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Teď královnou jsem já…

Ocitli jsme se ve starověkém Egyptě za vlády Kleopatry VII., která byla významnou egyptskou královnou. Proslula svou ctižádostivostí a osobním kouzlem, které neváhala pro své cíle využít. Byla velmi
vzdělaná a inteligentní, milovala svou vlast. Hovořila několika jazyky a měla velký rétorický dar. Její hlas
prý zněl jako „zvuk lyry s mnoha strunami“. Uměla se vhodně líčit a odívat. Osm kynšperských dívek se
v sobotu 14. března 2009 rozhodlo jít v jejích šlépějích a zúčastnilo se soutěže Dívka 2009.
Odpoledne začalo společným projektem soutěžících dívek. Dále dívky soutěžily v těchto disciplínách : test všeobecných znalostí, příprava slavnostní tabule, aerobik, volné vystoupení a módní přehlídka.
V doprovodném programu vystoupili členové zájmových kroužků ZŠ Kynšperk nad Ohří a mnoho zajímavých hostů.
A jak se dívky umístily? Která se stala „Kleopatrou“?:
1. místo
Olga Hlebová
2. místo
Barbora Kavanová
3. místo
Kateřina Bělunková
Jako každý rok byly i letos vyhlášeny Miss sympatie:
Miss sympatie Základní školy Kynšperk nad Ohří
Miss sympatie Kynšperského zpravodaje		
Miss sympatie Sokolovského deníku		

Olga Hlebová
Tereza Záhorská
Tereza Záhorská

Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům MKS Kynšperk nad Ohří, panu Martinu Haklovi,
Andree Klimentové, porotě, pedagogům ZŠ Kynšperk nad Ohří, vedoucím zájmových kroužků a všem,
kteří zpestřili zajímavými vystoupeními sobotní odpoledne:
Mažoretky Základní školy Kynšperk nad Ohří
skupina Butterfly Sokolov
Taneční škola Harmonie Karlovy Vary
klavírista a zpěvák Tomáš Dvořák
hudební skupina Fíci
Martina Hollá a Radek Sláma
Marie Wagnerová – sólo pom pons
Orientální tanečnice
Gymnastika
Karate
Maser’s company Sokolov
Misterius crew Březová
Velké poděkování
patří sponzorům,
kteří věnovali věcné dary
všem dívkám.
Jana Tomsová, vedoucí SVČ-DDM
ZŠ Kynšperk nad Ohří

strana 3

Z města

strana 4

Střípky z majetkového odboru
Majetkový odbor připravil k projednání  radě
města návrh investic a oprav majetku města na rok
2009. Seznam je velmi obsáhlý a zdaleka se nedostane z finančních důvodů  na všechny akce. Radní
navrhli zastupitelstvu města uvolnit přes 9 milionů
Kč z městského rozpočtu a stanovili priority, dle
kterých bude městský aparát akce postupně realizovat. Z finančně nejrozsáhlejších akcí je to například
rekonstrukce vodovodu v Sokolovské ulici, položení asfaltové vrstvy ve sportovním areálu v Školní
ulici, rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody na
sídliště U Pivovaru, rekonstrukce veřejného osvětlení v části města ( kolem náměstí SNP), zateplení pláště budovy mateřské školy v Zahradní ulici
( dokončení akce z roku 2008) a vybudování parkoviště, rekonstrukce komunikace v prostoru mezi
náměstím SNP a ulicí Jana Jiskry, rozšíření parkoviště u kotelny v ulici Krátká. V akcích je pamatováno i na doplnění dětských hřišť hracími prvky, na
doplnění městského  mobiliáře a doplnění zeleně.
Mimo to je počítáno s přípravou a zpřístupněním čtyř stavebních parcel mezi ulicí Truhlářskou a
Suchým potokem. Tyto parcely bude město nabízet
zájemcům zhruba od poloviny tohoto roku .
Zpracovali a podali jsme na Krajský úřad Karlovarského kraje žádost o dotaci na dostavbu další
etapy naučné stezky v prostoru nad rybníkem
Sýkorák.
V právě proběhlých kolech na rozdělení dotací
u akce „Revitalizace Starého náměstí a náměstí
SNP“ a u akce „Odkanalizování Dolních Pochlovic
a intenzifikace ČOV“, jsme nebyli úspěšní. Budeme
samozřejmě zkoušet štěstí v kolech dalších.

Až půjdete ulicí K.H.Borovského, určitě si
všimnete nového zábradlí okolo kašny z roku 1933.
Zajistili jsme pěkné, kované zábradlí, které řeší
jednak otázku zajištění bezpečnosti kolemjdoucích,
ale i po estetické stránce se povedlo.
V souvislosti s rozhodnutím radních o provozování sportovních areálů v majetku města
přímo majetkovým odborem, jsou prováděny přípravy sportovišť, je potřeba zajistit základní nářadí
potřebné na údržbu a je tvořen systém využívání.
Záměrem radních je umožnit skutečně využití
sportovišť ( i když za mírnou úplatu) širokou veřejností. Jedná se o sportoviště v areálu ve Školní ulici,
na veřejném sportovišti u základní školy a antukové dvorce u „Dupárny“. Akce a využití sportovišť
bude pro školy, školky, tělovýchovné organizace a
veřejnost koordinováno pracovníky majetkového
odboru. Zejména počítáme, že se najdou zájemci,
skupiny sportovních nadšenců, kteří budou chtít
využít tato sportoviště například na malou kopanou, nohejbal, volejbal, beachvolejbal, házenou,
případně i rekreační tenis.
        Máme představu, že sportoviště si bude
možné objednat předem, případně přímo u správce
sportovišť, pokud bude on přítomen a sportoviště
bude volné. V této souvislosti žádám   zájemce i
z řad  důchodců, kteří by si chtěli přes léto přivydělat a funkci správce zastali, aby se přišli informovat
na majetkový odbor. Zřejmě budeme potřebovat 3
zájemce s nepravidelnou pracovní dobou, kteří se
budou v činnosti správce přibližně od května do
října střídat.

Nájemné za pozemky

Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru

Nájemcům, kteří mají pronajaté pozemky města, připomínáme, že nájemné za rok 2009
bylo splatné do 31. 3. 2009. Vás, kteří jste do tohoto dne nájemné neuhradili, vyzýváme,
abyste tak učinili v co nejbližší době. Nájemné můžete uhradit v pokladně Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří nebo na účet města. Výše nájemného je každoročně navýšena o inflaci,
která v roce 2008 dosáhla hodnoty  6,3 %.  

Z města
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Další novela obecně závazné vyhlášky o odpadech.

Usnesením zastupitelstva města ze dne 12.03.2009 byla schválena majetkovým odborem navržená
další novela Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která je účinná ode dne 01.04.2009. Tato obecně
závazná vyhláška v novém znění vyhlášky č. 1/2009 řeší ve své příloze č. 1 opětovné navýšení počtu kontejnerů – posílení stanoviště č. 21 v ulici U Pivovaru (u točny) o 1 ks kontejneru na papír a 1 ks na plasty.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří.

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 v domech s pečovatelskou službou do nájmu:

• byt č. 2 o velikosti 2+kk s balkonem, 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 66,24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
• 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.
• byt č. 2 o velikosti 2+kk, v ul. A. Jiráska čp. 732 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková

referent majetkového odboru

Z města
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří vydává svým usnesením č. 9 ze dne 12. 03. 2009, na základě
ustanovení § 17 odst. 2  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.

Obecně závazná vyhláška  č. 3/2005,  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem  se mění takto:
Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky 3/2005, ve znění přílohy č. 1  Obecně závazné vyhlášky  č. 5/2008  
se ruší  a nahrazuje přílohou č. 1 Obecně závazné vyhlášky   č. 1/2009.

Článek 2.

Zrušovací ustanovení.
Obecně závazná vyhláška  č. 5/2008,  kterou se měnila Obecně závazná vyhláška  č. 3/2005, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a
systém nakládání se stavebním odpadem  se ruší.

Článek 3.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2009.

Ing. Josef B a r o n
místostarosta

René B o l v a r i
starosta

Z města
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Příloha číslo 1 OZV č. 1/2009
Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad
1. ul. J.z Poděbrad - naproti č.p. 438

2x papír, 1x sklo, 1x plasty

2. nám. SNP č.p.382 - zadní trakt za drogerií pí. Dreiseitlové

2x papír, 1x sklo, 1x plasty

3.

ul. Školní - u nákupního střediska ZKD Sušice
(bývalá Jednota Sokolov)

2x papír, 1x sklo, 2x plasty

4. ul. Dlouhá - u č.p. 180

2x papír, 1x sklo, 1x plasty

5. ul. Knoflíkova - u prodejny potraviny p.Vlčka

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

6. ul. U Pivovaru - vedle kotelny

2 x papír, 1x sklo, 2x plasty

7. ul. U Pivovaru - před prodejnou Jednoty.

2x papír, 1x sklo, 1x plasty

8. ul. Nádražní - u křižovatky s ul. Hornická

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

9. ul. Sokolovská - vedle bývalé tělocvičny TJ Slavoj Kynšperk

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

10. ul. P. Bezruče - vedle parcely domu č.p. 108

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

11. ul. J. A. Komenského - v průjezdu ke školní jídelně Základní školy

2 x papír, 1x sklo, 2x plasty

12. ul. J. Nerudy - v zatáčce u Domu na půli cesty

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

13. ul. K.H. Borovského - u domu č.p. 510

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

14. obec Zlatá - na křižovatce u č.p. 34, k.ú. Zlatá

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

15. obec Liboc - u zastávky autobusů ČSAD

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

16. Nám. Míru - u č.p. 33, vedle telefonní budky

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

17. Nám. SNP - zadní trakt MKS

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

18. ul. B. Smetany - travnatý pás proti č.p. 716

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

19. ul. M. Tyrše - břeh proti č.p. 538

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

20.

ul. SNP - areál bývalé kotelny
(stálé stanoviště velkoobjemových kontejnerů)

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

21. ul. U Pivovaru II. – točna za č.p. 359

2x papír, 1x sklo, 2x plasty

22. ul. Školní II. – prostor před jídelnou SOU

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

23. ul. Pochlovická – u bývalého obchodu Jednoty

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

24. ul. Na Hrázi – u křižovatky cyklostezky

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

25. ul. P. Bezruče – u dětského hřiště

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

26. Štědrá – na návsi

1x papír, 1x sklo, 1x plasty

Celkem kontejnerů 1100 l:
Papír 34 ks, plast 30 ks, sklo 26 ks.

Usnesení
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří
(upravená verze)

ze dne 18. února 2009

č. 44

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1376 (les určený k rekreačním účelům) o výměře 4 539 m2 a části pozemku parc. č.
1494 (trvalý travní porost-tábořiště) o výměře 4 856 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří s podmínkami:
a) počátek pronájmu od 1. 3. 2009
b) další rozvoj tábořiště
c) nájemné 30 000,- Kč/rok nájemci XXX
d) nájemce se do 1. 9. 2011 stane vlastníkem areálu, který má
zároveň v nájmu od OD Ural Sokolov a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy.

č. 46

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu města Základní
škole Kynšperk nad Ohří ve výši 40 tis. Kč, a to navýšením
rozpočtu roku 2009 a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru provést změnu rozpočtu roku
2009 rozpočtovým opatřením, kde bude základní škole
mimo příspěvek na provoz poskytnut další příspěvek, a to
příspěvek účelový ve výši 40 tis. Kč.

č. 47

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu pro rok 2009 příspěvkové organizaci, Základní škole, Jana A. Komenského 540, 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 snížen provozní příspěvek příspěvkové organizaci i její nařízený odvod
do rozpočtu zřizovatele o 10,00 tis. Kč.

č. 49

Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem nemovitosti Jana
A. Komenského 675 a ČEZ prodej, s.r.o., Duhová 1/425,
Praha, IČO 27232433 jako obchodníkem, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
b) uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení mezi
oprávněným zákazníkem Městem Kynšperk nad Ohří,
se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
který je vlastníkem nemovitosti Jana A. Komenského 675
a ČEZ distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako provozovatelem distribuční soustavy, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedených smluv.

č. 51

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi odběratelem Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří jako
vlastníkem nemovitosti Jana A. Komenského 675 a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619,
Sokolov, jako provozovatelem vodovodů a kanalizací, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 52

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 10 Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod ze dne 26. 11. 1998 ve znění dodatků č. 1 až
9 mezi odběratelem Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov, provozovatelem vodovodů a kanalizací, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 53

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

ke dni 18. února 2009 Alenu Kadavou a Pavlu Cibovou,
úřednice správního a sociálního odboru, členy školské rady
při Základní škole Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace.

sjednání nové nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou XXX v ul. Zámečnická v Kynšperku nad Ohří
s nájemkyní bytu XXX na dobu neurčitou a

1. j m e n u j e

č. 50

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi konečným zákazníkem Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221,

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 nové nájemní smlouvy.

č. 54

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Usnesení
výjimku z čl. 3, odst. 4. „Zásad pro přidělování městských
bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou v Kynšperku
nad Ohří“ (zveřejnění) a přiděluje byt s pečovatelskou službou XXX v ulici Zámečnická XXX, Kynšperk nad Ohří do
nájmu žadateli XXX na dobu neurčitou za podmínek:
- nájemné za m2 zůstane zachováno ve stejné výši
- vrácení současného nájemního bytu XXX nejpozději do 1
měsíce od podpisu nájemní smlouvy
- část stanovené kauce ve výši 4.800,- Kč bude ponechána
na účtu Správy majetku, s.r.o. a zbývající část bude vrácena žadatelce a

2. u k l á d á

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

č. 55

Rada města Kynšperka nad Ohří
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porost) o výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední
desce města.

č. 60

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) záměr pronájmu pozemku parc. č. 1619/10 (zastavěná
plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
b) záměr prodeje pozemku parc. č. 1619/10 (zastavěná
plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
a záměr prodeje na úřední desce města na dobu minimálně
15-ti dnů.

č. 61

1. s o u h l a s í

Rada města Kynšperka nad Ohří

2. u k l á d á

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1440/1 (zahrada) o
výměře cca 750 m2 a části pozemku parc. č. 1574 (trvalý
travní porost) o výměře cca 250 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří a

s ukončením nájmu bytu XXX, ul. Zámečnická XXX, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a nájemcem XXX dohodou ke
dni 28. 2. 2009 a

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

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

2. u k l á d á

č. 56

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s o u h l a s í

vedoucímu majetkového odboru oznámit usnesení rady
města žadatelům.

č. 62

Rada města Kynšperka nad Ohří

s ukončením nájmu bytu XXX, ul. Sokolovská XXX, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a nájemci dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do
konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 5. 2009 a

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelům.

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy.

2. u k l á d á

č. 58

pronájem části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost)
o výměře 285 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům XXX
za cenu 2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci
a

2. u k l á d á

č. 63

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

záměr pronájmu pozemku parc. č. 84/7 (zastavěná plocha) o
výměře 168 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří,

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

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s uvedenou právnickou osobou XXX,
s účinností od 01. 01. 2009 - na dobu neurčitou,

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

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 27. 02. 2009 a

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

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 84/7 (zastavěná plocha) o
výměře 168 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří,

2. u k l á d á

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 100 (ostatní plocha)
o výměře 527 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

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

záměr koupě budovy bez čp/če (garáž) stojící na pozemku
parc. č. 84/7 v k.ú. Kynšperk nad Ohří.

č. 59

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1004/1 (trvalý travní

Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René B o l v a r i  v.r.
starosta

Usnesení
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří
mimořádné jednání (upravená verze)

ze dne 25. února 2009

č. 64

3. u k l á d á

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh majetkového odboru na zařazení investičních a neinvestičních akcí a projektů do finančního rozpočtu města na
rok 2009,

2. s c h v a l u j e

seznam zajištění a provedení určených akcí k realizaci dle
dané priority v pořadí, do vyčerpání vyčleněných finančních
prostředků v dané kapitole, uvedený v příloze tohoto usnesení a  

vedoucí finančního odboru zapracovat radou vybrané akce
do rozpočtu města na rok 2009 a
b)  vedoucímu majetkového odboru zajistit realizaci schválených akcí v roce 2009.

č. 65

Rada města Kynšperka nad Ohří

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

poskytnutí příspěvku Základní škole Kynšperk nad Ohří na
plat správce sportoviště.
Ing. Josef Baron  v.r.
místostarosta

René  B o l v a r i  v.r.
starosta

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 12. března 2009

(upravená verze)

č. 1

č. 4

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

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

a) uzavření dodatku č. 6 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 7 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Libavské Údolí, který tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení a

1. bere na vědomí

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu uvedených dodatků.

č. 5

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze strukturálních
fondů EU v programovém období 2007 – 2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na upgrade přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy
veřejné správy CzechPOINT – celková verze, „eGovernment v obcích – CzechPOINT“. Výše celkových nákladů
projektu je 68.540,-Kč, přičemž tato částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení na jeden rok a výdaje na administraci.

2. p o v ě ř u j e

starostu pana René Bolvariho podpisem veškerých dokumentů a smluv v souvislosti s podáním výše zmíněné žádosti
o dotaci.

2. s c h v a l u j e

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. 2

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk
nad Ohří na rok 2009 neziskovým organizacím a fyzickým
osobám, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
starostu podpisem smluv.

č. 3

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávek zrušené příspěvkové organizace Technické služby města Kynšperk nad Ohří ve výši 115 312,15 Kč.

2. p o v ě ř u j e

č. 6

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. bere na vědomí

zápis finančního výboru ZM z kontroly na Městském úřadě
Kynšperk nad Ohří dne 25. 11. 2008, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení.

Usnesení
č. 7

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. bere na vědomí

souhrnnou zprávu pro ZM o činnosti kontrolního výboru,
předloženou předsedou kontrolního výboru p. Nekvapilem,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,

2. s c h v a l u j e

plán práce kontrolního výboru ZM Kynšperk nad Ohří pro
rok 2009, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení a

3. bere na vědomí

rezignaci předsedy kontrolního výboru ZM p. Pavla Nekvapila na svou funkci.

č. 8

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

umístění stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné
bydlení o rozměrech cca 10 x 8 m na pozemku parc. č. 54/5
v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří XXX.

č. 9

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění OZV
č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem s účinností od dne 1. 4. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit zveřejnění vyhlášky na úřední desce města na
dobu 15-ti dnů a
b) zajištění dodávky kontejnerů.

č. 10

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přechod vlastnického práva k pozemku parc. č. 246/1
(zahrada) o výměře 455 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
z majetku České Republiky – Pozemkový fond ČR, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupený vedoucím územního pracoviště Pozemkového fondu ČR, se sídlem Nádražní
11, Sokolov paní Ing. Hanou Černickou do vlastnictví Města
Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří na základě zákona č. 172/1991 Sb.

č. 11

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

koupi pozemku parc. č. 26 (zahrada) o výměře 126 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří od Pozemkového fondu ČR, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupeným Ing. Hanou
Černickou, vedoucí územního pracoviště PF ČR v Sokolově, Nádražní 11, Sokolov, IČ: 45797072 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

č. 12

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

koupi části pozemku parc. č. 1439/7 (orná půda) o výměře
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cca 198 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří od XXX za cenu 281,Kč/m2.

č. 13

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1017/1 (zahrada) o výměře cca
1180 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 204,- Kč/
m2.

č. 14

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 828/13 (ostatní plocha) o výměře
36 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 203, - Kč/m2.

č. 15

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytu podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej
bytů dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu
města Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro
I., II. a 3. kolo III. etapy prodeje bytů níže uvedenému
kupujícímu:
byt č. 10 v ulici Krátká čp. 366
Jméno, příjmení, bydliště:
XXX za cenu 250.000,- Kč
náhradník:
Jméno, příjmení, bydliště:
XXX za cenu 221.000,- Kč
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu bytu,
případně neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců
od tohoto usnesení zastupitelstva města, propadne kauce
ve prospěch města a nabídka prodeje bude znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej bytů vybraným kupujícím.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René Bolvari
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.“

Z města
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Vítání občánků

Dne 20.02.2009 se uskutečnila tradiční malá slavnost  k příležitosti  vítání nových občánků Města Kynšperk nad Ohří . Této první letošní slavnosti se zúčastnilo  celkem 17 dětí společně s rodiči a ostatními příbuznými. Ke slavnostní náladě přispělo i  vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy U Pivovaru. Slavnostní atmosféra  byla  zvěčněna fotografem a rodiče  se podepsali do  kroniky. Tímto bych všem účinkujícím i zúčastněným  poděkovala a popřála, spoustu zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským úsměvem, neboť není většího štěstí, než   úspěch svého dítěte.  

Eva Knížová, matrikářka

Z města
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Pro děti a rodiče
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Nová služebna Městské policie města

Od 1. dubna 2009 bude občanům sloužit nově zřízená služebna Městské policie. Ta je umístěna v přízemí Radnice čp. 1 (Panský dům) naproti Infocentru. Od 1. dubna 2009 také nastupuje do pracovního
poměru nový strážník. Pro potřeby Městské policie bylo také upraveno bývalé referentské vozidlo Městského úřadu zn. Škoda Fabia.
Městská policie má tedy dva srážníky: velitel Jaromír Stanko a strážník Tomáš Bělka.
Občané se mohou se svými podněty, připomínkami a požadavky obracet přímo na tyto strážníky.
Kontakt na ně bude zveřejněn ve Zpravodaji města a na webových stránkách města.
Vzhledem k personálnímu obsazení nebude možné zajistit nepřetržitou službu Městské policie, ale
služby budou plánovány operativně dle bezpečnostní a pořádkové situace, v níž budou zohledněny i podněty občanů. Strážníci budou také vykonávat společný výkon služby s policisty Policie ČR Obvodního
oddělení Kynšperk nad Ohří.
Úřední hodiny služebny:
Pondělí:
08:30 – 12:00
Středa:
13:00 – 16:00
Mimo tyto dny vždy po dohodě se strážníky.
Kontakty:
služebna
mobil
e-mail:

352324270
602110524
mestska.policie@kynsperk.cz

Upozornění:
Městská policie nenahrazuje činnost Policie ČR, pouze ji doplňuje, zejména ve věcech veřejného
pořádku. V případě potřeby volejte Operační středisko Policie ČR na tel.: 158

Školství
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Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

ZÁPIS 2009/2010

Přijďte si, děti, hrát, anglickou řeč znát.
Zpívat a tančit budem, zaplavat si půjdem.
Do přírody vyrazíme, spoustu událostí zažijeme.
V naší školce rádi přivítáme vás, ať školkou rozléhá se dětský hlas.

Srdečně zveme 5. 5. od 10. hodin do 17. hodin k zápisu do mateřské školy U Pivovaru.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!
Milena Valešová, ředitelka, Ivana Vebrová,uč., Milena Becková,uč., Alena Kubisová,uč.

Čtenářská soutěž

Dne 11. 03. 2009 pod záštitou Karlovarského kraje se na
Základní škole v Kynšperku nad Ohří uskutečnilo krajské kolo
čtenářské soutěže pro žáky třetích tříd. Z celého kraje přijelo
do Kynšperka nad Ohří 21 soutěžících. Soutěž zahájila Mgr.
Irena Všetečková, ZŘ I. stupně. Členkami poroty byly: Mgr.
Růžena Puchingerová ze Základní školy ve Svatavě, PaedDr.
Romana Soukupová z PPP v Sokolově, Mgr. Dana Hendrychová ze 6. Základní školy v Chebu a Mgr. Miluše Švédová zastupovala kynšperskou školu.
Ústředním tématem celé akce byla kniha Miloše Macourka „Mach a Šebestová ve škole“. Tuto knihu
děti dobře znají a mají ji rády. Hned v úvodu byli soutěžící motivováni písní „My jsme žáci 3.B“ a na interaktivní tabuli probíhaly ilustrace z této knihy. Součástí soutěže byla také ilustrační kresba na dané téma. Na
závěr každý ze soutěžících svoji kresbu prezentoval před porotou a obecenstvem.
Kvalita čtenářských dovedností byla na velmi vysoké úrovni, a proto porota měla velice těžkou úlohu
při rozhodování. Na prvních třech místech se umístily tyto žákyně:
1. Lea Švecová – 6. ZŠ Cheb
2. Nikola Dvořáková – ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19
3. Jindřiška Korcová – 2. ZŠ Cheb
Při vyhodnocení Mgr. Jiří
Daneš, ředitel Základní školy
v Kynšperku nad Ohří předal
vítězkám diplomy a věcné
ceny a všichni soutěžící obdrželi pamětní list a keramickou
medaili.
Přejeme všem dětem, které
se soutěže zúčastnily, aby jim
láska ke knize dlouho vydržela.
Mgr. Miluše Švédová
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Poděkování

strana 16

Vážení spoluobčané

V sobotu dne 14. Března jsme prožili překrásné odpoledne při soutěží ,,Dívka roku 2009,,, které proběhlo v sále kina MKS. Toto odpoledne bylo skvělé díky všem soutěžícím, díky perfektním účinkujícím,
díky profesionální porotě a samozřejmě díky úžasnému publiku. Ale tohle všechno by nevzniklo , nebýt
jedné skvělé osoby a člověka, který to všechno vymyslel a celé odpoledne připravil. Tím člověkem a naší
kamarádkou není nikdo jiný, než Jana Tomsová. Když se tato soutěž připravovala, byl jsem jeden z mnoha,
který byl osloven, abych pomohl tuto soutěž připravit, okamžitě jsem souhlasil a přislíbil pomoc. Veškerá příprava byla pro ni velmi náročná a ne vždy byla její žádost o pomoc vyslyšena. Proto jsme ji všichni
pomáhali a jsme velice rádi, že jí to tak skvěle dopadlo.
Závěrem bych jí chtěl za všechny poděkovat a popřát mnoho sil do dalšího ročníku a přislíbit pomoc
při přípravách dalšího ročníku.
Ing.Tomáš Svoboda

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní
Janě Tomsové a jejímu týmu za každoroční příjemně strávené odpoledne na Dívce roku.
Věříme, že tento názor sdílí i ostatní
návštěvníci akce. Ještě, že tě Jani máme!
Děkujeme

Ludmila Boorová,
Alena Wagnerová a Božena Bělunková

Poděkování

Děkujeme touto cestou  p. ředitelce  Karbulové, ze ZUŠ  Kynšperk nad Ohří za dar, který
věnovala našemu internátu.
Jedná se o vnitřní kontejnery na ekologické
třídění odpadu plastu, skla, papíru a kartonu.
Děkujeme.

Žáci a vychovatelky internátu
při SŠŽ OP Kynšperk nad Ohří

Seriál
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Seriál zájmových kroužků

Nová fotbalová generace aneb Nedvěd končí, my začínáme
V letošním školním roce se po roční přestávce podařilo znovu rozběhnout činnost mužstva nejmenších fotbalistů v našem městě. V září byl proveden nábor do zájmového kroužku při ZŠ Kynšperk nad Ohří
a oddílu kopané Slavoj Kynšperk. Přihlásilo se neuvěřitelných 25 kluků od 5 do 12 let se zájmem hrát fotbal.
I přes původní pesimistické názory na morálku dnešních dětí  v současné době aktivně trénuje 18 kluků.

Jelikož ještě nemohou být zapsáni do soutěže, je jim vše nahrazováno turnaji a přátelskými zápasy. Už
nyní mají první dobré výsledky. V únoru skončili po snaživých výkonech šestí na turnaji Olympie Březová,
v březnu se odehrálo na umělé trávě v Kynšperku utkání s oddílem Baník Habartov, kdy minipřípravka
prohrála 0:4, vše vylepšila starší přípravka výhrou 6:3.
Děkujeme  Základní škole Kynšperk nad Ohří, městu Kynšperk nad Ohří, TJ Slavoj Kynšperk a oddílu
kopané Slavoj Kynšperk za dobré zázemí a materiální vybavení.
Každý, kdo má rád fotbal, jistě bude potěšen, že od příští sezóny bude mít kopaná v Kynšperku zastoupení ve všech žákovských kategoriích.
R. Šefl a J. Prančl - trenéři
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Církev
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Ovoce…

Ne, nebudeme si povídat o zdravé výživě.  Ovoce, o kterém bude řeč, je ovoce Ducha Svatého.
Biblické verše, které mluví o ovoci, ukazují ke zvláštní věci. Hned v úvodu Matoušova evangelia
říká Jan Křtitel farizeům, kteří se přišli nechat pokřtít, že teprve jejich ovoce spolehlivě ukáže, zda je
jejich pokání opravdové či nikoliv (Mt 3,8) a nenechává nás ani je na pochybách, že pokud jejich život
ovoce neponese, skončí ve věčném ohni (Mt 3,10). Dále, v Janově evangeliu, Pán Ježíš učí své učedníky jakým způsobem mají ovoce nést (J 15,1-6), a teprve potom apoštol Pavel vypočítává sborům
různé druhy ovoce, které při nich jejich Pán bude vyhledávat (Ga 5,22 a Ef 5,9).
Život křesťana je na mnoha místech Bible přirovnán k ovocného stromu nebo vinné révě. Boží
království pak bývá přirovnáno k zahradě nebo vinici a Bůh sám v těchto podobenstvích vystupuje
jako sadař, resp. vinař. Ten stromy sází, stará se o ně, štěpuje, hnojí a prořezává. V určitém čase však
přichází sklidit úrodu. Proto strom, kromě mnoha jiných funkcí, které na zahradě plní, má úkol
zásadní, a to je nést dobré ovoce
Jak se však k ovoci Ducha svatého dopracovat? Jak je nést? Boží slovo je v tomto ohledu velmi
praktické a říká nám, že musíme zůstávat v Kristu. „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí
do ohně a spálí.” (J 15,4-6)
Toužíme-li nést dobré ovoce, musíme si přiznat, že pro nás samotné je to zhola nemožné. Člověk
sám je v tomto podobenství přirovnán k ratolesti, příp. k větvi (Ř 11,17-18), a ta nikdy nemůže nést
ovoce sama od sebe. Možná vás někdy napadlo, proč tzv. barborky vykvetou, ale nikdy však na nich
neuzrají třešně. Podobně to může být i s lidmi. Mnozí, kteří přišli do církve, kde se setkali s láskou,
přijetím a Božím slovem, rozkvetli jako třešňové větvičky. Pokud však neučinili pokání a nebyli
naroubováni v Krista, velmi rychle odkvetli a uschli.
Pán Ježíš nám však říká „zůstávejte ve mně” a je to jeho jediná podmínka. Co to však prakticky znamená? Učedníci vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se
(Sk 2,42). Stručně řečeno, kdo žije ve společenství se svým Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem,
miluje svůj sbor a svoji církev, chodí na shromáždění, čte si Boží Slovo a modlí se, ten nemusí mít
strach, že zůstane bez ovoce.

Evangelický sbor, D.Holubcová

Zdroj: Bible,

Pozor, změna
Setkání Klubu na sídlišti, ul. Jana Jiskry 416, se přesouvá trvale na
16 hodin v pondělí.
Srdečně Zveme všechny děti.

Truhláři
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Místní kolo soutěže „O hoblík Káji Hoblíka.“

Na pracovišti odborného výcviku v Kynšperku n.O. dne 11.3. 2009   se konalo místní kolo soutěže
v odborných dovednostech žáků oboru truhlář.
Soutěž se skládala ze dvou částí – praktické a teoretické. V praktické části žáci zhotovovali několik konstrukčních spojů – spojení okenních křídel.
Teoretická část obsahovala písemný test , který se skládal z 10 otázek předmětu technologie,10 otázek  
z předmětu  materiály a 5 otázek z odborného kreslení.
Celkem soutěžilo 16 žáků druhého ročníku. Dva nejlepší žáci postupují do regionálního kola, které se
koná dne 2.4.2009 v učilišti v Domažlicích.
Martin Hakl

DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ Z NEODEBRANÝCH ZAKÁZEK
VŠE NOVÉ, IHNED K ODBĚRU.
VÝRAZNÉ SLEVY Z PŮVODNÍCH CEN. DOPRAVA ZDARMA.
TEL: 608 169 364, www.e-dvereokna.cz

Humanitární pomoc
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Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV
Město Kynšperk nad Ohří a Městské kulturní středisko v Kynšperku

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
* LETNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ (DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ)

*  LŮŽKOVIN, PROSTĚRADEL, RUČNÍKŮ, UTĚREK, ZÁCLON, LÁTEK
*  DOMÁCÍ POTŘEBY – NÁDOBÍ BÍLÉ I ČERNÉ, SKLENIČKY – VŠE JEN   
    FUNKČNÍ
*  PEŘÍ, PÉŘOVÝCH A VATOVANÝCH PŘIKRÝVEK, POLŠTÁŘŮ A DEK
*  KNIHY

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

DNE:
V ČASE:
MÍSTO:

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ

V PÁTEK 10. DUBNA 2009
OD 9.00 DO 17.00 HODIN
ZIMNÍ ZAHRADA MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA
KYNŠPERK

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá MKS tel. 352 683 085
Nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax)
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Vše na www.diakoniebroumov.org

Sport
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SPORTOVNÍ AKCE DUBEN 2009
KYNŠPERSKÉ ODEMYKÁNÍ OHŘE
- 31. ROČNÍK

v sobotu 25. 4.
start v Tršnici ve 12.00 hod.
objednávka lodí – Jiří Roubínek tel. 607 931 046

ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZÓNY

turnaj čtyřher – termín bude upřesněn dle počasí

KOPANÁ – MISTROVSKÁ UTKÁNÍ na
hřišti TJ Slavoj

• v sobotu 4. 4. od 15.00 hod. – muži: TJ Slavoj
Kynšperk – Chodov „B”
• v sobotu 18. 4. od 15.00 hod. - muži: TJ Slavoj
Kynšperk – Loket
• v sobotu 18. 4., čas bude upřesněn – dorostenci
TJ Slavoj – Dochov
Za TJ Slavoj Jiří Roubínek

ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

VELIKONOČNÍ SEDMIBOJ
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 11.4.2009 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA
PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 150,- Kč ZA TÝM
SE PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA.
SRDEČNĚ ZVE MO ČSSD a KAŠNA

Sport
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Turnaj ve florbale

Dne 7.března 2009 proběhl v kynšperské sportovní hale turnaj ve florbale za účasti šesti skvěle připravených družstev. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým.
Skupina A:
Věznice Kynšperk, Ajax Chodov, Kometa Kynšperk
Skupina B:
Kraslice Zabijáci lentilek, Old school team, Mlékárny
Kunín
Z následujících výsledků vzešlo pořadí ve skupinách
a finálové zápasy o konečné umístění:
Zápas o 5.-6.místo (vítěz zvýrazněn)
Kometa Kynšperk – Old school team
Zápas o 3.-4.místo
Ajax Chodov – Mlékarny Kunín
Zápas o 1.-2.místo
Věznice Kynšperk – Kraslice Zabijáci lentilek

Konečné pořadí:
1.místo    Zabijáci lentilek Kraslice,
2.místo   Věznice Kynšperk
3.místo   Ajax Chodov
4.místo   Mlékárny Kunín
5.místo   Old school team
6.místo   Kometa Kynšperk
Herní nasazení zúčastněných týmů bylo fantastické a
chtěl bych za to všem poděkovat. Pro všechny bylo připraveno celodenní občerstvení a na závěr, při vyhodnocení, si každý odnesl diplom za umístění a dárkový
balíček. První tři místa byla odměněna poháry.
Akci připravila MO ČSSD Kynšperk za spoluúčasti TJ Slavoj Kynšperk.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli
tuto akci připravit, jmenovitě jsou to: Jiří Hrubý, Ferdinand Bernáth, Leona Bernáthová, Kateřina Svobodová a
Jana Tomsová, která nám vše zdokumentovala.               
Ing. Tomáš Svoboda

Sport
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Hudební umění
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V Kynšperku jsou výborní muzikanti

Potvrdily to dvě krajské komise, které rozhodovaly o výkonech mladých muzikantů ze základních
uměleckých škol ve hře na dechové nástroje.
V Karlových Varech se soutěžilo 18.3.2009 na dechové nástroje dřevěné a v Sokolově proběhla soutěž
20.3.2009 na dechové nástroje žesťové.
Základní uměleckou školu Kynšperk nad Ohří v těchto soutěžích reprezentovalo 12 žáků a to velice úspěšně :
1. místo Gabriela Brahová
klarinet
2. místo Lucie Nekvapilová
zobcová flétna
2. místo Pavla Loníková
altová zobcová flétna
2. místo Veronika Štochlová
příčná flétna
2. místo Jiří Cmunt
tuba
3. místo Adam Cibulka
zobcová flétna
3. místo Jiří Pavlas
altová zobcová flétna
3. místo Alena Kubisová
zobcová flétna
3. místo Petra Telepovská
zobcová flétna
3. místo Michaela Milcová
altová zobcová flétna
3. místo Miriam Brahová
příčná flétna
3. místo Franciska Meidingerová klarinet
Žákům i jejich učitelům blahopřeji k výborným výsledkům a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Nejvyšším oceněním v těchto soutěžích je 1. místo s postupem do celostátního kola a to bylo uděleno dvěma žákům naší „zušky“ – Tomáši Knoblochovi ve
hře na baryton a
Miroslavu Nejdlovi ve hře na pozoun. Tento velký úspěch v nás všech vyvolal
vzpomínku na našeho bývalého kolegu a jejich učitele pana Zdeňka Žočka, který
je s láskou k hudbě vyučoval, ale bohužel před rokem zemřel. Jistě by měl velkou
radost, protože do celostátního kola jakékoli soutěže postupují jen ti nejlepší.
Zdeňka Karbulová

Policie, hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovala od  19. 2. do 19. 3. 2009 celkem 12 trestných činů.
• 2 případy zanedbání povinné výživy.
• 1 případ padělání a pozměňování peněz. Pachatel, pravděpodobně cizinec zaplatil v jedné
nejmenované restauraci falešnými bankovkami
nominální hodnoty 100 Euro.
• Policie prověřuje případ vloupání do rodinného
domu a vloupání do rekreační chaty v obci Zlatá.
U těchto případů se podařilo zadržet pachatele.
• 2 případy řízení vozidla bez řidičského oprávnění.
• Policie prověřuje 3 případy vloupání do objektů,
kdy 24. 2. 2009 se pachatelé vloupali do benzínové stanice Papil, kde odcizili cigarety a alkohol. Způsobená škoda činí 100.000,- Kč.

HASIČI

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
Od 18. 2. do 18.3. 2009
• 23. 2. 2009 - Technická pomoc  - Jednotka asistovala při vyprošťování kamionu.
• 28. 2. 2009 - Dopravní nehoda - Jednotka vyprošťovala zraněnou osobu z havarovaného vozidla
a podílela se na likvidaci následků dopravní
nehody.
• 3. 3. 2009 - Planý poplach - Jednotka vyjela na
hlášení EPS, po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jednalo o planý poplach.
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

• Další případ vloupání do dílny a karavanu, kde
pachatel odcizil elektrické nářadí a svářecí soupravu. Pachatel tak způsobil škodu 20.000,- Kč.
• 1 případ vloupání do kafilerie u osady Dvorečky, kde způsobená škoda je předmětem dalšího šetření.
• Policie prověřuje případ krádeže. Pachatel
okradl svou prababičku o hotovost ve výši
5.000,- Kč, občanský průkaz a vkladní knížku.
• 1 případ krádeže 4 kusů disku s pneumatikami,
které byly odcizeny ze skladu v Libavském
Údolí.

npor. Bc. Jiří Novák

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:
Weisberger,L. – Honička za Harrym Winstonem,
Beaumont,M. – Zoufalé matky, Swarup,V. – Milionář z chatrče, sbírka povídek – O čem ženy píší,
McNab,A. – Temná čerň, Erskin,B. – Údolí havranů,
Smith,T.R. – Dítě číslo 44, Hardy,R. – Kovbojové
Kristovi, Atwood,M. – Příběh služebnice
Romány pro ženy:
Michaels,F. – Důvěrné tajnosti, Beverley,J. – Tajemství dámy, Boyle,E. – Nevinný polibek, Obermannová,I. – Láska jako Řím, Cordonnier,M.
– Tajemství růže, Becnel,R. – Něžné intriky
Historie:
Tremayne,P. – Zvon malomocného, Obermeier,S. –
Láska a smrt-neřestný život Francoise Villona

Detektivky a thrillery
Parker,R. – Poslední šance, Janouchová,K. – Horká
stopa, Koontz,D. – Ochránce, Waller,M. – Podrazy po česku, Doubková,H. – Ďábelská past,
Glockner,D. – Satanovo vejce, Cole,M. – Krutost,
Orves,N.E. – Pohrobci zla
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření
Ministerstva kultury:
Mácha,K.H. – Prózy, Vokolek,V. – Obrazy ze Staré
Říše, Valoušek,Ch. – Chrudošův mix přísloví
Naučná literatura:
Aviano,R. – Gomora, Emil Hácha před 70 lety
zvolen třetím prezidentem ČSR
Mozaikové šperky, Plastické dekorace z ubrousků
PRO DĚTI:
Flanagan,J. – Hraničářův učen-kniha první až třetí,  
Brezina,T. – Loď duchů, Abbott,T. – Tajemství země
Drúún, Colfer,E. – Legenda o zubech kapitána Krákory, Brezina,T. – Klub záhad-Zombie z Jeskyně,
Scott,M. – Čaroděj, Alchymista
Těšíme se na Vaši návštěvu                     za knihovnu
Irena Zolotarová

Turistické známky
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Nové výroční turistické známky

Město Kynšperk a Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s Klubem českých
turistů Krušné hory Sokolov nechaly  k současné  kynšperské turistické známce se siluetou kostela vydat  
u příležitosti 777 let založení města Kynšperku VÝROČNÍ TURISTICKOU ZNÁMKU. Při prvním zadání
došlo u grafiků k chybě, a tak se podařilo,  že máme nové výroční turistické známky hned tři. Jednu bez
letopočtu. Ta se po vyprodání stává pro sběratele vzácnou raritou. A jednu správnou s letopočtem viz,
obrázky, kde je rovněž další  VÝROČNÍ TURISTICKÁ ZNÁMKA k letošnímu  Dni Ohře.
Iniciátorem vzniku VÝROČNÍ TURISTICKÉ ZNÁMKY ke Dni Ohře byl pan Jaroslav Friedman,
který rovněž přispěl podnětnými návrhy k VTZ Kynšperk. Zadání se ujal pan Miroslav Volf, občanské
sdružení Vodácká Ohře a Klub českých turistů Krušné hory Sokolov.
Každá turistická známka má svůj kupón s pořadovým číslem nebo s Žolíkem. Nasbírejte deset číslovaných, po sobě jdoucích Turistických známek. Kupóny odstřihněte a pošlete na adresu firmy Turistické
známky. Obratem Vám bude zaslána Prémiová známka, pokaždé jiná! Jedno číslo z každé desítky můžete
nahradit ”Žolíkem” z Výročních turistických známek. Ty jsou památkou na vybrané festivaly, akce či
výročí. Jejich seznam naleznete v Atlase turistických známkových míst, který vychází každé jaro, a na webu
www.turistické-známky.cz .
Bližší informace na prodejných místech, v Kynšperku: v Infocentru v Panském domě, v Městském
kulturním středisku a v obchodě Konzum Volf.
Těšíme se na vaší návštěvu.
Za MKS
Šárka Pencová

✂
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AKCE A POŘADY MKS
DUBEN 2009

čtvrtek 2. – 29. 4. . ............ ve výstavní síni Panský dům

KOUZLO FRAKTÁLŮ - FRAKTÁLY

Ing. Josef Hoffmann
SLAVKOVSKÝ PORCELÁN
1808 – 2008
200 let se jménem Haas
- vernisáž 2.4. od 17.00 hod.
sobota 18. 4. .......................... od 14.00 hod. v sále kina

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných hudebních souborů
- vstupné dobrovolné
- přihlášky v MKS nebo ke stažení na www.kynsperk.cz
- tel. 352 683 085

čtvrtek 23. 4. . .........................od 19.00 hod. v sále kina

JAM & BAZAR

Top of the 70´s Pop
(ABBA, BEE GEES, BONEY-M)
- vstupné v předprodeji 190,- Kč
v den konání 230,- Kč
- předprodej vstupenek od 30.3. v kině

✂

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

Kultura
PŘIPRAVUJEME POŘADY A AKCE MKS NA
KVĚTEN 2009 . .............................................................
čtvrtek 7. – 30. 5. ............. ve výstavní síni Panský dům

„HLEDÁNÍ CESTY ?!”
  MÍŠA PALÁČKOVÁ  

- výstava obrazů Míši Paláčkové doplněná
  psanou poezií Martina Zoufalého    
  - vernisáž 7.5. od 17.00 hod.
středa 20. 5. ........................... od 19.00 hod. v sále kina

ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
- zábavný pořad s JIŘÍM KRAMPOLEM

- vstupné v předprodeji 120,- Kč
v den konání 160,- Kč
- předprodej vstupenek od 27. 4. v kině
sobota 23. 5. .......................... od 17.00 hod. v sále kina

ČARODĚJNÝ ELIXÍR

- divadelní představení                           
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 4. 5. v kině
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PROGRAM KINA
DUBEN 2009

čtvrtek 2.4. ................................................ve 20.00 hod.

NOUZOVÝ VÝCHOD *

kroky budou prvními kroky lidí po měsíčním
povrchu…“ Film v českém znění.  USA, Belgie, MP,
vstupné 60,- Kč, délka 85 min.
čtvrtek 9.4. ................................................ve 20.00 hod.

DENÍK NYMFOMANKY

Film pojednává o atraktivní a úspěšné manažerce,

Drama Nouzový východ se velmi podobá Mendesově oscarové Americké kráse. I tady vidíme, jak
nefunkční je ta nejobecnější představa o naplnění
Amerického snu, tedy poklidný rodinný život v
domku na předměstí. Nicméně trpká zkušenost,
kterou prožili Frank a April Wheelerovi, příběhu
Americké krásy o pár desítek let předchází. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates a
další.  USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 119 min.

která si píše do svého deníku všechny své zážitky
ze svého výstředního sexuálního života. Hrají:
Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Ángela Molina,
Leonardo Sbaraglia a další. Španělsko , MN 18,
vstupné 70,- Kč, délka 95 min.

úterý 7.4. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 14.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

CESTA NA MĚSÍC 3D

PEKLO S PRINCEZNOU

S 3D brýlemi nás   film vrací do dětských let, kdy

Princezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec

plátno není nedotknutelná pohlcující plocha, ale
najednou se celý kinosál stává prostorem.
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi.
Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ má
chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Rok
1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první
misi na Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich

ne za nešikovného prince Jeronýma ze sousední
země, kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou
za vojenskou ochranu království před výbojnými
nájezdy. Král Leopold by rád dceru uchránil před
nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský
slib. Zrušení svatby by znamenalo válku s mocným
vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold
vymyslí velkolepou lest: pošle sousedovi zprávu , že

Kino
se o princeznu uchází sám Lucifer. Hrají: Jiří Mádl,
Tereza Voříšková, Petr Nárožný a další. ČR, MP,
vstupné 60,- Kč, délka 90 min.       
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úterý 21.4. ................................................od 20.00 hod.

SEDM ŽIVOTŮ *

čtvrtek 16.4. ..............................................ve 20.00 hod.

CINKA PANNA *

Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném,
nesmírně poetickém cikánském světě – to vše je
skryto v Cinka Panně. Příběh se odehrává v 18.
století, po odchodu Turků ze střední Evropy, na
pozadí povstání místních zemanů. Hlavním tématem jejich boje byla touha po samostatnosti. Právě
do této doby se narodila Cinka Panna – postava,
která se vymyká všem konvencím. Hrají: Anna
Giorgobiani, Balázs Galko, Martin Dejdar a další.
Slovensko, Mad´arsko, Česko, MN 15, vstupné 55,Kč, délka 130 min.  

Režisér filmu Štěstí na dosah a oscarový Will Smith
přinášejí poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své
hříchy tím, že zásadním způsobem změní   život
sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic
ho nemůže odradit. Alespoň si to myslí. Ale Ben
Thomas neměl nikdy tušení, že se do jedné z oněch
osob zamiluje – a že právě ona ho začne měnit.
Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson a další. USA, MP 12 vstupné 55,- Kč, délka
123 min.
úterý 28.4. .................................................. v 16.30 hod.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI *

úterý 21.4. .................................................. v 16.30 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA 2 *

Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý
medvěd grizzly Boog tvořili tu správnou dvojku,
která v prvním díle Lovecké sezóny uhájila les a
jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A protože
se jim v konkurenci animované záplavy roku 2006
dařilo nad očekávání dobře,  vykoledovali  si pokračování. Film v českém znění.   Animovaný, USA,
MP, vstupné 30,- Kč, délka 76 min.

Hrdinou příběhu, jehož předlohou se stala kniha
Kate   DiCamillo, je myšák Despereaux Tilling, na
kterém Vás při prvním pohledu upoutají jeho velké
uši. Od malička touží stát se hrdinou, ale stejně
jako každý hrdina i on musí projít prvními útrapami. Vzhledem k tomu, že se dále nemůže držet
přísných pravidel své společnosti, je vykázán ze
země. Film v českém znění. VB, MP, vstupné 30,Kč, délka 93 min.

Kino
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úterý 28.4. .................................................ve 20.00 hod.

RŮŽOVÝ PANTER 2 *

čtvrtek 30.4. ..............................................ve 20.00 hod.

POCHYBY *

Film Růžový panter 2 je  pokračováním úspěšného
hitu z roku 2006, v němž se Steve Martin poprvé ujal
role neohroženého a neohrabaného francouzského
detektiva Jacuese Clouseaua. Hrají: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia a další.  
USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 92 min.

Příběh se odehrává v roce 1964 v katolické škole v
Bronxu. Soustředí se na jeptišku, která čelí knězi
poté, co ho podezřívá ze zneužívání černošského
studenta.  Hrají: Seymour Hoffman, Meryl Streep a
další. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 104 min.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA NA KVĚTEN 2009		
MĚSTO EMBER, MONSTRA VS. VETŘELCI
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

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.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Dubnové číslo vychází  31.3. 2009  
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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

Příloha
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LOGO

STAVEBNINY
ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

So

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
8:00
So - 12:00
8:00 -hod.
12:00 hod.

Barevné velikonoce v Kesslu
Kesmal tón 3,5kg
v 11 odstínech za

129,-kč vč.DPH

www.kessl.cz

Příloha
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Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří vás srdečně zve
ve čtvrtek 23. 4. od 19.00 hod. do sálu kynšperského kina

na

JAM & BAZAR
Top of the 70´s Pop

- živelná, pódiová show let sedmdesátých i osmdesátých
- největší hity 70. let - ABBA, Boney M, Suzi Quatro, Blondie,
Baccara, Donna Summer - to je kapela Jam & Bazar
Zajistěte si levnější vstupenky v předprodeji!
- vstupné v předprodeji 190,- Kč, v den konání 230,- Kč
- předprodej vstupenek od 30. 3. v kině

Příloha
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Základní škola
Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov,
příspěvková
organizace
Středisko volného času – DDM
„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na duben 2009
1. 4. 2009

7. 4. 2009
14. 4. 2009
20. 4. - 24. 4. 2009
25. 4. 2009
26. 4. 2009

Den naruby - Apríl ! Vyhlašujeme soutěž o nejvtipnější kostým
(sraz ve 14.00 hodin v SVČ-DDM)		
Jarní vycházka do přírody (sraz ve 13.00 hodin u SVČ-DDM)
Ukaž, co umíš - příprava programu na Den dětí
Týden bezpečnosti - dopravní soutěž, ukázka hasičské techniky,   beseda s policií
a zdravověda
Soustředění dívek v Třemošné
Oblastní kolo „Dívka 2009“ - Plzeň

				

Zájemci o tyto akce se přihlásí předem v SVČ – DDM

