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Ať vám úsměv na tváři vydrží co
nejdéle. Šťastný Nový rok 2011.

aktuality
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro
každého z nás znamená i začátek nových
plánů, předsevzetí a vytyčení si nových cílů,
které bychom během nastávajícího roku
chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět
a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat.
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly i zlé dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné.
I samotná obec během minulého roku překonávala překážky, ale těšila se
i z dokončených děl a úspěchů. Doufám, že i vy občané, jste prožívali jak
úspěchy a všechny pozitivní události tak i vykonané práce na vyladění obce
s radostí a zájmem.
Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na lidi, techniku a infrastrukturu, stále nedostatečným finančním zdrojům, jsem přesvědčený, že vzdělávat a zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám
společnými silami podaří.
Mnoho v našem městě je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je
však potřeba hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou
přispěli ke vzdělávání naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního
života, protože budoucnost obce je v rukách jejích občanů.
Milí spoluobčané, chci vám poděkovat za všechny vaše připomínky, názory a i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Tak stejně vám chci poděkovat
za dobře odvedenou práci na vašich pracovištích a ve vašich rodinách. Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rovněž úspěšný a v některých oblastech
ještě lepší.
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych vám upřímně z celého srdce do nového roku popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění, a jak osobních, tak i pracovních úspěchů.
Upřímně vám ještě jednou z celého srdce přeji, aby byl nový rok opět o něco
lepší než ten minulý.
Šťastný a úspěšný nový rok 2011.
Váš starosta, Ing.Tomáš Svoboda

partnerská setkání

V sobotu 27. 11. 2010 se kynšperští
senioři spolu s představiteli města starostou Ing. Tomášem Svobodou, Mgr.
Štěpánkou Neubergovou, Mgr. Lenkou Hruškovou Bursovou a paní Janou Tomsovou vypravili na setkání do
Himmelkronu.
Navštívili jsme muzeum parních
lokomotiv v Neuenmarktu. Určitě
všichni jsme si v prostorách muzea –
vlakového nádraží - zavzpomínali na
svá mladá léta, která nám připomněly
např. jízdenky z kartonu, dřevěné lavi-

ce, vlak zvaný kovboják.
Po prohlídce nás už čekali naši himmelkronští přátelé v tenisové hale.
Společně jsme prožili krásné adventní odpoledne zpříjemněné hudebním
programem a tanečním vystoupením.
Po slavnostních projevech a pohoštění v adventní podvečer rozezpívala
a roztančila přítomné hudební skupina Fíci – Krapfovi. Tlumočení se ujala paní Jana Bláhová.
I letošní setkání seniorů se vydařilo.
Jana Tomsová

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám klidné a pohodové prožití
vánočních svátků v kruhu těch,
kterých si vážíte, a i novým rokem 2011,
ať vás provází jen zdraví, láska, štěstí
a lidé vám nejbližší.
utužování česko-německých vztahů
Dne 4. 12. 2010 se manželé Neubergovi a Bláhovi zúčastnili vánoční slavnosti spolku Förderkreis v hotelu Opel
v Himmelkronu. Malé předvánoční zastavení zpestřili němečtí umělci Rotmain trio a Kronicher Madla. Hudební
vystoupení byla proložena povídkami
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z historie Vánoc. Součástí setkání byla
ochutnávka vánočního cukroví, svařeného vína a tradiční tombola.
V předvánočním čase jsme si našli
chvíli, abychom společně s našimi přáteli přivítali advent.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Na dlužníky je uvalena exekuce
Město Kynšperk nad Ohří zakročí
vůči neplatičům komunálního odpadu a místního poplatku za psy. V současné době dluží neplatiči městu 1 329
448 Kč.
Nezaplacené poplatky některých občanů se táhnou již od roku 2003 a dluh
se pohybuje ve výši až 9 315 Kč.
V letošním roce se mělo na poplatcích vybrat 2 481 000 Kč. K 6. 12.
2010 zatím nebyla zaplacena částka
463 918 Kč. To znamená, že z 4 962
poplatníků je každý pátý občan města
neplatičem.

Město se snaží s neplatícími občany
komunikovat. Nejdříve obdrží neplatící občan kartičku, pak je zaslána výzva

Někteří obyvatelé
Kynšperku dluží městu
již od roku 2003
k zaplacení dlužného poplatku. Pokud
nedojde k nápravě, je dalším krokem
platební výměr a pak exekuce.
Město za komunální odpad i za úklid

ve městě zaplatit musí, a proto není
možné neplatiče tolerovat. Vždyť je
to na úkor nás všech platících. Pravidla by měla platit pro všechny stejná.
Je logické, pokud zde bydlím, produkuji odpad a ten musí někdo odvážet
na skládky. Nic není zadarmo a to, co
městu chybí na příjmech, nemůže vložit do dalších potřebných akcí.
Upozorňujeme dlužníky : „Zaplaťte včas, nebo se domluvte na splátkovém kalendáři.“
Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka

varovný protipovodňový systém města Kynšperk nad Ohří
V srpnu jsem vás informoval, že město podalo žádost o dotaci na vybudování
Varovného protipovodňového systému
města. Varovný systém má za úkol hlídat

a v případě zvýšení hladiny řeky Ohře,
Suchého potoka a odtoku přehrady Horka v předstihu varovat obyvatele zejména částí obce Liboc, Chotíkov a Dolní
Pochlovice. Hlavním úkolem je ochrana
a varování obyvatel v záplavovém území,
zejména na tzv. bleskové povodně.
Náš projekt získal velmi dobré hodnocení a městu byla přiznána dotace
na tento projekt ve výši 4,1 mil. Kč. Náklady města na uvedený projekt budou
10% z celkové částky a 90% bude hrazeno dotací. Čekáme na doručení rozhod-

www.kynsperk.cz

dodán hotový projekt. Rovněž vedeme jednání s firmou ČEZ o možnosti posunutí, nebo odizolování vedení
22 kV tak, aby se prostor pro výstavbu podstatně zvětšil. V průběhu roku
2011 již můžeme jednat se zájemci
o pozemky.
Pracovníci veřejné služby byli od
července do prosince 2010 mimo běžné činnosti úklidů sportovišť a prostranství také začleněni do údržby
a oprav majetku města. Jen pro příklad prováděli vybudování parčíku ve
Školní ulici, úpravu krajnice on-line
dráhy a dešťové kanalizace na sportovišti v ulici Školní, položení drenáže a její zaústění v ulici Františka
Křižíka, zřízení příkopu podél místní komunikace v ulici J. K.Tyla, opravu plotu u bývalé sokolovny v Sokolovské ulici, úpravu prostoru kolem
nové místní komunikace z Kynšperka na Kamenný Dvůr, nátěr části plotu u mateřské školy v ulici U Pivovaru, provedení výkopu při odizolování
Mateřské školy v ulici Zahradní, vybudování přípojky veřejného osvětle-

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz

nutí z ministerstva životního prostředí
a ihned začneme připravovat realizaci.
Bc. Roman Říha
tajemník MěÚ

starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz

střípky z majetkového odboru
Začátkem prosince byla dokončena rekonstrukce chodníku v ulici
Jana Jiskry. Celkově se jednalo o cca
120 běžných metrů chodníku a tuto
rekonstrukci jsme pořídili za cca 160
tisíc Kč. V této souvislosti došlo k výměně dvou sloupů veřejného osvětlení. Další sloup bude vyměněn, jakmile to klimatické podmínky dovolí.
Věřím, že se občanům v Jiskrovce po
novém chodníku dobře chodí a jsou
spokojeni.
V polovině prosince jsme od dodavatele převzali stavbu dešťové kanalizace a vodovodu na odbočce z ulice Truhlářská. Investice města byla
ve výši 450 tisíc Kč. V příštím roce by
se mělo pokračovat s výstavbou alespoň štěrkové komunikace k budoucím čtyřem rodinným domkům. Město již parcely k výstavbě nabízí.
Připravujeme další čtyři parcely k výstavbě rodinných domů. Tentokráte se jedná o jižní svah na konci ulice Františka Křižíka. Máme vyhotovenu studii příjezdové komunikace a v jarních měsících nám bude

městský úřad

ní v ulici Pobřežní, přípojky veřejného osvětlení v ulici Sokolovská, Dlouhá a Mládeže, vybudování V. etapy
naučné stezky nad rybníkem Sýkorák, úpravu a úklid pozemků v ulici
Truhlářská, výřez náletových rostlin
v městských lesích.
Celkem lze vyčíslit, že na těchto akcích odpracovali cca 1500 hodin. Když předpokládáme, že by město dodavatelům těchto prací vyplatilo minimálně 150 Kč za hodinu (a takovouto nízkou částku žádný dodavatel nenabízí), jedná se o částku cca
225 tisíc Kč. Na řízení této činnosti
má město smlouvu s Úřadem práce
v Sokolově, který podstatně přispívá
na odvody a mzdu předního dělníka.
Město pak doplácí cca 8 tisíc Kč měsíčně. Chci tím jen ukázat, že organizování veřejné služby se městu velice
vyplácí. Je možné říci, že město vydělalo díky organizaci veřejné služby za
druhou polovinu roku 2010 nejméně
185 tisíc Kč.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního - zastupuje:
Bc. Roman Říha
tel.: 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
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usnesení rady města, pronájmy
usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 30. listopadu 2010
č. 388
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 9/2010/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové
a paragrafové změny rozpočtu roku 2010,
dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
č. 389
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit rozpočet města Kynšperk nad Ohří
na rok 2011, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
č. 390
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011 v částce 500 Kč za osobu,
která má ve městě trvalý pobyt, nebo která
má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
č. 394
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s ch v a l u j e
odměnu bývalému starostovi René Bolvarimu.
č. 396
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří
do nájmu XXX na dobu určitou 3 roky
s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 65,00
Kč/m2/měsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit
usnesení rady města žadateli a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r. o. k uzavření nájemní smlouvy.
č. 397

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu XXX Kynšperk
nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi XXX, ke dni uzavření nájemní
smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do
konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 28.
2. 2011 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit
usnesení rady města žadateli a zveřejnit
pronájem bytu na úřední desce po dobu 15ti dnů s možností prodloužení zveřejnění do
nejbližšího zasedání rady města po podání
první žádosti.
č. 398
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
záměr prodeje studny stojící na pozemku p.
č. 1162 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit
záměr prodeje na úřední desce města na
dobu minimálně 15-ti dnů.
č. 401
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
pronájem pozemku p. č. 94/4 (orná půda)
o výměře 9100 m2 v k. ú. Dolní Pochlovice
XXX za cenu 0,0498 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2011 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
č. 402
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. v y h o v u j e
žádosti a) o pozastavení účinnosti smlouvy
č. 2010-77 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené
s fyzickou osobou oprávněnou k podnikání

XXX počínaje dnem 1. 10. 2010, po dobu
uzavření provozovny,
b) o vrácení poměrné části předplacené roční platby žadateli a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele -termín ihned.
č. 403
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e v y h o v u j e
žádosti Střední školy živnostenské Sokolov, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov o změnu ujednání smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu č. 2010-89, uzavřené s Městem
Kynšperk nad Ohří v požadovaném rozsahu a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru informovat žadatele - termín ihned.
č. 404
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
a) uzavření smlouvy č. 2010-128 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s právnickou osobou XXX
s účinností od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou,
b) uzavření smlouvy č. 2010-129 o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou XXX, oprávněnou k podnikání s účinností od 1. 11.
2010 na dobu neurčitou,
c) uzavření smlouvy č. 2010-130 o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX, s účinností od 1. 11.
2010 na dobu neurčitou,
d) uzavření smlouvy č. 2010-131 o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX, s účinností od 1. 11.
2010 na dobu neurčitou,

e) uzavření smlouvy č. 2010-132 o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX, s účinností od 1. 07.
2010 na dobu neurčitou,
f) uzavření smlouvy č. 2010-133 o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou
k podnikání, XXX s účinností od 1. 1. 2011
na dobu neurčitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit
starostovi výše uvedené smlouvy k podpisu
v termínu do 15. 12. 2010 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smluv.
č. 406
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. o s v ě d č u j e,
že z důvodu úmrtí člena zastupitelstva města se novým členem zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří dnem 30. listopadu
2010 stává první náhradník z kandidátní
listiny České strany sociálně demokratické,
paní Ing. Leona Bernáthová.
č. 407
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 56Co
115/2010 ze dne 19.10. 2010 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města jednáním s p. Slánským.
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady
města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou
nahrazeny symbolem vypuštění XXX. V přehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení (včetně
příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

tí o přiznání starobního důchodu). Výše
nájemného je stanovena na minimálně
70,41 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka nebytových prostorů v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře
72 m2, výše nájemného bude stanovena
dle způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s nájmem
budou hrazeny samostatně.
- nebytový prostor v přízemí objektu

č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 211,40 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za
služby spojené s nájmem budou hrazeny
samostatně.
- nebytový prostor v budově bez č. p./č.
e. stojící na pozemku p. č. 52 v k .ú. Liboc
u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu
pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad
Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,

• nájemné stanovené dle způsobu využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor.
Bližší informace k bytům i nebytovým
prostorám jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách města nebo při
osobním jednání na majetkovém odboru
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková
referent majetkového odboru

pronájmy
Nabídka bytů v domě s pečovatelskou
službou do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 44
m2, v ul. Jiráskova č. p. 732 (k přihlášce
je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu). Výše nájemného
je stanovena na minimálně 63,21 Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
- byt č. 14 o velikosti 2+kk o výměře
40,36 m2, v ul. J. K. Tyla č. p. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnu-
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policie, hasiči, zdravotnictví
Vážení spoluobčané Kynšperka,
chtěl bych vám touto cestou popřát, za sebe i své kolegy z obvodního oddělení
Kynšperk, krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2011. S největší
pravděpodobností budou letošní svátky na sněhu, což je určitě výborná zpráva pro
děti. Horší zpráva je to už pro řidiče, především pro ty tzv. „sváteční“, kteří vyrazí o vánočních svátcích za svými známými a rodinami. Chtěl bych vás upozornit
na možné komplikace, které vás mohou na cestách potkat. Pokud pojedete daleko, buďte připraveni, že můžete stát i několik hodin v koloně, mějte vždy s sebou
láhev s vodou, jídlo a pro jistotu i deku. Pokud se chystáte na hory, určitě nezapomeňte na zimní výbavu, kvalitní zimní gumy a výhodou jsou určitě i řetězy na kola.
Řidiči, buďte ohleduplní vůči sobě, dbejte zvýšené opatrnosti a neriskujte svůj život a život svých rodin kvůli pár minutám zpoždění. Vždyť není nic horšího než řešit o vánocích dopravní nehodu nebo dokonce ležet v nemocnici s těžkým zraněním jen proto, že jste pospíchali.
Přeji všem krásné svátky, pohodu a příjemnou atmosféru u štědrovečerní večeře.
npor. Miroslav Bobčík
vedoucí obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří

Sbor dobrovolných hasičů
2. listopadu 2010
Požár na hřbitově v Kynšperku nad Ohří. Na hromadném hrobě se převrátily
svíčky a jejich plastové obaly začaly hořet. Od nich pak začaly hořet desítky dalších svíček. Hasičům se oheň podařilo včas uhasit.
4. listopadu 2010
Požár osobního automobilu v Odravě. Vůz se dobrovolným hasičům podařilo zachránit. Škoda na vozidle je minimální. Jednalo se o technickou závadu.
11. listopadu 2010
Technickou pomoc poskytovali členové SDH Kynšperk nad Ohří při likvidaci stromu přes vozovku, a to v úseku mezi Kynšperkem nad Ohří a Libavským
Údolím.
28. listopadu 2010P
Požár komunálního odpadu kontejneru v Kaceřově. Rychlým zásahem kynšperských hasičů nebyl kontejner nijak poškozen.
29. listopadu 2010
Technická pomoc - likvidace padlého stromu v úseku mezi Kaceřovem a Lítovem.
velitel družstva SDH Kynšperk n. O. Marek Matoušek

Lékařská služba 1. pomoci - zubní
budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel.
č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 20.00
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00
Stomatologická pohotovost na Sokolovsku
18. 12. - 19. 12. MUDr. Kočandrle J., Sokolov, Husovy Sady 1813
24. 12. MUDr. Vlasák P., Sokolov, M. Majerové 1804
25. 12. MUDr. Švec P., Sokolov, Sokolovská 1622
26. 12. MUDr. Šedivá D., Sokolov, K. H. Borovského 1561
1. 1. - 2. 1. 2011 MUDr. Kočiš M., Chodov, Tovární 600
Dispečink rychlé záchranné služby:
pro celý kraj na tel. č. : 353 232 000. Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život!
Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku
353 502 502, na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě
a provozní době Lékařské služby první pomoci.
Lékařská služba první pomoci pro děti
• všední den 16.00 - 21.00
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 nemocnice v Sokolově, pavilon E, 3. patro, tel. č. : 352 520 430

www.kynsperk.cz

01 2011

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 15. 11. 2010 do 10. 12. 2010
celkem 16 případů protiprávního jednání.
- 8 přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 3 přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- 5 přestupků proti veřejnému pořádku
- zjištění a označení autovraku v ulici Sokolovská
- odchycení tří toulavých psů, kdy
v jednom případě byl pes předán do
útulku a v ostatních případech byli psi
předáni majitelům.
Na žádost úřednice Správního a sociálního odboru MěÚ Kynšperk nad
Ohří, paní Boženy Nývltové, byla
v součinnosti s úřednicí OSPOD (Or-

gán sociálně-právní ochrany dítěte)
MěÚ Sokolov a Policejním orgánem
PČR Obvodního oddělení Kynšperk
nad Ohří provedena kontrola restauračních zařízení v obci Kynšperk nad
Ohří, která byla zaměřena na podávání alkoholických nápojů osobám mladší osmnácti let. Při kontrole byl zjištěn pozitivní výsledek na přítomnost
alkoholu v dechu u čtyř dětí pomocí přístroje Alcotest Dräger. Vzhledem
k tomu, že zde došlo k porušení zákona, bude se všemi případy zabývat Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
MěÚ Sokolov.
Dále v součinnosti s policistou místního oddělení Policie ČR Kynšperk
nad Ohří byla zadržena osoba, na kterou byl vydán příkaz k zatčení.
Za městskou policii
Jaromír Stanko

Karlovarská nemocnice otevřela
nové Centrum cestovní medicíny
Karlovarská nemocnice od začátku prosince opět rozšířila své služby
pacientům. Nově si na své přijdou
nejenom cestovatelé, ale i všichni ti,
kteří cestují do zahraničí a nechtějí mít obavy o své zdraví. Tzv. Centrum cestovní medicíny, které v nemocnici funguje v rámci infekčního
oddělení, nabízí v první fázi prevenci ve formě vakcinace, či poradenství a sledování cestovatele. V případě onemocnění exotickou chorobou jsou poté vysoce odborní lékaři schopni chorobu diagnostikovat
a především léčit.
„V našem novém Centru cestovní
medicíny se mohou objednat cestovatelé do všech částí světa. Zejména je však návštěva takového centra důležitá při návštěvách exotických zemí. Specializovaný perso-

nál poskytne cestovateli jak odbornou konzultaci, tak i patřičná očkování, dle cílové země. Žádat je také
možné mezinárodní očkovací průkaz, případně vyhotovit přepis dosavadních záznamů o očkování. Náš
personál také doporučí vhodný doplňkový sortiment jako repelenty,
moskytiéry, opalovací krémy a podobně,“ vypočetla tisková mluvčí
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Zdeňka Marková.
Na žádnu z těchto služeb nepotřebuje zájemce doporučení, jedná se
však o služby hrazené. Zájemci se
mohou objednat na telef. číslech:
353 115 303, 353 115 302. Provozní doba: čtvrtek 13.30 – 17.30 hod.
Ambulance se nachází v budově infekčního oddělení v areálu nemocnice v Karlových Varech.

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 354 597 403, mobil: 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz
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Mikulášská

Mikulášská diskotéka s nadílkou

V neděli 5. 12. 2010 přišel za kynšperskými dětmi Mikuláš, anděl a dva čerti.
Po bohaté nadílce následovala Mikulášská diskotéka s DJ Milanem Palenčárem.
Občanské sdružení Šance pro vás děkuje rodičům a dětem za návštěvu, Martinu
Dlugošovi a Míše Slezákové za poskytnutí prostor a Milanovi za hudební produkci.
Jana a Lenka
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Anketa pro obèany mìsta Kynšperka nad Ohøí – prosinec 2010
Vážení spoluobèané,
dovolujeme si vás oslovit jménem mìsta Kynšperka nad Ohøí. Poprvé vám pøedkládáme
anketu, abyste mìli možnost vyjádøit se k dìní v našem mìstì. Chceme s vámi tímto
zpùsobem navázat kontakt, zajímá nás, co by se mìlo v našem mìstì udìlat èi zmìnit.
Máte tak první pøíležitost významným zpùsobem ovlivnit budoucnost mìsta a podílet se na
jeho dalším rozvoji.
Vyplnìnou anketu mùžete odevzdat do 15. 01. 2011 na tìchto sbìrných místech: podatelna
mìstského úøadu, kino, infocentrum.
Anketu najdete i na web stránkách mìsta http://www.kynsperk.cz/
Vaše názory pokládáme za velmi dùležité a pøínosné pro zvýšení kvality života v našem
mìstì.
Dìkujeme za spolupráci
radní mìsta
1. S èím jste spokojeni/nespokojeni v našem mìstì v oblasti:
a) správy mìsta – mìstského úøadu a Správy majetku
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) hospodaøení mìsta
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) bezpeènosti
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
d) bydlení
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e) podnikání
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
f) zdravotnictví a sociálních služeb
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
g) školství
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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a) sportovního vyžití
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) kultury
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) péèe o seniory
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
d) zájmové a spolkové èinnosti
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e) dopravy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
f) životního prostøedí
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. a) Vyhovuje vám souèasná podoba zpravodaje? Co ve zpravodaji postrádáte?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Sledujete web stránky mìsta? Vyhovuje vám jejich obsah a struktura?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Které problémy ve mìstì by se mìly vyøešit nejdøíve?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Vaše další námìty, pøipomínky, vzkazy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Vaše následující odpovìdi budou sloužit pouze ke statistickým úèelùm pøi vyhodnocení
ankety. Prosíme, oznaète:
pohlaví:

muž
žena
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do 18 let
19 – 35 let

36 – 50 let
51 – 65 let

nad 66 let
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kino, MKS
PROGRAM KINA LEDEN 2011
úterý 4. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KARATE KID*
CENOVÝ HIT MĚSÍCE. Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker
(Jaden Smith) mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale
poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství
se svými vrstevníky velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své
spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství záhy
narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče Čchenga.
Dre zná sice základy karate, ale v zemi kung fu mu to k ničemu není a Čcheng
mu snadno dá za vyučenou. Film v českém znění. Hrají: Jackie Chan, Taraji P.
Henson, Jaden Smith a další. USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 104 min.
čtvrtek 6. 1. ve 20.00 hod.
RESIDENT EVIL : AFTERLIFE*
Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé,
pokračuje Alice (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla
je do bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových
vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které
slibuje bezpečné nebe od Nemrtvých je zavede do Los Angeles, ale když přijíždějí,
město je zamořeno tisíci Nemrtvými – a Alice a její společníci se dostanou do
smrtící pasti. Hrají: Milla Jovovich, Boris Kodjoe, Ali Larter a další. USA/VB/
Německo, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 97 min.
úterý 11. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TRON LEGACY*
Sama Flynna, 27letého rebela, pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina
Flynna, muže, který byl kdysi známý jako největší světový tvůrce video her.
Když Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády signál, který
mohl být jenom od jeho otce zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin
uvězněn po 20 let. S pomocí nebojácné válečnice jménem Quorra, se otec a syn
vydávají na cestu, která jim může přinést život nebo smrt, cestují po vizuálně
fantastickém cyber vesmíru vesmíru, který stvořil sám Kevin, a který se stává
modernějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy před tím nedokázal
představit, a nelítostným zloduchem, který se nezastaví před ničím. Hrají: Garrett
Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde a další. USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 126
min.
čtvrtek 13. 1. ve 20.00 hod.
THE SOCIAL NETWORK*
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard a je géniem
v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat
na nové myšlence. To, co v návalu blogování a programování začíná v jeho
pracovně, se brzy stane globální sociální sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých
šest let a s 500 milióny přátel se Mark Zuckerberg stává nejmladším miliardářem
v historii… Hrají: Justin Timberlake, Jesse Eisenberg, Brenda Song a další. USA,
MP, vstupné 55 Kč, délka 120 min.
úterý 18. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.
OBČANSKÝ PRŮKAZ*
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy
stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků,
jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou
občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí
se získat modrou knížku. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a další. ČR,
MP, vstupné 55 Kč, délka 137 min.
čtvrtek 20. 1. ve 20.00 hod.
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT*
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že o tom moderní
žena sní – manžela, dům, úspěšnou kariéru a přesto, jako mnoho dalších, se cítila
ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na
životní křižovatce vychází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno,
aby změnila svůj život. Vydává se na cestu kolem světa, která se stává cestou, kdy
hledá sebe samu. Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup a další. USA,
MP, vstupné 55 Kč, délka 140 min.
úterý 25. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.
RODINKA*
Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu věku!
Želvičky, rozepsané detektivky, taneční pro dospělé, vražda na pět způsobů,
capuccino se šlehačkou a jedno velké stěhování z Ameriky do Čech... to vše a ještě
mnohem více prožívají hrdinové v laskavé (rodinné) komedii Rodinka. Soužití
několika generací přináší kuriózní situace. Hrají: Jana Štěpánková, Daniela
Kolářová, Jaromír Hanzlík a další. ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 90 min.
čtvrtek 27. 1. ve 20.00 hod.
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ*
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým
humorem ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy,
sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho (Anthony
Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts)
s manželem Royem (Josh Brolin). Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal
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své mládí a věnoval se energické, svobodomyslné dívce na telefonu jménem
Charmaine (Lucy Punch), se Helena odvrací od racionálního přístupu k životu
a řídí se praštěnými radami kartářky. USA/Španělsko, MP 12, vstupné 55 Kč,
délka 96 min.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA

NA ÚNOR 2011
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
NA DORAZ
MP
MP 12
MN 15
MN 18

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

Přístupnost je závazná dle zákona č. 273/93 Sb., §4. Změna programu vyhrazena.
Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1
týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační.
* = uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI LEDNU
neděle 9. 1. v 15.00 hod.
HORTON*
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.
neděle 23. 1. v 15.00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA 2*
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 76 min.
neděle 30. 1. v 15.00 hod.
KUNG FU PANDA*
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 92 min.

AKCE MKS LEDEN 2011
sobota 15. 1. od 20.00 hod. v zimní zahradě kina
11. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
tentokrát na téma: AFRIKA
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 3. 1. 2011 v kině
čtvrtek 6. 1. od 15.30 hod. ve výstavní síni Panský dům
VÝSTAVA
- výstava prací dětí z družiny při ZŠ Kynšperk
- vernisáž 6. 1. od 15.30 hod.
středa 26.1. od 19.00 hod. v kině
ZÁMĚNA
aneb
„kde jsi včera byl a s kým“
- moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách
pro všechny, napsaná volně dle motivů
Manželských rošád Roalda Dahla
obsazení: Mario Kubec, Hanka Čížková,
Světlana Nálepková, Martin Sochor
vstupné v předprodeji 130 Kč
hodinu před konáním 160 Kč
předprodej již v kině
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knihovna, pozvánky, kulturní akce
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00, 12.30-18.00
Středa: 12.30 -17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Novinky:

Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá
v sobotu 22. ledna 2011 od 20.00 hodin do 3.00 hodin
v Zámecké restauraci v Kaceřově

29. včelařský reprezentační ples,
na kterém bude hrát krojovaná hudba ,,Horalka Domažlice“.
Vstupné 80 a 100 Kč.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno,
taktéž doprava autobusem tam i zpět.
Předprodej vstupenek u pana Jiřího Štamberga, Nádražní 555,
Kynšperk nad Ohří, tel: 352 683 498 nebo 737 854 539.
Srdečně zve ZO ČSV Kynšperk nad Ohří

PRO DOSPĚLÉ:
Oates, J. C. - Lístek do ráje, Mijabe, M. - Šepot, Irving, J. - Poslední noc na
Klikaté řece, Burk, J. I. - Být Japonkou, Taylor, L. - Dědičky, Lyons, CJ - Varovné
příznaky, Taylor, P. - Doktore, šťastný a veselý!, Cermanová, L. - Prokletý osud,
Beran, V. - Království zeleného ticha, James, R. - Krásné zlo, Pawlowská, H.
- Ještě že nejsem papež, Werich, J. - Dospělé pohádky DEODUŠI, Kessler, L. Pochoduj nebo zemři,
HISTORIE:
Fiolka, B. - Kamara hrdá Amazonka, Jeffries, S. - Nevyzpytatelný vévoda,
Toufar, P. - Podvodníci na hradě, Erskin, B. - Dědictví minulosti, Cornwell, B.
- Sharpův únik, Howell, H. - Vlk z Vysočiny, Young, R. - Tažení, Vondruška, V. -

Novoroční kaštan
Vážení spoluobčané,
všechny vás srdečně zveme na společné
netradiční novoroční setkání dne 1. ledna 2011
v 18.00 hodin v parku u kostela.
V hudebním programu vystoupí skupina Fíci.
Ochutnáte pečené kaštany, svařené víno, čaj.
radní města

Adventní kletba, Znamení Jidáš, Zloději ostatků, Peters, E. - Nebeská řeka,
DETEKTIVKY A THRILLERY:
Hooper, K. - Mrazivá pouta, Kepler, L. - Hypnotizér, McClure, K. - Bílá hrozba,
Klein, P. - Nezvěstný sázkař, Falkoner, C. - Zmizelí, Cook, R. - Zákrok, Cronin,
J. - Přechod, Bunker, E. - Ani ta nejlítější bestie, Rollins, J. - Stín krále lebek,
ROMÁNY PRO ŽENY:
Javořická , V. - Čápi, Větvička, V. - Poutník okouzlený rodinou, Balogh, M. - Vše
končí láskou a Svedený anděl, Steel, D. - Žít ze dne na den, Neimi, S. - Chuť
medu, Hejdová, I. - Nauč mě milovat, Roberts, N. - Sen v bílém, Garlock, D.
- Křehké souznění, Johnston, J. - Plamen lásky, Feehan, Ch. - Oceány vášně,
Zasněženou cestou
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:

Předvánoční setkání
Čtvrteční adventní odpoledne (9. 12. 2010) trávilo
80 členů SPCCH ( Svaz postižených civilizačními chorobami) společně v zimní
zahradě kina. O dobrou předvánoční pohodu se postarala děvčata ze ZUŠ s paní
učitelkou Kutišovou, náladová reprodukovaná hudba, kterou pro seniory připravil p. Kuneš, a dobrá nálada všech přítomných. Na setkání seniorů přišel pozdravit pan starosta Tomáš Svoboda a paní místostarostka Štěpánka Neubergová.
Do bohaté tomboly přispěl každý účastník malým dárkem.
výbor ZO SPCCH Kynšperk n.O.

Krolupperová, D. - Josífkův pekelný týden, Kočová, J. - Mistr Džošu a broskvový sad
PRO DĚTI:
Flanagan, J. - Hraničářuv učeň 8, 9, Dale, J. - Uličnice Dotty, Ardagh, P. Dinosauři, Laňka, D. - Dobrodružství Billa Madlafouska, Marx, A. - Divoká
tlupa a tajemná řeka, Almond, D. - Hra na smrt, Klepáč, V. - Král lesa, Nosov,
I. - Neználek v Kamenném městě, Helfand, A. - Alenka v říši divů, Defoe, D.
- Robinson Crusoe, Shelley, M. - Frankenstein, Baum, F. L. - Čaroděj ze země Oz
NAUČNÁ LITERATURA:
Gracík, M. - Jiřina Švorcová osobně, Neckář, V. - Cesta do mé paměti, Suchý, O.
- Tři životy Lídy Baarové, Pejčoch, I. - Agenti-chodci na popravišti
Dobrý rok 2011 s dobrou knihou přejí knihovnice

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení města za poskytování auta na odvoz žáků i nástrojů na koncerty, výstavy i další akce Základní umělecké škole
Kynšperk.
Děkujeme, Karbulová Z., ředitelka školy

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Předvánoční akce
ZUŠ Kynšperk n. O.
Žáci i učitelé naší školy každý prosinec připravují tradičně vánoční koncerty a ani v letošním roce tomu nebylo jinak.
První koncert byl „Adventní“, druhý byl pro
obyvatele DPS Pochlovice, třetí „Vánoční“
se konal v evangelickém kostele a čtvrtým
koncertem jsme potěšili členy Svazu postižených civilizačními chorobami. Posluchači
měli možnost slyšet různé skladby, ale i koledy, které k vánoční atmosféře patří.
Pozadu nezůstali ani žáci dramatického a výtvarného oboru.
Dramaťáci doplnili koncerty vánočními básničkami a výtvarníci připravili vánoční výstavu svých prací, která byla zahájena 1. 11. 2010 v Panském domě a potrvá do konce prosince. Srdečně vás zveme.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2011.
ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Žáci ZŠ absolvovali projektový den
V pátek 12. listopadu proběhl v základní škole v rámci prevence projektový den. Nešlo o klasickou výuku, ale
žáci 4. – 9. ročníku se mohli rozdělit
do skupin dle nabídnutého programu
po 15, aby absolvovali ve dvou blocích
různé aktivity. Program zajišťovali jak
pedagogové základní školy, tak i pozvaní hosté – lektoři. A že jsme kulili oči, to
vám mohu zaručit.
Celý program navazoval na průběžné
aktivity v rámci prevence na škole a samozřejmě tímto dnem aktivity neskončily, ale budou pokračovat v rámci různých hodin výchovy k občanství, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví formou

besed, přednášek a dalších aktivit.
My jsme měli možnost zhlédnout jednotlivé aktivity prostřednictvím dokumentačního týmu. Zaznamenávali jsme, fotografovali jsme a někdy se
nám ani nechtělo odejít, protože nás
téma „chytlo“ a chtěli jsme vědět, jak
to dopadne.
A jaké aktivity na škole probíhaly?
Žáci se formou her, testů, besed, prací
na počítačích, sestavováním jídelníčku,
přehledem zdravé výživy, seznámení
se s bezpečným internetem, besedami
a filmy o šikaně, drogách, kouření a alkoholu seznamovali s tím, co je vhodné, co už je škodlivé a co je nebezpečné.

Někteří si vypočítali svou tělesnou
hmotnost a poučili se, co už je nezdravé, seznámili se s pojmy bulimie a anorexie. Pro mnohé byla zajímavá i přednáška o hipoterapii a starší děti se seznamovaly se zákony a s prací probační a mediační služby. Neméně zajímavé
byly i aktivity věnované vývoji lidského
mozku a cvičení paměti. Další skupina
pak rozvíjela vzájemnou komunikaci
a nadaní jedinci se přihlásili do výtvarné dílny, kde se pokoušeli zachytit pocity lidí užívajících návykové látky.
V tělocvičnách si mohli vyzkoušet
malý kurz sebeobrany a fittnes program. Většina dětí se určitě nenudila.

Jako lektoři působili v aktivitách členové Policie Kynšperk nad Ohří, členové Městské policie Kynšperk nad Ohří
a cvičitelé sebeobrany – bojového umění, lektorka hipoterapie, děvčata ze
Střední zdravotnické školy v Chebu,
p. Nováková z PMS ze Sokolova.
A komu patří dík? Samozřejmě preventivnímu týmu, hlavně p. Mgr. Havelkové, která připravila celý projekt
a získala na něj finanční prostředky
z Karlovarského kraje a všem pedagogům, kteří se na přípravě aktivit podíleli, a celý den je s dětmi provozovali.
Mgr. Štěpánka Neubergová,
vedoucí dokumentačního týmu

Vánoční dům v Karlových Varech

Tak právě tam jsme před Vánoci vyjeli na výlet se žáky internátu
Kynšperk, nadýchnout se trochu vánoční atmosféry. Počasí nám
sice nepřálo, ale to nás neodradilo!
Uvnitř jsme se cítili opravdu jako o Vánocích. Ze všech koutů, dokonce i ze sklepa, na nás padla vánoční atmosféra, která byla
umocněna vánočními koledami, které jsme během prohlídky poslouchali.
Slečna průvodkyně nám ve stručnosti popsala, kde jsme a co zde
můžeme vidět a také nakoupit.
Výlet byl vánočně kouzelný a na jaře si opět nějaký uspořádáme.
Vychovatelky I. Jirsová, J. Slámová a žáci DM Kynšperk

www.kynsperk.cz
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Dívka roku 2011

Základní škola Kynšperk nad Ohří ve spolupráci s MKS pořádá letos již třináctý ročník soutěže Dívka roku.
Do soutěže se přihlásilo dvanáct dívek, které se představí porotě v šesti disciplínách.
Z dívek budeme také vybírat

Miss sympatie • Miss Kynšperského zpravodaje
Miss Sokolovského deníku • Miss Základní školy
Hlasování ukončíme 14. 2. 2011. Pokud si chcete zpříjemnit sobotní odpoledne, přijďte se podívat a podpořit naše soutěžící. Nejlepší dívka získá titul „Dívka roku 2011“. Vstupenky budou v předprodeji MKS.
Tým spolupracovníků, ZŠ Kynšperk nad Ohří

Kde?
v kině MKS
Kynšperk nad Ohří
•
Kdy?
9. února 2011
•
V kolik?
od 14.00 hodin
•
Cena?
50 Kč

Kristýna Birošová

Lucie Sommerová

Markéta Kovářová

Martina Pﬂégrová

Martina Stolaříková

Michaela Ferková

Michaela Striendingová

Sabina Dostálová

Veronika Bilopotocká

Veronika Černá

Veronika Nováková

Šárka Černá

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Krajské halové závody v rybolovné technice

Dne 20. 11. 2010 se konal ve velké tělocvičně naší základní školy VIII.
ročník krajských halových závodů
v rybolovné technice, který pořádala
ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s Karlovarským krajem a MO ČRS

Kynšperk nad Ohří. Pozvání přijali
členové rybářských kroužků z Ostrova
nad Ohří, Stříbra, Habartova, Sokolova, Plzně a Kdyně.
Soutěže se zúčastnilo celkem 32 dětí
rozdělených do devíti družstev. Sou-

těžilo se ve dvou disciplínách- SKISH
a ARENBERG, které byly členěny
do tří kategorií- žák, žákyně a dorost.
První tři místa jednotlivců byla odměněna věcnou cenou, diplomem a medailí, poté bylo vyhlášeno první až tře-

tí místo v družstvech a opět odměněno diplomem.
Celou soutěží nás provázel ředitel závodu Petr Kříž, hlavní rozhodčí Ing. Josef Baron a vedoucí rybářského kroužku v Habartově Petr Kmošek.
Vyhlašování výsledků byl přítomen
také ředitel ZŠ Kynšperk Mgr. Jiří Daneš, který všem poděkoval za účast
a blahopřál závodníkům k dosaženým
výsledkům.
Tímto bych chtěl poděkovat panu
řediteli Jiřímu Danešovi za pomoc
při organizaci závodů a za poskytnutí zázemí, panu Michalovi Mašterovi za fotodokumentaci, organizační schopnosti a přípravu občerstvení,
dále všem rozhodčím a vedoucím rybářských kroužků a v neposlední řadě
všem zúčastněným za vynikající soutěžní náladu.
Jsem rád, že jsme se zde sešli v tak
hojném počtu a těším se příští rok
u IX. ročníku halových závodů nashledanou. Přeji všem hodně štěstí, zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů a úspěšný vstup do Nového roku
2011.
Vedoucí ryb. kroužku Petr Kříž

VÝSLEDKY
kategorie žáci:
1. místo: Rada Oldřich MO Stříbro
2. místo: Váchal Václav MO Kdyně
3. místo: Karol Dominik MO Habartov
kategorie žákyně:
1. místo: Roštová Kateřina MO Sokolov
2. místo: Kokaislová Michaela MO Kdyně
3. místo: Stieberová Lucie MO Kdyně
kategorie dorost:
1. místo: Hubálek Martin MO Stříbro
2. místo: Jeřábek Jakub MO Kynšperk n. O.
3. místo: Kratochvíl Michal MO Kynšperk n. O.

významné životní výročí
Pan Pavel Haluška oslavil 4. 12.
2010 významné životní jubileum
– 70. narozeniny.
Při této příležitosti byl přijat na
radnici města starostou Ing. Tomášem Svobodou a místostarostkou
Mgr. Štěpánkou Neubergovou.
Již padesát tři let žije v Kynšperku
nad Ohří, kam dostal první pracovní umístěnku.
Dvacet sedm let pracoval v Jitoně
Soběslav, pak přestoupil do OPMH
- truhlárny, po revoluci pracoval dva
roky u soukromého podnikatele,
pana Slánského, a v závěru své ak-

www.kynsperk.cz

tivní pracovní kariéry působil jako
mistr v kynšperské učňovské škole.
Svůj volný čas věnoval především
stolnímu tenisu jako hráč, trenér
a rozhodčí. V současné době již aktivně hraje pouze tenis.
Děkujeme panu Haluškovi za celoživotní obětavou práci i za velký přínos v oblasti sportu. Do dalších let
přejeme pevné zdraví, radost i z malých úspěchů a mnoho spokojenosti. Vážíme si ho a jsme rádi, že po
celá dlouhá léta zůstal věrný Kynšperku nad Ohří.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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IVANKY SALONEK U KOUDELKŮ
(nad potravinami)

Poskytované služby:

• Kosmetika •
• Manikúra •
• Modeláž nehtů •
• Pedikúra •
• Masáže •

NOV

Ě

OTEV
Ř

ENO

Tyto služby poskytuji po telefonické domluvě i u klientů . Platí pro Kynšperk n/O. a okolí max. do 10 km.
Objednávat se můžete od 3.1.2011 kdykoliv na telefonu:
Orientační otvírací doba: PO-ČT 10:30-16:00, PÁ zavřeno
Možno domluvit se po telefonu na termínu a hodině.

AKCE

Každou 1. středu v měsíci úprava obočí zdarma.
Slavnostní líčení nejen na ples jen za 150,- Kč + 1 zkouška ZDARMA!

AKCE

Šťastný nový rok 2011 Vám přeje Ivana Dännlerová (dříve pracující ve studiu Sedmikráska)
KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Váš nejbližší výrobce
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Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 775 705 768
e-mail: josef.synac@kalibra.cz
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Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ: od 8:00 do 16:00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16:00 do 17:00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

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

www.kynsperk.cz
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Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
dr.byt 1+3/L
Kynšperk n/O,
71 m2, po rek.
cena: 699.000,- Kč
Byt 1+2 v OV
Sokolov, 4.NP
plastová okna
cena: 680.000,- Kč
Byt 1+3 v OV po cel.
rek., 58 m2
Kynšperk, nám. SNP
cena: 840.000,- Kč
Byt 1+2 v OV,
pl. okna, 64 m2,
obec Rovná
cena: 280.000,- Kč
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