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Dvojčata Zdeněk a Jiřík Slavíkovi ve filmu

Asi před rokem rozeslala agentura Casting Mirka Hyžíková ředitelům škol mail o tom, že hledají pro
film Ivo Pelanta a Radka Johna Sněženky a machři po 25 letech identická dvojčata. Mgr. Jiří Daneš neváhal
a potřebné informace sdělil mamince Mgr. Evě Slavíkové. Jednou z podmínek bylo, aby děti uměly dobře
lyžovat. Kluci při kamerových zkouškách uspěli. Díky své mamince jsou sportovně založeni, a jak už to
v dětském věku bývá, jsou zcela bezprostřední, prostě rošťáci.
Pod režijní taktovkou Viktora Tauše si tak kluci mohli zahrát po boku našich slavných herců:
M. Suchánka, V. Kopty, V. Freimanové, R. Brzobohatého, E. Jeníčkové, J. Prachaře a mnoha dalších.
Premiéra filmu v našem kině byla 17. února a to hned ve čtyřech promítacích časech. Naše kino takový
zájem již dávno nepamatuje.
A co na to samotní kluci? „Dostavili jsme se do horského střediska Pec pod Sněžkou. Tam začalo
první natáčení filmu. Natáčely se různé scénky se známými herci. Celé natáčení skončilo v atelieru v Praze.
Nebýt naší maminky, která nás na natáčení vozila a o nás se starala, asi bychom to nedokázali. Bylo to velmi
náročné, někdy i zdlouhavé, až nás z toho občas bolela hlava. Ale jsme rádi, že všechno dobře dopadlo
a film byl natočený.“
Děkujeme všem divákům, že se na nás přišli podívat, snad se jim to líbilo.
Dovolte mi za nás všechny popřát chlapcům i jejich mamince ještě další filmové zážitky.
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Kynšperk nad Ohří – Himmelkron
plán partnerkých akcí v r. 2009

Dne 23. února 2009 navštívil starosta města René Bolvari a ředitelé Městského kulturního střediska
a Základní školy Ing. Vladimír Palík a Mgr. Jiří Daneš naší partnerskou obec Himmelkron (SRN), aby
společně se starostou partnerského města Gerhardem Schneiderem, 1. místostarostou Haraldem Peetzem,
členem obecní rady Erwinem Tischerem a tajemníkem Reinhardem Stelzerem připravili program partnerských akcí pro letošní rok. Tlumočení zajistila paní Ilona Říhová, které za její výkon patří veliký dík.

Datum:

Akce:

18. 4.

Kynšperský klíč – nesoutěžní přehlídka rodinných hudebních souborů

1. 6.

Himmelkronský Strassenfest

20. 6.

Letní slavnosti

28. 6.

Festival Mitte Europa – koncert v Ev. Kostele

19. 7.

Aleefest – slavnosti v lipové aleji

25. 7.

Den Ohře

5. 9.

Slavnosti 777. let města

19. 9.

turnaj v tenise TJ Slavoj Kynšperk – TSV Himmelkron

		
		
		
		
		
		
		
		

místo konání – Kynšperk nad Ohří

místo konání – Himmelkron (SRN)
místo konání – Kynšperk nad Ohří
místo konání – Kynšperk nad Ohří

místo konání – Himmelkron (SRN)
místo konání – Kynšperk nad Ohří
místo konání – Kynšperk nad Ohří
místo konání – Himmelkron (SRN)

19. – 20. 9. Setkání samospráv
		

místo konání – Himmelkron (SRN)

říjen

Setkání seniorů

listopad

Partnerské vaření tradičních jídel

		
		

místo konání – Kynšperk nad Ohří
místo konání – Himmelkron (SRN)

Dále partnerská města plánují vydání společného kalendáře na rok 2010, jehož tématem budou fotografie z našich měst a akcí konaných v letošním roce.
V neposlední řadě se hovořilo také o představení našeho města v Himmelkronu a naopak formou
informační tabule umístěné na veřejném prostranství, osazení partnerských cedulí či překladech webových stránek. Toto však zřejmě až v dalších obdobích a v závislosti na finanční náročnosti.

René Bolvari

Z města

strana 4

Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občasné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří na pozemku parc. č. 1082 a pozemku 1082 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje:

• Prodej obálkovou metodou
• prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady města
• náklady spojené s prodejem domu s výjimkou
daně z převodu nemovitostí hradí kupující

Podmínky pronájmu:

• pronájem na dobu určitou (je možnost i dlouhodobého pronájmu)
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně

Bližší informace na majetkovém odboru.

Doba zveřejnění od 21. 1. 2009 do 21. 3. 2009.

NADACE ČEZ

Již několik let vyhlašuje Nadace ČEZ grantová řízení pro projekt Oranžové hřiště. Stejně jako v loňském roce, tak i letos se pokoušíme získat příspěvek na výstavbu nového dětského hřiště, které bude splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické normy, zkvalitní hru a podpoří dětskou kreativitu a rozvoj motoriky.
Proto jsme koncem ledna odeslali žádost o nadační příspěvek. Pro umístění hřiště jsme vybrali lokalitu
v těsné blízkosti fotbalového hřiště, případně v blízkosti ulice Na Hrázi, kolem vede cesta na nádraží
a nedaleko se v současné době buduje páteřní cyklostezka z Chebu do Karlových Varů. Zároveň toto místo
navazuje na historickou část města, kde jsou již zřízeny přístupové stezky k historickým památkám.

Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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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. 14 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 64,44 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
malometrážní byt č. 8 o velikosti 2+kk, kategorie standard, bez balkonu – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,98,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
malometrážní byt č. 11 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J.K.Tyla čp. 882.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
byt č. 1 o velikosti 1+3, v ul. Sokolovská čp. 489.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 50,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou. Zájemci o tento byt vyplní a odevzdají přihlášku na podatelnu MěÚ v zalepené
neprůhledné obálce s označením ! Žádost o pronájem bytu – Sokolovská čp. 489, byt č. 1 – NEOTVÍRAT“.

Nabídka bytu ke koupi ve veřejné soutěži :
-

zájemcům o koupi bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka bytu k prodeji formou veřejné soutěže.
Je nabízen 1 volný byt v ulici Krátká v Kynšperku nad Ohří:
byt č. 10 (1+1) v čp. 366 …………………
odhadní cena 192.430,- Kč
Výběr kupujícího provede Zastupitelstvo města.
Termín pro odevzdání přihlášek je týden před jednáním Zastupitelstva města, po stanovení termínu bude
upřesněn.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Kácení mimolesních dřevin na území města

V nedávné době jsme byli médii informováni o tragédiích, zapřičiněných špatným zdravotním stavem
vzrostlých stromů, rostoucích v městských aglomeracích. Proto se na Vás obracíme se žádostí, abyste věnovali zvýšenou pozornost stavu stromů na Vašich pozemcích. Budeme vděční i za upozornění na špatný
stav stromů na pozemcích města, neboť přes zvýšenou pozornost naši i správce městské zeleně, společnosti
Správa majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o., nám může něco uniknout. Mnozí z Vás mohou mít pochybnosti
například o správnosti našeho rozhodnutí porazit kaštan u parkoviště (za Zeleninou paní Chaloupkové).
Věřte, že jsme k likvidaci této dominanty přistupovali velmi neradi. Křivě rostlý strom v nás však vzbuzoval
obavy a po konzultaci s Agenturou ochrany a přírody a krajiny jsme se vzhledem k ohlášené vichřici rozhodli jej okamžitě porazit. Kromě vnějších znaků se po jeho poražení potvrdila správnost našeho rozhodnutí. V každém případě bude nahrazen – tak, jako jsme již učinili např. v celé ulici Školní. Zákon o ochraně
přírody a krajiny nám ukládá stromy chránit, nikoliv za každou cenu. Důvodem ke kácení stromů rozhodně není nepořádek z opadaného listí či plodů, v případě ohrožení zdraví občanů však není o čem
diskutovat.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ

Z města
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Nakládání s odpady v roce 2008

Dovolte, abych Vás opětovně seznámil se statistikou odpadů, vzniklých na území města Kynšperk
nad Ohří v uplynulém roce. Pro porovnání vždy uvádím v závorce též údaje z roku předchozího. Celkové náklady na likvidaci veškerých odpadů si vyžádaly částku 3 351 629.50 Kč (3 331 233,00 Kč). Z toho:
Za skládkování a likvidaci komunálních odpadů komodit směsný komunální odpad v množství 1 509,26 t
(1 544,44 t), objemný odpad z hromádek v množství 82,47 t (60,87 t), stavební suť v množství 3,08 (20,59 t)
a pneumatiky v množství 9,49 t (8,81 t) bylo oprávněné skládkové společnosti A.S.A. s.r.o. zaplaceno celkem
1 664 797,50 Kč (1 668 834,00 Kč). Dále bylo téže společnosti zaplaceno za likvidaci nebezpečných odpadů,
sebraných jak v rámci jarního a podzimního svozu, tak i odloženého nezodpovědnými občany v průběhu
roku 49 764,00 Kč (49 764,00 Kč). Správě majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. bylo za svoz komunálních
odpadů z rozpočtu města zaplaceno celkem 1 450 000,00 Kč (1 425 565,00 Kč). Za svoz separovaných
odpadů – obalových komodit: papír v množství 46,39 t (45,99 t), plasty v množství 12,58 t (12,63 t) a sklo
barevné v množství 17,83 t (13,41 t) bylo přepravní společnosti SOTES s.r.o. zaplaceno 187 068,00 Kč (187
068,00 Kč). Zde je nutno opakovaně zdůraznit, že se jedná o hmotnost přiznanou, nikoliv skutečnou (je
prováděn hromadný svoz z několika obcí a následné předání oprávněné osobě – smluvnímu odběrateli)
– množství je sváženým obcím přiznáno na základě poměrového přepočtu. Příjmy, tj. odměna od obalové společnosti EKO-KOM a.s. v částce 97 593,50 Kč (101 630,00 Kč), dále platby, vybrané od podnikatelů v částce 539 414,00 Kč (472 423,00 Kč) a poplatky, vybrané od obyvatel v částce 2 206 417,00 Kč
(2 073 482,00 Kč) činí souhrnnou částku 2 843 424,50 Kč (2 647 535,00 Kč). Rozdíl celkových příjmů
a nákladů na odpady činí ztrátu 508 205,00 Kč (683 698,00 Kč). Všechny citované položky jsou uváděny
vč. DPH. Výsledek uplynulého roku můžeme považovat ne-li za úspěšný, tak určitě za uspokojivý. Náklady
a příjmy v nastávajícím roce 2009 jde však opět pouze odhadovat. Po několika letech navýšila společnost
A.S.A. ceny, množství vyprodukovaného odpadu je vždy variabilní. Nebezpečné odpady již nebudou odváženy 2x ročně za paušální částku, ale hrazeny dle druhu, množství a navýšeného ceníku. Společnost SOTES
nám zatím cenu za jednotku zachovala, v rámci zkvalitnění třídění však byla vybudována 3 nová a posílena
2 stávající stanoviště (čili opět cenový nárůst). Příjmy jsou vždy též pouze „plánované“.
Kromě dosavadní solidní bilance nakládání s odpady je potěšitelný narůstající zájem občanů o ekologii
a veřejný pořádek.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor Městského úřadu

P.S. Vážení čtenáři, přijměte prosím omluvu za chybu uvedenou na straně 7. únorového čísla (došlo
zde omylem k překopírování i neaktuálního textu). Novela vyhlášky o odpadech je správně objasněna
na sousední straně č. 6. Děkuji za pochopení.

Termín splatnosti poplatku

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín splatnosti poměrné části místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, který vyprší 31. března 2009.
Poplatek je možno uhradit v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří nebo převodním příkazem na účet č.19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530, specifický symbol je rodné číslo plátce.
Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete prosím avízo na e-mail mesto@kynsperk.cz,
ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.
Blanka Kučerová
Finanční odbor

Názor
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Zima je hrozně hezká, hlavně ta z Ladových obrázků

Nevím, co si myslí občané o úklidu města v zimě, ale mně se vůbec nelíbí.
U radnice a parkovišti naproti všechna čest, co ale o deset metrů dál? Chodí se Vám všem dobře
na nádraží, po schodech u Koruny ze schodů? Při vysokých mrazech se nemůže sypat solí, jako kdyby
nebyl jiný posypový materiál. Že je z něj nepořádek? Tak snad ještě zbyly lopaty a košťata, tak se uklidí.
Z rozhovoru s Vámi, pane starosto, jsem nabyla dojmu, že vše vyřeší pojištění města, ale někdo
po úraze, který si způsobí pádem , může zůstat na vozíku. Myslíte, že to vyřeší pojistka.
Občané si Vás zvolili do čela tohoto města, tak jste za něj zodpovědný. A když, „tak jednou budete
staří i Vy”.
Jana Hořejší

Různé
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Vážená redakce

Jsem cyklista a byl jsem již několikrát napaden psem, kterého majitel nechal bez dozoru. Zatím,
nedošlo k poškození zdraví, ale vzhledem k tomu, že psů přibývá víc, než obyvatel tohoto státu, a majitelé své miláčky nechávají volně pobíhat, budu nucen pořídit obranné prostředky pro svoji ochranu.
Naposledy jsem byl napaden psem 26. 1. 2009 v 16.00 hod. na cyklistické stezce mezi domy Na Hrázi.
Žádám o uveřejnění této omluvy ve vašich novinách.

Veřejná omluva

Omlouvám se touto cestou psu paní Kavanové za to, že poté co se na mne vyřítil jsem na něj zařval,
když mi roztrhl nohavici u kalhot. Omluva nepatří paní Kavanové. Nejen, že mi způsobenou škodu
neuhradila, nebyla schopná ani omluvy a byla ještě drzá. Stalo se na cyklistické stezce na hrázi 26. 1.
2009.
Varuji tímto cyklisty, aby na agresivní psy neřvali, nemuselo by se to pánům pejsků líbit a mohl by
Vás zdivočelý majitel psa i kousnout.
Miroslav Prajer, senior

Školství
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Vzali mě …

Bylo příjemné slyšet tato slova od malé holčičky, která byla u zápisu do první třídy naší základní školy.
Právě vyšla z ředitelny, kde byla oficiálně přijata panem ředitelem jako žákyně naší školy a vesele si o tom
povídala s rodiči. Některé děti a jejich rodiče berou přijetí do základní školy jako nějakou zkoušku. Ve skutečnosti o žádnou zkoušku nejde. Každá škola se snaží vstup do první třídy dítěti nějakým způsobem zpříjemnit.
U nás je vítají starší žáci v maskách pohádkových postav a jsou s nimi po celou dobu zápisu. Po nezbytném
vyplnění přijímacích protokolů jdou děti společně s rodiči do dalších tříd, kde si povídají s paní učitelkami.
Nejde o žádnou přijímací zkoušku, ale paní učitelky mají připraveny otázky a úkoly, kterými zjišťují, jak
jsou děti zralé pro vstup do školy. Většina dětí už tuší, na co se jich budou v „té velké škole“ ptát – poznávají
barvy, zpívají, recitují, vyprávějí o obrázcích, kreslí. Rodiče jsou přítomni u zápisu a zpovzdálí pozorují,
jak jejich ratolesti plní zadané úkoly. Paní učitelky pak s nimi hovoří o tom, jak vše jejich dítě zvládlo. Umí
jim poradit, co je třeba
ještě procvičovat, než
dítě v září usedne
do školní lavice, nebo
vysvětlí
rodičům
důvody, pro které by
měli požádat o odklad
školní docházky.
Jsme rádi, že se
zápis podle ohlasů
rodičům i dětem líbil
a budeme se na ně
1. září 2009 těšit.
Mgr. Hana Turečková,
výchovná poradkyně

Po stopách Yettiho

Dne 10. února 2009 jsme se sešly ve 13.00 hodin v SVČ-DDM
a paní Jana Tomsová nám prozradila, že na nás čeká výprava
po stopách Yettiho. Musely jsme hledat barevné fáborky, kterými
byla vyznačena trasa našeho pochodu. Barva modrá a oranžová
značily směr a u červeného fáborku se skrývaly různé úkoly, které
jsme musely plnit. U prvního úkolu jsme dělaly dřepy, u druhého
jsme zpívaly písničku „V lese jó v lese na jehličí..“, na dalším stanovišti jsme musely vyjmenovat jehličnaté a listnaté stromy a dále
zvířata, která můžeme v lese potkat. Na konci našeho putování
jsme hledaly ukryté stopy Yettiho, který na nás vykukoval mezi
stromy. Zamávaly jsme mu do lesa a rozloučily se hlasitým „Ahoj!“
Cestou zpět do družiny jsme si povídaly o Yettim a domluvily jsme
se , že si putování rádi zopakujeme. Děkujeme paní Janě Tomsové
za pěkné odpoledne.
Děti ze školní družiny

Školství
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Přijďte a ochutnejte

Cenová kalkulace:

žáci 1. – 4. ročníku
žáci 5. – 9. ročníku
kreditní karta		

Od 16. 3. 2009 rozšiřuje školní jídelna základní školy
nabídku. Je možné vybrat si ze dvou hlavních jídel:
oběd č. 1 jídla tak, jak je známe – klasická česká kuchyně
oběd č. 2 jídla zdravá, s velkým podílem rybího a kuřecího
masa, zeleniny, a také jídla bezmasá.
Jídlo si bude strávník vybírat a objednávat sám podle
jídelního lístku, který se připravuje na celý měsíc dopředu.
Jídelní lístek najdete na www.kynsperk.cz – základní škola
(soubory ke stažení). Objednávání bude probíhat pomocí
kreditní karty (má ji každý strávník) a objednávkového terminálu, který byl k tomuto účelu zakoupen. Jídlo je možné
objednat na několik dní dopředu.
Jídelna je vybavena chlazeným pultem, do kterého připravujeme zeleninové saláty a kompoty, a každý strávník si
vybere podle své chuti. Také zařazujeme do jídelníčku ovoce
a součástí každého oběda je nápoj. Začínáme objednávat
9. 3. 2009.
19 Kč
20 Kč
40 Kč
Přijďte a ochutnejte jídla z naší kuchyně.
Těší se na vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny základní školy.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na březen 2009

„Kdo si hraje, nezlobí“

2.3. – 6.3. 2009 Jarní prázdniny
- tento týden je zajištěn pro žáky ZŠ program (SVČ-DDM)
		
2.3. 2009 - výlet do Prahy (kino 3D)
		
3.3. 2009 - bazén Sokolov
		
4.3. 2009 - multikino Plzeň
		
5.3. 2009 - výlet do Karlových Varů
		
6.3. 2009 - sportovní den
12. 3. 2009
Stavění sněhuláka
- vyhlašujeme soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka
		
(sraz na školním hřišti ve 14.00 hodin v SVČ-DDM)13. 3. 2009
Generální zkouška „Dívka 2009“ (sraz ve 14.00 hodin v kině)
14. 3. 2009
Dívka 2009
- pro veřejnost od 14.00 hodin v kině
17. 3. 2009
Po stopách Yettiho 2 - sraz ve 13.00 v SVČ - DDM
26. 3. 2009
Turnaj v přehazované - utvořte si družstva a přihlaste se v SVČ DDM
(ve 13.00 hodin I. stupeň, v 15.00 hodin II. stupeň)

Zájemci o tyto akce se přihlásí předem v SVČ – DDM

Církev
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Epištola lásky

Nazývá se tak 13.kapitola první epištoly (dopisu) Korintským. Je to velice známý text, dle mého mínění
i vcelku srozumitelný jak v kralické podobě , tak v dalších překladech Bible.

Pokud si zrovna nemůžete vzpomenout…:
1. Přestože mluvím pěti jazyky a dokážu inteligentně mluvit na spoustu témat, jestliže nemám dost
lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, nedělám nic jiného, než neužitečný
hluk.
2. Ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce umím některé její části zpaměti, denně se modlím a mám
silnou víru, oplývám mnoha duchovními dary, jestliže nemám dost lásky obětovat někdy své
některé touhy a přání pro dobro jiných, pak je všechno moje duchovno ničím.
3. Ačkoliv mám dvě zaměstnání, abych zabezpečil svou rodinu, přispívám na charitu, jsem dobrovolník
na různých akcích, jestliže neukážu lásku těm, se kterými žiji a pracuji, všechna má tvrdá práce
a oběti jsou zbytečné.
4. Láska není popudlivá a nabroušená ani po dlouhém, těžkém a frustrujícím dni. Láska je šťastná,
když se druhým daří. Láska nemusí řídit nejpřepychovější auto, žít v luxusním domě a mít všechny
vymoženosti. Láska nemusí být vždy první a nemusí mít poslední slovo.
5. Láska není hrubá a surová, nesní sobecká a nemanipuluje, nesvádí ke zlému, nenutí ostatní, aby tancovali, jak ona píská. Láska se víc stará o potřeby druhých. Láska se nedá vykolejit, když věci nejdou
tak, jak si představovala. Láska věří v dobro druhých a o opaku nepřemýšlí.
6. Láska neposlouchá pomluvy, o ostatních mluví s úctou. Láska ví, že všechno, co poslouchá, sleduje,
nebo čte, ovlivní její postoje a jednání. Ví, že svým jednáním působí na ostatní, proto si dává pozor,
jak tráví svůj čas.
7. Láska je přizpůsobivá, dává vše do pohybu, umí si poradit s čímkoliv, co ji potká. Láska je vždy připravená odpustit. Láska dělá vše pro to, aby druzí využili své dary. Lásce nikdy nedojde trpělivost.
Ani s těmi, kdo jsou pozadu a zdržují.Láska se nedívá na hodinky, když druzí mluví.
8. Láska nikdy neselže. Já selžu. Ostatní selžou. Všichni se můžeme někdy zmýlit. Naše slova a činy
nedokáží vyjádřit naše myšlenky tak, jak bychom chtěli.
9. Jsme křehcí, omylní, často pošetilí a naše chápání světa, ve kterém žijeme- neřku-li onoho světa- je
přinejlepším jenom částečné.
10. Když v nás bude Boží duch lásky, může cokoliv změnit.
11. Dojde-li na uskutečňování opravdové lásky, jsme vskutku jen děti. Ale Bůh nám může pomoci vyrůst
z našich dětinských způsobů.
12. Když přijde na lásku a nejdůležitější věci v životě, jsme bez Boha bezradní. Pokud však žijeme v Jeho
království, které je už mezi námi, můžeme se naučit správně volit priority – nezastavovat se na cestě
a žít a milovat v plnosti.
13. V životě je mnoho hezkých a dobrých věcí, ale žádná není tak dobrá a důležitá jako láska!
Prosím, porovnejte s originálem. 1.Kor. 13.kapitola.

Evangelický sbor, D.Holubcová

Školství
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Keramika

Seriál zájmových kroužků

Keramický kroužek pod vedením p.vychovatelky Hanky Soukupové pracuje na ZŠ od roku 2006.
Kroužek navštěvují žáci různých věkových kategorií (od prvňáčků až po žáky II. stupně). Scházejí se každé
pondělí v učebně určené ručním pracím, kde mají k dispozici rovněž i elektrickou pec k vypálení výrobků.
Většinu vytvořených výrobků
si děti odnášejí domů, Některé
slouží k výzdobě prostor školy.
Práce a výrobky zájmového
kroužku jsou každým rokem
součástí výstavy v Panském
domě.
Hana Soukupová, vedoucí ZK

Hip hop

je styl populární hudby, ale
také je to novodobý taneční styl.
Je tvořen ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou DJing a rap.
Hudba, označovaná jako hiphop, vzniká spojením rytmů
mixovaných DJem a veršů, které
do nich vkládá rapper.
V letošním školním roce
jsme nabídli nový taneční
zájmový kroužek, který vede
paní Jana Tomsová ve středu
od 14.30 do 15.30 hodin. Pokud
se chcete realizovat v tanci
a máte rádi moderní hudbu,
přijďte mezi nás.
Jana Tomsová, vedoucí ZK

Hudební umění
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Soutěžní klání v ZUŠ Kynšperk n.O.

Po třech letech se opět sešli žáci a učitelé ze šesti základních uměleckých škol okresu Sokolov v kynšperské zušce, aby si zasoutěžili ve hře na dechové nástroje žesťové, dřevěné, na bicí a ve zpěvu.
Soutěží se zúčastnilo celkem 80 žáků a podpořit je přišli jejich učitelé i ředitelé, kterých přijelo 49.
Atmosféra byla opravdu soutěžní a velmi příjemná. Žáci předvedli maximální výkony, protože každý
chtěl být první a postoupit do krajského kola.
Žáků naší školy soutěžilo 22 a 15 jich postoupilo do krajského kola příslušné soutěže.
Všem učitelům, kteří je tak svědomitě připravili, patří velký dík. Žákům, kteří se soutěže zúčastnili
děkuji za jejich skvělé výkony a těm postupujícím přeji, aby se jim dařilo i v dalším kole a reprezentovali
naši školu i město co nejlépe.
Jsou to:
Kubisová Alena - zobcová flétna
Čapková Pavla - sólový zpěv
Loníková Pavla - zobcová flétna /altová/
Čapková Pavla - komorní zpěv
Milcová Michaela - zobcová flétna /altová/
Jarošová Cheryl - komorní zpěv
Brahová Gabriela - klarinet
Nekvapilová Lucie - zobcová flétna
Meidingerová Franciska – klarinet
Cibulka Adam - zobcová flétna
Brahová Miriam - příčná flétna
Pavlas Jiří - zobcová flétna /altová/
Štochlová Veronika - příčná flétna
Telepovská Petra - zobcová flétna
Cmunt Jiří - tuba
Všichni zaměstnanci naší Základní umělecké školy dokázali, že jsou opravdu skvělý tým a o průběh
soutěže se postarali do posledního detailu. Kolegové z ostatních škol se u nás cítili velice dobře a nešetřili
chválou. Moc mě to potěšilo a všem ještě jednou ze srdce děkuji.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji srdečně panu Pavlovi Nekvapilovi za finanční příspěvek spolku „Přátelé Základní umělecké
školy Kynšperk n.O.“ na činnost.
Moc nás to potěšilo.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

Pro děti a rodiče
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Baby club nabízí tyto programy: 2009

Cvičení:

Každé pondělí od 10,00 – 12,00 hodin
v hale TJ SLAVOJ Kynšperk nad Ohří. Vhodné pro děti, které
začínají chodit. Ideální prostor haly nabízí nové zážitky pro děti.
V jarním blátivém období zvláště užitečné.

Hraní:

Každý čtvrtek od 14,30 – 16,00 hodin v MŠ U Pivovaru. Vhodné i pro batolata lezoucí. Příjemný prostor a množství hraček obohatí nejen děti, je tu prostor i pro maminky si popovídat.

Akce pro veřejnost:

Vzhledem k tomu, že rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku, zorganizujeme pouze
akce spojené s jinými organizacemi nebo s finančním přispěním sponzorů. Den dětí 30.5., jarní a podzimní burza ve spolupráci s internátem SOŠ, Mikulášská nadílka aj.
Snad se nejmenší děti jednou dočkají pěkného a bezpečného dětského hřiště a zmizí psí výkaly, které
se stávají nedílnou součástí při procházkách.
Pokud máte zájem, prosím volejte na mobil.
Kateřina Štochlová, mobil: 603 187 425

Výzva pro místní organizace, podnikatele i jednotlivce!

Připravme společně Den dětí 2009.

V loňském roce se podařilo zorganizovat společně velkou celodenní akci pro děti v Kynšperku nad
Ohří. Myslím, že navzdory mnoha překážkám, se to díky ochotě všech zúčastněných povedlo a máme
chuť akci zopakovat. Pokud máte ještě někdo zájem se k této organizaci přidat, určitě se ozvěte některým
z organizátorům.
Budou pravidelné organizační schůzky.
Příští se bude konat ve středu 11.3. v klubovně kynologického klubu od 17,00 hodin.

Den dětí se bude konat v sobotu 30. 5. 2009

Spolupráci zatím přislíbili ZŠ, ZUŠ, TJ, MÚ, MKS, SVČ–DDM, Junáci, Baby club, Rybáři, Hasiči, Policie, Mezdos, MŠ U Pivovaru, Airsoft, MOTO Lhotský, ČSSD, KSČM, Věznice Kynšperk, městská knihovna,
kynologický klub, Evangelický sbor v Kynšperku a další.
Kontaktní osoba: Kateřina Štochlová, mobil 603 187 425

Školství
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Naše mateřská škola v Zahradní ulici v Kynšperku nad Ohří vypadá takhle:
V letošním roce bude realizováno za spoluúčasti Města Kynšperk nad Ohří a Státního fondu životního prostředí ČR zateplení
budovy a střechy.
Na její konečnou úpravu máme zpracováno několik variant.
S jejím výběrem nám v současné době
pomáhají děti, rodiče i zaměstnanci formou
ankety.
Marie Elicharová, ředitelka MŠ

Maminky POZOR!!!

Burza oblečení pro Vaše nejmenší se opět blíží.!!! Opět na DM- internát při SŠŽ
od 23. 3. 2009 - 7. 4. 2009 - do Velikonoc. Sledujte nástěnku pro Baby klub a vyvěšené
plakáty po městě!!! Pro bližší informace volejte p. Štochlové nebo p.Jirsové.

Policie na DM

Když se u našeho internátu objeví auto Policie ČR, všichni, kteří jdou okolo, si myslí:
„No jo, zase mají puberťáci nějakej průšvih! To by mě zajímalo, co tam ty vychovatelky dělají?“ Omyl
vážení!
Policejní auto před internátem SŠŽ může znamenat úplně něco jiného. V letošním školním roce jsme
zahájili s učni našeho DM a policisty kynšperského oddělení „trilogii besed“, kdy policisté praporčík Jiří
Štochl a praporčík František Kubis seznamují naše žáky s tím, co mohou, s tím, co nemohou, anebo naopak
s tím, co musí a s tím, na co by neměli ani myslet.
První beseda proběhla 8. 11. 2008 (viz foto obr. 1) a byla na téma „Právní vědomí mladistvých“ . Policisté v kostce a pro nás laiky vysvětlili základní pojmy, které by mladiství měli znát a dodržovat. Také odpovídali na otázky našich žáků. Přivedli s sebou i hosty, svého kolegu podpraporčíka Libora
Nováčka a městského strážníka Jaromíra Stanka.
Druhá beseda proběhla 23. 2. 2009 na téma: „Výcvik policejního psa a drogy kolem nás“
(obr. 2). Na ukázku výcviku psa a hledání drog se všichni moc těšili, ale bohužel pes měl jiné povinnosti – hledal drogy někde jinde. Dalším hostem byl pan Mgr. Václav Šimek, prezident Asociace ČESKÁ
MEIBUKAN GOJUY-RYU KARATE. Předvedl ukázky bojového umění, které se vyučuje také v tělocvičně
SŠŽ.
Až bude mít psovod pprap. Dörfler se služebním psem čas a počasí se umoudří, bude se konat ukázka
výcviku na hřišti DM.
Na květen plánujeme třetí besedu se zástupci Policie ČR F. Kubisem a J. Štochlem.
Až zase příště uvidíte stát auto Policie ČR před internátem, nemusí to znamenat, že naši učňové mají
průšvih, ale jedná se opět o besedu, nebo se policie na nás přišla jen tak podívat.
A proč ne?
Iva Jirsová, DM Kynšperk

Skauti
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„Valentýnské běsnění“

Dne 14. února oslavil nejen křesťanský svět svátek zamilovaných. Legenda vypráví o římském
císaři, který zakázal všechna zasnoubení a sňatky v celém Římě. Prý proto aby se muži nezdráhali
odejít do armády. Sv. Valentýn i přes tento zákaz dál oddával snoubence a byl za svůj přečin popraven
právě 14. února.
Rozhodli jsme se s kamarády, že letošního „Valentýna“ strávíme společně a netradičně. Podmínkou pro účast na akci bylo co nejvíce kusů růžového oblečení a růžových doplňků všeho druhu
a také odvaha spát v zimě venku ve stanu. Škoda, že z fotek nevynikne, jak moc jsme se snažili být
„růžovkami“  Když jsme ráno vyráželi z parkoviště u kostela, kolemjdoucí se trochu divili, co je to
za růžové komando, ale my jsme ničeho nedbali, naskákali do aut a rozjeli se směr „Ďuriho louka“.
Ze všeho nejdřív jsme museli odházet třiceti centimetrovou vrstvu sněhu o ploše přibližně 49 m².
Pak vztyčit hangár a co nejdříve zatopit. Naše táborové vybavení, které máme u nás ve středisku
dobře poslouží i v zimě. Na podlaze jsme měli podlážky takže nás nezáblo a když se v kamnech
pořádně roztopí je tam až „trenýrková“ teplota. Celým dnem nás provázel připravený program, který
byl zakončen slavnostní hostinou, kterou jsme si sami z tábornických surovin připravili. Z fotek je
vidět, že i gothaj a fazole se dají naservírovat, jako ty nejvybranější speciality.
Pranostika říká: „Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.“. To se letos opravdu povedlo.
I přes mrazivé počasí jsme zimou netrpěli. Mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní sice přišla krize, ale
tu jsme nakonec roztopením kamen zahnali a tak jsme ve zdraví zimní nocování přežili. Myslím, že
ne každý strávil letošního „Valentýna“ tak jako my - kynšperští skauti a to doufám nezní samolibě 
Smích

Včelaři
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Ohlednutí za včelařským plesem

Již 27. včelařský reprezentační ples se uskutečnil
24. ledna opět v pěkném prostředí Zámecké restaurace v Kaceřově. K tanci a poslechu opět velmi pěkně
zahrála krojovaná dechovka „Horalka”. Během plesu
proběhla již neodmyslitelná dámská volenka o perníková srdíčka, krásně zdobená manžetkami a dcerami včelařů. Za toto jim ještě jednou děkuji touto
cestou a to paní Chalupové, Štambegové, A. Hořejší,
Křížové, Hovorkové, Kabátníkové a dceři Sáře, děvčatům Krejčím Elišce a Astrid.
Hudebníci se opět vyznamenali perfektní
popůlnoční svolávačkou na parketě. Přítomnými byl
beznadějně vyprodaný sál, týden předem hodnocen
velmi kladně a již se vesměs těší na další již 28 ples
23. 1. 2010, na který již nyní srdečně zvu.
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského
plesu, že se podíleli na pěkné a bohaté tombole. Byli
presentováni na každém stole a to: Obuv paní Milotová, Lékárna paní Magistra Moravčíková, Papírnictví paní Fiedlerová, Truhlárna pan Košata, Řeznictví
pan Košata, Autodoprava pan Paulíček, Autodoprava
pan Beran, CDF servis pan Dvořák, Stavebniny

LESKL, manželé Martínkovi, Pizzerie Kynšperk,
Restaurace U SPLAVU pan Kazilovský, restaurace
Kašna pan Borecký, Restaurace Kačerov pan Slánský, RE-ZA Citice pan Tůma, Krmivo pro zvířata
pan Jirásek, Lincot pan Decastelo, Frama Kamenný
Dvůr pan Ifkovič, Farma Kačerov pan Šupka, Agrovest Kynšperk, Autodílny paní Matějková, Motto
pan Lhotský, ZD Družstvo Chotíkov pan Novák,
Bytové doplňky Hetfleišová, Domácí práce paní
Havlíčková, Potraviny H. Pochlovice paní Pokorná,
Universal Trading Cheb, Sedlářství pan Novák, Květiny Jarka, Drogerie paní Dreiseitlová, Drůbežárna
Loket pan Kofroň, Hydraulika pan Štamota, Město
Kynšperk, Oděvy Nguen Thuy, Móda Pegi, Ovoce
a zelenina pan Juhan, Chovatelské potřeby Sokolov
pan Pajdáš, Včelařské potřeby Sokolov pan Paukner.
Petrklíč pan Mrva, Zahrádkářské potřeby pan Bavor,
pan Sedláček Kynšperk, pan Bártl Kynšperk, pan
Přibyl Liboc, paní Křížová Hlavno, paní Tenglerová
Kynšperk, paní A. Hořejší Kynšperk a včelaři ZO
ČSV Kynšperk.
Jiří Štamberg
Předseda ZO ČCV

Včelařské hodnocení uplynulého roku 2008
ZO ČSV v Kynšperku na lednové výroční členské schůzi hodnotila uplynulý rok za velké účasti
svých členů.
Bohužel každoroční pokles včelstev způsobený
stále se zvyšujícím průměrným věkem včelařů, zvyšujícími se náklady na včelaření a úhyny včelstev
na nebezpečné nemoci včel se opět výrazně projevil snížením o 51 včelstev na 476 za rok. Před 15-ti
lety bylo v naší ZO 1007 včelstev a loni o 531 méně,
což je pokles o 52,7%. Stav členské základny se snížil
úmrtím a 1 včelaře na 46 členů.
Touto cestou bych rád poděkoval Městu Kynšperk za přispění částkou 5.000,- Kč na stále náročnější a dražší léčení včelstev a Městu Březová, které
přispělo částkou 10.000,- Kč na nákup aerosolového
vyvíječe k léčení včelstev i na léčiva.
V naší ZO vlastní včelaři 20 kočovných vozů
a 1 přívěs přizpůsobených na přísun včelstev
k zemědělským hmyzomilným kulturám. O přísuny včelstev za účelem zvyšování hektarových
výnosů, ale na jedné straně zemědělci nemají zájem
a na druhé straně jsou problémy s povolováním přísunů od veterinární správy z důvodů ochranných

pásem způsobenými morem včelího plodu a varroázy včel.
Medu na výkup bylo dodáno včelaři minimum
za velmi nízké výkupní ceny, které jsou na trhu. Včelaři raději prodávají med tak zvaně „ze dvora”, kde
každý zákazník má záruku koupi vysoce kvalitního
českého medu bez příměsí a ne jako ve velkoobchodech, kde častěji se objevují falzifikáty medů s rezidui, antibiotik a sulfonamidů, s cukry z C-4 rostlin,
škrobovými hydrolyzáty a jinak poškozenými medy
dovezenými ze zemí ležících mimo Evropskou unii.
V květnu byl pro včelaře a rodinné příslušníky
uspořádán zájezd na výstavu do Lysé nad Labem,
kde si každý přišel na své, buď jako včelař, chovatel, zahrádkář, rybář i myslivec. Odpoledne se pak
uskutečnila prohlídka zámku v Chýši a soukromého
pivovaru tamtéž. Celé bylo završeno večeří, vynikajícím pivovarským gulášem a degustací všech vyráběných druhů piva.
Členy byl uplynulý rok hodnocen kladně a již
nyní se všichni těšíme na ten nový, aby byl aspoň
stejný, ne-li lepší.
Jiří Štamberg
Předseda ZO ČCV
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Sportovec města

Miroslav Štrunc se dožívá
významného jubilea

Těžko se tomu chce věřit, že se v těchto dnech
dožívá již sedmdesáti pěti let současný předseda
naší tělovýchovné organizace RSDr. Miroslav
Štrunc.
Známe ho jako člověka, který se celý život
zabýval sportem. Ve ,,své době´´ byl vynikajícím
atletem a v dresu Slavie VŠ Praha to dotáhl až
do reprezentace. Po skončení aktivní činnosti pracoval v Baníku Sokolov jako trenér i v této činnosti
dosáhl pozoruhodných výsledků. Pomohl mnohým
svěřencům dosáhnout až na reprezentační dres.
Prošel celou řadou významných funkcí a stal
se ředitelem Odboru tělovýchovy a sportu Úřadu
vlády, pracoval v předsednictvu ČOV. Později se
jako člen realizačního týmu zúčastnil pěti olympiád. Podílel se na organizování světových a evropských šampionátů v naší republice – například
v hokeji, atletice, stolním tenise, cyklistice.
Taková kariéra zařadila Miroslava Štrunce bezpochyby mezi největší osobnosti našeho města.

Za dlouhé pracovní i sportovní výsledky M. Štrunc
obdržel mnohá ocenění

Pro kynšperský sport vykonal obrovský kus
práce a pro současnou tělovýchovu v našem městě
je nenahraditelný. Člověk, kterého je určitě možné
označit slovem celebrita, by měl být vzorem nejen
mladým sportovcům.
Přejeme tomuto aktivnímu pětasedmdesátníkovi do dalších let pevné zdraví, pohodu a další
potřebnou energii a pevné nervy. Mirku, ať Ti ještě
dlouho sport přináší radost.
Členové TJ Slavoj

Ke gratulaci se připojuje
i redakce Kynšperského zpravodaje.

Mirek dnes už nenosí pětasedmdesátku na prsou. …

Sport
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Výborný stolní tenis v naší hale

Také letos bylo našemu oddílu stolního tenisu svěřeno pořádání nejvýznamnější soutěže
roku, krajského přeboru jednotlivců dospělých a mladších žáků. Naše TJ nabízí pro tak prestižní
soutěž výborné podmínky a zkušení domácí funkcionáři jsou zárukou bezproblémového průběhu tohoto podniku.
V sobotu 7. února se sjelo do našeho města 32 nominovaných mužů, 10 žen, 16 žáků a 10
dívek, aby bojovali o své tituly. Z domácího oddílu se nominovali Volf, V. Galek a náhradníkem byl R. Galek. V silné konkurenci se nedokázali prosadit, i když Galekovi v postupu mezi
šestnáctku zabránil nesportovním způsobem chodovský Vrbka. Muži zejména v dramatických
závěrečných kolech předváděli velice kvalitní sport. Největší zásluhu na tom měli ligoví hráči Fr.
Lázní a Chodova. Vítězství v nejkvalitnější soutěži získal opět Petr Gavlas, hrající ligovou soutěž
v sousedním Německu. Zlaté medaile ve čtyřhře si překvapivě odvezli otec Provazník se synem
z Ostrova, soupeři našeho divizního družstva. Smíšenou čtyřhru vyhrál pár Gavlas – K. Il1esová
ze Sokolova. Sestry Illesovy se staly přebornicemi ve čtyřhře, dvouhru žen vyhrála P. 1l1esová.
Ta spolu s Volfem získala bronz v mixu. Jednu bronzovou ve čtyřhře žen získala také Tereza
Oboňová a také mladší žáci domácího oddílu Rustler a T. Trnka získali ve čtyřhře zřejmě první
bronzovou medaili v krajské soutěži. Třikrát bronz není žádný zázrak, ale podobný výsledek se
už nepodařil řadu let. Proti loňsku je potěšitelný zájem domácích mladších žáků. Smutné je, že
spoluhráče přišli podpořit pouze dva kolegové, ostatní podobná akce vůbec nezajímala. Stejný
nezájem už tradičně projevují „sportovní příznivci“.

Sport
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TURNAJ DOROSTU V KOPANÉ

V neděli 15. 2. 2009 uspořádal
kynšperský fotbalový oddíl turnaj
dorostu v sálové kopané. Jelikož
se přihlášené mužstvo z Královského Poříčí nedostavilo, vytvořili
domácí dvě družstva ve složení:
„DDM Kynšperk A“ - M.Hůzl,
J.Kardoš, O.Macaj, L.Titěra, J.Rauscher a D.Hřib a „DDM Kynšperk
B“- S.Toms, V.Vágner, J.Lhota,V.
Horák a J.Hřib. První družstvo
po výborném výkonu a pohledné
kombinační hře s výsledky (Ol.
Březová 2:1,DDM B 4:2, Habartov
5:0) turnaj bez ztráty bodu vyhrálo,
druhému družstvu se tolik nedařilo a se ziskem pouhého bodu za remízu s Ol.Březová skončilo i díky horšímu skóre poslední. Pořadí turnaje DDM Kynšperk A, Ba.Habartov, Ol.Březová a DDM Kynšperk B.
Poděkování si určitě zaslouží rozhodčí turnaje J.Sassmann a M.Vágner a všichni hráči za klidný a přátelský průběh turnaje.
DDM „A“

DDM
„A“

Olympia
Březová

DDM „B“

Baník
Habartov

skóre

body

pořadí

2:1

4:2

5:0

11 : 3

9

1

3:3

1:2

5:7

1

3

3:4

8 : 11

1

4

6:9

6

2

O.
Březová

1:2

DDM
„B“

2:4

3:3

Baník
Habartov

0:5

2:1

4:3
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Vyúčtování turnaje 15. 2. 2009
příjem startovné
2 x 600,-Kč

1,200,-Kč

výdej štítek		
občerstvení		
pronájem haly 3 x 250,-Kč
celkem			

15,-Kč
370,-Kč
750,-Kč
1135,-Kč

zůstatek		

65,- Kč

Pavel Hřib, trenér dorostu

Sport
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Sportovci hodnotili uplynulý rok 2008

Jednání vrcholného orgánu kynšperské sportovní organizace TJ Slavoj proběhlo v pondělí 26.
ledna v konferenční místnosti Panského domu. Valné hromady se zúčastnil stoprocentní počet delegátů jednotlivých oddílů a několik pozvaných hostů, mezi kterými byl mj. starosta města pan R.
Bolvari.
Účastníky tohoto shromáždění přivítal předseda TJ Dr. Štrunc. V úvodu byli přítomní delegáti
a hosté informováni o dění v organizaci v uplynulém roce. Bylo příjemné vyslechnout si, kterých
úspěchů bylo dosaženo, jak velký objem prací byl vykonán při budování, či vylepšování sportovišť, rekonstrukci zastaralého zařízení atd. Bezpochyby nikdy v historii města nebylo pro sportovce
vykonáno tolik jako v uplynulém období. Neocenitelnou zásluhu na tomto „díle“ má vedení města.
Na závěr těchto informací přednesl hospodář organizace Ing. Neuberg zprávu o financích místní
Tělovýchovné jednoty. Mnohé účastníky překvapila skutečnost, s jakými prostředky několik dobrovolných pracovníků pracuje, jak obrovský majetek spravuje skupinka několika lidí. Následovaly lépe,
či hůře zpracované zprávy oddílů, ale proti minulým létům došlo ke zlepšení a bylo zaznamenáno
několik úspěchů, dobrých myšlenek. Výkonnému výboru TJ Slavoj byla vyslovena důvěra a prodloužen mandát na další dvouleté období.
Starosta města vyslovil ve svém příspěvku poděkování sportovcům za dobrou reprezentaci města
a potvrdil, že i nadále bude vedení města nakloněno ke spolupráci s místní tělovýchovnou organizací.
V podobném duchu hovořil další host, ředitel ZŠ pan Mgr. Daneš. Poděkoval za dobrou spolupráci
v uplynulých obdobích.
V závěrečné řeči shrnul předseda TJ M. Štrunc výsledky práce za uplynulé období, úspěchy
i nedostatky, nastínil cíle a plány do budoucna. Poukázal na smutnou skutečnost, že s přibývajícími
sportovišti, jejich kvalitou a podmínkami, které mladí lidé v našem městě mají, se základna naší TJ
stále zmenšuje. Připomenul, kolik vynikajících sportovců v minulosti v nesrovnatelných podmínkách naše město, ale i vlast reprezentovalo! Dnes bohužel se podobnou osobností místní sportovci
pochlubit nemohou. Oddíly dosahují průměrné, mnohdy podprůměrné výkonnosti. V závěru poděkoval za vykonanou práci obětavým funkcionářům, poděkoval tenistům za pečlivé udržování našeho
nejhezčího sportoviště, fotbalistům za zlepšenou práci a výkonnost. S uznáním hovořil o snaze radnice vytvářet mladým lidem stále kvalitnější podmínky pro sportovní činnost.
Proti minulé VH se také diskutovalo. Členové vedení TJ nabádali ke zvýšenému úsilí, burcovali,
povzbuzovali k většímu nasazení. Diskuse ze strany delegátů však působila pasivním dojmem. Spíše
šlo o dotazy, vysvětlení některých údajů, některých záležitostí. Chyběly podnětné návrhy, nápady směřující ke zlepšení výsledků. Ze strany delegátů to mnohdy vyvolávalo
dojem nepřipravenosti.
Proti jednáním VH v minulých létech však určitě došlo
ke zlepšení, podobně jako ve všech oblastech činnosti naší
sportovní organizace. Určitě můžeme do budoucnosti
hledět optimisticky .
Za TJ Slavoj Oldřich Volf
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Hokej

V druhém finálovém utkání play off yyrovnaly
Nebanice stav série na 1:1, když zvítězily 7:4 po třetinách 1:0, 4:2 a 2:2, branky: Zeman 2, Herout, Kratochvíl, Novotný, Schimmer, Tomaško, - Ondráček
ml. 3, Císler.
Vyloučení 4:1, navíc Císler OT.
Nebanice: Grundler - Fischer, Herout, Kratochvíl,
Novotný, Pastier J., Schimmer, Tomaško, Trkovský,
Vavřín, Vavřín, Vozka, Zeman, Zuman.
Kynšperk: Pekař, - Bárta, Císler, Krautwurm, Kronika, Mrva, Ondráček, Ondráček, Řezníček, Vlasatý.
L. Údolí B: Moravec - Cába, Dofek, Dofek, Gajič,
Churaň J., Churaň M., Kalabza, Krajčovič, Kuthan,
Sýs, Sýs, Škreňo, Šofrle, Švejda
V utkání o 5. místo získal loňský vítěz poháru
rozhodující bod po vítězství nad Démony 10:7 (4:1,
2:2, 4:4), branky: Bobčík 4, Trepák P. 3, Dlouhý,
Jánošík, Trepák L. - Sklenář 3, Kadeřábek 2, Štol, Šůs.
Nejlepšími hráči utkání byli: Trepák T., Bobčík - Šůs,
Sklenář.
L. Údolí vlétlo do zápasu jako uragán a během
první třetiny se dostalo do vedení 3:0 a protihráče
tím velmi zaskočilo. Démoni zaspali a včas nápor

nezachytili. Na stav 1:3 snížil Kadeřábek po přihrávce Štola, ale L. Údolí přidalo čtvrtý gól a šlo
se do kabin. Ve druhé třetině se hrál vyrovnanější
hokej, kdy za Démony skóroval nejprve Filip Štol
po nahrávce Blafky a Tomáš Sklenář za asistence
Poláka. Po druhé třetině byl stav 3:6. Ve třetí třetině mocně Démoni dotahovali, ale v závěru si
po hrubých chybách v obraně nechali zápas utéct
na konečný stav 7:10. V třetí třetině se za Démony
trefili dvakrát Sklenář a dovršil hattrick asistence
Polák, Matyska, bombou od modré čáry obránce
Šůs, asistence Sklenář a druhý gól přidal Kadeřábek
po asistenci Štola.
L. Údolí A: Dušek - Bobčík, Dlouhý, Hanek st.,
Jánošík, Marek, Munka, Šebestýn, Trepák, Trepák
Démoni: Pospíšil, Matyska, Kováč, Šůs, Navrátil, Smaržík, Eliáš, Sklenář, Polák, Franta, Kadeřábek,
Štol, Blafka, Pešek, Fišer, Pitoňák.
V utkání o první místo vyrovnalo L. Údolí stav
série na 1:1 po vítězství nad Frenzelitem 6:4, po třetinách 2:2, 1:0, 3:2, branky: Kalabza 2, Sýs P. 2, Sýs R.
2. - Liebl st. 2, Krautzberger, Paleček. Vyloučení 7:2,
navíc Šoufl OT – Churaň M. OT a Kalabza OT a OK.
Utkání přihlíželo 20 diváků.

Zleva doprava:
Nahoře: Churaň J., Churaň M., Dofek J., Dofek B., Škreňo, Cába; Uprostřed: Gajič, Sýs P., Kuthan, Krajčovič, Sýs R.,
Kalabza; Dole: Šofrle P., Moravec

Sport, turistika
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První branku dal již po minutě hry Kalabza.
Po 3 minutách vyrovnal Paleček. Ve 14. min. přidal
Kalabza druhou branku, ale Liebl opět vyrovnal.
Další branka padla až v těsném závěru třetiny L.
Údolí se ujalo vedení po střele R. Sýse. Ve 2. minutě
třetí třetiny opět Liebl vyrovnal, ale střelou P. Sýs v 7.
min. odskočilo L. Údolí opět o jednu branku. V 15.
min. vyrovnal Krautzberger na 4:4. Závěr utkání
vyšel lépe L. Údolí, které v 18. a ve 20. min. získalo
rozhodující vedení po brankách P. a R Sýse.
Výsledky také na: www.sweb.cz/kynpo

Zpráva z 1. 2. 2009

Kynšperský pohár získalo L. Údolí B. O vítězi
rozhodly samostatné nájezdy.
Poslední utkání o konečného vítěze mezi L.
Údolím B a Frenzelitem se hrálo v sobotu. V normálním čase skončilo nerozhodně 4:4 po třetinách
0:1, 3:2 a 1:1. První třetinu hrála obě mužstva velmi
opatrně. Ke konci třetiny si Frenzelit začal vytvářet převahu získal vedení na svou stranu po střele
Šaufla. Ve druhé třetině zvýšil Frenzelit na 2:0 z hole
Höflera. Libavskému Údoli se povedlo hned po vhazování ujet a snížit z hole R. Sýse na 1:2. Od této
branky začalo být L. Údolí vyrovnaným soupeřem.
Na 2:2 se povedlo vyrovnat P. Sýsovi. Frenzelit znovu
odskočil na 3:2, ale na konci třetiny se povedlo
vyrovnat R. Sýsovi. Třetí třetina se hrála bojovně,
na obou týmech bylo vidět, že se hraje o hodně. 15
min. před koncem se dostal Frenzelit do vedeni 4:3.
Hrál se pohledný hokej. 8 min. před koncem se L.
Údolí povedlo vyrovnat diky P. Sýsovi na konečných 4:4. Po skončení měly následovat 3 samostatné

nájezdy. První proměnil Petr Sýs na 1:0 pro L. Údolí.
Liebl z Frenzelitu trefil jen tyčku. Druhý pokus vyšel
Cábovi a bylo 2:0. Duchoň z Frenzelitu při rozhodujícím nájezdu udělal brankáři Moravcovi krásnou
kličku, ale v závěru přestřelil.
Góly: Sýs R. 2, Sýs P. 2, Cába – Höfler, Liebl st.,
Šaufl.
Nejlepší hráči L. Údolí: Škreňo, Cába.
Sestavy. L. Údolí: Moravec - Škreňo, Kalabza,
Švejda, Dofek B., Sýs P., Churaň J., Sýs R., Cába,
Churaň M.,Gajič, Dofek J., Šofrle P., Němec, Kuthan,
Krajčovič.
Frenzelit: Křivka - Zuber, Špiler, Šetele, Baborovský,
Kejšar, Liebl ml., Šlechta, Šaufl, Diosegi, Jirota, Paleček, Höfler, Duchoň, Liebl st., Krautzberger.
Rozhodčí:Váňa,Veselý.

Tabulka střelců základní části:

19 - Sklenář (Démoni), 18 - Sýs R. (L. Údolí
B), 16 - Bobčík (L. Údolí A), 13 - Šaufl (Frenzelit),
Gasparik (Kynšperk), 9 - Sýs P. (L. Údolí B), Matoušek (Nebanice), Vavřín J. (Nebanice), 8 - Kalabza (L.
Údolí B), 7 - Jánošík (L. Údolí A), Novotný Š. (Nebanice), Diosegi (Frenzelit), Řezníček (Kynšperk), 6 Císler (Kynšperk), 5 - Liebl st. (Frenzelit), Cába (L.
Údolí B), Tomaško (Nebanice), Bárta (Kynšperk),
Šebestýn (L. Údolí A).

Tabulka střelců play off:

15 - Sýs R. (L. Údolí B), 14 - Sýs P. (L. Údolí B),
8 - Šaufl (Frenzelit), 7 - Bobčík (L. Údolí A), Ondráček ml. (Kynšperk), 6 - Sklenář (Demoni), Kalabza
(L. Údolí B), Duchoň (Frenzelit), 5 - Liebl st. (Frenzelit).

TURNAJ VE FLORBALU – SPORTOVNÍ HALA 7. 3. 2009
TURISTICKÝ POCHOD

21. 3. 2009 START v 9.00 hod. prodejna YUCCA

„ JARNÍ KYNŠPERSKÁ PATNÁCKA” 31 ROČNÍK
Kynšperk – Šabina – Chlum – Kačerov – Kynšperk
POJĎTE S NÁMI

Policie, hasiči
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Policie
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovala od 22. 1. 2008 do 12. 2. 2009 celkem
9 trestných činů
• 1 případ trestného činu Ublížení na zdraví
ve věznici Kolová, napadení odsouzeného vězni
• 2 případy trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí užíváním mobilního telefonu
ve věznici odsouzenými.
• Policie řeší případ krádeže tržby z trezoru
z nákupního střediska COOP, kdy pachatel odcizil klíč od trezoru ze zásuvky psacího stolu v kanceláři vedoucí a z trezoru tak odcizil finanční
hotovost ve výši 45.000,- Kč. Policie rovněž
prověřuje i možnost odcizení výše uvedeného
některým ze zaměstnanců.
• 1 případ vloupání do domu v ulici Pobřežní, kde
pachatel odcizil finanční hotovost a šperky v celkové hodnotě 24.300,- Kč
• 1 případ týrání zvířat v obci Kaceřov, kde majitel
dlouhodobě týral své psy.

• Policie přistihla 3 řidiče při jízdě bez řidičského
oprávnění a 1 z nich řídil pod vlivem alkoholických nápojů. 2 z nich mají soudem vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
• Služba kriminální policie zjistila pachatele krádeže vozidla Volkswagen Golf, který byl odcizen
na náměstí SNP a o kterém jsme informovali
v minulém čísle Kynšperského zpravodaje. Vozidlo se bohužel do současné doby nepodařilo
najít.

UPOZORNĚNÍ:

Policie opakovaně upozorňuje občany, aby
parkovali svá vozidla v souladu s dopravními předpisy. Neukáznění řidiči často znemožňují odklízení sněhu a čištění města.
npor. Bc. Jiří Novák

HASIČI

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 17. 12. 2008 do 18.2. 2009
17. 12. 2008 - Planý poplach - Jednotka byla odvolána před dojezdem na místo
18. 12. 2008 - Technická pomoc - Jednotka otevřela
byt se zraněnou osobou
20. 12. 2008 - Požár - Jednotka likvidovala požár
ohniště v lese
22. 12. 2008 - Planý poplach - Jednotka byla odvolána před výjezdem
23. 12. 2008 - Planý poplach - Jednotka vyjela
k požáru, který byl uhašen před příjezdem jednotky
24. 12. 2008 - Požár - Jednotka likvidovala požár
hrobu na hřbitově
26. 12. 2008 - Dopravní nehoda - Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
28. 12. 2008 - Požár kontejneru - Jednotka likvidovala požár kontejneru na odpad
29. 12. 2008 - Technická pomoc - Jednotka provedla otevření bytu na žádost policie
2. 1. 2009 - Záchrana zvířete - Jednotka provedla
vyzvednutí psa z koryta Suchého potoka

15. 1. 2009 - Technická pomoc - Jednotka provedla
otevření bytu, kde se nacházela zraněná osoba
17. 1. 2009 - Požár - Jednotka pomáhala s likvidací
požáru chatky v Dasnicích
22. 1. 2009 - Technická pomoc - Jednotka prováděla odčerpávání vody ze sklepa v Nebanicích
24. 1. 2009 - Technický zásah - Jednotce byl vyhlášen
poplach na otevření bytu se zraněnou osobou,
ale jednotka byla odvolána před výjezdem
28. 1. 2009 - Dopravní nehoda - Jednotka se podílela na likvidaci dopravní nehody na silnici č.6
29. 1. 2009 - Dopravní nehoda - Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
13. 2. 2009 - Požár - Jednotka likvidovala požár sazí
v komíně
14. 2. 2009 - Požár - Jednotka likvidovala požár sazí
v komíně
18. 2. 2009 - Technická pomoc - Jednotka otevřela
byt, kde hrozilo nebezpečí z prodlení
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

Novinky na policích

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

PRO DOSPĚLÉ:
East, G. – Bleší mlýn v Normandii, Furnivall,K.
– Ruská konkubína, Kubátová,T. – Abstinentka,
Yates,R. – Nouzový východ, Hercíková,I. – Dám
si to ještě jednou aneb Indolúna, Valková,G. –
Panenka, která řekla ne!, Dumková, V. – Lolitky
a jiné povídky
Historie:
Doherty,P. – Kacířská léta, Gregory,P. – Královnin
vězeň, Druon,M. – Když král ztrácí Francii-sedmý
díl hist.fresky Prokletí králové, Pastor,B. – Zloděj
vody, Chevalier,T. – Ohnivý tygr, Kovařík,J. –
Sňatky se smrtí
Detektivky a thrillery:
Koontz,D. – Intenzita, Parker,R.B. – Vysoké sázky,
Braun,L.J. – Kočka, která sklidila aplaus, Harris,L.
– Vražda o Velikonocích, Thiesler,S. – Sběratel dětí,
Winegardner,M. – Kmotr se mstí, Hayder,M. –
Rituál

Romány pro ženy:
Hachfeld-Tapukai,Ch. – S láskou lvice, Monyová,S.
– Matka v krizi, Brdečková,T. – Slepé mapy, Alexander,V. – O čem dáma sní, Cameron,M. – Půlnoc
ve městě andělů, Ghahramani,Z. – Zrádkyně, Jordan,N. – Potěšit dámu
Fantasy:
Lloyd,T. – Pán bouří, Meyer,S. – Stmívání, Zatmění,
Paolini,CH. – Brisingr
Naučná literatura:
Bárta,P. Hokejový agent vypovídá, Stanglmeier,G.F.L. – Tajemství egyptologie
PRO DĚTI:
Dangerfield,Y. – Malé mořské víly, DiCamillo,K.
– Příběh o Zoufálkovi, Brezina,T. – Zloděj mrtvol,
Wilson,J. – Líza bublina, Jarman,J. – Tajemná
kočka Ka, Coville,B. – Strašpytlův vstup zakázán,
Müller,L. – Schody do nebeského pokoje, Witch –
Přeludy a lži, Z hlubin temnoty, Poslední slza, Žár
přátelství, Objevení Meridianu
Těšíme se na Vaši návštěvu
za knihovnu Irena Zolotarová

Pozvánka

Noc s Andersenem 2009
Pátek 3. dubna 2009
Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní
pohádky zachumláte do teplého
pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská
víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha školách, družinách,
ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných knihovnách...
Malí čtenáři, chcete prožít kouzelnou noc v knihovně? Přihlaste se u knihovnice.

Poděkování, pozvánka
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ZUŠ a MKS Kynšperk nad Ohří děkuje

jmenovitě sponzorům, kteří přispěli do tomboly IX. PLESU TŘETÍHO TISÍCILETÍ.

Obuv Kynšperk – pí. Milotová, Bytový textil – pí. Klimentová, Lékárna Primula Kynšperk – pí. Moravčíková, Keraplastik Kynšperk – p. Nekvapil, Řeznictví Kynšperk – p. Košata, Železářství Kynšperk – p. Tomášek, Pizzerie Kynšperk, Papírnictví Kynšperk – pí. Fiedlerová, Oděvy Kynšperk – Nguen Thuy, Restaurace
Skleník – pí. Lázňovská, Drogerie
– pí. Dreiseitlová, Realitní kancelář
– pí. Lakomá, Studio Sedmikráska
– pí. Štochlová, Studio Sedmikráska
– pí. Bremertová, Yucca – pí. Walterová, Potraviny Lusi – pí. Koudelková, Střední živnostenská škola
– pí. Mgr. Jandíková, Firma ANAT
– pí. Ing. Kubátová, Město Kynšperk,
Učitelé ZUŠ Kynšperk, Květinářství
– pí. Valečková, Paní H. Brázdová,
Firma KESSL s.r.o. K. Vary, „Petrklíč“ – p. Mrva, Oriflam – pí. Jitka
Firstová, Kadeřnictví – pí. Bočanová,
Česká spořitelna Sokolov, Kadeřnictví
– Veronika Krycnerová, Petr Šedivý,
Radka Králová, L.A.I. – Ing. Moses
L., Trafika – pí.Bencziková, p. Slávek
Hajič.

✂

Kultura
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AKCE A POŘADY MKS
BŘEZEN 2009

pondělí 2. 3. ..........od 17.00 hod. v zimní zahradě kina

Z KAPSKÉHO MĚSTA DO NAMIBIE

středa 4. - 28. 3................. ve výstavní síni Panský dům
KRAJINY A ZÁTIŠÍ

TOM ŠKVARENINA

- výstava obrazů
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy
zdarma , ostatní 10,- Kč
sobota 14. 3. .................................. od 14.00 hod. v kině

DÍVKA ROKU 2009

- soutěž nejen
o kráse pro dívky
od 13 do 15
- vstupné 50,- Kč
- předprodej vstupenek od 23.2. v kině

- přednáška s promítáním
- přednáší Jaroslav Tišer
- vstupné dobrovolné

✂

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

Kultura
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středa 18. 3. ................................... od 19.00 hod. v kině

sobota 18. 4. ......................... od 14.00 hod. v sále kina

EFEKTNÍ SMYČCOVÁ SHOW

- vstupné dobrovolné
- přihlášky v MKS u paní Hendrychové,
tel. 352 683 085, mkskynsperk@volny.cz
PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:
http://www.kynsperk.cz/mks/soubory/pozvnkaapihlskanaKynperskkl_1.doc

INFLAGRANTI

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

Vyplněné přihlášky odevzdejte, nebo zašlete nejpozději do 30. 3. 2009
čtvrtek 23. 4. . .........................od 19.00 hod. v sále kina

JAM & BAZAR

Top of the 70´s Pop
- vstupné v předprodeji 190,- Kč
v den konání 230,- Kč
- předprodej vstupenek od 30.3. v kině
- vstupné v předprodeji 170,- Kč, v den konání
210,- předprodej vstupenek od 23.2. v kině
PŘIPRAVUJEME POŘADY A AKCE MKS NA DUBEN
20009...............................................................................
čtvrtek 2. – 29. 4. ............. ve výstavní síni Panský dům

KOUZLO FRAKTÁLŮ

- FRAKTÁLY
Ing. Josef Hoffmann
- vernisáž 2.4. ...........................................od 17.00 hod.

HASS & CZJZEK

PRVNÍ PORCELÁNOVÁ
V ČECHÁCH
- PORCELÁN

MANUFAKTURA

Kino
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2009

úterý 3. 3. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

AUSTRÁLIE *

úterý 10. 3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

POHÁDKY NA DOBROU NOC *

Skeeter Bronson je obyčejný hotelový údržbář, který rád tráví čas tím, že vypráví příběhy
před spaním své malé neteři. Jeho fantazie pracuje na plné obrátky a dokáže vytvořit nádherné
pohádkové světy plné úžasných bytostí. Jednoho
dne se však stane něco podivného, jeho fantazie se
začne naplňovat a vyprávěný příběh se stává skutečností... Hrají: Dana Goodman, Adam Sander,
Keri Russell a další. USA, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 99 min.
čtvrtek 12. 3. . ............................................ve 20.00 hod.

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT
ÚPLNĚ SÁM *

Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley
(Nicole Kidman) žije svůj život v prostředí
povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí
ji připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její
tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec
světa: z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu
uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit
svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou pro její cestu se stává záchrana
velké farmy Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila a která je na pokraji bankrotu. Hrají:
Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham,
Bryan Brown, a další. USA, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 165 min.

Sidney Young pracuje v Londýně jako novinář pro nepříliš úspěšný bulvární plátek, který si
dělá legraci z celebrit toužících po slávě ve světlech
snobských večírků. Na jedné straně je hrdý na svůj
satirický nadhled a odstup od prostředí, o kterém
píše, na druhé straně ho tento povrchní svět slávy
a krásných lidí velmi láká. Hrají: Simon Legy, Jeff
Bridgesa a další. Brit, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka
109 min.
úterý 17. 3. ................................................. v 16.30 hod.

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD *

čtvrtek 5. 3. ...............................................ve 20.00 hod.

VÝMĚNA *

Příběh nás zavede do období, kdy se Amerika
rodila do moderní podoby za cenu mnoha obětí
a skvrn na své zdánlivě počestné tváři. Christine
Collins (Angelina Jolie) je obyčejná pracující žena,
která se stane protagonistkou noční můry každé
matky – její syn jednoho dne záhadně zmizí…
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore,
Jeffrey Donova a další. USA, MN 15, vstupné 55,Kč, délka 142 min.

Pes Bolt je hvězdou televizní show, ve které hraje
superpsa se superschopnostmi, bojujícího se superzločinci. Bolt ovšem neví, že je to jen show a myslí
si, že je doopravdy superpes. Dabují: John Travolta,
Miley Cyrus, Malcolm McDowell a další. USA, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 96 min.

Kino
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úterý 17. 3. ................................................ve 20.00 hod.

UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ *

Vlkodlaci byli kdysi divoká stvoření bažící
po masu, která zapomněla, že byla kdysi lidmi.
Upíři je bez lítosti zabíjeli. Pak přišel na svět Lucian,
první vlkodlak, který na sebe dokázal vzít člověčí
podobu. Vládce upírů Viktor toho využil: přiměl
Luciana, aby z lidských otroků učinil Lycany.
Hrají: Rhona Mitra, Steven Mackintosh, Bill Nighy,
Michael Sheen a další. USA, MN 15, vstupné 55,Kč, délka 92 min.
čtvrtek 19.3. ..............................................ve 20.00 hod.

ČESKÁ RAPUBLIKA

Česká rapublika je první celovečerní film
o českém hip hopu. Orion, James Cole a Hugo
Toxxx na pódiu, ale především mimo něj. Hrají:
Indy, Wich, Orion, Wladimir 518, Hugo Toxxx,
James, Hana Hegerová, Marek Eben, Karel Gott
a další. ČR, MN 15, vstupné 60,- Kč, délka 90 min.

Františkova zákonná manželka Bohunka se nehodlá
svého muže vzdát bez boje. Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová a další. ČR, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 110 min.
HRAJEM PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH...
pondělí 2. 3. ............................................... v 11.00 hod.

úterý 24. 3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE *

Narození Josefa Bárty provází věštba - zemře
ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí
žena i se synem, a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova
bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále
větších problémů. Zdá se, že nově poznaná láska
je nalezením smyslu jeho života, ale dramatický
sled událostí vystaví Josefa zkouškám, které mu
pomohou změnit sebe i svůj osud. Hrají: Karel
Zima, David Švehlík, Karel Dobrý a další. ČR, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 90 min.

USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 99 min.

OCAS JEŠTĚRKY *

čtvrtek 26. 3. . ............................................ve 20.00 hod.

KAMARÁDOVA HOLKA *

Když se budete sápat po kamarádově holce,
příliš sympatií nezískáte. Zničíte jedno přátelství
a nakonec z onoho pofiderního vztahu pravděpodobně stejně nic nebude. Podobné je to také s aktuálně přicházejícím filmem Kamarádova holka. Hrají:
Kate Hudson, Jason Biggs, Dane Cook a další. USA,
MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 102 min.

úterý 3. 3. ................................................... v 11.00 hod.

PAN VČELKA *

úterý 31. 3. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO BŮH *

Hlavní
hrdinka,
středoškolská
profesorka Helena, se seznámí s lékařem záchranné
služby Františkem. Je z toho láska jako trám, ale

USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 86 min.

Kino
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středa 4. 3. .................................................. v 11.00 hod.

ROBOTI *

USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 86 min.

čtvrtek 5. 3. ................................................ v 11.00 hod.

SPLÁCHNUTEJ *

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2009..............................

NOUZOVÝ VÝCHOD,
PEKLO S PRINCEZNOU

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

Brit, MP, vstupné 30,- Kč, délka 86 min.
pátek 6. 3. .................................................. v 11.00 hod.

ŠARLOTINA PAVUČINKA *

USA, MP, vstupné 30,- Kč , délka 97 min.

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Bc. Roman Říha, René Bolvari, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Šárka Pencová (pen), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí
sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 352 693 489, 602 314 241
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří

ze dne 21. ledna 2009
č. 8

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

na základě zmocnění zastupitelstva města
a) změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 7.
Rozpočtové příjmy se zvyšují o 29,92 tis. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o 968,66 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 68 378,37 tis. Kč a rozpočtové výdaje
po úpravě činí 76 095,77 tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto
usnesení.
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých
let (změna stavu na bankovních účtech) o 998,58 tis.
Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí
9987,40 tis. Kč.
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a

2. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města schválit podrobnou zprávu o změnách
mezi kapitolami rozpočtu města roku 2008, rozpočtové opatření č. 7, provedených radou města od 18. 12. 2008 do 31. 12.
2008, včetně závazných ukazatelů, která tvoří přílohu č. 1 a 2
tohoto usnesení.

č. 9

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří
fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří.

č. 10

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku
ve výši 96 005,03 Kč z majetku Základní školy Kynšperk nad
Ohří a

2. u k l á d á

řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří vyřadit navržený
majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou
fyzické likvidace, a doklad o provedené fyzické likvidaci
předat na finanční odbor městského úřadu.

č. 11

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí ve výši
1 000,- Kč a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem darovací smlouvy.

č. 13

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu XXX, ul. J. K. Tyla čp. XXX, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce
tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 4. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelům.

č. 14

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. r e v o k u j e

usnesení č. 1 ze dne 7. 1. 2009 a to následovně:
1) V bodu 1 se slova „ve výši 39,816.987,- Kč“ mění slovy
„ve výši 39,169.353,- Kč“,
2) V bodu 2, odst. a) se slova „ve výši 39,816.987,- Kč“ mění
slovy „ve výši 39,169.353,- Kč“,
3) Bod 2, odst. b) se ruší v celém znění a nahrazuje
ve znění:
b) zajištění zdrojů na financování projektu „Revitalizace
a regenerace Starého náměstí, ul. U Tavírny a Náměstí
SNP v Kynšperku nad Ohří“ ve výši 100% celkových
nákladů projektu, tj. ve výši 39,169.353,- Kč, kdy se
Město Kynšperk nad Ohří bude podílet vlastními prostředky ve výši 2,846.325,- Kč, tj. 7,5 % z celkových
způsobilých výdajů a částkou 1,218.353,- Kč, tj. 100%
z nezpůsobilých výdajů,
4) doplňuje se bod 2, odst. c) ve znění:
c) zajištění zdrojů na předfinancování projektu formou
přijetí úvěru do výše 40 mil. Kč.

č. 15

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. XXX, ul. J. K. Tyla čp. XXX, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce
tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 3. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 17

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 1398/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
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č. 18

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1619/10
(zastavěná plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří s XXX dohodou zpětně ke dni 31. 12. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody
o ukončení smlouvy o nájmu.

č. 19

b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 1347
v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX dohodou
ke dni 31. 12. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2009.

č. 22

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p. č. 1510/3 (zahrada) o výměře
383 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/m2/
rok s dalším každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemních smluv na dobu neurčitou s účinností k 1. 1. 2009.

Rada města Kynšperka nad Ohří
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní
porost) o výměře 285 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední
desce města.

č. 20

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 732 (ostatní plocha)
o výměře 235 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu
2,35 Kč/m2/rok s dalším každoročním navýšením
o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 732
v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX dohodou
ke dni 31. 12. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2009 a dohodu
o ukončení nájmu.

č. 21

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní
porost) o výměře 300 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX
za cenu 2,35 Kč/m2/rok s dalším každoročním navýšením o inflaci,

2. u k l á d á

č. 24

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. n e s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy č. 201/2008 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou XXX ke dni 31. 12. 2008.

č. 25

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru v objektu
bez čp. na parcele č. 605/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří mezi
Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a Tělovýchovnou jednotou Slavoj, se
sídlem Školní 614, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 18248063,
s účinností ke dni 31. 1. 2009 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.
Ing. Josef Baron 		
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří

ze dne 4. února 2009

(upravená verze)

č. 26

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovanost na rok 2009 pro příspěvkové organizace:
Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
Základní škola, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad
Ohří,
Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
Městské kulturní středisko, Nám. SNP 389, Kynšperk nad
Ohří,
které tvoří přílohu č.1 – 5 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem finančních vztahů k rozpočtu zřizovatele
a hmotné zainteresovanosti.

č. 27

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu pro rok 2009 příspěvkové organizaci, Městskému kulturnímu středisku, Náměstí SNP 389,
Kynšperk nad Ohří, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru promítnout změnu odpisového
plánu do rozpočtu města na rok 2009, kde bude navýšen
provozní příspěvek příspěvkové organizaci i její nařízený
odvod do rozpočtu zřizovatele o 6,00 tis. Kč.

č. 28

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 30

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor dovezených pořadů a kina za II. pololetí roku 2008
Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace.

č. 31

Rada města Kynšperka nad Ohří
v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o., IČO 27998398

1. s c h v a l u j e

poskytování paušální náhrady nákladů spojených s výkonem funkce (používání vlastního osobního automobilu) jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., XXX
počínaje měsícem lednem 2009.

č. 32

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření Dohody o určení odběratele mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří jako vlastníkem nemovitosti, společností
Pomoc v nouzi, o.p.s. jako nájemcem nemovitosti a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o. jako provozovatelem vodovodů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 33

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31.
10. 2008 u organizačních složek města, městského úřadu
a města samotného,

dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1/2007 ze dne 13. 4. 2007 mezi
společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.,
Nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, IČ 26392526 a Městem
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

1. b e r e n a v ě d o m í

2. s c h v a l u j e

vyřadit navržený majetek z majetku organizačních složek
města a městského úřadu v roce 2009 formou fyzické likvidace. Jedná se o majetek, který je neupotřebitelný, nefunkční
a neplní svůj účel, dle přílohy č. 1 - 6 tohoto usnesení a

3. u k l á d á

odpovědným pracovníkům organizačních složek města
a městského úřadu předat o provedené fyzické likvidaci protokol na finanční odbor městského úřadu.

č. 29

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

s účinností od 5. 1. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření smlouvy
o závodním stravování se Střední školou živnostenskou, se
sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, která tvoří přílohu
č.1 tohoto usnesení a

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit podepsání výše
uvedeného dodatku oběma smluvními stranami.

č. 34

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

ve smyslu čl. 5, odst. 3. „Zásad pro přidělování městských
bytů do nájmu“ výjimku z čl. 3, bodu 4 (kauce) a přiděluje
byt č. XXX v bytovém domě v ul. Zámečnická čp. XXX ,
Kynšperk nad Ohří do nájmu žadateli XXX na dobu určitou
1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 60,- Kč/m2/
měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady
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města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy, ve které bude
zakomponována podmínka doplacení kauce.

č. 35

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.
XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli XXX na dobu
neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 62,64 Kč/
m2/měsíc a nájemní smlouva bude uzavřena XXX 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. 36

č. 40

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č. 206/2009 s XXX , s účinností od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15. 2. 2009 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 41

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp.
XXX v ul. Sokolovská v Kynšperku nad Ohří s nájemkyní
bytu XXX do 13. 2. 2010 a

2. s o u h l a s í

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

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

č. 37

ukončení platnosti smlouvy č. 201/2008 o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené
s fyzickou osobou XXX ke dni 31. 1. 2009 a
s prominutím úhrady platby za leden 2009, kdy již byla
provozovna uzavřena a smluvní služby tudíž nebyly poskytovány.

č. 42

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v bytovém
domě v ulici J. K. Tyla č.p. XXX se stávajícími nájemci bytu
XXX do 26. 2. 2010 a

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp.
XXX na Nám. Míru v Kynšperku nad Ohří s nájemci bytu
XXX do 3. 2. 2010 a

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

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemcům bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
Ing. Josef Baron v.r.
MUDr. Luboš Galek v.r.
místostarosta
radní

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 38

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XXX v bytovém domě
v ulici J. K. Tyla č.p. XXX se stávajícím nájemcem bytu XXX
do 20. 6. 2009 a

2. u k l á d á

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

č. 39

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1. 1. 2009 novelu smlouvy o odvozu separovaného odpadu, uzavřené mezi Městem Kynšperkem nad Ohří
a společností SOTES Sokolov spol. s r.o., se sídlem Chebská
č. 1939, Sokolov a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi.

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á
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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
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Základní škola v Kynšperku nad Ohří
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
vás srdečně zve na jedenáctý ročník soutěže

2009
v sobotu 14. března 2009 od 14.00 hodin
v sále kina MKS

- vstupné: 50,- Kč,
předprodej vstupenek od 23. 2. 2009 v kině
- rezervované vstupenky lze vyzvednout
pouze do 13. 3. 2009
- nezakoupené rezervované vstupenky
budou v den konání odblokovány a prodány ostatním návštěvníkům
Mgr. Jiří Daneš, ředitel ZŠ Kynšperk nad Ohří
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Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kynšperku nad Ohří

Vás srdečně zve
v sobotu 18. dubna 2009 od 14.00 hodin do sálu kynšperského kina na

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

nesoutěžní přehlídku rodinných hudebních souborů
Pravidla přehlídky

1. Na přehlídku se mohou přihlásit rodinné soubory v počtu 2 - 9 osob, z nichž nejméně polovina musí
být v příbuzenském vztahu a rovněž nejméně polovina ve věku do 18 let.
2. Soubor může hrát v libovolném nástrojovém obsazení, možno i se zpěvem. Nejméně polovina souboru musí hrát na hudební nástroj (v sále bude k dispozici naladěné pianino).
3. Každý soubor přednese jednu až dvě skladby.
4. Zájemci o účast na přehlídce vyplní přiloženou přihlášku a zašlou ji do 30. března 2009 na adresu:
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
nebo na e-mailovou adresu: mkskynsperk@volny.cz. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č.
352 683 085, přihlášku Vám na požádání rádi pošleme i v elektronické podobě.
		
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
		
Ing. Vladimír Palík, tel. +420 352 683 085
		
Náměstí SNP 389
		
357 51 Kynšperk nad Ohří

------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška

Přihlašujeme se závazně na přehlídku Kynšperský klíč, která se koná 18. 4. 2009 od 14.00 hodin
v kinosále v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389.

Autor:.......................................................... Skladba: ........................................................................................
Minutáž: .............
Nástrojové obsazení - prosíme jména a nástroje, příbuzenský vztah, u dětí i věk* (údaje pro moderátorku):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Jméno a adresa vedoucího souboru:.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Kontaktní telefon:...................................................................... Podpis: ..........................................................
* např. Jan Novák – kytara - otec, Václav Novák – flétna - syn 14 let
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Dražba bytu 0+1 v 1.NP bytového domu,
v obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov.

Kynšperk nad Ohří se nachází 16 km od Sokolova
a 14 km od Chebu.
Podlahová plocha bytu je celkem 22,35 m2.
Dům je zděný a má 4 podlaží.
Byt je umístěn ve velmi pěkné lokalitě
na okraji města.
Objekt je napojen
na všechny veřejné inženýrské sítě.
Nejnižší podání: 150.000,-Kč,
Tržní odhad: 300.000,-Kč.
Více informací na
www.eurodrazby.cz,
tel: 800 900 490.
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Redakce se omlouvá

za chybné informace, které byly zveřejněny v lednovém čísle Kynšperského zpravodaje:
LÉKÁRNÁ PRIMULA

Mgr. Ludmila Moravčíková
A. Jiráska 567
PO – PÁ 7:30 – 16:00
Tel.: 352 683 049

OČNÍ OPTIKA SOMICH
Jana Nerudy
Mob.: 774 684 068

ÚT 14:00 – 19:00
ST 9 :00 – 14:00
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Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 25233556

DIČ: CZ25233556

Pracovní doba
Středisko Údržba a Technické služby
Pondělí
6,30 – 11,00
11,30 – 15,00
Úterý
6,30 – 11,00
11,30 – 15,00
Středa
6,30 – 11,00
11,30 – 15,00
Čtvrtek
6,30 – 11,00
11,30 – 15,00
Pátek
6,30 – 11,00
11,30 – 15,00

Renata Hronová
Hana Dudíková
Martina Věchtová
Lucie Štěpáníková
Marek Pokluda
Miroslav Valenta
Rudolf Janeček
Vladimír Dusík

Středisko Správa
Pondělí
7,30 – 11,00
Úterý
6,30 – 11,00
Středa
7,30 – 11,00
Čtvrtek
6,30 – 11,00
Pátek
6,30 – 11,00

11,30 – 17,00
11,30 – 15,00
11,30 – 17,00
11,30 – 15,00
11,30 – 13,00

příjem objednávek................................... 352 683 025 / 775 736 610
bytový technik, správa hřbitova . .............775 736 606
hlavní účetní. ..........................................775 166 090
asistentka ...............................................775 736 609
jednatel společnosti .................................602 166 090
mistr střediska údržba.............................775 736 607
mistr střediska technické služby. ..............602 462 427
mistr střediska technické služby. ..............775 736 612

PROVÁDÍME….
•
•
•
•
•
•

elektroinstalace, opravy
zednické práce
klempířství, pokrývačství
topenářské práce
vodoinstalatérské práce
truhlářství, sklenářství

•
•
•
•

správa bytového a nebytového fondu
účetnictví pro společenství vlastníků
správa bytového fondu pro společenství vlastníků
havarijní práce
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Stručný výběr z aktuální nabídky nemovitostí na prodej pro měsíc březen 2009
Byt 3+1 v OV, po kompletní rekonstrukci.

Kynšperk n.O.,Jana Nerudy

775 000,- Kč

Byt 3+1 v OV,82 m2, udržovaný původní stav.

Kynšperk n.O., Krátká

855 000 ,-Kč

Byt 2+1+b v OV, 59 m2, po kompletní rekonstrukci

Habartov, Okružní

645 000,- Kč

Byt 2+1+b v OV, 59 m , část.po rekonstrukci

Habartov, Raisova

565 000,-Kč

Byt 2+1+b v OV, 59 m , původní stav, plastová okna

Habartov, Raisova

545 000,-Kč

Byt 1+1 v OV, 37 m , po rekonstrukci

Habartov, Raisova

425 000,- Kč

Půdní byt v OV, 44 m2, po rek.onstrukci

Libavské Údolí

285 000,- Kč

Byt 2+1 v OV, 59 m , původní stav

Libavské Údolí

395 000,-Kč

Byt 1+1 v OV, plastová okna, bezbariérový přístup

Sokolov, Jelínkova

615 000,-Kč

Byt 2+1 v OV,60 m ,po částečné rekonstrukci,

Sokolov, Spartakiádní

840 000,- Kč

Byt 2+1 v OV, 54 m2, původní stav

Sokolov, Heyrovského

740 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 54 m , po kompletní rekonstrukci

Sokolov, Heyrovského

1 100 000,-Kč

Byt 2+1+b, 67 m , po kompletní rekonstrukci

Svatava, U Přádelny

795 000,- Kč

Pozemek na chatu, 600 m , oplocený, elektřina, voda

Jesenice, Malá Všeboř

345 000,-Kč

Byt 1+1 v OV, původní stav

Horní Slavkov

350 000,-Kč

Kynšperk n.O., U Tavírny

235 000,- Kč

2
2

2

2

2

2

2

2

Pozemek vhodný pro RD, 564 m

2

285,-Kč/m2

Pozemek vhodný pro RD, 6047 m

Josefov

Rodinný dům 2 X4+1 a pneuservis, po rekonstrukci

Libavské Údolí

4 900 000,-Kč

Rodinný dům 5+1 s gar., po rekonstrukci

Kaceřov

2 990 000,- Kč

2

Rodinný dům před rekonstrukcí, pozemek přes 2000 m2 Lesina, okr. Cheb
2/3 rodinného domu, cca 240 m , s dvougaráží
2

Svatava, U Přádelny

950 000,-Kč
1 890 000,-Kč

Více na www.kosina-reality.cz, www. Sreality.cz, www.bazos.cz, www.hyperinzerce.cz, aj.
•

S nabídkou prodeje Vaší nemovitosti se můžete zastavit u nás v kanceláři, nebo si telefonicky
domluvte schůzku a my přijedeme za Vámi

•

Svěřte nám Vaši nemovitost k prodeji a vyberte si rovnou 5.000,-Kč, jako zálohu na kupní cenu.

•

Když Vaši nemovitost neprodáme, tak ji nebudete vracet.

•

Kancelář v budově České spořitelny, Kynšperk nad Ohří. Tel. 604 109 442
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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 Šárku Pencovou mobil: 602 314 241.
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