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Otázky pro jednatele Správy majetku a Technických služeb
Kynšperk nad Ohří pana Marka Pokludu.
•

Od doby Vašeho jmenování do funkce
jednatele společnosti uběhlo bezmála půl
roku, jak byste své prozatímní působení
hodnotil?
Myslím, že máme za sebou hektický
půlrok, ve kterém ve společnosti došlo
ke spoustě zásadních změn. Hlavním úkolem
tohoto období bylo dotáhnout sloučení společností Správa majetku a Technické služby,
a to ve smyslu praktickém, k legislativnímu
sloučení došlo k 1.1. 2008. Bylo nutné nastavit jiné principy fungování obou v odlišných
oborech působících sloučených společností
a vytvořit fungující tým bez jakýchkoliv
náznaků rivality, která toto sloučení občas
provázela. A to se nám, myslím, už víceméně
podařilo.
•

Z čeho máte největší radost za dosavadní
dobu své působnosti a naopak, co vnímáte jako špatnou investici?
Největší radost mám určitě z toho, co jsem
zmínil v předchozí otázce. V tuto chvíli jsme
společnost, která dokáže plnit požadavky ze
strany města Kynšperk, ale na druhé straně
je schopna realizovat i komerční zakázky stavebního a údržbového rázu.
Naopak velkým problémem se v tuto
chvíli jeví zastaralé a nevyhovující technické
vybavení a vozový park jak ve středisku Technické služby, tak ve středisku Správa majetku,
což nám značně komplikuje naši práci. A toto
bude mým hlavní úkolem pro příští rok,jestliže
to finanční situace jen trochu dovolí – obměna
technického vybavení a vozového parku. Tato
změna by měla přispět k lépe vypadajícímu
a uklizenému městu a tím i k větší spokojenosti občanů a k možnosti kvalitně a rychle
uskutečnit veškeré opravy na majetku města,
ale i na majetku Společenství vlastníků.

•

Řídíte společnost sloučenou s Technickými službami a jelikož někteří lidé
nemají přístup k internetu, tak ani
nevědí, co vše střediska Správa majetku
a Technické služby obstarávají a jaké
služby občanům města poskytují. Můžete
nám tedy k tomuto něco říci?
Díky sloučení obou společností je rozsah
našich činností opravdu široký. Provádíme
zednické, pokrývačské, klempířské, truhlářské, sklenářské, zámečnické, topenářské
a vodoinstalatérské práce za ceny minimálně
konkurenceschopné, ne-li nižší v porovnání
s cenami ostatních firem se stejným oborem
působnosti v regionu.
Dále zajišťujeme správu bytového i nebytového fondu, výrobu a prodej tepla, vedení
účetnictví, pronájem a půjčování věcí movitých, tj. pronájem stavebních mechanismů
a nářadí, silniční nákladní dopravu, služby
pro zemědělství a zahradnictví,údržbu zeleně,
přípravné práce pro stavby, dokončovací stavební práce, specializované pracovní činnosti,
technické služby a nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných). Takže si myslím, že máme
co nabídnout a že tyto činnosti provádíme
v odpovídající kvalitě pro koncového zákazníka.
•

Kolik má Správa majetku s Technickými
službami zaměstnanců a je tento počet
dostačující?
V tuto chvíli má středisko Správa majetku
19 zaměstnanců a středisko Technické služby
25 zaměstnanců a tento počet je ve vztahu
k současnému objemu prováděných prací
zcela dostačující. Nicméně zde bych chtěl
reagovat na ničím podložené fámy šířící se ze
„zaručených zdrojů“. Přestože tento počet je
zcela dostačující a možná i převyšující sou-
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časnou potřebu, nehodlám, tak jako doposud,
tento počet nikterak snižovat. Jsem přesvědčen, že v příštím roce objem uskutečněných
prací ještě zvýšíme a tím dáme prostor pro
realizaci všem, kteří mají chuť s naším týmem
pracovat a dále společnost rozvíjet.
•

Lidé se často ptají na otázku zvyšování
cen tepla. Myslíte si, že by bylo možné
je v tomto směru pravidelně informovat
v Kynšperském zpravodaji tak, aby nedocházelo ze stran odběratelů tepla ke zbytečným fámám?
Otázka ceny tepla je opravdu otázkou
velmi diskutovanou, a to určitě ne pouze
v Kynšperku. Díky velkému nárůstu cen veškerých energií dochází ke zvyšování ceny
tepla celorepublikově, nikoliv pouze v Kynšperku. K největšímu nárůstu došlo u ceny
plynu. V I. čtvrtletí 2008 došlo k nárůstu
ceny plynu o 7,7%, ve II. čtvrtletí dále pak
o 4,2%, ve III. čtvrtletí o dalších 11,4%
a k největšímu nárůstu pak ve IV. čtvrtletí,
a to o 12,35%, v součtu pak o celých 40,47%
oproti IV. čtvrtletí 2007. Dalším ukazatelem,
ovlivňujícím cenu tepla je nárůst ceny elektrické energie o 5,75% oproti loňskému roku,
navýšení vodného a stočného a v neposlední
řadě také navýšení DPH z 5% na 9%. To jsou,
bohužel, ukazatele, tzv. proměnné náklady,
které nejsme schopni nikterak ovlivnit
ve prospěch koncového odběratele. Co jsme
schopni ovlivnit, to jsou naše stálé náklady,
náklady režijní, potřebné k zabezpečení
dodávky tepla a TUV. Zde bych chtěl zdůraznit, že tyto náklady zanecháváme, přestože samozřejmě dochází i k nárůstu cen
spotřebního materiálu, mzdových nákladů
atd., v hodnotách loňského roku tak, aby
k ovlivnění ceny pro koncového odběratele
nedošlo ještě díky zapříčinění ze strany společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s .r.o.
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V příštím roce také chystám instalaci
dodatečných technologií ve všech plynových
kotelnách, které by měly zajistit výraznou
úsporu při výrobě tepla a TUV. Tato úprava
byla v plánu již letos. Bohužel však z důvodu
větší časové náročnosti a vzhledem k tomu,
že topná sezóna začala letos podstatně dříve
než v loňském roce, nebylo možné tuto
úpravu realizovat, protože hrozilo nebezpečí, že bychom nebyli schopni dodávat
teplo a TUV tak, jak je potřeba.
Od příštího roku budeme pravidelně
informovat o změnách, týkajících se ceny
tepla a TUV na našich webových stránkách
a samozřejmě nevidím problém toto činit
i písemnou formou ve Vašem Kynšperském
zpravodaji.

•

Co byste na závěr vzkázal občanům
města Kynšperk nad Ohří?
Prošli jsme zásadní změnou díky sloučení obou společností a stále jí procházíme.
A bude ještě chvíli trvat, než se dostaneme
do stavu tzv. 100% funkčnosti. Proto bych
chtěl občany města Kynšperk nad Ohří poprosit o občasnou „shovívavost“ ve chvílích, kdy
něco nebude úplně v pořádku. Budeme rádi
za každý dobře míněný podnět pro naši lepší
práci.
A vzhledem k blížícímu se konci roku
přeji všem občanům města Kynšperk nad
Ohří spokojené a radostné prožití vánočních
svátků. Věřím, že Vám všem přinese nový
rok mnoho štěstí a pracovních úspěchů a že
naše slibně započatá spolupráce bude zdárně
pokračovat.
Děkujeme za rozhovor a přejeme v pracovním i osobním životě hodně štěstí
a zdraví.
pen

Z města
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Střípky z majetkového odboru :
Město obdrželo od Karlovarského kraje příspěvek 500 tisíc Kč na realizaci projektu splavnění levobřežního náhonu řeky Ohře, případně  
na výstavbu vodácké propusti. V současné době
jsme oslovili projektanty, kteří by měli naše vize
převést do konkrétní podoby. Protože vedení radnice chce získat finanční prostředky na realizaci
z fondů EU ( přeshraniční spolupráce), budou
vedena na tomto úseku ještě mnohá jednání.
Přesto bychom chtěli realizaci zahájit  již v roce
2009.
Po odstranění drobných nedodělků jsme převzali dokončenou II. etapu prací na Sportovním
areálu ve Školní ulici. I když letos nezbyly finance
na dokončení povrchů komunikací, je vidět další
kus práce na budování tohoto městského sportoviště.
Na výstavbě páteřní cyklostezky jsme zaznamenali skluz ve výstavbě. Dle posledních informací z uskutečněného kontrolního dne stavby se
změnil harmonogram prací a v Kynšperku nad
Ohří proběhnou přes zimní období pouze přípravné práce. I přes to by se měla stihnout příští

cyklistická sezóna. Stavbu naše město nefinancuje, ani neřídí a proto urychlení postupu nemůžeme nijak výrazně ovlivňovat.
V okolí náměstí SNP jsme ještě závěrem roku
nechali vyměnit ohrádky na odpadové kontejnery. Zmizely tak staré, někde křivé a  rezavějící
přístřešky.
V mateřské škole v Zahradní ulici se v rámci
celkového řešení energetických opatření provedla
rekonstrukce topného systému. V příštím roce se
bude pokračovat se zateplením. Dále se uvažuje
o rekonstrukci komínů, komínových vložek a případně o vybudování ohřevu teplé vody pomocí
slunečních kolektorů.
Pracovníci Správy majetku s.r.o. dokončili
plánované práce na rekonstrukcích chodníků
ve městě. Jako poslední se provedla rekonstrukce
části ulice Jiřího z Poděbrad. Tato velice výrazně
zvýšila bezpečnost chodců v daném místě.

Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Nabídka nebytových prostor do nájmu:

část nebytového prostoru v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 - nájemné je stanoveno ve výši
600,- Kč/m2/rok

Nabídka bytů do nájmu:

- byt č. 1 o velikosti 2+kk, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 62,64 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
- byt č. 3 (garsoniera o velikosti 26,20 m2), v ul. Zámečnická čp. 501 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,25 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
- byt č. 10 (garsoniera o velikosti 26,20 m2), v ul. Zámečnická čp. 501 (k přihlášce je nutné doložit
lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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Řekni, kde ty kytky jsou …
Tato písnička zazněla v němčině a češtině
současně na setkání seniorů v Himmelkronu.
V sobotu se vypravilo 46 kynšperských občanů
do naší partnerské obce, aby navázalo na tradiční
setkávání seniorů z Kynšperka a Himmelkronu.  
Za zastupitele města Kynšperka vyjeli starosta
René Bolvari a členka zastupitelstva Štěpánka Neubergová. V Himmelkronu nás přivítali: zastupitel
Ervin Tischer a 2. starosta Harald Peetz a 3. starosta Helmut Fischer.Tlumočení zajišťovala paní
Renata Wehner.
První zastávka byla u moderního dálničního
kostela, na který jsou Himmelkronští právem
hrdi. Autobusovou jízdou po Himmelkronu a jeho
okolí (Lanzendorfu a Gössenreuthu) si Kynšperští mohli tentokrát obec pořádně prohlédnout.
Další výprava pak pokračovala do Neuenmarktu
na motýlí farmu. V tropickém ráji všechny překvapili nejen pestrobarevní motýli, ale i další živočichové. Krásné slunné odpoledne bylo zakončeno
setkáním u kávy, sladkých koláčů a dortů v kulturní místnosti u dálničního kostela. Program
pro všechny seniory připravila paní Heide Bächer.  
Zpívalo se, soutěžilo, zahrála se i malá divadelní
scénka. Na závěr všechny čekalo výborné pohoštění.
Nálada byla výborná, hostitelé milí. Myslím
si, že se všichni dobře bavili a celé sobotní odpoledne se vydařilo. Himmelkronští přátelé, děkujeme.
Za všechny Štěpánka Neubergová,
členka zastupitelstva
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Městský dechový orchestr a Majorettes ZŠ
Dovolte nám, abychom i v tomto posledním Zpravodaji tohoto roku zveřejnili příspěvek o lidech, kteří šíří
dobré jméno města Kynšperk nad Ohří po celé Evropě.
Ve svém volném čase se učí, zdokonalují, trénují,
hrají, cvičí. Scházejí se, protože je to baví. Dokáží překonat a zvládnout moment, kdy už se zábava ve volném čase
stává pravidelnou přípravou, zodpovědným učením, profesionálním výkonem se schopností zaujmout a potěšit
nejen sebe, ale i okolí.
Hovoříme o Městském dechovém orchestru Kynšperk nad Ohří, který našel zázemí v naší základní škole
Nový dirigent Jan Zmrzlý
a o mažoretkách, které zde mají zázemí už od roku 1974.
Je to krásná symbióza, když vyrazí společně do ulic a na náměstí, kde předvádějí svůj kulturní program v kultivovaném vystoupení, v souhře ladnosti pohybu a ladění orchestru.
Naše poděkování patří panu dirigentovi Janu Zmrzlému a hudebníkům orchestru, kteří se zasloužili
o to, že se orchestr, po náhlém odstoupení dirigenta J. Brože, nerozpadl. Hrají dál! A moc hezky!
V červnu se společně orchestr a mažoretky zúčastnili festivalu ve Švédsku ve městě Kristianstad, kde
byly nejen dechové orchestry, mažoretky, ale i jazz. Zajímavé spojení žánrů, které se u nás ještě nekombinovalo.
V srpnu společně reprezentovali ve Francii, ve městě Saint – Chély D´Apcher. Tentokrát to byly
městské slavnosti s mnohými vystoupeními po několik dnů, krásnými průvody, alegorickými vozy,
doprovodnými zábavnými akcemi. Zastavili jsme se u oceánu na písečných dunách v Bordeaux, navštívili jsme také Paříž. Ve Fouras někteří pokořili pevnost Boyard, jiní trpělivě vyhlíželi od 12 hodin příliv
na pláži. A ten si v těchto místech dává načas, koupat se mohlo až v 17 hodin. Z cestovního zápisníku bychom se dozvěděli další a další postřehy a zajímavosti. Na závěr to, co napsaly osobně mažoretky: „Vystupování s naším dechovým orchestrem jsme si opravdu užívaly. A na oplátku jsme získaly
od diváků velký obdiv.“
Městský dechový orchestr a Majorettes ZŠ

Jiří a Jaroslava Danešovi
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Poznávání Paříže

Volné chvíle u moře

Církev

strana 8

Program vánočních bohoslužeb
evangelický sbor, Kynšperk
30.11.

I. Advent
08.00 bohoslužby s VP
19.00 biblická hodina

24.12.

Štědrý den
14.00 Dětská vánoční slavnost
23.00 Půlnoční

3.12.

19.00 modlitební hodina

25.12.

7.12.

II.Advent
08.00 bohoslužby

Boží hod vánoční
08.00 bohoslužby s VP

26.12.

10.12.

19.00 modlitební hodina

Štěpán
17.00 Vánoční muzikál

14.12.

III.Advent
08.00 bohoslužby
16.00 adventní zpívání

28.12.

08.00 bohoslužby

31.12.

Konec roku
19.00 sejití na závěr roku

17.12.

19.00 modlitební hodina

21.12.

IV.Advent
08.00 bohoslužby
19.00 biblická hodina

1/1/2009 Nový rok
16.00 bohoslužby s VP

Advent - nejen předvánoční období
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto
označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená
příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků,
kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící
vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu
na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují
v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století.
Od 12. do 13. století se stal advent začátkem
nového liturgického roku.

VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS

Adventní doba naštěstí není pouze
časem horečných nákupů. Má především
svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava
na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje
nás na jeho slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení  Jana říká Ježíš:
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj

hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já
u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho
srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je
ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme
otevřít jen my...SLAVIT JE UMĚNÍ,

KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT…

Slavit je umění, kterému se člověk musí
naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali
Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá
pravidla a svůj řád.
Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem
našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče
a bez koláčů není posvícení právě tak, jako

Církev
není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku
úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky
nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě
našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem,
který je jakoby vynesen nad rovinu všedních
dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout
úseky svého života a radovat se z toho, co nám
přináší …   

UČIT SE BÝT SPOLU

Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme
věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme
dost času.
To neznamená dohánět všechny resty, či
svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou
to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme
věnovat druhým, být s nimi, promlouvat
s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat
se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž
někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že
už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči
pro realitu.

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ

Svátky mají být hezké, a proto je třeba
mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem…
Udělejte o polovinu cukroví méně a budete
mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat. A nebudete také muset po Novém roce
vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky
u kalhot.

NECHTĚJTE VŠECHNO
NAPLÁNOVAT…

Nechtějte všechno přesně naplánovat,
vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček
nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva
se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit
Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se
řídit Vánocemi.
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A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je
krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich
radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí
„na okraji“.

ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID...

Nestačí, když napečeme hory cukroví,
naděláme sudy salátu, nanosíme metráky
potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky
a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To
vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky
potřebují ještě jinou přípravu.

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU
SRDCE…

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí
a vyžadují přípravu našeho srdce.
Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě.
Nemyslím, že bychom proto již dlouho před
svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození
Ježíše Krista byl chlév, protože byl položen
do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je
třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí
Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde
i tichá radost a pokoj. Výzvou a příležitostí
k přípravě srdce je advent.
Zdroj: Víra- glosář podle P.Piťhy, Bible                                        
Evangelický sbor, D.Holubcová

Pozvánky
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Pozvánka na koncerty ZUŠ Kynšperk n.O.
Srdečně Vás zveme na koncerty žáků Základní umělecké školy.
   1. 12. 2008 v 17,00 hod. - Adventní koncert – sál školy

8.  12. 2008 v 17,00 hod. - Vánoční koncert v evangelickém kostele
12. 12. 2008 v 17,00 hod. - Vánoční koncert pro důchodce v zimní zahradě MKS
Zas zvonů hlahol velebný
do světa zprávu nese,
že jsou tu opět vánoce
nuž i Vy veselte se.
Užijte svátky vánoční,
dobře se při nich mějte,
v novém roce radosti a
úspěchy jen prožívejte.
Přeje kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk n.O.

DOSPĚLÁCI POZOR – MIKULÁŠ JE ZDE
Do zahrady U Kašny přijede v pátek 5. prosince 2008 v 17.00
hod. MIKULÁŠ s čerty i anděly. Na děti čeká bohatá nadílka,
čertovská ulička, peklo i zářící andělé. Nedočkavost dětí zkrátíme
příjemnou taneční muzikou a teplým občerstvením. Objednávky
a Vaše dotazy rádi vyřešíme telefonicky na čísle 605 760 097, které
slouží i k domluvě s Mikulášem. Sraz dětí u  SVČ - DDM  v 16.30
hodin. (v případě nepřízni počasí se bude akce konat v malé tělocvičně ZŠ).
Prosím, volejte mezi 18. až 20. hodinou.

Těší se Gita a celý pracovní tým.
SVČ – DDM a Margita Malá

ČERTOVSKÁ POHÁDKA

v nastudování dětské skupiny kynšperských ochotníků.

V sobotu 6. 12. 2008 od 17.00 hod
v sále kynšperskéhoi kina.
vstupné: 25,- Kč
předprodej vstupenek v kině již zahájen

Pozvánky
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Střední škola živnostenská Sokolov
Odloučené pracoviště Kynšperk nad Ohří

pořádá dne 12. 12. 2008 od 10.00 hodin

Den otevřených dveří,
v budově školy, tělocvičny a školní jídelny.
Na prodej budou výrobky žáků
a ve školní jídelně
připraveno pohoštění.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

VÁNOČNÍ KONCERT ROHÁČI
CHLUM SVATÉ MAŘÍ
- v neděli 14.prosince 2008 OD 16.00 HOD.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

VSTUPNÉ 50,- Kč

BONI PUERI
Vánoční koncert českého chlapeckého sboru, který patří mezi
významná evropská
hudební tělesa.
- ve středu 17. prosince
od 19.00 hod.
v sále kynšperského kina
- vstupné v předprodeji 190,Kč, v den konání 230,- Kč
- předprodej vstupenek v kině
již zahájen

Pozvánky
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Zveme srdečně malé i velké diváky
- v úterý 23. prosince 2008 do kynšperského kina
- na animovaný český film

„ KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY”

promítáme od 11.00 a od 16.30 hod.

vstupné 30,- Kč

Hlavní hrdinové filmu – vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza – se připletou
ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, příběhu Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář
a spát jim nedá ani pověstný chlupatý duch. Kozímu příběhu propůjčili své hlasy Matěj Hájek,
Mahulena Bočanová, Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Miroslav Táborský, Petr Nárožný a zejména
Jiří Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

1. ledna 2009
Vás srdečně zveme na

NOVOROČNÍ
Ohňostroj
do parku u kostela od 18.00 hod.

Školství
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Co připravila základní škola pro vycházející žáky?
• 4. 11. 2008 proběhla informativní schůzka pro žáky a jejich rodiče. Zúčastnili se zástupci z Hotelové školy
v Mariánských Lázních, ISŠ v Chebu, OA v Chodově, OU v Horním Slavkově, SPŠ v Lokti, SPŠ v Ostrově
nad Ohří, SZŠ v Chebu, SŽŠ v Sokolově a SPŠ keramické a sklářské v K. Varech.
• 9. 12. 2008 se uskuteční výjezd do ISŠ v Chebu pro zájemce z řad žáků.
• V prosinci 2008 navštíví vycházející žáci Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Sokolově.
• 6. 1. 2009 se uskuteční ve škole Tvořivé dílny k volbě povolání.
Nové informace k přijímacímu řízení
Žák si prostřednictvím zákonného zástupce podává 3 přihlášky na střední školy.
Ve škole obdrží nově zápisový lístek.
PaedDr. Milena Koukalová

Sluší se poděkovat
Bývá zvykem, když s někým dlouho spolupracujeme nebo někdo pracuje pro nás a jsme s jeho
prací spokojeni, při ukončení jeho delší pracovní
činnosti  za práci poděkovat.
Kateřina Štochlová,bývalá redaktorka Kynšperského zpravodaje, ukončila tuto práci a rozloučila
se se svými čtenáři, přispěvateli  a spolupracovníky
v zářijovém čísle roku 2008.
Redaktorskou práci vykonávala téměř osm let.
Potkávali jsme ji v našem městě i v jeho nejbližším
okolí s blokem a tužkou, ale i fotoaparátem a synem
Filípkem. Často mnohé z nás oslovovala, aby získala příspěvky do městského zpravodaje. Ke konci
měsíce jí vždy začal závod s časem, protože musela
dokončit články, aby mohly být včas zpracovány,
předány do tiskárny  a vždy 1. byl měsíčník na pultech pro ty, kteří ho kupovali pravidelně.

Kynšperský měsíčník díky ní získal dnešní
podobu a na akci Jak psát městský zpravodaj byl
hodnocen jako velmi pěkný a zdařilý. Každý, kdo
chtěl, našel v něm právě to, co ho ve městě nejvíce
zajímalo.  
Možná já sama bych Kateřině poděkovala
osobně v soukromí, ale potkávám kynšperské
občany, kteří se na Kateřinu ptají. Vzpomínají, všímají si, vidí.
A tak za nás, kteří jsme rádi četli Kynšperský
zpravodaj řízený Kateřinou Štochlovou, za zprávy,
oznámení, sdělení i názory, které nám pravidelně
připravovala, za mnohá setkání s ní právě nad Kynšperským zpravodajem,
Káťo, děkujeme
Mgr. Štěpánka Neubergová,
členka zastupitelstva města

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na prosinec 2008

•

•
•
•
•

„Kdo si hraje, nezlobí“

4. 12. 2008 Děti dětem - Návštěva dětí z Dětského domova v Horním Slavkově.  Společně si zasportujeme,
zasoutěžíme, popovídáme si, zazpíváme a zatančíme. Akce se koná od 14.00 do 18.00 hodin ve Středisku
volného času a v tělocvičně ZŠ Kynšperk nad Ohří.
5. 12. 2008 Mikuláš -    Sraz u  SVČ - DDM  v16.30 hodin. Čertovský rej a předávání balíčků bude probíhat
v Kašně na zahradě ( v případě nepříznivého počasí se bude akce konat v malé tělocvičně ZŠ ).
12. 12. 2008 Kouzelná noc  -   Nadělování dárků ve 24.00 hodin. Každý účastník si s sebou přinese dárek pro
kamaráda a spací pytel. Sraz v 18.00 hodin v SVČ.
16. 12. 2008 Vánoční posezení -  Připomeneme si kouzlo Vánoc, ucítíme vůni vánočního cukrovía zaposloucháme se do hudby s vánočními koledami ( od 14.00 do 18.00 ).
Pojeďte s námi na lyžařský výcvik 19.1. 2009 - 24.1. 2009  chata Barbora, Stříbrná

(informace v SVČ - DDM pan Maštera, přihlášky nejpozději do 15.12. 2008 )
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ – DDM

Sběr kaštanů a žaludů

Joyce

Od září do poloviny listopadu proběhl na naší škole již druhý ročník
sběru kaštanů a žaludů. Žáci na 1.stupni takto spolupracují s mysliveckým sdružením Kopanina, které jim na oplátku věnuje vánoční stromky
do tříd a ještě nějakou tu korunku na Mikuláše nebo vánoční besídku.  
Tuto akci podpořili nejen rodiče, ale i dědečkové, babičky, strýčkové
a tetičky. Každý den přicházeli se svými dětmi do školy a přinášeli igelitky, kýble, ale i pytle kaštanů. Pan J. Sláma, který plody odvážel, byl letos opravdu vytížen.
Soutěž o nejlepšího sběrače naši veřejnost opravdu zaujala, z čehož máme obrovskou radost. Byla to dřina.
I paní učitelky nezahálely. Každé přinesené množství musely změřit, zapsat danému dítěti a pak ještě na nástěnku,
kterou žáci bedlivě sledovali, neboť nebylo týdne, aby se situace třídního klání neměnila.
Letošní sběr předčil všechna očekávání. Celkem se nasbíralo neskutečných 46 72l kaštanů a žaludů. Nejlepším sběračem školy se stala Daniela Štruncová ze 2. A (531l). Druhé místo obsadil Pavel Michálek ze 4. B (276l)
a na třetím se umístila Tereza Gregorková  ze 4. A (264l). Třídní souboj dopadl takto: 1.místo získala třída  2. A,
2.místo 4. A a 3.místo 2. B . Všem gratulujeme a ještě jednou děkujeme za úžasnou podporu rodiny.
Mgr. Margita Malá

Školství
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Seriál zájmových kroužků
Kopaná

Krajská soutěž žáků: Letošní
jarní sezóna udělala definitivní
tečku za kynšperským oddílem
kopané žáků v krajské soutěži.
Během čtrnácti zápasů v sezóně  
(podzim 2007 a jaro 2008 ) získali 22 bodů a dostali se v tabulce
z osmi oddílů na pěkné čtvrté místo. Poděkování patří panu Kardošovi, Drnkovi a Vágnerovi, kteří je
dovedli až k úplnému závěru hráčské kariéry kynšperských žáků.
Krajská soutěž dorostu sk. A : Na podzim se z žákovského oddílu stal oddíl dorostu, kteří v krajské
soutěži ( podzim 2008 ) skončili po devíti zápasech na skvělém třetím místě s 18 body ( výhra 5, remíza
3, prohra 1 ). Nyní je oddíl dorostu v rukách trenérů pana Kadoše a pana Hřiba. Nejlepším střelcem
sezóny je Tomáš Orgoník, který nastřílel 15 gólů, jako druhý Daniel Packert s 8 góly. Dorost trénuje 3x
v týdnu  a nyní se připravuje se na jarní sezónu 2009.

Modeláři

Už několik let pracuje na ZŠ zájmový kroužek Letecký modelář, který vede pan Karel Knobloch.
Členové ZK se schází se 1x v týdnu (SVČ - DDM pátek od 17.00 do 19.00 hodin).
Jezdí na různé soutěže, reprezentují naši školu nejen v kraji,  ale i v republice. Naposled soutěžili
na louce u Jenišova 18. října 2008, kde obsadili  v  kategorii:
mladší žáci Martin Najman ZŠ Kynšperk nad Ohří 1. místo 248 bodů
starší žáci Tomáš Braha
ZŠ Kynšperk nad Ohří 1. místo 418 bodů
junior- senior- Lukáš Braha
ZŠ Kynšperk nad Ohří 1. místo 498 bodů
Nejcennější byl úspěch šesti žáků ZŠ na Přeboru žáků Karlovarského kraje 24.5.2008. Šlo o šest z deseti žáků za celý Karlovarský kraj. Žáci byli  nominováni na mistrovství republiky leteckých
modelářů - žáků, které se konalo 27. září 2008 v Kotlánech u Plas.
Jména:  Tomáš Braha, Michal Braha, Martin Najman, Tomáš
Knobloch a Karel Černý.
Jana Tomsová

Proplujte s námi Karibik

Srdečně vás zveme na Pirátský tábor, který pořádá Základní škola SVČ – DDM v Kynšperku nad Ohří.
Kam: chatový tábor Boubín
Kdy:   2.7. - 13.7. 2009
Za kolik: 3 900,- Kč
Časem se přeneseme mezi piráty, budeme hledat Ostrov pokladů,
navštívíme zámek ve Vimperku, zříceninu
hradu Kunžvart, a také si užijeme spoustu legrace.
Přihlášky si můžete vyzvednout v SVČ – DDM
každý den od 11. 35  do 18.00 hodin.
Telefon do školy: 352 683 135,   
e-mail: sekretariát@zs-kynsperk.cz
Jana Tomsová telefon: 723 753 126

Inzerce
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu 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 INZERT.
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 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny. Jsme schopni za Vámi
po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám a přímo u Vás 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@iol.cz

www.kosina-reality.cz

tel. 604 109 442

Inzerce

kosina-reality@email.cz
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V!em na!im spokojen"m zákazník#m d$kujeme za projevenou
d#v$ru
a v!em p%ejeme Vám veselé vánoce a !&astn" nov" rok

•
•
•
•

Zprost!edkování prodeje nemovitostí, zajistíme prodej i zadlu"en#ch nemovitostí
Nákup nemovitostí (byty 0+1, 1+1, 2+1)
Úv$ry a hypotéky
Máme kvalitní právní zastoupení

V na!em hypote"ním centru Vám zprost#edkujeme hypotéku, nebo úv$r ze
stavebního spo#ení od :
- %eské spo!itelny, a.s. - %eskomoravská stavební spo!itelna, a.s.
- %SOB, a.s. - Hypote&ní banky, a.s. – Wüstenrot, a.s. -Komer&ní banka, a.s.

kancelá!: budova %eské spo!itelny a.s.,Kyn'perk nad Oh!í
Odm$na za tip 6 000,- K&
tel. 604 109 442, 732 766 032,

www.kosina-reality.cz

strana 18

V Kynšperku máme šikovné lidi
V prosinci v roce 1993 bylo založeno kynšperské ochotnické divadlo. Z původního složení zůstaly
zakladatelky, amatérské herečky Eva Mrázková a Věrka Medvecká, o kterých bych se ráda v naší rubrice
„V Kynšperku máme šikovné lidi” dnes zmínila.  
Tak, jak to bývá i v jiných divadlech, herci přicházejí
a odcházejí. Evě a Věrce se ale podařilo soubor nadále
udržet a omladit o žáky ZUŠky. Nezištně se věnují
umění herectví. Svůj volný čas věnují dvěma souborům – dětskému a dospěláckému. Jejich repertoárem
jsou především komedie, které, troufám si říci, přinášejí kynšperským divákům uvolnění od každodenních
starostí. Každý, kdo přináší lidem radost v jakékoliv
formě, si zaslouží můj obdiv. Ochotníci nastudovali
za 15 let bezmála 15 divadelních her a několik pohádek.
Pohádky se v současné době přenechávají s radostí dětským ochotníkům, o které se stará Věrka Medvecká.
Odehrané divadelní hry: „Blázinec v prvním
poschodí”„ Ryba ve čtyřech” „Tenor na roztrhání”
„Dekameron” „Závěť ” a nedávno jsme byli svědky
představení úspěšné komedie Kena Ludwiga „Měsíc
nad Buffalem”, při němž diváky smíchy bolelo břicho,
tedy alespoň mne určitě. Hlavní roli zde obsadila Eva
Mrázková v roli Charloty.
Režie se zhostila Mgr. Lenka Pokorná. Děj se odehrává v prostředí divadelní společnosti, která už má
nejlepší léta za sebou a potýká se s uměleckými, personálními i finančními potížemi. Jeden telefonát ale pro
hlavní aktéry všechno změní. Možnost filmování v Hollywoodu, v atraktivních rolích s „oscarovým“ režisérem,
by znamenalo nejen finanční záchranu, ale i osvěžení
blednoucí slávy. Místo toho se situace komplikuje
díky nevyjasněným osobním vztahům a nedorozuměním. Úpěnlivá snaha zachránit co se dá, jenom situaci
zhoršuje. Jak říká jedna postava: „Vypadá to tam jako
v blázinci, když mají dozorci volno.“ Navzdory všemu
existují v životě city, které jsou důležitější než všechno
ostatní. Výteční byli i ostatní aktéři komedie:   Petr
Gubiš, Anička Ptáčková, Aleš Vacula, Petr Jungwirth,  
Vojtěch Galek,  Soňa Škvareninová, Lucie Jánská, Věra
Medvecká,  Marie Mannertová a Jana Gubišová.   
Evi, jak často zkoušíte? Jednou týdně a před představením i třikrát týdně.
Jak se Ti pracuje s mladými herci? Velmi dobře, přicházejí s novými nápady. Mladí lidé jsou vůbec
úžasní, protože jsou bezprostřední a více otevření. Dost mě to obohacuje.
Na co se můžeme těšit příště? Začínáme zkoušet divadelní hru Celebrity s.r.o.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pěkných scénářů, rolí a šikovných žáků.
pen
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Recitál PAVLY LONÍKOVÉ
Žákyně Základní umělecké školy Kynšperk n.O.,  Pavla Loníková se představila posluchačům na svém
vlastním koncertě dne 3. 11. 2008 v sále školy.
Nebývá  obvyklé, že by jeden žák měl svůj samostatný
koncert. Pavla je ale vyjímečná svým hudebním zaměřením.
Nejenže již od první třídy navštěvuje hodiny klavíru, ale také
druhým rokem hraje na altovou zobcovou flétnu. Tím pádem
má široké uplatnění v zobcovém souboru, který vede paní
učitelka Karla Drašarová. Pavla zde hraje na altovou flétnu,
klavír a cembalo. Na začátku koncertu zazněla Luisina polka
od Bedřicha Smetany pro sólový klavír a v první půlce si ještě
zahrála na cembalo dva renesanční tance s již zmiňovaným
souborem. Dále se představila jako sólistka hry na altovou
flétnu s anglickou skladbou  „Good humour“. V druhé půli
zazněly tance ze suity C dur, kde se zapojila jako flétnistka
do kvarteta zobcových fléten. Na závěr zazněla romantická
skladba od Edvarda Griega s názvem „Ranní nálada“ opět pro
sólový klavír. Koncert byl velmi pěkný a touto cestou chceme
Pavle poděkovat za výbornou přípravu na toto vystoupení,
za velmi úspěšné absolvování prvního cyklu hry na klavír
v ZUŠ a popřát jí, aby jí hudba přinášel jen samou radost.
Karbulová Zdeňka, Pavlasová Alena
ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Krajský turnaj ve Scrabble
V sobotu 15.11. 2008 proběhl v zimní zahradě kina v přátelské atmosféře turnaj ve Scrabble. Turnaj
pořádal místní klub Scrabble ve spolupráci s MKS nejen pro kynšperské hráče. Pozvání paní Jiřiny
Fišerové, členky klubu, přijali i hosté z Brna. Členové klubu velice rádi uvítají nové zájemce o tuto hru.
„Scházíme se každé úterý v 18.00 hodin v kině.“
Scrabble je desková slovní hra pro 2 až 4 hráče. Obsahuje herní plán o velikosti 15×15 polí a 100
písmen. Počet jednotlivých písmen a bodové ohodnocení závisí na jejich četnosti v jazyce (např. v české
verzi je písmeno A zastoupeno pětkrát a má hodnotu 1 bodu, X jednou za 10 bodů). Úkolem hráčů je
vytvářet vzájemně zapadající slova za co možná nejvyšší počet bodů. Využívají při tom také prémiová pole
násobící hodnotu písmene (světle modré dvakrát, tmavě modré třikrát) nebo slova (světle červené dvakrát,
tmavě červené třikrát). V české verzi se mohou hrát všechny slovní druhy kromě citoslovcí. Existují 2 varianty: KLASIK (slova přípustná jen v 1. pádě) a KOMPLET (včetně ostatních pádů a přechodníků).
V roce 1997se mistrem ČR v této hře stal známý písničkář Jaromír Nohavica.
Celkové umístění:
1.   Jiřina Fišerová
2.   Jana Hrušková
3.   Alena Fiedlerová
4.   Daniela Princová
5.   Zuzka Pospíšilová
6.   Zuzka Marinková
7.   Ivan Hanák
8.   Jana Tunegová
9.   Martina Nejdlová
10. Iveta Kozelková
11. Marta Princová
Joyce

Český herec, zpěvák a moderátor Josef Zíma

6. listopadu 2008 potěšil 100 diváků v kynšperském sále. Obecenstvo rozveselil nejen svými písněmi, ale
i humorným vyprávěním o svém životě. Pořadem ho doprovázel  Michal Herzán.
Nekorunovaný král české dechovky si s diváky zazpíval nejen písně z žánru českých lidovek, ale i  pohádkové, či filmové písně. Například „Pro Tebe”„Rozvíjej se poupátko” „Kristián”„Cikánka” „Peníze nebo život”
„Život je jen náhoda”.
Diváci měli v průběhu představení prostor i na otázky.
„ Pane Zímo, co dělá Vaše manželka Evička Klepáčová? No teď, poněvadž je už večer tak asi leží a odpočívá… smích. Jinak moje Evička na tom
zdravotně není moc dobře, takže se už své profesi herectví nevěnuje. Stačí, že
se stará o mě a užíváme si společně vnoučat.
Co Vaši potomci, jdou ve Vašich stopách?  Díky bohu ne……smích. Bez
komentáře, občas je to řehole.
Josef Zíma za svůj život natočil asi 200 písní a získal i tři Zlaté a jednu
Platinovou desku. Je to zpěvák se znělým hlasem v tenorovém rozsahu,
s hlasem velmi příjemným, kultivovaným, pěstěným a schopným vyjádřit
mnoho různých nálad a emocí. Josef Zíma je dodnes ve svých 76 letech
aktivním muzikantem, který stále příležitostně vystupuje.
Děkujeme panu Zímovi za příjemný večer, který v kynšperském sále
vytvořil, a přejeme mu  pevné zdraví.
pen
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Zpráva z halových závodů
Dne 1. 11. 2008 proběhl VI. ročník Krajských halových závodů v Kynšperku nad Ohří pořádaný ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Kynšperská rybářská mládež ze ZŠ Kynšperk na těchto
závodech utvořila dvě čtyřčlenná družstva, která se utkala
v nelítostném boji o co nejvyšší bodové hodnocení. Proti
nim bylo jedno družstvo ze Stříbra, Božíčan, Ostrova,
Lokte a Kdyně.
Celkově se přihlásilo 29 dětí. V kategorii žákyň 2, žáků
21 a 6 dorostenců. Vyhrálo s přehledem družstvo těch
už nejostřílenějších z Kdyně s 1232 body. Putovní pohár
si tedy odvezlo družstvo z Kdyně. Druhé bylo družstvo
z Božíčan, získalo 1205 bodů. Třetí se umístilo družstvo
ze ZŠ Kynšperk ve složení Vladimír Jurygáček, Jakub
Jeřábek, Tomáš Řezáč a Michal Kratochvíl, které získalo
973 bodů. V jednotlivcích v nejpočetnější kategorii žáků
se na sedmém místě umístil Kuba Jeřábek, devátý Tomáš
Řezáč a jedenáctý Michal Kratochvíl. V dorostu náš Vláďa
Jurygáček byl první.
Velikou radost měly děti hlavně se získaných hodnotných věcných cen, které pomohla zajistit ZŠ Kynšperk
a MÚ Kynšperk.
Vítězný pohár za třetí družstvo bude opět uložen v síni
tradic v ZŠ Kynšperk nad Ohří.   
Děti byly rádi, že si mohly porovnat své síly s dětmi
z jiných organizací.   VII. ročník, bude za rok, a to  
31.10.2009.
Tyto závody jsou připraveny právě vždy na podzim, kde
si děti prověřují svoji připravenost na nadcházející závodní
období, které nebude hlavně pro naše závodníky lehké.
Petrův zdar

Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Rybář: Josef Holub
Ve čtvrtek 18. 11. 2008   jsem vytáhl na kynšperském plese
štiku 64 cm, mohl jsem lovit dál, a tak jsem pokračoval.
Asi za 1 hodinu se mi podařilo ulovit TOLSTOLIBIKA
BÍLÉHO míry: 1 metr, 18 kg.
Doba zdolávání bez mála ½ hodiny za pomoci jednoho
z rybářů, který mi jej pomohl podebrat.   
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Nadšení z prvních bodů
Začátky bývají těžké, to jistě každý dobře zná. Jinak tomu není ani ve sportu, o tom se na svém
prvním turnaji přesvědčili noví adepti našeho oddílu. Své první zkušenosti přijeli sbírat do Lubů David
Trnka a Jindra Klíma. Orientace mezi třicítkou účastníků jim mnohdy ještě dělala problém, ale vypořádali se s nároky překvapivě dobře. Systémy soutěží jim zatím mnoho neříkají, museli sbírat zkušenosti
také jako rozhodčí. I když zatím o taktice a strategii se nedá zatím hovořit, jisté rezervy jsou i ve znalosti
pravidel, ale kluci bojovali jako lvi. Odměnou, vedle radosti z vítězství a pochvaly trenéra byly i první
získané body do krajského žebříčku.
Na turnaj cestovali také zkušenější spoluhráči Trnka Tomáš a Lukáš Rustler. Od něj se očekával nejlepší výkon, ale tentokrát to nevyšlo. Na Lukášovu omluvu můžeme říci, že měl přetěžkou úlohu, když
los mu přisoudil nejtěžší soupeře do základní skupiny. Utkal se oběma  finalisty hlavní soutěže a ve finále
soutěže útěchy znovu podlehl nejtěsnějším rozdílem třetímu ze skupiny. Starší z bratrů Tomáš postoupil
mezi osm nejlepších, podobně jako Jindra Klíma. Jindra byl svým bojovným soustředěným výkonem
velikým, příjemným překvapením. Mnoho nechybělo a postaral by se o velikou senzaci. K postupu mezi
nejlepší čtyři hráče mu v prodloužení páté sady chyběly dva body. Jindra dokázal dotáhnout už dvou
setové manko. Skvěle vstoupil do turnaje také David Trnka. Hned ve svém premiérovém zápase vyhrál,
a i když na postup to zatím nestačilo, zaslouží také pochvalu.
Vedle slušného umístění, stojí za zmínku nasazení a zájem o hru. Na to, že kluci mají dosud málo
natrénováno, hráli na hranici svých možností a jsou příslibem do budoucna. Poděkování patří jistě
tatínkovi Klímovi, který se postaral o dopravu a pomáhal udržet tuto malou „smečku na uzdě“.
Další „bodovák“ mají mladší žáci 4.ledna pravděpodobně v Aši. Vyvrcholením snažení by měla být
účast na krajském mistrovství jednotlivců 7. února v naší sportovní hale. Věřím, že náš oddíl dodá
několik dokonale připravených borců.     
Bratři Tomáš a David Trnkové,Lukáš Rustler a Jindra Klíma. Určitě to nebylo jejich poslední slovo.

Letošní cíle jsou mnohem skromnější
V minulé sezoně se divizní A družstvo určitou
dobu pohybovalo na druhé příčce tabulky a nabízela
se možnost startu ve třetí lize. Hráči však usoudili,
že současná výkonnost neodpovídá nárokům této
soutěže, že by to bylo plýtvání prostředky. Zásluhou
nedůslednosti a amatérských chyb vedení družstva
skončil celek ve středu tabulky.
Úspěchu dosáhlo B družstvo, které si vybojovalo
účast v krajském přeboru I. Třídy. Další dva celky
skončily v okresním přeboru ve středu tabulky.
Družstva dorostu, starších i mladších žáků se
stala přeborníky kraje a zajistila si účast na mistrovství České republiky. Sezonu zahajovali na nejvyšší
příčce svých kategorií dorostenec V. Galek, starší žák
Rohlík a mladší žák Košata. Několik dalších hráčů
drželo skvělé pozice. Dalo by se tak říci, co bychom
si ještě více mohli přát?
Nová sezona začala neuvěřitelným způsobem.
Hráč A celku Černík bez uvedení důvodu nezahájil
vůbec přípravu, ještě větší překvapení spoluhráčům
přichystal vedoucí družstva Medvecký. Přeborník

našeho okresu opora celku oznámil, že přestupuje
do Baníku Svatava… Nejen, že se oslabilo o dva
hráče Ačko, ale přirozeně také druhé družstvo, které
předešlou sezonu tak lopotně bojovalo o postup!
Snad k záchraně, o kterou budou bezpochyby oba
celky bojovat, pomohou uzdravený veterán Volf
a po novém roce chystaná  posila.
Nepochopitelně se zachovali také úspěšní hráči
mládežnických kategorií. Nechce se věřit skutečnosti,
že novou sezonu zahájil pouze Vojta Galek, který
však už přešel mezi dospělé! Později, když už byly
rozehrané soutěže, se někteří „ráčili“ přijít podívat
a zatrénovat si. Zřejmě se s některými „puberťáky“,
kteří neví, co chtějí, budeme muset rozloučit. Třeba
to půjde i bez nich.
Naštěstí důkazem, že zájem o náš sport trvá, je
příchod několika malých nadšených žáčků. V příštím roce náš oddíl oslaví padesát let činnosti a určitě
tito adepti naváží na minulé úspěchy.
Oldřich Volf
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Také dorostenci jsou mistry kraje

Závěr minulého roku byl pro naše stolní tenisty
mimořádně úspěšný. Podobně jako starší žáci, završilo
družstvo dorostenců své snažení, získali mistrovský
titul a vybojovali si právo zahrát si mezi elitou na mistrovství republiky. Po dvou stříbrných medailích se
Vojta Galek, Tomáš Vítek a Tomáš Rohlík dočkali.

V Aši se bojovalo o tituly starších žáků

Zimní přestávku mistrovských soutěží družstev
využívají k turnajům jednotlivci. Jiskra  Aš pořádala  
přebor kraje st. žáků. Samozřejmě nechyběli ani naši
hráči, neztratili se, ale čekali jsme asi více.   Krůček
k zisku titulu chyběl  Rohlíkovi ve dvouhře  i čtyřhře.
Ve finále 2 : 3 podlehl podobně jako vloni Skálovi
z Lubů. Letos se tito soupeři střetli třikrát pokaždé,
zvítězil náš hráč… Skála s Ramsauerem Aš pokazili
naší dvojici radost také ve finále. Krb s Rohlíkem
na soupeře nestačili. Po více než roční pauze se ke st.
tenisu vrátil Gelbič a hned spolu s Pozůstalem z Chebu
získal bronzovou medaili.

První krajský bodovací turnaj se konal
v naší hale

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

V Sadově opět o dorostenecké tituly

V sobotu 12. ledna se do Sadova  vrátili dorostenci, aby tentokrát bojovali o pět titulů v soutěži
jednotlivců. Zlatá, stříbrná a bronzová medaile to je
konečná bilance naší dvojice. Bohužel nemoc zasáhla
do nominace a tak z pěti nominovaných bojovali
pouze obhájce Vojta Galek a Tim Knorek. Knorek
se soutěží nezúčastňuje a tak jeho první bronzová ze
čtyřhry je jistě povzbuzením. Titul ve smíšené čtyřhře
přivezl do Kynšperka Galek, kterému sekundovala K.
Illesová ze Sokolova. Titul Vojtovi unikl, až ve finále
kde tentokrát nestačil na ašského Kovačiče.

Žáci zdá se ustupují z pozic

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

Cvičíš, cvičím, cvičíme …

Děti potřebují pohyb , to ví v dnešní době  asi  každý.  Hvězdičky a sluníčka  z naší mateřské školy  Školní, ho
díky vstřícnému přístupu   TJ Slavoje v Kynšperku nad Ohří , mají dostatek. Můžeme každý čtvrtek dopoledne  
navštěvovat sportovní halu.
Už od září slýchaly paní učitelky otázku : „ Kdy půjdeme zase do tělocvičny ?“
Den  „D“ nastal 23.10.2008.
V tělocvičně jsme si zahráli na dopravní prostředky při rozehřátí , protáhli si celé tělo při cvičení s gumou
jako na kolotoči, a nakonec jsme se  vydali na překážkovou dráhu do pohádky  „ O Palečkovi“ .
Tady jsou některé dojmy našich dětí :
Líbilo se mi chodit  a  klouzat se po lavičce.
V tělocvičně se mi líbí běhat , je tam hodně místa.
Nejvíc se mi líbilo , jak jsme si hráli na dopravní prostředky.
Místní  TJ , naštěstí pro naše děti , podporuje vytváření kladného vztahu k pohybu, proto patří naše poděkování vedení TJ Slavoje v Kynšperku nad Ohří  a  také panu Fibigerovi, který se o nás každý čtvrtek  vzorně stará.
Děti a učitelky MŠ Školní Kynšperk nad Ohří.
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Co sportovkyně v našem městě ?
Rád bych v tomto článku věnoval pozornost krásnější části
členů sportovní organizace našeho města. Blíží se období, kdy bývali
muži k něžnější části populace nápadně pozornější než obvykle.Dnes
už se MDŽ neslaví, máme jiné možnosti. Dříve jsme odmítali dědu
Mráze,dnes k nám cestuje z opačné strany santa Klaus.Můžeme slavit
svatého Valentýna, nebo halovín /bojím se , že to nedokážu správně
vyslovit natož napsat /. Já jsem naivní a stále věřím na Ježíška. Pokud
dámy také MDŽ neslavíte, přijměte tyto řádky, možná malé vyznání
jako dárek prostě k všednímu dni, nebo při příležitosti šedesáti let
trvání organizované tělovýchovy v našem městě.
Přiznejme si bohužel, že působení žen v naší organizaci není
příliš slavné. Nerad bych použil slovo trapné. Podle mého názoru je
to vina a ostuda mužů! On to není problém pouze našeho města, je
málo klubů, které jsou v tomto ohledu na tom lépe. Proč tento problém odbýváme mávnutím ruky a slovy „je jiná doba“? Jiná doba
byla vždycky a vždycky bude. Jsou to kecy, muži jsou líní. Co děláme
pro to, aby žen na sportovištích přibylo? Vzpomínám, když, jsem byl
mladý chtěli jsme sportovat. Měli jsme mizerné podmínky – ve srovnání s dnešními, nevadilo nám to. Také jsme chodili s děvčaty, a naší
snahou bylo přivézt je do tělocvičny, na hřiště. Dnes kluci kvůli děvčeti sportu zanechávají u děvčat je to skoro pravidlem.
Bývaly časy, kdy stolní tenistky našeho města patřily ke špičce
v kraji, Skvěle si vedly volejbalistky, ženy pravidelně cvičily v oddílu
základní tělovýchovy. Dnes si stolní tenisté hýčkají jedinou „ kytičku“,
šachy jak se zdá jsou pro ženy příliš komplikovanou hrou. Na tenisových kurtech se občas mihne jedna, dvě pěkné tvářičky… Představa,
že někde hrají kopanou děvčata nám připadá jako Jiříkovo vidění.
Zdá se to neuvěřitelné, že ještě oddíl volejbalu, tedy spíše volejbalistek soutěží v pravidelných soutěžích. Nedaří se vždy tak, jak by si
děvčata přála, to ve sportu bývá, ale proč nepomohou bývalí aktivní
hráči, kolegové? Kde jsou zalezlí? Kolik měl oddíl členů ? Umřeli ?
Nepřijdou ani pomoci při instalaci těžkých sloupů před utkáními,
nepřijdou poradit,ani zafandit? Je to ostuda.
Zaslouží si více pozornosti a uznání! Cožpak už nás nezaujme
ani podívaná na pohybující se krásná děvčata? Když pak víme, že
mnohé hráčky jsou maminkami, starají se o domácnost, podstrojují
taťkovi…Některá děvčata studují, snaží se pečovat o svá sportoviště,
pak musíme smeknout. Obdiv patří zvláště vedoucí děvčat, Yvetě
Milfaitové trenérce, organizační pracovnici, věřím, že i pokladní
a člence VV TJ Slavoj. Ta navíc zvládá studium na vysoké škole.
Nejde však pouze o současné sportovkyně,dík zaslouží všechny
ženy, které v minulosti v naší TJ působily. Nejen však sportovkyně,
připomeňme si kolik volného času při práci pro naší TJ odvedou
například pí. Chalupová v oddílu stolního tenisu. Zasvěcení tvrdí
dokonce, že bez obětavé práce paní Wagnerové by v našem městě
kopaná zanikla ! ? Kolik znáte funkcionářů, kteří obětují více času?
Poděkujme také manželkám, přítelkyním, které měly s námi a naším
koníčkem tolik trpělivosti. A co bývalé zaměstnankyně sportovní
organizace? Paní Bouzková, Kuželková, Štuková, před dávnými
roky nekompromisní správcová M. Bouzková. Obávám se, že jsem
na někoho zapomněl, snad prominou. Vám všem dámy patří poděkování a hluboká poklona.
Je pravda, že získat pro sport v našem městě děvčata je složitější než jinde. Tak jako nejlépe pohybově nadané kluky přitahuje
fotbal, tak snahou všech dívek je stát se „krásnou“ majorettkou. Snad
podvědomí maminek ovlivňuje představa, že z dcerky bude snadněji modelka či manekýnka, možná, že je to prostě potřeba pohybu.
V každém případě jejich úspěchy jsou obdivuhodné a je to krásná

podívaná. Trénuji „stádečko“ malých sportovců, ale při představě
připravit takové množství mladých dámiček na úspěšné vystoupení
mně přepadá panika. Obdivuhodné!
Můžeme si myslet, že je štěstí , že majorettky pokud vím, končí
v juniorském věku, že nemají oddíl seniorek. Tam je naše šance.
Věřím, že děvčatům bude chybět kolektiv, pohyb, potřeba soutěžení.
Právě tyto vlastnosti pro sport potřebujeme.Rádi jednou děvčata přivítáme ve svých řadách i za cenu, že jim budeme při jejich činnosti
„pouštět reprodukovanou hudbu“.
Možná, že se někomu mohou zdát některá slova poněkud
tvrdší, některé příměry nepřesné, nadsazené. Nechci se nikoho
dotknout, mým přáním je muže probudit, vyprovokovat k aktivitě.
Udělejme víc pro naše ženy zaslouží si to.                   Oldřich Volf

FOTBAL

Výsledky:
25. 10. 2008 Muži: Kynšperk - Vojtanov 4:3 Branky:
2Šefl,Samek,Kolov
28. 10. 2008 Dorost: Kynšperk - Vintířov 2:2 Branky:
Packert,Lhota Jan
1. 11. 2008 Muži: Žlutice - Kynšperk 4:0
2. 11. 2008 Dorost: Dalovice - Kynšperk 2:5 Branky:
3Orgoník,Kardoš,Vlastní
8. 11. 2008 Muži: Kynšperk - Lipová 0:3
8. 11. 2008 Dorost: Př.U.-Kynšperk - D.Rychov 1:3
Branky: Packert
Podzimní tabulka Muži
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Chodov B 13 9 3 1 41: 20 30
( 12)
2. Žlutice
13 8 2 3 45: 32 26
( 8)
3. Bukovany 13 8 1 4 38: 26 25
( 4)
4. Loket
13 7 2 4 24: 17 23
( 2)
5. Útvina
13 7 1 5 40: 30 22
( 1)
6. Bečov
13 6 4 3 23: 18 22
( 1)
7. Kynšperk
13 6 2 5 33: 35 20
( -1)
8. Dalovice
13 5 3 5 37: 29 18
( -3)
9. Hrozňatov 13 5 3 5 39: 34 18
( 0)
10. Lipová
13 5 3 5 29: 28 18
( 0)
11. Sedlec
13 3 3 7 26: 44 12
( -6)
12. Vojtanov
13 3 1 9 30: 47 10
(-11)
13. Pila
13 2 3 8 16: 28 9
( -9)
14. Teplá
13 1 1 11 13: 46 4
(-14)
Podzimní tabulka Dorost
. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Kr.Poříčí
9
7 0 2 34: 20 21
( 6)
2. Bochov
9
6 2 1 38: 13 20
( 5)
3. Kynšperk
9
5 3 1 31: 18 18
( 3)
4. Vintířov
9
5 2 2 39: 12 17
( 8)
5. Vojkovice 8
4 0 4 29: 25 12
( 0)
6. Buldoci D 9
4 0 5 24: 23 12
( 3)
7. Loket
9
3 3 3 21: 25 12
( 0)
8. Nové Sedlo 9
2 1 6 22: 25 7
( -8)
9. Bečov
9
2 1 6 15: 42 7
( -8)
10. Dalovice
8
0 0 8 3: 53
0
(-15)
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VOLEJBALOVÉ OKÉNKO
Kynšperské ženy bez porážky !!!

V podzimní části okresního přeboru žen ve volejbalu si ženy ,,B“ vedly skvěle. Podzimním kolem
prošly bez porážky. Ženám ,,A“ se tentokráte nedařilo, ale není všem dnům konec.Věříme, že se jim
v jarní části povede lépe.
Družstvo ,,B“:
Milfaitová Yvetta - nahrávačka ( kapitánka)
Milfaitová Iva - smečařka
Reinholdová Petra - blokařka
Brabencová Lenka - blokařka ,smečařka
Brabencová Alexandra - smečařka
Gallová Michaela - smečařka
Bednářová Jitka - smečařka

Tabulka okresního přeboru žen po podzimní části
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
TJ Baník Svatava
ŠVK při I. ZŠ Habartov
VSK Baník Sokolov B
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
TJ Spartak Chodov

utkání
5
5
5
5
5
5

V
5
3
3
2
1
1

P
0
2
2
3
4
4

S
0
0
0
0
0
0

sety
15:5
12:9
12:9
8:10
6:12
5:13

míče
463:373
462:414
427:430
395:418
384:414
332:414

body
10
8
8
7
6
6

Krajský přebor juniorek.

Juniorky utrpěly v  prvním kole krajského přeboru jednu porážku. Dvěma výhrami si zatím zajistily
druhou příčku v tabulce.
Výzva rodičům!!!! Přiveďte své děti (třetí a čtvrtá třída)do volejbalové přípravky, kterou vede
Mgr. A.Brabencová  každé úterý od 16.00 hod. v malé tělocvičně ZŠ.  
Přejeme všem čtenářům zpravodaje
a příznivcům sportu krásné prožití svátků vánočních.

Za oddíl volejbalu Y. Milfaitová

„ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
FOTBALOVÝ TURNAJ”
KDY?: 27. prosince 2008
KDE:? SPORTOVNÍ HALA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Při vyhovujícím počasí se turnaj odehraje na umělém
povrchu třetí generace, taktéž u sportovní haly.
STARTOVNÉ: 100,- Kč
ZAPLATIT STARTOVNÉ DO 20. 12. 2008
TURNAJ JE OMEZEN NA POČET MUŽSTEV
KONTAKT – POŘADATEL
Roman Bělunek, tel. č. 603 394 512

Policie, hasiči
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Policie
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovala od 16. října do 3. listopadu
celkem 8 trestných činů

1 případ zanedbání povinné výživy
1 případ napadení mezi odsouzenými ve věznici Kolová
1 případ krádeže peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí ve vlaku
1 případ fyzického napadení v ulici Dlouhá v Kynšperku nad Ohří
1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
Policisté zadrželi pachatele, kteří kradli stavební materiál u základní školy.
Nejvážnějším případem je vloupání do základní školy, kde pachatel odcizil finanční hotovost a elektroniku. Škoda přesáhla 100.000,- Kč

Upozornění:

Policie žádá občany, aby neparkovali svá vozidla v rozporu s dopravními předpisy. V poslední době
jsme obdrželi několik stížností, zejména na parkování v ulici K. H. Borovského a Tyršova. Při stání musí
zůstat volný jízdní pruh široký 3 metry pro každý směr jízdy.

npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 22. 10. do 5. 11. 2008
*
22. 10. 2008
Zásah SDH - Technická pomoc Jednotka provedla
zajištění místa zásahu po té, co větev poškodila veřejné
osvětlení
*
30. 10. 2008
Zásah SDH - Dopravní nehoda Jednotka likvidovala
následky dopravní nehody
*
31. 10. 2008
Zásah SDH - Planý poplach Jednotka byla povolána
k požáru v Libavském Údolí, ale na místě zjištěno, že se
jednalo o planý poplach

*
5. 11. 2008
Zásah SDH - Odstranění ropné látky Jednotka likvidovala naftovou skvrnu na parkovišti u zeleniny

J. Zeman

Infocentrum
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Infocentrum a výstavní síň Panský dům
Maxima Gorkého 1, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
tel: 352 693 489, fax 352 324 272, email: mkskynsperk.info@volny.cz

Provozní doba infocentra a výstavní síně:

po – pá 9.00 – 12.00 13.00 - 17.00, so 13.00 – 17.00,
STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO
Vstupné do výstavní síně: děti do 6 let zdarma,
školní kolektivy 5,- Kč, ostatní 10,- Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Každý měsíc naleznete v kynšperském zpravodaji
POUKÁZKU, kdy po předložení této poukázky
v pokladně Panského domu mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.

VÝSTAVY:
6. – 31. 12. 2008..............................................................
A – AKT, LIDÉ VE FOTOGRAFII
„Analog versus Digi”
- výstava fotografií
Jarmila Hasová, Jaroslav Fiřt, Tomáš Peterka, Miroslav Vrba, Pavlína Vrbová, Jan Mlčoch, Ing. Josef
Hoffmann
- vernisáž v sobotu 6. 12. od 14.00 hod.
7. – 31. 1. 2009 ...............................................................
„SVĚT KOLEM NÁS”
- výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
- vernisáž  ve středu 7. 1.2009 od 17.00 hod.

5. – 28. 2. 2009................................................................
„prostě: afrika”
Jaroslav Tišer  
- výstava fotografií
- vernisáž  ve čtvrtek 5. 2.2009 od 17.00 hod.
- od 17.30 hod. přednáška s promítáním diapozitivů Zimbabwe, Namibie, Národní parky
4. – 28. 3.2009 ................................................................
„KRAJINY A ZÁTIŠÍ”
Tomáš Škvarenina
- výstava obrazů

Cestovní agentura v Panském domě...................

- v  průběhu prosince 2008 k dispozici nové katalogy cestovních kanceláří: F&K Sokolov, FIRO
TOUR Chomutov, EVROPA Horní Slavkov,
ĽUBICA Sokolov
- Využijte slev na první moment
- Jaro, léto, podzim, zima, poznávací, pobytové, tradční i netradiční země, letecky, autokarem či vlastní
dopravou
- Katalogy i zakoupení zájezdu, lze v infocentru
v panském   domě  
Za infocentrum a výstavní síň
Šárka Pencová

✂

Mlčoch
Jan

Peterka

Fiřt
Jaroslav

Tomáš

Hasová
Jarmila

6/12 — 31/12 08

Analog versus Digi

vernisáž 6/12 od 1400 hod.

Pospíšil

LIDÉ VE FOTOGRAFII

Lukáš

Hofman

Vrbová

Vrba

vás zve na výstavu

Josef

Pavlína

Miloslav

výstavní síň Panský dům Maxima Gorkého 1 • Kynšperk n. Ohří

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:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00
POZOR 31.12.2008 půjčovní doba 8.00-12.00hod.
Novinky na policích
PRO DĚTI
E. Carvani - . W.T.T.C.H. Expedice Smaragdový pták,
M. Berger – Naděje v hedvábné hřívě, Driscoll, L.
– Dupíkův nový kamarád, J. Karafiát – Broučci, V.
Kocourek – O hrbáčkovi Alenovi, J. Bobák – Dávné
pověsti národa českéhon II., J. Vrabec – Koník Hvězdička,    
Naučná lit. pro děti
T. Deary – Děsivé dějiny, M. Pitro – Děsné české
dějiny
PRO DOSPĚLÉ
Historie
B.Wood – Strážkyně tajemství, L. Vaňková – Kdo
na kamenný trůn, J. Plaidy – Válka královen, V. Vondruška – Román o růži
Romány pro ženy
E. Dreyer – Budu tvůj stín, S.Townsend – Královna
Camilla, C. Coulter – Kouzlo Kalypsa 2, T. KelerováVasilková – Máma pro Veroniku, M. Váňová – Past,
V. Pittnerová – Ve svatební noci, D. Koomson – Bon-

✂

bony k snídani, A. Bassett – Uspěchané zásnuby, S.
Brown – Adamův pád
Detektivky napětí thrillery
J.A. Jance – Ďábelská pavučina, I. Johansen –
Na útěku, J.Patterson – Šestý cíl, J. Braun – Kočka,
která věděla kudy kam, A. Christie – Vánoce Hercula
Poirota, T.J. MacGregor – Oběšenec, J. Katzenbach   Vražedné alibi, K. Reichs – Kosti v písku, D. Morrell
– V pasti, B. Starling – Zatmění, H. Laurie – Obchodník se smrtí, J. Oldfield – Černý blesk, L. Fairstein
– Vražedný žár
Současní čeští autoři
M. Viewegh – Román pro muže, H. Pawlowská –
Zanzibar
SCI – FI
G. Nix – Klíče od království-Úděsné úterý a Sychravá
středa
NAUČNÁ LITERATURA
D. Čermáková – Popelka Libuše Šafránková, H.Banzhaf – Základní kniha o tarotu, K. Holásková  –
Kočárky,proměny historického kočárku, P. Rypota
– Obrazový lexikon čtení z ruky
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury
P. Soukupová – K moři, M. Hrala – Ruská moderní
literatura 1890-2000, J. Černý – Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky
Těšíme se na Vaši návštěvu
za knihovnu Irena Zolotarová

poukázka
Po předložení této poukázky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit
na 1 vstupenku 2 osoby.
vstupenka  je v hodnotě
10,-Kč

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
PROSINEC 2008
sobota 6. – 31. 12. .......... ve výstavní síni Panský dům

A – AKT LIDÉ VE FOTOGRAFII

„Analog versus Digi”
- výstava fotografií
- vernisáž v sobotu 6. 12. od 14.00 hod.
Jarmila Hasová, Jaroslav Fiřt, Tomáš Peterka, Miroslav Vrba, Pavlína Vrbová, Jan Mlčoch, Ing. Josef
Hoffmann
sobota 6. 12. od 17.00 hod. ........................ v sále kina

ČERTOVSKÁ POHÁDKA

- vstupné v předprodeji 190,- Kč, v den konání
230,- Kč
- předprodej vstupenek od  24.11. v kině
PŘIPRAVUJEME AKCE MKS LEDEN 2009................
středa 7. – 31. 1. 2009 .. ve výstavní síni Panský dům

„SVĚT KOLEM NÁS”

- práce dětí výtvarného oboru ZUŠ      
- vernisáž ve středu 7. 1. 2009  od 17.00 hod.    
sobota 10. 1. 2009 od 18.00 hod................ v sále kina

KONCERT MLÁDEŽNICKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU

- u příležitosti 777. výročí založení města Kynšperk
nad Ohří
- vstupné dobrovolné

sobota 17. 1. 2009 od 20.00 hod. v. zimní zahradě kina

9. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

- divadelní představení
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
-  vstupné 25,- Kč
-  předprodej vstupenek od 18. 11. v kině
středa 17. 12. od 19.00 hod.......................... v sále kina

BONI PUERI

VÁNOČNÍ KONCERT ČESKÉHO CHLAPECKÉHO SBORU

- recesistický ples MKS  a ZUŠ Kynšperk nad Ohří
- vstupné 100,- Kč
- předprodej vstupenek od 2. 1.2009 v kině             
pondělí 19. 1. 2009 od 17.00 hod. . ............ v sále kina

PAVEL KOŽÍŠEK & MARTINA POULÍČKOVÁ
„S kouzly kolem světa”
- vstupné v předprodeji 65,- Kč,
v den konání 100,- Kč
- předprodej vstupenek od 2. 1.2009 v kině

KINO
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2008
POZOR !!!
OD PROSINCE BUDE KINO PROMÍTAT V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK
úterý 2. 12. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

NESTYDA *

úterý 9. 12.................................................. v 16.30 hod.

SISSI A YETTI *

Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném
světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že to
nemůže být ani pravda. Vše je dokonalé. Všeho
je dostatek – peněž na zátop, čokoládových kuliček na golf. Občas musí sice císařský pár vládnout
a reprezentovat, ale to vše je ve světě Sissi a Franze
„úžasné“. Dokud se nezačnou objevovat temná
mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna Sissi je unesena. Animovaný/komedie.
Hrají: Michael Herbig, Rick Kavanian a další.
Něm, MP, vstupné 30,- Kč, délka 85 min.
úterý 9. 12. ...............................................ve 20.00 hod.

POLOČAS ROZPADU *

Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech
předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní
předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy
úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez opravdové lásky
utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé
milence s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad tohle láska? Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška, Emília Vášáryová a další. ČR,
MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 88 min.
čtvrtek 4. 12. ............................................ve 20.00 hod.

SEZNAMTE SE S DAVEM *

Joshovi je dvanáct a je vášnivým astronomem
amatérem. Jednoho večera na nebi objeví rychle
se přibližující malý meteorit, který nakonec
skončí v jeho akváriu mezi rybičkami. To Josh
ještě ale netuší, že tohle je jen začátek. Hrají:
Eddie Murphy, Elizabeth Banks, Gabrielle Union
a další. USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 91 min.

Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu
vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti
z našeho života. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci
se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem
- jakoby mimoděk - dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní
s neúprosnou pravdou. Hrají: Ján Kroner, Klára
Trojanová – Pollertová, Iva Janžurová a další. SR,
MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 106 min.
čtvrtek 11. 12. ..........................................ve 20.00 hod.

MÁJ *

Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a kameramana F. A. Brabce je koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Tento projekt
v mnoha ohledech navazuje na film „Kytice“,
který v době svého uvedení slavil s návštěvností
přes 600 000 diváků na české poměry výrazný
divácký úspěch. Podobně jako Kytice je i námi
připravovaný projekt „Máj“ především odvážným autorsko-režisérským nápadem. Hrají:
Matěj Stropnický, Sandra Lehnertová a další. ČR,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 76 min.
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2008

úterý 16. 12. ...............................................v 16.30 hod.

VESMÍRNÍ OPIČÁCI *

čtvrtek 18. 12. ..........................................ve 20.00 hod.

DĚTI NOCI *

Ofka (Martha Issová) propadla zvláštní letargii:
zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy
pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit šalebné
pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit
v dusnou past. Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl,
a další. ČR, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 84
min.
úterý 23. 12. ...............................v 11.00 a v 16.30 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl
nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď
je ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne
vyřešit jen opravdový hrdina. Do služby je tedy
povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta
Ham Třetí , který by měl mít ty správné předpoklady k záchraně projektu. Jenže Ham je původem
cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna dvakrát
nestojí. Hrají: v českém znění: Vojta Kotek, Lucie
Vondráčková a další. USA, MP, vstupné 30,- Kč,
délka 80 min.
úterý 16. 12. .............................................ve 20.00 hod.

KATYŇ *

Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém
právě dokončeném filmu Katyň zpracoval jednu
z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr
22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla
sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. Kolem
katyňského masakru vznikla řada kontroverzí
a nejasností. Hromadné hroby obětí odhalili
Němci v roce 1941. Moskva na oplátku z masakru obvinila Němce, západ o masakru mlčel...
Rusko až po padesáti letech mlčení v roce 1990
přiznalo, že Stalin vraždy polské vojenské a společenské elity opravdu nařídil. Hrají: Joachim
Paul Assböck, Andrzej Chyra, Artur Zmijewski
a další. Pol, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 126
min.

PRAHY*

Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D
animovaný film, který je zároveň i prvním v celé
východní Evropě. Rodinná komedie Kozí příběh Pověsti staré Prahy se odehrává v české středověké
metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se
legend a teprve začíná dostávat svou majestátní
tvář. Hrají: v českém znění: Matěj Hádek, Mahulena Bočanová a další. ČR, MP, vstupné 30,- Kč,
délka 81 min.

30. 12. 2008 kino nepromítá
MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena
vždy hodinu před představením, předprodej začíná
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je ori-
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entační. * = uplatnění volného vstupu na kartu.

PŘIPRAVUJEME LEDEN

Úterý 6. 1. ......................................................................
OKO DRAVCE
v 16.30 a ve 20.00 hod.
Čtvrtek 8. 1.....................................................................
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ve 20.00 hod.
Úterý 13. 1......................................................................
MADAGASKAR II.

v 16.30 hod.
Úterý 20. 1......................................................................
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
v 16.30 a ve 20.00 hod.
Čtvrtek 27. 1...................................................................
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3
v 16.30 a ve 20.00 hod.
Čtvrtek 29. 1. .................................................................
MAX PAYNE
ve 20.00 hod.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz
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Přednáška s živými exempláři na Základní škole
v Kynšperku nad Ohří
Jmenuje se Milan Zaleš a pochází z Kladna. O sokolnictví se zajímá již od dětství a v roce 1987 zdárně složil
sokolnickou zkoušku. Profesionálně začal provádět ukázky
výcviku dravců v roce 1993 u loveckého zámku Ohrada
v Hluboké nad Vltavou, dále v Rakousku na zámku Schwarzenau a od roku 1995 do roku 2005 na státním hradě Rabí.
V roce 2006 dostal nabídku od Zoologické a botanické
zahrady města Plzně. V současné době vlastní cca 35 exemplářů. K nám do školy přivezl čtyři dravce, které představil
našim žákům. Ukázka byla velice zajímavá, ale i poučná, což
potvrdili učitelé přírodopisu.
Puštík bělavý (Strix uralensis) jeden z největších puštíků jmenuje se Čenda. Právě Čenda nahradil Kubíčka, výra
velkého, který minulý rok zemřel na infarkt.
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) patří mezi největší
dravce vyskytující se v ČR.
Samice jménem Mařenka, odchována na jaře roku 1999
v Chomutovském lesoparku.
Káně lesní (Buteo buteo) našeho nejběžnějšího dravce
zastupuje samice Zuzanka.
Káně se dá pro ukázky velice snadno vycvičit. Často
ji můžete spatřit, jak krouží nad polem nebo vysedává
na zemi. Váží přibližně 1 kg a má rozpětí až 130 cm.
Raroh velký (Falco cherrug) pro své univerzální vlastnosti ceněn v sokolnictví. Raroh velký se používá
k lovu kachen, bažantů a zajíců. Váží přibližně 1 - 1,3 kg a má rozpětí křídel až 130 cm.
Jana Tomsová
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Usnesení Rady města
Kynšperka nad Ohří ze dne 29. října 2008
(upravená verze)

č. 311

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6/2008/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu
roku 2008 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 314

1. s c h v a l u j e

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku
ve výši 103 861,68 Kč, vyřazení z operativní evidence
ve výši 8 065,90 Kč z majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525 a

2. u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525
vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené
fyzické likvidaci předat do pokladny městského úřadu.

č. 315

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti se zpětnou účinností
od 16. 10. 2008 do 31. 12. 2008, kdy sjednaným pracovním
úkolem je úklid Domu s pečovatelskou službou, v ulici
Zámečnické čp. 501, Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 317

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. TMP/06/984/N mezi
Kynšperkem nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 318

1. s c h v a l u j e

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín 4, IČ 27232425, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 319

1. s c h v a l u j e

výjimku z čl. II, bodu 4) Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku města Kynšperk nad
Ohří a souhlasí s vrácením kauce uhrazené na pronájem
bytu č. 3 na Nám. Míru čp. 23 v Kynšperku nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadateli.

č. 320

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 2, ul. Zámečnická čp. 501,
Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemcem dohodou
ke dni 31. 10. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadateli.

č. 321

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 12 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.
882 v Kynšperku nad Ohří do nájmu na dobu určitou 1 rok
s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 65,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 323

1. s c h v a l u j e

uzavření smluv o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenými fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání:
a) smlouva č.: podnikatel: sídlo: IČO:
202/2008 MVDr. Václava Molcarová, Revoluční č.p. 609,
357 35 663 59 091 Chodov u Karlových Varů
s účinností od 1. 8. 2008 - na dobu neurčitou,
b) smlouva č.: podnikatel: sídlo: IČO:
203/2008 Van Hung Nguyen, Čapkova č.p. 1656/16382,
350 02 Cheb 279 78 818
s účinností od 1. 11. 2008 - na dobu neurčitou,
c) smlouva č.: podnikatel: sídlo: IČO:
204/2008 Petr Juha, Libavské Údolí č.p. 58, 357 51 Kynšperk nad Ohří 182 61 281
s účinností od 1. 11. 2008 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi
města výše uvedené smlouvy k podpisu. Termín: do 15. 11.
2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.
Ing. Josef Baron 		
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva
města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č.2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří
Rada města Kynšperka nad Ohří se na svém zasedání dne 12.11.2008, usnesením č. 335 usnesla vydat na základě § 27
odst.6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a §102 odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ( obecní zřízení), toto nařízení:
b) Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich
Článek 1
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdRozsah odstraňování závad ve schůdnosti místních komunost odstraňováním sněhu a náledí:
nikací a průjezdních úseků silnic.
1) ulice Pod Domovem na parcele č. 491 k.ú. Kynšperk nad
a) Pro potřeby provádění zimní údržby jsou místní komuOhří
nikace rozděleny (s ohledem na intenzitu provozu,
vedení linek autobusové dopravy, dopravní význam 2) stezky na Zámeckém vrchu na parcele č. 525/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří
atd.) do tří pořadí důležitosti, a to:
3) komunikace od Sokolovské ulice směrem na Kukačku
I. pořadí důležitosti - místní komunikace v délce
na parcele č. 838/1 a 838/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří
6 500 m – v grafické příloze č.1
značeno červeně
4) komunikace ulice Pod lesem za mostkem přes Suchý
II. pořadí důležitosti - místní komunikace v délce
potok na parcele č. 1553/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří
8 800 m – v grafické příloze č.1
značeno zeleně
5) chodník ( naučná stezka) nad rybníkem Sýkorák na parcele č. 1217/1,1223/1 a 1223/2 k.ú. Kynšperk nad Ohří
III. pořadí důležitosti - místní komunikace v délce
6) komunikace z Bezručovy ulice k bažantnici na parcele č.
14 300m –v grafické příloze č.1
značeno žlutě
1298/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří
pořadí:
7) komunikace z Dolní Dobroše do ulice Na hrázi na parMístní komunikace a chodníky k veřejným dopravním
cele č. 1316 a 1317/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří
prostředkům, školám a zdravotnickým zařízením.
8) komunikace v Liboci – za železniční tratí směrem
1a - ul. Nerudova
12a - Palackého
k Ústavu sociálních služeb a k silnici na Horní Pochlo2a - J.K. Tyla
13a - Okružní
vice na parcelách číslo 11 v k.ú.Liboc u Kynšperka nad
3a - J.z Poděbrad
14a - cesty k lávce přes Ohři
Ohří,
4/2,5/1 a 159/1 v k.ú.Dolní Pochlovice
I,II,III
9) komunikace od čp. 50/42 v Pochlovická ulici, podél
4a - Nám. SNP
15a - U Pivovaru
zemědělského objektu na parcelách 147/3,137 v k.ú.
5a - J.Žižky
16a - Nádražní
Liboc u Kynšperka nad Ohří a p.č. 95 k.ú. Dolní Poch6a - Nám. 5.května
17a - J.A.Komenského
lovice.
7a - M. Gorkého
18a - Mládeže
c)
Schůdnost
na průjezdních úsecích silnic.
8a - Husova
19a - Školní
Schůdnost na průjezdních úsecích silnic, kde je sjízd9a - schody u Evang. kostela
20a - Zahradní
nost zajišťována jinými subjekty, bude zabezpečována
10a - Na Příkopech
21a - Chebská - chodníky
obcí pouze na vyznačených přechodech pro chodce
11a - Dlouhá ul.
22a - Sokolovská - chodníky
a v místech pro přecházení.
II. pořadí:
Místní komunikace a chodníky s menším provozem
Článek 2
1b - Svatopluka Čecha
7b – K.H.Borovského
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti místních komu13b - Staré Nám.
2b - J.Jiskry
nikací a průjezdních úseků silnic.
8b - M.Tyrše - chodník
14b - U Tavírny
Při výkonu zimní údržby se použije taková dostupná
3b - Prokopa Holého
9b - B. Němcové
technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám
15b - Pobřežní
4b - Malá ulička
a pořadí důležitosti komunikace.
10b - Knoflíková
16b - Hornická
Zejména se jedná o :
5b - Zámečnická
11b - Havířská
a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky.
17b- Pochlovická chodník 6b- P.Bezruče
Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, než jej
12b - Truhlářská
18b- Pochlovická část
provoz zhutní.
19b- Na Hrázi
S odklízením sněhu se začíná nejpozději, dosáhne-li vrstva
pořadí:
napadlého sněhu 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování
Místní komunikace - ostatní
sněhu opakuje. Na chodnících, které slouží výhradně chůzi,
1c - B. Smetany
5c - Pod Hřbitovem
se odstraňují resp. zmírňují závady ve schůdnosti na části
9c- Hejdukova
13c - Zámecká
chodníku a to v šíři nejméně 1,2 m. S posypem komunikací
2c - V.Nováka
6c - Slepá
a chodníků se začíná po skončení sněžení.
10c - Potoční
14c- Liboc,Chotíkov
b) Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev
3c - J.Suka
7c - Třebízského
posypem inertními (zdrsňovacími) materiály.
11c - F.Křižíka
15c – Štědrá
Posyp zdrsňovacími materiály se používá jako hlavní druh
4c- A.Dvořáka
8c – A.Jiráska
zimní údržby komunikací. Provádí se v šířce cca 3,5 m, pří12c - Strmá
14c – Zlatá
padně v celé šířce dopravního pruhu.
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Jako inertní (zdrsňovací) materiál pro posyp bude používán písek nebo drť. Nebudou používány materiály s průměrnou zrnitostí menší než 5 mm.
c) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev
za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů
Chemické posypy lze provádět pouze na komunikacích I.
a II. pořadí ( viz čl. 1) na schodech ve městě a vyznačených
přechodech pro chodce.
Jako chemický rozmrazovací materiál bude používána
technická sůl.
Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až
na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo
snížit mechanickými prostředky.
d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla
na místech, která jsou pro mechanizační prostředky
nepřístupná. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména
na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech a pod.

Článek 3

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic

1) Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci
nemovitostí povinni odstraňovat průběžně během dne,
ve kterém závada vznikla.
2) Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem vzniklé v průběhu nočních hodin, nepříznivými
povětrnostními vlivy ( např. náledí, sníh), jsou vlastníci přilehlých nemovitostí povinni zmírnit nejpozději
do 8- mé hodiny ranní.
3) Na ostatních chodnících provádí zmírňování závad
ve schůdnosti jejich vlastník ve stejných lhůtách jako
v bodu 1) a 2).

Článek 4

Účinnost.
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 1.12.2008
Ing. Josef Baron v.r.
René Bolvari v.r.
místostarosta
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 30.11. 2008

Ještě několik slov k zimní údržbě.

V jiné části tohoto zpravodaje se můžete seznámit se
zněním Nařízení obce Kynšperk nad Ohří číslo 2/2008
schválené radou města dne 12.11.2008, usnesením č.
335. V tomto nařízení, které do místních podmínek rozpracovává některá ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, si všimněte, které místní
komunikace nebudou v zimním období, což je od 1.11.
do 31.3. udržovány. Zejména se jedná o chodníky, pěšiny
a místní komunikace na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí. Dále jsou zde důležitá
ustanovení o povinnosti provést úklid do…….. (viz
nařízení obce). Toto ustanovení navazuje na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Toto ustanovení zní : „ Vlastník
nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím
nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit“.

Toto ustanovení tedy ukládá odpovědnost za škody.
Nikde nebyla přímo definována a stanovena povinnost vlastníků k odstranění, nebo zmírnění těchto uvedených závad. Existovaly dva výklady a dohady, kdo je
odpovědný za úklid a kdo to bude platit. Jasno do věci
vnesl až Ústavní soud, který svým nálezem zn. Pl US

11/06 ze dne 3.1.2007 rozhodl ve věci obecně závazné
vyhlášky města Louny ve prospěch tohoto města a připustil, že toto výše uvedené ustanovení zákona zahrnuje
i povinnost odstraňování, případně zmírňování, závad
ve schůdnosti pro vlastníky sousedních nemovitostí.
Tímto chci i reagovat na některé stížnosti z listopadového prvního sněžení, že na některých chodnících
město úklid sněhu nezajistilo. Jednalo se právě o takovéto chodníky, i když ve vlastnictví města.
Samozřejmě na frekventovaných chodnících bude město
úklid zajišťovat, obsluha stroje s radlicí nebude tuto
zdvihat na místech, kde by odhrnování sněhu provádět nemusela. Vlastníci sousedních nemovitostí se však
nemohou tohoto domáhat a sami jsou i nadále za úklid
a případné škody odpovědni. Kontrolu dodržování bude
provádět dle úkolu vydaného radou města Městská policie a majetkový odbor úřadu.
Součástí Nařízení obce č.2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří jsou
grafické přílohy, které byly zveřejněny od 14. do 30. 11.
2008 na úřední desce města Kynšperku a jsou zveřejněny na webových stránkách města www.kynsperk.cz a
jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě v Kynšperku nad Ohří.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří
ze dne 12. listopadu 2008
(upravená verze)

č. 324

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

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření (účetní uzávěrku) společnosti Správa
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k 30. 9. 2008, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 325

1. b e r e n a v ě d o m í

stav pohledávek města vůči Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o., k 31. 10. 2008.

č. 326

č. 331

1. s c h v a l u j e

změnu obsahu sjednaného pracovního poměru ředitele
Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, a to
s účinností od 1. 12. 2008 se mění uzavřený pracovní poměr
na dobu n e u r č i t o u, sjednaný v dohodě o změně dohody
o pracovních podmínkách uzavřené dne 13. 11. 2008, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 332

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperka nad Ohří
v působnosti valné hromady

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Šabina pro výkon
přenesené působnosti v oblasti přestupků a

zabezpečit jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s.r.o. zaúčtování z ostatních kapitálových fondů společnosti
do sociálního fondu ve výši 24 240,93 Kč.

starostu města podpisem této smlouvy.

1. u k l á d á

č. 327

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30. 9. 2008 těmto příspěvkovým
organizacím:
Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
Základní škole, J. A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
Městskému kulturnímu středisku, Nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 30. 9. 2008 hospodářské činnosti
města.

č. 328

1. s c h v a l u j e

odpisové plány pro rok 2009 těmto příspěvkovým organizacím:
1. Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
2. Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
3. Základní škole, J. A. Komenského 540, Kynšperk nad
Ohří,
4. Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
5. Městskému kulturnímu středisku, Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří,
které tvoří přílohy č. 1-5 tohoto usnesení.

č. 330

1. s c h v a l u j e

přesun čerpání jednotlivých rozpočtových položek v celkové
výši 200.000,- Kč Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. p o v ě ř u j e

č. 334

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost Ing. Stanislava Kubíka o vydání povolení k užití městského znaku a

2. s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), povolit Ing. Stanislavu Kubíkovi,
vedoucímu klubu sběratelů kuriozit pro DDM Habartov,
užití znaku Města Kynšperk nad Ohří (městského znaku) za
účelem vydání série kalendáříků s heraldikou měst.

č. 335

1. s c h v a l u j e

Nařízení obce číslo 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří a

2. u k l á d á

městské policii a vedoucímu majetkového odboru provádět
průběžně kontroly dodržování tohoto nařízení obce.

č. 336

1. s c h v a l u j e

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o
souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Kynšperk nad Ohří,
se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
IČ 27 23 24 25, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 338
1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v domě čp. 34 na Nám. Míru v Kynšperku
nad Ohří do nájmu na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné
je stanoveno ve výši 53,50 Kč/m2/měsíc a za podmínky složení kauce ve výši 8.500,- Kč a
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 339

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v domě čp. 23 na Nám. Míru v Kynšperku
nad Ohří do nájmu na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné
je stanoveno ve výši 65,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 340

1. s c h v a l u j e

bezúplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 373/2 (ostatní
plocha) o výměře 3 157 m2, p. č. 1561/1, (ostatní plocha) o
výměře 63 m2, p. č. 1314/7 (ostatní plocha) o výměře 650
m2, p. č. 1345/17 (ostatní plocha) o výměře 1 172 m2, p. č.
1519/2 (vodní plocha) o výměře 79 m2, p. č. 1519/1 (ostatní
plocha) o výměře 125 m2, p. č. 1361/8 (trvalý travní porost)
o výměře 42 m2, p. č. 515/2 (ostatní plocha) o výměře 282
m2, p. č. 373/1 (ostatní plocha) o výměře 4 m2, p. č. 1463
(ostatní plocha) o výměře 31 m2, p. č. 1530 (vodní plocha)
o výměře 34 m2, p. č. 1568 (ostatní plocha) o výměře 35 m2,
p. č. 1575 (ostatní plocha) o výměře 2 245 m2, p. č. 1455
(ostatní plocha) o výměře 2 m2, p. č. 1579/3 (ostatní plocha)
o výměře 1 327 m2, p. č. 1579/1 (ostatní plocha) o výměře
896 m2, p. č. 1520/2 (ostatní plocha) o výměře 154 m2, p.
č. 1494 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2, p. č. 1359
(ostatní plocha) o výměře 1 014 m2, p. č. 1363/1 (ostatní
plocha) o výměře 9 m2, p. č. 1566 (ostatní plocha) o výměře
31 m2 vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří, p. č. 144 (ostatní plocha)
o výměře 339 m2, p. č. 142/1 (ostatní plocha) o výměře 1
073 m2, p. č. 138/1 (ostatní plocha) o výměře 1 407 m2, p. č.

138/2 (ostatní plocha) o výměře 294 m2, p. č. 138/3 (ostatní
plocha) o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Pochlovice a p. č. 103
(trvalý travní porost) o výměře 9 m2, p. č. 104 (trvalý travní
porost) o výměře 1 283 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad
Ohří Karlovarskému kraji, zastoupený PhDr. Mgr. Vratislavem Smolejou, vedoucí odboru majetkoprávního Krajského
úřadu Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21, IČ 70891168 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení smluv o
bezúplatné výpůjčce.

č. 342

1. s c h v a l u j e

záměr směny pozemku p. č. 436/1 (zastavěná plocha) o
výměře 132 m2 a části pozemku p. č. 28 (ostatní plocha) o
výměře cca 50 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří za části pozemku p. č. 459 – PK 143 (ostatní
komunikace) o výměře 18 m2 a pozemku p. č. 126 – PK 448
(ostatní komunikace) o výměře 163 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří ve vlastnictví paní Loucké a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr směny na
úřední desce na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 343

1. s c h v a l u j e

dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2008 ze dne 28. 8.
2008 na výstavbu Cykloareálu v areálu zdraví, Kynšperk nad
Ohří - II. etapa a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.
Ing. Josef Baron 		
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 13. listopadu 2008
(upravená verze)

č. 43

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 5.
Rozpočtové příjmy se zvyšují o 7 115,00 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 8 665,01 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 69 542,06 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 78 758,04 tis. Kč, dle přílohy č.1
tohoto usnesení,
b) financování: změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let) 1 550,01 tis. Kč. Zapojení
přebytků z minulých let po úpravě činí 11 485,98 tis. Kč.

č. 44

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o změně OZV č.
2/2005, č. 3/2006 a č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů, která tvoří přílohu č.
1 tohoto usnesení.

č. 45

1. s ch v a l u j e

a) změny názvů příspěvkových organizací s účinností od 1.
1. 2009 na:
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres
Sokolov, příspěvková organizace
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace,
b) změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov v článku V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, ze kterého
se vypouští v odstavci BUDOVY bod č. 3) č. p. 675 na
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parcele 1082 – obč. vybavenost – budova DDM, k. ú.
Kynšperk nad Ohří,
c) s účinností od 1. 1. 2009 dodatky zřizovacích listin výše
uvedených příspěvkových organizací, které tvoří přílohy
č.1 – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres
Sokolov,
č. 2 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
okres Sokolov,
č. 3 – Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
tohoto usnesení a

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí.

správní a sociální odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
realizací veškerých úkolů spojených s žádostí zřizovatele o
zápis změn v údajích rejstříku škol a školských zařízení.

starostu města podpisem darovací smlouvy.

2. p o v ě ř u j e

č. 46

1. p r o j e d n a l o

návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří ze dne 3. dubna 2002,

2. s c h v a l u j e

s účinností od 1. prosince 2008 nový Jednací řád Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města a místostarostu města jeho podpisem.

č. 47

1. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem se sídlem
Závodní 353/88, Karlovy Vary a Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
na realizaci projektu „Vodácká propust s přístavištěm – Kynšperk nad Ohří“ a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 48

1. b e r e n a v ě d o m í

jednotlivé varianty financování obnovy vodovodů a kanalizací pro léta 2009 až 2018 předložené zpracovatelem –
společností VEOLIA voda - Vodohospodářská společnost
Sokolov s.r.o. a

2. s c h v a l u j e

variantu financování C – podle reálných současných prostředků.

č. 49

1. s c h v a l u j e

přechod vlastnického práva k pozemku p. č. 52 (ostatní
plocha) o výměře 56 m2 a k budově bez čp./če. stojící
na pozemku p. č. 52 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
z majetku České republiky – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 306 06, Karlovy
Vary, IČ 70883611 do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří,
se sídlem J. A. Komenského 221, 357 51, Kynšperk nad Ohří,
IČ 00259454 na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu

č. 50

1. s c h v a l u j e

bezúplatný převod budovy čp. 494 na pozemku p.č. 244/2,
pozemku č. 244/2 o výměře 140 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) a pozemku p. č. 244/1 o výměře 1.139 m2 (ostatní
plocha), vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří z vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ 70891168
zastoupeného příspěvkovou organizací Sociální služby, p.o.,
se sídlem Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, IČ 70832641
do výlučného vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

č. 51

1. s c h v a l u j e

a) směnu části pozemků p. č. 1276/9 (ostatní plocha) o
výměře 30 m2 (v GP p. č. 1276/12) ve vlastnictví společnosti A + R s.r.o., Družstevní 353, Jirny, IČ 26746000, za
část pozemku p. č. 1276/1 (ostatní plocha) o výměře 34
m2 (v GP p. č. 1276/11) ve vlastnictví Města Kynšperk nad
Ohří vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
b) bezúplatný převod části pozemku p. č. 191 (ostatní
plocha) o výměře 39 m2 (v GP p. č. 191/2) z majetku
Města Kynšperk nad Ohří na Karlovarský Kraj, Krajské
správě a údržbě silnic, se sídlem Chebská 282, Sokolov,
IČ 70947023,
c) bezúplatný převod stavby chodníku a části pozemku p.
č. 1276/9 (v GP 1276/10) o výměře 185 m2 pod touto
stavbou a pozemku p. č. 1276/9 (v GP 1276/14) o výměře
1 m2 ve vlastnictví společnosti A + R s.r.o., se sídlem
Družstevní 353, Jirny, IČ 26746000 na Město Kynšperk
nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří, IČ 00259454,
d) revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 6 ze dne 1. 2.
2007 zrušením původní části: „…pozemku p. č. 200/1
(ostatní plocha) o výměře cca 52 m2…“ a nahrazením
zněním: „…pozemku p. č. 200/1 (ostatní plocha) o
výměře 214 m2…“.

č. 52

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 471/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 128 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří …………. za cenu
203,- Kč/m2.
Ing. Josef Baron 		
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Zastupitelstva
města Kynšperka nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a
rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
1/2 stránky A6…………………300,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu
a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG v požadované velikosti A5 (celá strana na výšku),
A6(půl strany na šířku), A7(čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Šárkou Pencovou mobil: 602 314 241.
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