na pozemních komunikacích
Za městskou policii
• přestupky na úseku ochrany před alJaromír Stanko
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burza odívání na DM
Další ročník „Burzy pro naše menší i větší děti“ proběhl v měsíci říjnu
na našem internátě.
Ve spolupráci našeho DM a BABY
KLUBU jsme vás, maminky, oslovili formou plakátků, které visely po
městě nebo například na nástěnkách mateřských škol.
Nevyzvednuté nebo darované oblečení, hračky a jiné věci poslouží
jako charita pro Dětský domov Horní Slavkov, které osobně dětem předáme až k nám před Vánoci opět přijedou se svou tetou Kovářovou.
Nejmenší oblečení bude opět da-

rováno do Krajského dětského domova pro děti do tří let v Karlových
Varech, což je odloučené pracoviště
„kojeňáčku“ v Aši, kde jsme oblečení a hračky předaly na jaře.
Všem, kteří přispěli alespoň malou
darovanou hračkou nebo oblečkem,
mockrát děkujeme a věřte, že jste
udělali dobrý skutek. To, co se jinému nehodí, druhému může pomoci.
Na jaře příštího roku (přelom
března - dubna) bude „burzička“
opět.
Vychovatelky DM
I. Jirsová a J.Slámová

návštěva „kojeňáčku“ v Karlových Varech
12. 11. 2010 jsme, společně se žákyněmi našeho DM, navštívily Kojeňáček tentokrát v Karlových Varech. Odvezly jsme tam vámi darované oblečení z burzy, která probíhala v měsíci říjnu na našem internátě.
Slečna Heppnerová, která „Kojeňáček“ řídí, nás provedla po všech
odděleních, seznámila nás s každodenním provozem a životem v tomto zařízení i s dětičkami samotnými.
Miminek, batolat, i dětí předškolního věku, zde mají kolem čtyřiceti a není vůbec jednoduché zařídit
vše tak, jako v normální spokojené

www.kynsperk.cz

rodině.
Za tuto charitativní pomoc, která
jim byla prostřednictvím nás předána, byly sestřičky moc rády a budeme v ní pokračovat i nadále.
Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak to v „kojeňáčku“ vypadá.
Na jaře, přibližně v dubnu, bude
burza opět a Vy můžete tuto akci
opět podpořit.
Všem maminkám, které oblečení
do kojeňáčku věnovaly, děkujeme
a těšíme se zase na jaře při další společné burzičce.
žákyně a vychovatelky DM
I. Jirsová a J. Slámová
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události, pozvánka

Kynšperské strašení od skautů
se vydařilo i přes nepřízeň počasí

Kynšperské strašení 6. 11. 2010
V letošním roce se děti i dospělí opět dočkali kynšperského strašení na Sýkoráku, které pořádají každoročně skauti. Masky i vuřty byly připravené, jen to počasí zkoušelo, kdo se nebojí nejen strašidel, ale i počasí. Přestože pršelo celé odpoledne až do večera, bylo na trase celkem 120 lidí - dětí, dospělých i masek. Tentokrát museli odvážlivci na strašidlácké trase zničit upíra, který ohrožoval Kynšperk. A upírovi samozřejmě pomáhala další strašidla. Na konci trasy čekal na všechny buřtík k opečení a nikomu snad ani déšť nevadil.Ba i masky si chválily, že nejsou zmrzlé na kost, tak jako vloni. Letos navíc přijeli i další skauti z Chebu, Horního Slavkova a Karlových Varů.
Za organizační tým Mája

Výlet na ekofarmu Kamenný Dvůr
V měsíci říjnu jsme se v rámci ekologického semináře vypravili na EKOFARMU KAMENNÝ DVŮR. Zhruba po
půlhodinové cestě jsme došli na místo určení, kde nás již čekal pan Ifkovich,
majitel farmy. Jako vůbec první věc nám
vysvětlil, co to vlastně ekofarma je. Přivítal nás a prohlídka mohla začít. Nejprve jsme se seznámili s technikou umístěnou na začátku areálu farmy. Na první pohled nás upoutal malý šedočervený traktůrek s vozíkem, zaparkovaný v
garáži, hned u pomyslné brány, který, i
přes svých úctyhodných 13 let, vypadal
jako nový. Následně nám pan Ifkovich
ukázal kombajn, balíkovačku a obracečku na seno. Podle jeho slov to byl jen
zlomek techniky, ale klukům se přesto
stroje líbily. Technika, kterou jsme měli

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

možnost si prohlédnout, byla ve velmi
dobrém stavu. Dále jsme se přesunuli do
místnosti, kde jsme zhlédli prostory, ve
kterých se nacházelo několik krav, protože většina se pásla na loukách. Když
jsme vyšli ven, připojila se k nám fenka
Bela. Z naší návštěvy nebyla nijak zvlášť
znepokojena, právě naopak, bylo na ní
vidět, že se jí naše přítomnost zamlouvá.
Nechala se od každého drbat a za každé
podrbání byla velmi vděčná. Nejdřív nás
doprovodila k voliéře s překrásně zbarvenými pávy a pak k výběhu s pštrosím

párem. Oba pštrosi si nás s neobyčejným zájmem prohlíželi – alespoň to byl
náš dojem. Jak jsme se později dověděli, byl mylný. Pštrosi, spíš než za námi,
přišli za panem majitelem, aby vyloudili pomocí svých jemně nahnědlých oček
něco dobrého. Nedočkali se. Po celou
dobu exkurze nám pan Ifkovich ochotně
odpovídal na naše záludné dotazy. Myslím, že se tento výlet všem líbil.
Za všechny účastníky ekologického
semináře Alenka Pychová,

ZŠ Kynšperk nad Ohří

Pozvánka na 35. ročník:

ŠEVCOVA NOVOROČNÍHO POCHODU
Start 1. 1. 2011 v 10.00 hod. u prodejny YUCCY
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3. Ve středu hvězdy lehce přišít knoﬂík k věnci. Na konci zajistit dvojitým uzlíkem.
4. Věnec ozdobit mašlí.
5. Věnec lze zavěsit na dveře či použít jako adventní. Svíčky nevkládejte do věnce - hrozí
vzplanutí.
(foto+text kre)

2. Vystřižené hvězdy přiložit rubem k sobě
1. Podle šablony (výška hvězdy 8 cm) vy- a ozdobně prošít na šicím stroji nebo
střihnout 4 hvězdy přes dvojitě přehnutou v ruce. Cca v polovině prošití naplnit hvězlátku rubem k sobě. Šablonu obkreslit
du PES rounem či vatou a dokončit prošití.
tužkou o cca 0,5 cm větší. Hvězd bude
celkem osm (4 dvojité).

PomÑcky:
vÆnec z vinné révy,
svíÂky, látka, krajka,
nÒžky, knoĜíky,
šicí stroj, jehla, nit,
PES rouno Âi vata.

Vánoční věnec - jak na to?
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Â. 362
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
pÑedbÆžný návrh rozpoÂtu na
rok 2011.
Â. 363
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
rozpoÂtové
opatÑení
Â.
7/2010/Rada mÆsta, vzájemnÆ kompenzovatelné položkové a paragrafové zmÆny rozpoÂtu roku 2010 dle pÑílohy
Â.1 tohoto usnesení.
Â. 364
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
s úÂinností od 9. 10. 2010 dodatek Â. 1 k pojistné smlouvÆ Â.
44776746-18 o pojištÆní majetku podnikatelÒ, uzavÑené
dne 30. 7. 2010 s ¢eskou pojišzovnou a.s., Spálená 75/16,
113 04 Praha 1, který tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.
Â. 366
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s o u h l a s í
s pÑijetím daru (11 ks knih
v celkové hodnotÆ 1 713 KÂ)
od Moravské zemské knihovny pro MÆstské kulturní stÑedisko v Kynšperku nad OhÑí,
pÑíspÆvková organizace.
Â. 367
Rada mÆsta Kynšperk nad

25. října 2010

2010
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OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 ke smlouvÆ o dílo
Â. 209/2010 ze dne 6. 8. 2010
na stavební práce „VýmÆna vodovodního Ñadu DN 80 ocel
v ulici Chebská a námÆstí 5.
kvÆtna v Kynšperku nad OhÑí“
uzavÑené mezi mÆstem Kynšperk nad OhÑí a VodohospodáÑskými stavbami, spol.
s r.o., KÑižíkova 293, 415 01
Teplice, který je pÑílohou Â. 1
tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem dodatku.
Â. 368
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr koupÆ budovy bez Âp/
Âe stojící na pozemku p. Â.
84/7 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí z vlastnictví spoleÂnosti KAPUNE Group a.s., I¢
27987612, se sídlem SopeÂná
58, 360 18 Karlovy Vary a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu k dalšímu jednání se
zástupcem spoleÂnosti KAPUNE Group a.s.
Â. 369
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX v Kynšperku nad OhÑí do nájmu
XXX na dobu urÂitou 3 roky
s tím, že nájemné je stanoveno
ve výši 65,00 KÂ/m2/mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a vydat pokyn Sprá-

Příloha

vÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení
nájemní smlouvy.
Â. 370
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku p. Â.
1621/8 (zastavÆná plocha)
o výmÆÑe 19 m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje
na úÑední desce mÆsta na dobu
minimálnÆ 15-ti dnÒ.
Â. 371
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku p. Â.
1620/4 (zastavÆná plocha)
o výmÆÑe 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje
na úÑední desce mÆsta na dobu
minimálnÆ 15-ti dnÒ.
Â. 372
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s o u h l a s í
s pÑevodem ěnanÂních prostÑedkÒ z rezervního fondu do
investiÂního fondu organizace
Základní škola, Kynšperk nad
OhÑí, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace XXX na nákup interaktivní tabule a
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru zapracovat tuto zmÆnu do rozpoÂtu r. 2010.

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

rozpoÂtové
opatÑení
Â.
Â. 373
Rada mÆsta Kynšperk nad 8/2010/Rada mÆsta, vzájemOhÑí
nÆ kompenzovatelné položko1. s ch v a l u j e
vé a paragrafové zmÆny rozuzavÑení Dodatku k licenÂní poÂtu roku 2010, dle pÑílohy Â.
smlouvÆ o poskytnutí uživatel- 1 tohoto usnesení.
ských práv k modulárnímu po- Â. 377
ÂítaÂovému programu MUNIS Rada mÆsta Kynšperk nad
(na modul Komunikátor CSÚ- OhÑí
IS), mezi mÆstem Kynšperk 1. s ch v a l u j e
nad OhÑí, Jana A. Komenské- úhradu nákupu polokošil z poho 221, 357 51 Kynšperk nad skytnutého pÑíspÆvku Spolku
OhÑí, zastoupeném starostou MÆstské hudby Kynšperk nad
p. René Bolvari a spoleÂnos- OhÑí.
tí Triada, spol s r.o., se sídlem Â. 378
Praha 9, U Svobodárny 12, Rada mÆsta Kynšperk nad
PS¢ 190 00, zastoupenou jed- OhÑí
natelem spoleÂnosti Ing. Ar- 1. s ch v a l u j e
návrh zápisu do mÆstské kronoštem Hanzlem a
niky za rok 2009,
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem výše uvede- 2. u k l á d á
ného dodatku, který tvoÑí pÑí- paní VÆÑe Medvecké pÑepsat
návrh zápisu za rok 2009 do
lohu Â. 1 tohoto usnesení.
kroniky mÆsta a
Â. 374
Rada mÆsta Kynšperk nad 3. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru
OhÑí
proplatit paní VÆÑe Medvecké
1. r e v o k u j e
usnesení Â. 338 ze dne 29. 9. odmÆnu za zpracování materi2010 z dÒvodu nepodepsání álÒ a za zápis do kroniky za rok
smlouvy o dílo s pÒvodnÆ vy- 2009 dle uzavÑené dohody.
braným dodavatelem na akci Â. 379
„Výstavba vodovodu a dešzové Rada mÆsta Kynšperk nad
kanalizace v ulici TruhláÑská, OhÑí
Kynšperk nad OhÑí“,
1. s ch v a l u j e
2. s ch v a l u j e
a) dodatek Â. 2 smlouvy o výa) zadat zakázku ěrmÆ Recys- pÒjÂce sportovišz v ulici Jana
Mach s.r.o., Citice Â. 1, 356 01 A. Komenského a v ulici ŠkolCitice, I¢ 26344955, DI¢ CZ ní v Kynšperku nad OhÑí
26344955,
MÆstskému kulturnímu stÑeb) návrh smlouvy o dílo a
disku Kynšperk nad OhÑí,
3. p o v Æ Ñ u j e
pÑíspÆvková organizace, I¢
starostu podpisem smlouvy 00368636, se sídlem námÆstí SNP 389, 357 51 Kynšperk
o dílo.
nad OhÑí, zastoupené Ñeditelem Ing. Vladimírem Palíkem,
10. listopadu 2010
ze dne 30. 3. 2010, dodatek je
Â. 376
Rada mÆsta Kynšperk nad pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení,
b) smlouvu o výpÒjÂce dvou
OhÑí
kusÒ bikrosových kol StÑední
1. s ch v a l u j e
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škole živnostenské Sokolov, I¢
75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, zastoupené Ñeditelkou Mgr. Hanou Jandíkovou, smlouva je
pÑílohou Â. 2 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení tÆchto dodatkÒ.
Â. 380
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX v bytovém
domÆ v Kynšperku nad OhÑí
do nájmu XXX na dobu urÂitou 3 roky s tím, že nájemné
je stanoveno ve výši 67,00 KÂ/
m2/mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení
nájemní smlouvy.
Â. 381
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. Chebská Âp. 386 v Kynšperku nad OhÑí XXX za úÂelem uskladnÆní nábytku za
tÆchto podmínek:
- doba pronájmu na dobu urÂitou od 13. 11. 2010 do 30. 9.
2011
- výše nájemného 20 KÂ/m2/
mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí
spol. s r.o. k uzavÑení nájemní
smlouvy.
Â. 382

Ñíme 3 kruhy, které rádýlkem
obkrojíme. Ze zbytku tÆsta vykrájíme malá koleÂka. Vše upeÂeme do zlatova. Musíme poÂítat s tím, že zaplníme 2 plechy.
Mezitím si pÑipravíme náplË.
Máslo utÑeme s taveným sýrem

a strouhanou nivou. Vše zjemníme teplým mlékem.
Vychladlé placky natÑeme smÆsí, pÑiložíme další placku a postup opakujeme. Trochu náplnÆ si schováme na poslední díl.
Ten nazdobíme podle vlastní

bu jak doma, tak i venku. Všude
svítí milióny svÆtélek. NadÆlují si
mnoho dárkÒ, které nosí Santa
Claus do veliké punÂochy a to 25.
prosince. Podává se krocan s kaštanovou nádivkou.
V Brazílii jsou Vánoce také velkolepé. Všichni se radují a zdobí
vÆtšinou umÆlé stromky, skuteÂné živé stromky si mohou dovolit
jen nejbohatší. Brazilci slaví venku, pÑi piknicích v trávÆ. O svátcích navštÆvují mše v kostelích.
K veÂeÑi si pochutnávají na peÂeném krocanovi, moÑských rybách, sladkých zákuscích a nesmí
chybÆt nejrÒznÆjší ovoce.
MexiÁané oslavují vesele a i velmi hluÂnÆ. StromeÂek nezdobí
a sladkosti se dávají do velikého
hlinÆného džbánu na vodu, který
visí ze stropu. DÆti se po nÆm natahují, tluÂou dÑevenými hÒlkami
tak dlouho, dokud jim nespadne
a nevypadnou z nÆho dárky.
VánoÂní stromeÂek s umÆlými
svíÂkami a snÆhem z bavlny zdobí
i na PobÐeží slonoviny. Po ulicích
chodí Âernoši pÑevleÂeni za Santa
Clause. Africké vánoce se pomalu, ale jistÆ poameriÂzují.
V Anglii rozbalují dárky 25. prosince ráno. Santa Claus je pÑináší
v noci a dává je do pÑipravených
Âervených punÂoch. Jako chod se
podává nadívaný krocan nebo pe-
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fantazie sáÂkem na zdobení.
Nakonec papriky nakrájíme
na plátky a pórek na koleÂka.
Dort ozdobíme zeleninou, oÑíšky a malými koleÂky z listového
tÆsta. Necháme v chladu a krájíme až pÑed konzumací.

Âená husa.
Obyvatelé v Belgii pÑipravují bohatou štÆdroveÂerní tabuli, jako
hlavní chod je krÒta, mezi tím
jsou paštiky z husích jater, lososi, ústÑice, šampaËské a nakonec
si dávají sladkou roládu.
Dárky nadÆluje Pere Noël.
Dánové mají v oblibÆ každý dárek zabalit do obrovské vrstvy papíru, aby byl obdarovaný napnutý, co tam bude… VeÂeÑí kachnu
nebo husu, vepÑové se zelím, ale
i tresku. Po veÂeÑi se podává sladký rýžový nákyp.
Ve Francii nosí dárky komínem Papa Noël. Francouzi veÂeÑí opravdu dlouho, podává se
nejdÑíve krÒta plnÆná kaštany,
pak ústÑice, sýry, kaviár, zákusky, popíjí šampaËské nebo kvalitní víno.
V Itálii nepeÂou cukroví, koupí
ho v supermarketu. Svátky zaÂínají až obÆdem na Boží hod, po
slavném papežovÆ požehnání.
DáreÂky nadÆluje žena - Befana
a to až 6. ledna.
Polské dÅti vÆÑí, že jim dárky pÑináší první hvÆzda, která se na
ŠtÆdrý den objeví na obloze.
K veÂeÑi se podává nÆkolik druhÒ polévek – zelËaÂka, borš, houbová nebo rybí. Z ryb nejÂastÆji
konzumují kapra, sledÆ nebo jesetera.

Vánoční svátky ve světě
V Rakousku se na Vánoce pÑipravují již nÆkolik týdnÒ dopÑedu, dodržují adventní nedÆle. O štÆdrém dnu Ježíška pÑivolávají cinkáním zvoneÂku. Obdarovávají se i vlastnoruÂnÆ vyrobenými dárky. Všechny dáreÂky balí
otec rodiny.
V NÅmecku mají jako vánoÂní
stromeÂek jedliÂku. Dárky roznáší Weihnachtsmann, který má
rezavé vlasy a vousy a k pÑemiszování používá divoký vítr. V dÑívÆjších dobách „prý“ odnášel neposlušné dÆti a trestal nevÆrné
ženy. Oproti našemu cukroví mají
NÆmci nejradÆji perníky a placiÂky pokapané Âokoládou.
Ruské vánoce jsou pravoslavné, takže 24. prosince je normální pracovní den a slaví se až 6.
a 7. ledna. DáreÂky nadÆluje dÆda
Mráz, který pÑijíždí na saních až
z daleké ¢ukotky a doprovází ho
SnÆhurka v bílém kožíšku.
Ve ŠpanÅlsku jsou Vánoce svátkem, kdy se musí sejít celá rodina. Jí se oblíbený marcipán a pije
šampaËské. DÆti dostávají dárky
až na den TÑí králÒ, které se nadÆlují do dÑevákÒ.
Ve Švédsku má Ježíšek podobu
vánoÂního kozla, který má rohy
zdobeny Âervenou stuhou.
AmeriÁané slaví svátky velkolepÆ, potrpí si na velikou výzdo-

Zkuste klasické brambÒrky,
rÒzné tyÂinky, oÑíšky nahradit
chuzovkami z listového tÆsta,
které si doma sami pÑipravíte.
Výhodou je, že si ho mÒžete zakoupit buÉ chlazené, pÑímo už
vyválené i s pÑibaleným papírem na peÂení nebo je k dostání i mražené.
SvÒj název dostalo, proto, že je
složeno z plátkÒ, proloženými
tenkými vrstvami másla. Plátky
tÆsta se nespojí, protože pÑi peÂení se z másla odpaÑuje voda
a pára zvedá vrstvu po vrstvÆ.
Jeho nevýhodou je, že velice rychle ztrácí svoji kÑehkost
a také nabírá pachy z okolního
prostÑedí. Proto upeÂené kousky je nejlepší co nejdÑíve zkonzumovat.
Dokonalost listového tÆsta spoÂívá také v tom, že není ani slané, ani sladké. Šikovné kuchaÑky dokáží z tÆsta vyrobit mnoho
variací.
Již pÑi samotném vyvalování
tÆsta se Ñídíme typem pÑipravovaného výrobku - vyválíme buÉ
slabší nebo silnÆjší plát. TÆsto
musíme vyvalovat za studena,
jinak se nám bude lepit.
PÑed peÂením povrch výrobku potÑeme rozšlehaným va-

Chuzovky z listového tÅsta

do peÂiva a cukrem. PÑidáme
vejce, med a vypracujeme tÆsto, které necháme 2 hodiny
odpoÂívat. Vyválíme plát silný
2 mm a z nÆj vykrajujeme koleÂka o prÒmÆru pÑibližnÆ 5-6
cm. PeÂeme je na dobÑe vyma-

zaném plechu a co nejteplejší
koleÂka natáÂíme na vaÑeÂku.
Necháme ztuhnout, plníme libovolným krémem nebo nutelou. Nakonec mÒžeme z každé strany namoÂit v Âokoládové polevÆ.

Sezamové trojhránky se sýrem
PotÑebujeme: 1 listové tÆsto,
150 g ementálu, 100 g uzeného sýra, 1 vejce, pikantní keÂup, sezamové semínko na posyp, hladká mouka na vál.
Sýry nastrouháme a smícháme
dohromady. TÆsto na pomouÂnÆném vále rozválíme na plát,
vykrojíme z nÆj Âtverce, které
potÑeme keÂupem. Každý Âtverec naplníme sýrovou smÆsí
a pÑeložíme do tvaru trojhránku. PotÑeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamovým
semínkem. PeÂeme pÑi 200°C
10 až 12 minut.

jíÂkem, nepotíráme však strany, protože jednotlivé vrstvy by
se slepily a tÆsto by „nenaskoÂilo.“ Nepoužijeme-li na pekáÂ peÂící papír, plech vypláchneme studenou vodou. Jestliže
peÂeme objemnÆjší tvary, propícháme tÆsto vidliÂkou, nevytvoÑí se nám na tÆstÆ bubliny.
Další dÒležitá zásada pÑed samotným peÂením je, že bychom
mÆli troubu pÑedehÑát minimálnÆ na 200 až 220 °C. PÑi samotném peÂení už troubu neotvíráme, jedinÆ tak máme jistotu, že nám výrobky zvÆtší svÒj
objem.

PotÑebujeme: 500 g listového
tÆsta, 180 g másla, 200 g sýru
Niva, 150 g taveného sýra (Maratonec, Apetito), 1,3 dl mléka, 2 papriky (žlutá a Âervená),
malý pórek, vlašské oÑechy.
Listové tÆsto vyválíme asi na
pÒl centimetru, talíÑkem namÆ-

Sýrový dort

PotÑebujeme: 1 listové tÆsto, 1
vejce, smÆs provensálského koÑení, hladká mouka na vál.
TÆsto rozválíme a rozdÆlíme na
dvÆ Âásti. Jednu potÑeme rozšlehaným vejcem a posypeme provensálskými bylinkami a solí.PÑiložíme druhý plát,
lehce pÑitiskneme a takto spojené pláty nakrájíme na tenké
proužky. Každý stoÂíme do tyÂinky. PeÂeme asi 10 minut.

TyÁinky s bylinkami

PotÑebujeme: 1 balíÂek tÆsta,
1 vejce, sÒl, mák, kmín na posyp, hladkou mouku.
TÆsto rozválíme na pomouÂnÆném válu na tenký plát, potÑeme rozšlehaným vejcem a posypeme smÆsí kmínu, máku
a soli. Plát nakrájíme na proužky, stoÂíme do tvaru osmiÂek
a peÂeme asi 10 minut.

Listové osmiÁky

Slané chuťovky

Medové trubiÁky
PotÑebujeme: 320 g hladké mouky, 220 g mouÂkového cukru, 2 vejce, 70 g medu,
½ prášku do peÂiva, libovolný
krém, Âokoládovou polevu.
Mouku smícháme s práškem
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ta Kynšperk nad OhÑí, p. p. Â.
1455 pro XXX,
d) se stavbou dÑevÆného pÑístÑešku na uskladnÆní dÑeva
na p. p. Â. 1345/10 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí XXX,
se stavbou na pozemku ve
vlastnictví mÆsta Kynšperk
nad OhÑí:
e) se stavební úpravou nebytového prostoru v I. n. p. v objektu Â. p. 562 v ulici Maxima Gorkého v Kynšperku nad
OhÑí dle pÑedložené projektové dokumentace zpracované
projektantem Janem Sobotkou,
f) s osazením reklamní tabule na fasádu objektu Â. p. 562
v ul. Maxima Gorkého v Kynšperku nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasÒ.
Â. 384
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení „Servisní smlouvy“ mezi mÆstem Kynšperk
nad OhÑí, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad
OhÑí, zastoupeném starostou
p. René Bolvari a p. Petrem
Tomáškem, bytem B. Smetany 1755, 358 01 Kraslice, kdy
pÑedmÆtem smlouvy je servis
internetové prezentace webových stránek mÆsta vÂetnÆ administrace jejího obsahu a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy, která tvoÑí pÑílohu
Â. 1 tohoto usnesení.

Â. 385
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o pronájmu
modulu informaÂního systému MUNIS eDok – Elektronické dokumenty mezi mÆstem Kynšperk nad OhÑí, Jana
A. Komenského 221, 357 51
Kynšperk nad OhÑí, zastoupeném starostou p. René
Bolvari a spoleÂností Triada, spol s r.o., se sídlem Praha 9, U Svobodárny 12, PS¢
190 00, zastoupenou jednatelem spoleÂnosti Ing. Arnoštem
Hanzlem a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy, která je pÑílohou Â.
1 tohoto usnesení.
Â. 386
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. v y h o v u j e
žádosti jednatele Správy majetku Kynšperk nad OhÑí spol.
s r.o., ze dne 10. 11. 2010,
o prodloužení termínu splatnosti nájemného dle pÑílohy Â.
1 tohoto usnesení a
2. s ch v a l u j e
prodloužení termínu splatnosti nájemného za pozemky, budovy a tepelná zaÑízení za rok
2010 dle nájemních smluv,
a to do konce prvního Âtvrtletí
roku 2011.

„Z dÑvodu zajištÅní ochrany osobních údajÑ podle zákona Á. 101/2000 Sb., o ochranÅ osobních údajÑ, ve znÅní pozdÅjších pÐedpisÑ, je zveÐejÊováno upravené usnesení rady mÅsta Kynšperk nad OhÐí.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštÅní XXX. V pÐehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporuÁující. Plné znÅní usnesení (vÁetnÅ pÐíloh) zastupitelstva mÅsta a rady je k dispozici v podatelnÅ mÅstského úÐadu.“

Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) prodloužení termínu užívání doÂasné stavby zahradní chatky a skleníku pro zahradu Â. 2 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 3 užívanou XXX, na Âásti pozemku p. Â. 1299/1 v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí pronajatém ¢eskému zahrádkáÑskému svazu Kynšperk nad OhÑí,
zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31. 12. 2012,
b) prodloužení termínu užívání doÂasné stavby zahradní
chatky, skleníku a fóliovníku
pro zahradu Â. 3 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 3 užívanou XXX,
na Âásti pozemku p. Â. 1299/1
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí pronajatém ¢eskému zahrádkáÑskému svazu Kynšperk nad
OhÑí, zastoupený Ing. Josefem
Baronem, do 31. 12. 2012.
Â. 383
Rada mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s o u h l a s í
se stavbami na pozemku ve
vlastnictví žadatelÒ:
a) se stavbou dÑevÆného pÑístÑešku na uskladnÆní dÑeva
na p. p. Â. 898 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí XXX,
b) se stavbou pergoly na skladování dÑeva a cestovních kol
na pozemku p. Â. 908 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí XXX,
c) s vybudováním sjezdu z p. p.
Â. 1439/8 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí v majetku žadatele, na
pozemek ve vlastnictví mÆs-
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Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. v o l í
místostarostu mÆsta paní Mgr.
ŠtÆpánku Neubergovou.
Â. 53
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. v o l í
Âleny rady mÆsta: paní Jaroslavu
Ambrozkovou, paní Mgr. Lenku
Hruškovou Bursovou a paní Mgr.
Hanu Jandíkovou.
Â. 54
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. v o l í
pÑedsedu ěnanÂního výboru zastupitelstva mÆsta, pana Mgr. JiÑího Hrubého.
Â. 55
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. v o l í
pÑedsedu kontrolního výboru zastupitelstva mÆsta, pana Ferdinanda Bernátha.
Â. 56
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. r u š í
ke dni 14. 11. 2010 usnesení Â. 4,
schválené zastupitelstvem mÆsta
Kynšperk nad OhÑí dne 1. 2. 2007
ve vÆci poskytnutí mÆsíÂních odmÆn za výkon funkce neuvolnÆným ÂlenÒm zastupitelstva obce
a fyzickým osobám, které nejsou
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Âleny zastupitelstva obce, za výkon funkce ÂlenÒ výborÒ;
2. s ch v a l u j e
a) s úÂinností od 15. 11. 2010 poskytnutí mÆsíÂních odmÆn neuvolnÆným ÂlenÒm zastupitelstva
mÆsta Kynšperk nad OhÑí v souladu s § 72 zákona Â. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znÆní
a § 2 naÑízení vlády Â. 37/2003
Sb., o odmÆnách za výkon funkce ÂlenÒm zastupitelstev, v platném znÆní, podle druhu vykonávané funkce, za níž náleží nejvyšší odmÆna v maximální výši a poÂtu obyvatel dle pÑílohy Â. 1 tohoto naÑízení vlády, a to ode dne složení slibu;
b) poskytnutí mÆsíÂních odmÆn
fyzickým osobám, které nejsou
Âleny zastupitelstva obce, v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona Â. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znÆní, za výkon funkce
ÂlenÒ výborÒ, a to ode dne zvolení do funkce.
OdmÆny budou poskytnuty ve
výši rozdílu mezi mÆsíÂní odmÆnou poskytnutou v maximální
výši za výkon funkce neuvolnÆnému Âlenu zastupitelstva mÆsta
a odmÆnou za výkon funkce Âlena výboru dle pÑílohy Â. 1 naÑízení vlády Â. 37/2003 Sb., o odmÆnách za výkon funkce ÂlenÒm zastupitelstev, v platném znÆní.

Usnesení zastupitelstva města
15. listopadu 2010
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva mÆsta Kynšperk nad OhÑí
konaného dne 15. listopadu 2010
Â. 48
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
složení slibu všech ÂlenÒ zastupitelstva mÆsta.
Â. 49
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. u r Â u j e
ovÆÑovatele zápisu z ustavujícího
zasedání zastupitelstva mÆsta, p.
Ferdinanda Bernátha a p. Jaroslava Kortána a
2. v o l í
návrhovou komisi ve složení:
Mgr. JiÑí Hrubý, Ing. Pavel RÒžiÂka a p. Jaroslav Wagner.
Â. 50
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. u r Â u j e,
že pro výkon funkce starosty mÆsta v tomto volebním období bude
Âlen zastupitelstva dlouhodobÆ
uvolnÆn.
Â. 51
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. v o l í
starostu mÆsta pana Ing. Tomáše
Svobodu.
Â. 52

„Z dÑvodu zajištÅní ochrany osobních údajÑ podle zákona Á. 101/2000 Sb., o ochranÅ osobních údajÑ, ve znÅní pozdÅjších pÐedpisÑ, je zveÐejÊováno upravené usnesení rady mÅsta Kynšperk nad OhÐí.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštÅní XXX. V pÐehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporuÁující. Plné znÅní usnesení (vÁetnÅ pÐíloh) zastupitelstva mÅsta a rady je k dispozici v podatelnÅ mÅstského úÐadu.“
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15°C.
OpatrnÆ zalíváme a v bÑeznu ji
seÑízneme na výšku do 10 cm.
Také ji pÑesadíme do nového
substrátu, mÒžeme použít bÆžnou zeminu pro pokojové rostliny. Poinsettii dáme na teplejší místo okolo 20°C, pravidelnÆ zaléváme a mÒžeme ji i pÑihnojit.
NejdÒležitÆjší dobou, kdy se
rozhoduje o bohatém nasazení listÒ a kvÆtÒ je Ñíjen. V tuto
dobu vánoÂní hvÆzdu na 14 hodin pÑeneseme do naprosté tmy
nebo ji nÆÂím pÑikryjeme. Musí
mít svÆtlo jen 10 hodin, pak
máme jistotu, že se kvÆtina zabarví.
PÑi proÑezávání rostliny mÒžeme nechat Âást zakoÑenit ve
sklenici s vodou a tím získáme novou rostlinu, kterou zasadíme do smÆsi listovky, písku a paÑeništní zeminy. PÑi práci používáme rukavice, protože
vytékající mléÂná šzáva–latex je
jedovatá.

Vánoční tipy, rady, inspirace

Jak ji pÅstovat po odkvÅtu
BÆhem ledna zaÂnou opadávat listy, tím rostlina zaÂíná odpoÂívat. PÑeneseme ji na tmavší místo s teplotou okolo 12 až

DÑležitá péÁe
Pro hvÆzdu je ideální svÆtlé
a teplé místo. Nemá ráda prÒvan a sluneÂní svÆtlo. Zálivku
provádíme odstátou vodou, je
dobré udržovat stálou vlhkost.
Dáváme pozor, abychom ji nepÑelili a voda nestála v misce.

Jak peÁovat o vánoÁní hvÅzdu V USA dokonce oslavují den ,
kdy Joel Poinsett zemÑel, tedy
12. prosinec – Den poinsettie. PrávÆ bÆhem tohoto svátku se lidé obdarovávají vánoÂní hvÆzdou. Tento zvyk se zaÂíná Âím dál tím více prosazovat
i v EvropÆ.
Nejvíce se zaÂala prodávat na
zaÂátku dvacátého století nejdÑíve v luxusních losangelských obchodech na Sunset
a Hollywood bulváru.
V posledních letech se vánoÂní
hvÆzda nebo-li poinsettie stává
Âím dál tím více oblíbenou dekorací našeho bytu. Je škoda,
že po uvadnutí skonÂí tato kvÆtina v popelnici. Když o ni budeme správnÆ peÂovat, mÒžeme se z její krásy radovat i pÑíští
Vánoce. Domovinou této rostliny je Mexiko, kde dorÒstá až do
výšky 4 metrÒ. Zabarvovat se
zaÂíná na konci podzimu a zaÂátkem zimy.

NÅco z historie
Poinsettii znali již Aztékové, z jejich listÒ vyrábÆli Âervené barvivo, které používali do
kosmetiky a na barvení textilií.
MléÂnou mízu pÑidávali do léku
proti horeÂce.
V roce 1828 pÑivezl lékaÑ a botanik Joel Poinsett tuto kvÆtinu
do Spojených státÒ. PrávÆ na
jeho poÂest dostala jméno „Poinsettie“.

UtÑeme vejce s cukrem, pÑidá-

OÐechový salám s želé
PotÑebujeme: 50 dkg piškotÒ, 20 dkg másla, 3 lžíce kakaa, 15 dkg mouÂkového cukru, 2 žloutky, nasekané oÑechy (vlašské nebo lískové), rozinky, nakrájené želé bonbony,
mletý kokos.

me rozemleté piškoty, tuk, kakao a prohnÆteme. Nakonec
pÑidáme nasekané oÑechy, želé
a rozinky. Z této hmoty vyválíme váleÂek, který obalíme v kokosu. Necháme v lednici ztuhnout a krájíme na plátky tÆsnÆ
pÑed podáváním.

Naše tipy na vánoční cukroví
Kokosové Rafaelo
PotÑebujeme: 2 dl kondenzovaného mléka, 200 g mletého kokosu, oloupané mandle a kokos na obalení.
Z mléka a kokosu vypracujeme tÆsto, které necháme vychladit. Do kousku tÆsta vlaÂíme mandli, zakulatíme a nakonec kuliÂku obalíme v kokosu.

kultura, pozvánky
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ermal hostil festival mladých umělců
Krajská umělecká rada základních
uměleckých škol Karlovarského kraje pořádala v měsíci listopadu 2010
v Městském divadle v Karlových Varech
III. Festival tvorby základních uměleckých škol Karlovarského kraje.
Možnost představit svou práci ve všech
oborech mělo 20 základních uměleckých
škol kraje a jejich výkony byly opravdu pozoruhodné. Na třech koncertech
se představili hudebníci, tanečníci i žáci
dramatických oborů. Výtvarné práce je
možné shlédnout od 1. 11. 2010 ve ves-

tibulu krajského úřadu, kde byla instalována výstava.
Na festivalu vystoupili i žáci naší školy – z dramatického oboru pod vedením
paní učitelky Mrázkové a výtvarníci pod
vedením paní učitelky Medvecké představili své práce v rámci výstavy a také
vytvořili krásné dárky pro všechny účinkující.
Děkuji učitelkám i žákům za vzornou
reprezentaci ZUŠ a města Kynšperk
n.O.
Karbulová Zdeňka, ředitelka ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT

ROHÁČI
Chlum sv. Máří
12. prosince od 16. hod.
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie,
vstupné 50 Kč.

Pozvánka
Srdečně vás zveme
na vánoční koncert do
evangelického kostela
6. prosince v 17.00 hod.

Rádi bychom vám
tímto koncertem popřáli
krásné vánoční svátky
a hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce.
Zdeňka Karbulová,
ředitelka ZUŠ

Společnost Žurnál Media
a.s. se omlouvá za záměnu
křestního jména Jana Zmrzlého v Kynšperském zpravodaji č. 11/2010

www.kynsperk.cz
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kino, knihovna, MKS
PROGRAM KINA PROSINEC 2010
čtvrtek 2. 12. ve 20.00 hod.
SALT
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA, která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když je
přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní nečinnou špiónkou, Salt uteče, aby očistila
své jméno a jednou provždy dokázala, že je vlastenka. Za použití všech svých schopností
a roků zkušeností jako tajná agentka se musí vyhnout zajetí a ochránit svého manžela, jinak
nejmocnější světové síly vymažou jakoukoli stopu o její existenci. Hrají: Angelina Jolie, Liev
Schreiber, Chiwetel Ejiofor a další. USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 100 min.

úterý 7. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal
Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. Cyril
je cynický bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým vkusem, jenž mu velí vždycky
sáhnout po tom nejdražším. Aneta má výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou
duši, která čím dál víc okorává vlivem neuspokojivých partnerských vztahů. A Bruno je
typický „obyčejný člověk“, jenž z nalinkovaných kolejí práce - rodina občas odbočuje jen
k neškodným erotickým fantaziím na internetu. Bruno také trpí nevyléčitelnou nemocí,
která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdu do Tater,
do nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutkou jménem Tali (Táňa
Pauhofová), která má Brunovi splnit všechna jeho poslední přání. ČR, MP 12, vstupné 55 Kč,
délka 99 min.

čtvrtek 9. 12. ve 20.00 hod.
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
Scottu Pilgrimovi (Michael Cera) je dvaadvacet, žije na úkor svého homosexuálního
spolubydlícího (Kieran Culkin), hraje v garážové kapele Sex Bob – omb a stylem pásové
výroby balí jednu holku za druhou. Scott nikdy neměl problém ulovit jakoukoliv kost. Spíš mu
dělalo potíže ji následně zahodit. Teď ale nastal čas, aby i on poznal, jak láska bolí. Jmenuje
se Ramona (Mary Elizabeth) a Scott se do ní na první pohled, nenapravitelně a bezhlavě
zamiloval. Jejich společné zářivé budoucnosti nic nebrání, tedy aspoň Scott si to myslí.
Jenomže zatímco jemu se stačí zbavit aktuální přítelkyně, dětinské fanynky jeho kapely,
Ramona s sebou vleče děsivé prokletí. USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 112 min.

úterý 14. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých
dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími
pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi
měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti
jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze volně
inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.
Hrají: Karel Roden, Mark Waschke a další. ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 104 min.

čtvrtek 16. 12. ve 20.00 hod.
MACHŘI
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech sejdou, aby vzdali poctu
svému zesnulému basketbalovému trenérovi z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví
víkend 4. července v domě u jezera, kde před léty slavili své vítězství. Navazují tam, kde
přestali a zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně dospět. Hrají: Adam Sandler, Salma
Hayek, Kevin James, Chris Rock a další. USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 102 min.

úterý 21. 12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ČARODĚJŮV UČEŇ
CENOVÝ HIT MĚSÍCE
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu
snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina).
Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě
obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho
pochybám svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů
tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých
schopností postavit jedněm z nejagresivnějších – a nejzákeřnějších – čarodějů všech dob. Dave
je nucen v sobě najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj výcvik přežil,
zachránil město a získal srdce své vyvolené. USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 110 min.

AKCE MKS PROSINEC 2010
středa 1.- 31. 12. ve výstavní síni Panský dům
SVĚT OČIMA DĚTÍ
- výstava prací dětí ze ZUŠ v Kynšperku
- vernisáž 1. 12. od 17.00 hod.
sobota 11. 12. od 17.00 hod. v kině
KOUZELNÉ KVÍTÍ
- divadelní představení
- autor Věra Medvecká

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERKSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
neděle 12. 12. od 18.00 hod. v kině
VÁNOČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
MĚSTSKÉ DECHOVÉ HUDBY
- vstupné dobrovolné
neděle 19. 12. od 17.00 hod. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUB JAN RYBA
ÚČINKUJÍ:
Věra Likérová – soprán, Markéta Dvořáková – alt
Dušan Růžička – tenor, Miloš Horák – bas
Smíšený sbor
ENSEMBLE GUILLAME ORCHESTR ATLANTIS
- vstupné v předprodeji 120,- Kč
- hodinu před konáním 160,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině v kině

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2011
sobota 15. 1. od 20.00 hod. v zimní zahradě kina
XI. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Tentokrát na téma: AFRIKA
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00, 12.30-18.00
Středa: 12.30 -17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Novinky na policích:
PRO DOSPĚLÉ:
Jones S. - Malé války, Kessler L. - Jízda smrti, King S. - Pod kupolí, Percha I. Petrohradské noci, Cussler C. - Medůza,
Kessler L. - Jatka u Salerna, Fitzpatrick B. - Zavržený, Sewell K. - Pouto krve,
Macháček L. - Začít milovat
Historie:
Falconer C. - Anastázie, Dvořák O. - Démonické pasti, Toufar P. - Lotrasové,
chmatáci a další darebáci, Hejcman P. - Let osamělého ptáka, Dodd CH. - Skotské
nevěsty, Gregory P. - Bílá královna, Vondruška V. - Intimní historie
Detektivky a thrillery:
Kernick S. - Vražedná výměna, Läckberg C. - Kazatel, Žilák K. - Kleptoman,
Klevis M. - Zlodějka příběhů, Kačírková E. - Musíš mě zabít, Cimický J. - Truhla
s tisíci zámky, Lutz J. - Temější než noc,
Romány pro ženy:
Tejkalová J. - Já a štrůdl, Monyová S. - Dvacet deka lásky, Laurens S. - Dáma
jeho srdce, Cartland B. - Ve víru lásky, Hofmanová J. - Láska není minulost,
Birkner-Mahler F. - Daruj mi úsměv, Quick A. - Nebezpečná láska, Francková Z. Smolařka, Fabicka J. - Vášnivé tango, Pilcher R. - Nebe plné hvězd
Naučná literatura.
Gebhardt L. - 55 nejnebezpečnějších zvířat naší planety, Pačová M. - Ladislav
Smoljak, Brirrs M. - Přírodní kosmetika, Toušlová I. - Toulavá kamera 11, Rohál
R. - Cesta ke slávě-Lucie Bílá, Erzinclioglu Z. - Forézní vyšetřování
PRO DĚTI:
Cast P. C. - Škola noci 5, Montero J. P. - 365 pověstí, Koch B. - Hafíkova
dobrodružství, Brezina T. - Dračí meč-Černá kletba, Zimmermann I. - Jako vejce
vejci, Langrish K. - Trolí Vrch, Brezina T. - Expedice Kolumbus, Bobková M. Nesmrtelný zádrhel, Ganeri A. - Bouřlivé počasí, Deary T. - Mizerná první světová
válka, Schliper B. - Až na dno, Levald E. - Vyjížďka hrůzy, první čtení - Příhody
neposlušného pejska
Krásné Vánoce s knihou z knihovny přejí knihovnice
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Pavel Haluška slaví kulaté výročí - 70. narozeniny
Těžko uvěřit tomu, že náš kolega,
kamarád, a spoluhráč Pavel Haluška
se v těchto dnech dožívá sedmdesátky. Pracovitý člověk, mezi jehož nejvýraznější vlastnosti patří smysl pro
pořádek, přesnost a čestné jednání.
Pavel zasvětil velikou část svého
života sportu. Téměř padesát let byl
spolehlivým funkcionářem kynšperské sportovní organizace, ale také
členem předsednictva krajského
a okresního svazu. Je držitelem vysokého stupně trenérské licence, získal nejvyšší licenci rozhodčího stolního tenisu. Jako výborný hráč dosáhl řady pozoruhodných úspěchů.
Také se zasloužil o to, že se v našem

městě několik let hrála ligová soutěž,
kterou si také zahrál. Spoustu času
věnoval práci s mládeží. Za jeho činnost se mu dostalo řady významných
ocenění. Stolní tenis v našem městě
si bez tohoto obětavého člověka nikdo neumí představit. Pavel je dodnes také aktivním hráčem tenisového oddílu.
Pavle, všichni ti přejeme pevné
zdraví, hodně pohody v osobním životě a ať ti sport ještě dlouho přináší radost.
A neber to nijak dramaticky, vždyť
zestárnout, je jediný způsob jak se
dožít vysokého věku.
Sportovci TJ Slavoje Kynšperk

Mladší tenisoví žáci bodovali v Lubech
O další body do žebříčku jednotlivců
bojovali nejmenší stolní tenisté tentokrát
v Lubech. Díky účasti hráčů z Plzeňského kraje startoval rekordní počet účastníků. Nejen, že 64 dětí přidělalo pořadatelům spoustu práce, ale na výkonnosti
zápasů to bylo mnohdy znát.
Naší TJ a základní školu reprezentovalo pět chlapců. Ani jednomu se tentokrát
nepodařilo postoupit do hlavní soutěže,
i když k tomu měli mnohdy velice blízko a chybělo vedle více klidu také štěstíčko. Až na malého Pavlíka Marka skončili všichni na třetím místě ve skupině / postupovali dva /. Nejmladší účastník turnaje se však stal malým „hrdinou“ když
s domácím, o hlavu větším hráčem, vedl

v páté sadě ještě 7 : 3 a neproměnil mečbol.
Na to, že pro všechny naše kluky to byl
teprve druhý turnaj, se nejedná o žádný
neúspěch. Body získali všichni a zvláště
vítězství v soutěži útěchy Michala Jandy
a třetí místo Vaška Pocka je velice cenné. Dobře si vedli i Honzové Dranczak
a Prouza. Co je pozoruhodné je skutečnost, že malé sportovce doprovodil stejný počet rodičů!
Nejcennější na celé akci byl zájem kluků, které atmosféra doslova pohltila.
Sami si vyzkoušeli a pochopili, čím je
starší a zkušenější soupeři dokázali přehrávat a už se těšili na první trénink, kde
se na tyto nedostatky musí zaměřit!

Dárkové zboží u Koudelků
(najdete nás poblíže pošty
a městského úřadu v Kynšperku)
oznamuje, že

15. prosince 2010
je výprodej veškerého zboží

s 50% slevou.
Prodám garáž po celkové rekonstrukci. Garáž je pod Sýkorákem, volná ihned. Při rychlém jednání sleva 5 %.
Cena 64 000 Kč.

www.kynsperk.cz
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Nová naděje pro muže! Karlovarští
urologové léčí rakovinu skalpelem

Váš nejbližší výrobce

Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 603 255 110
e-mail: josef.synac@kalibra.cz

Naděje pro muže v celém Karlovarském kraji na včasnou záchranu života. I tak lze nazvat operační
metodu, kterou nově zavedla urologie karlovarské nemocnice. Radikální prostatektomie, jinými slovy operace raného stádia rakoviny prostaty, totiž dokáže zhoubný nádor odstranit a rakovinu zcela vyléčit.
Operační metoda není ve světě
novinkou, dosud se však prováděla
nejblíže v Praze. „Rakovina prostaty je druhý nejčastější nádor u mužů. Ve své počáteční fázi se přitom

dá operativně odstranit a pacient je
zcela vyléčen,“ vysvětlil primář karlovarské urologie Karel Vlček.
Operace v karlovarské nemocnici má přinést pacientům především
komfort bez nutnosti cestování. „To
může být především po operaci velmi nepříjemné,“ upozornil Vlček.
Rakovina prostoty se týká převážně mužů po padesátém roku života. Od okamžiku stanovení diagnózy karcinomu prostaty, by měl být
pacient na operačním stole urologů
a chirurgů do jednoho měsíce.

Lékařský tým při první operaci radikální prostatektomie.
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Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ: od 8:00 do 16:00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16:00 do 17:00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

CHEB, SOKOLOV, KARLOVY VARY
Naši nabídku nemovitostí najdete na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz

www.kynsperk.cz

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
dr.byt 1+3/L
Kynšperk n/O,
71 m2, po rek.
cena: 699.000,- Kč
Byt 1+2 v OV
Sokolov, 4.NP
plastová okna
cena: 680.000,- Kč
RD 1+5 se zahradou
Habartov – Kluč,
podskl., garáž,
cena: 2.000.000,- Kč
Byt 1+1 v OV po cel.
rek., 58 m2, pl. okna,
jádro
Kynšperk, nám. SNP
cena: 840.000,- Kč
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