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aktuality
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech došlo v důsledku zvyšující se teploty k velkému odtávání sněhu
a s kombinací se silnými srážkami k rozvodnění řek v naší lokalitě. Řeka Ohře se nám
rozlila z břehů a zaplavila v obcích Chotíkov
a Liboc přilehlá pole a zahrádky. V samotném Kynšperku jsme zaznamenali zaplavení okolních polí a luk, ale hlavní
objekty a okolní domy byly naštěstí ochráněny. Po celý víkend byla situace
monitorována, byly v pohotovosti složky policie i hasičský záchranný sbor.
Nejsložitější situace nastala v neděli v ranních hodinách, kdy bylo oznámeno z přehrady Horka, že se nám voda přelila přes bezpečnostní přeliv a byl
postupně vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Ve spolupráci s jednotkami policie a s hasiči se nám situaci podařilo úspěšně zvládnout a nikdo nebyl
bezprostředně ohrožen. Libocký potok se nám postupně vrací do svého koryta a jednotlivé lokality se nám vrací do normálu.
Činnost povodňových komisí byla monitorována a vyhodnocena na pondělním zasedání rady Karlovarského kraje. Jako nejlepší byl vyhodnocen
Kynšperk nad Ohří, veškerá opatření byla provedena na jedničku a byli jsme
dáváni za vzor.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za vzornou a bezchybnou práci našim
hasičům a naší policii a přeji jim, aby se nám vždy tak dobře dařilo a byli jsme
dáváni za vzor všem ostatním.

starosta, Ing. Tomáš Svoboda

poděkování - 100 bezplatných odběrů krve

Pan Josef Šefr (vlevo) z Kynšperka nad Ohří má za sebou už stý bezplatný odběr krve.

Dne 6. 1. 2011 přijali starosta města
Ing. Tomáš Svoboda a místostarostka
Mgr. Štěpánka Neubergová pana Josefa Šefra, občana našeho města, který letos již posté daroval bezplatně
svou krev, aby pomohl potřebným lidem.
Při přátelském posezení a popovídání jsme se dozvěděli, že pan Šefr dává
krev již velmi dlouho a ani si nepamatuje, z jakého důvodu se k takovému činu rozhodl. Vzhledem k tomu,
že krev může darovat 4x ročně, pak je
to již celých 25 let. Za bezplatné dárcovství obdržel mnohá ocenění: Bronzovou, Stříbrnou a Zlatou plaketu Dr.
Janského a vlastní i Zlatý kříž III. třídy

(za 80 odběrů krve).
Pan Šefr bydlí v Kynšperku od roku
1985, pracuje jako svářeč – zámečník
již 43 let ve Strojírnách v Chebu.
Jako poděkování města byla předána
panu Šefrovi finanční odměna a drobný dárek.
Velmi si vážíme bezplatného dárcovství pana Šefra, které on sám považuje
za samozřejmost. Bezplatné dárcovství krve přináší nejen skutečnou pomoc nemocným, ale zejména pomoc
v rovině morální, kdy jeho cílem je nezištná pomoc druhému.
Pane Josefe Šefre, děkujeme Vám.

Mgr. Štěpánka Neubergová

a Ing. Tomáš Svoboda

poděkování občanům

Rozvodněná řeka Ohře v Kynšperku nad Ohří.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - KRONIKÁŘ
Město Kynšperk nad Ohří hledá kronikáře, který bude pečlivě zaznamenávat významné události našeho města. Požadujeme dobrou znalost českého
jazyka, stylistickou zdatnost při zpracovávání informací, znalost místních
poměrů a zájem o dění ve městě.
Zápis do kroniky bude prováděn na základě dohody o pracovní činnosti,
výše odměny bude stanovena radou města Kynšperka nad Ohří.
Zájemci mohou vlastnoručně napsané žádosti doručovat na podatelnu
Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13 nejpozději do 28. února 2011.

Ing. Tomáš Svoboda, starosta
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Děkujeme všem občanům, kteří se
podíleli na úklidu sněhu na chodnících
a v okolí domů po celou dobu bohaté
sněhové nadílky v našem městě, aniž
by je někdo musel požádat.
Přestože se pracovní skupiny během
měsíce a půl snažily odklízet sníh, bez
spolupráce a pomoci kynšperských
občanů – majitelů domků a některých
obyvatel bytových domů – by se sníh
na mnohých místech nepodařilo odklidit.
Ještě jednou upřímně děkujeme za

významnou pomoc.
Všem kynšperským občanům pak
děkujeme za trpělivost. Nebylo vždy
možné odklidit sníh co nejrychleji,
a tak ve městě byla i místa se ztíženými
podmínkami.
Je nám líto, že na parkovišti U Pivovaru i přes upozornění, že se bude
z parkoviště odklízet sníh, někteří majitelé aut oznámení nerespektovali
a auta neodklidili.

Starosta Ing. T. Svoboda
 a místostarostka Mgr. Š. Neubergová
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městský úřad

pronájmy
Nabídka bytů v domě s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 44,00 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 rozhodnutí o přiznání starobního důchodu). Výše nájemného je stanovena na
minimálně 70,41 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- byt č. 4 o velikosti 2+kk o výměře
45,00 m2, v ul. J. K. Tyla č. p. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvr-

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

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

referent majetkového odboru

střípky z majetkového odboru

V měsíci lednu jsme zpracovali a za
město podali žádost o dotaci na restaurování části hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se
o program ministerstva kultury, ze kterého jsme již čerpali dva roky nazpátek na restaurování dvou figurálních
vitráží. V současné době nevíme, kolik ministerstvo do daného fondu uvolní a kolik prostředků vyjde na bývalý
okres Sokolov. O rozdělení peněz totiž
následně rozhoduje obec s rozšířenou
působností, to je město Sokolov. Aby
náš požadavek nebyl neúměrný, podali jsme žádost na částku 450 tisíc Kč
s tím, že město by mělo ze svého profinancovat cca 50 tisíc Kč.
Další žádost o dotaci směřovala na

www.kynsperk.cz

získání dotace k vybudování a rekonstrukci dětského hřiště z nadace ČEZoranžová energie. V tomto programu
již žádáme asi 6 let, bohužel zatím jsme
nebyli vyvoleni. Rada města rozhodla,
že by se jednalo o hřiště mezi Starým
náměstím a sídlištěm U pivovaru. Dětské hřiště by mělo být doplněno o cvičební prvky pro seniory.
Nadace ČEZ ještě nerozhodla (v době
odevzdání tohoto článku - 14. 1. 2011)
ani o žádostech z listopadu 2010, kdy
jsme žádali o příspěvek na dětské hřiště u Penny.
Je období pro podávání žádostí a majetkový odbor připravuje další žádosti směřující do oblasti investic a údržby majetku města. O konkrétních podáních vás budu průběžně informovat.
Starosta města podepsal v měsíci lednu 2011 se Státním zemědělským intervenčním fondem smlouvy
na přidělení dotací, které byly již přislíbeny v průběhu roku 2010. Jedná se
o smlouvy na nové přístřešky autobusových zastávek v Dolních Pochlovicích, Liboci, Kamenném Dvoře a Zlaté. Přístřešek v Chotíkově máme záměr
podstatně opravit a přemístit ze soukromého pozemku blíže k posezení pro
cykloturisty za prostředky města. Připravujeme výzvu na zhotovení a osazení čekáren v rámci výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Druhá uzavřená smlouva se týká do-

končení rekonstrukce kaple v Kamenném Dvoře. Rovněž u této akce připravujeme zadávací dokumentaci k podání výzvy na dodavatele.
Na veřejné prostranství v Kamenném
Dvoře a v Chotíkově byly z rozhodnutí
zastupitelstva města umístěny kontejnery na tříděný odpad. V jarních měsících bude provedeno osazení ohrádek
a podkladu pod tyto kontejnery, aby se
nezhoršoval vzhled návsí. Rovněž přímo ve městě budeme pokračovat s výstavbou těchto ohrádek v rámci finančních možností.
Pracovníci veřejné služby, kterou
město zřídilo a organizaci z části zajišťuje majetkový odbor, odpracovali v měsíci lednu celkem 607 hodin.
Mimo výpomoci v úklidu na základní
škole byli nasazováni na úklid sněhu
z frekventovaných míst ve městě. V letošních podmínkách zimy, skutečně
bohaté na sněhovou nadílku, jsme se
snažili vylepšit stav a schůdnost chodníků u autobusových zastávek, škol, na
prostranstvích před úřadem a radnicí,
městským kulturním střediskem a budovou České pošty. Vzhledem k tomu,
že situace v prosinci a v začátku ledna
byla vícekrát kalamitní, rozhodla rada
města o uzavření smlouvy na placenou výpomoc od vězeňské služby právě v době sněhové kalamity. Tato výpomoc byla využita. 
Josef Špaček,

vedoucí majetkového odboru

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí finančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel: 352 350 426
cibova@kynsperk.cz
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Novoroční setkání

Novoroční setkání se vydařilo

Novoroční setkání, které se v Kynšperku nad Ohří uskutečnilo 1. ledna
v podvečer u místního kostela, mělo
veliký ohlas i přes to, že letos nebyl ohňostroj. Vedení města, stejně jako v několika dalších městech Karlovarského

kraje, využilo část finančních prostředků vyčleněných na zábavnou pyrotechniku (30 – 40 tisíc Kč), na odklizení
sněhu ve městě. Řada místních obyvatel tuto novinku uvítala.
„Nevadí mi, že se peníze za ohňo-

stroj daly na odklizení sněhu ve městě,
naopak to vítám, protože jsou to účelně vynaložené peníze,“ řekla obyvatelka Kynšperku nad Ohří, Alena Kardošová. „Jsem majitelkou psa, který ohňostroj špatně snáší. V podstatě se dá

říci, že je můj pes ve stresu od počátku
prosince, kdy chodí čerti… Naposledy jsem na novoroční oslavě byla… je
to dva roky zpět. Loni jsem už nebyla,
bylo to pořád stejné. Letos jsem se šla
podívat a musím říct, že vůbec nelituji,“ dodala Alena Kardošová.
O dobrou náladu se postarala kynšpersko-habartovská country kapela
Fíci. Opékaly se zde kaštany. Dobrovolní hasiči podávali teplý čaj a svařené víno.
Ušetřené peníze za ohňostroj byly
použity v posledním týdnu v roce
2010, kdy odklízelo sníh ve městě 10
vězňů z věznice v Kolové.
„Podepsali jsme smlouvu o dílo s ředitelem věznice v Kolové, plukovníkem Vlastimilem Křížem,“ informoval
kynšperský starosta Tomáš Svoboda.
„Této služby jsme využili poprvé.
Za sebe musím říct, že jsem spokojen.
Vězni udělali přesně to, co se jim řeklo. Svou práci odvedli skutečně velmi
dobře,“ chválil starosta.
(kre)

Projev starosty Kynšperku nad Ohří, Ing. Tomáše Svobody
„Vážení spoluobčané,
vždy na Nový rok jsme se zde scházeli, abychom se podívali na ohňostroj. Ale stejně, jako celá republika, i Kynšperk musí šetřit, a proto jsme se letos rozhodli ohňostroj nepořádat. Ale abychom tradici setkávání nezrušili úplně, pozvali jsme vás na
oslavu Nového roku spojenou se zpíváním a opékáním kaštanů.
Dnešní den je spojený s bilancováním. Připomínáme si úspěchy, ve kterých bychom chtěli pokračovat, ale i neúspěchy, na které nesmíme zapomenout, ale musíme se z nich poučit. Každý z nás osobně, ale i jako občané města a státu. Doufám, že úspěchy převažovaly a že tomu tak bude i nadále. A na Nový rok si dáváme
i předsevzetí. Slibme si, že se budeme ze všech sil snažit, aby byl život nás všech, našich rodin a našeho města lepší a spokojenější. Já sám za sebe, i za své spolupracovníky z vedení města, vám to zde slibuji a doufám, že až se zde příští rok sejdeme, se
nebudu bát říct, že rok 2011 byl dobrý.“

Projev místostarostky Kynšperku, Mgr. Štěpánky Neubergové
„Vážení kynšperští občané, dámy a pánové, milé děti,
dovolte mi, abych se společně s vámi podělila o recept na hezký rok 2011. Nejsem
jeho autorkou, přišel mi e-mailem, ale myslím si, že by se vám také mohl hodit.
Tak tady je:
Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30, 31 dílků tak, že vystačí na celý
rok.
Potom se každý den upraví tak, že se vezme 1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti. Podává se s milým úsměvem a dobrým slovem.
Rok 2011 pro nás nebude jednoduchý. Všechny nás čeká mnoho práce. Musíme
navázat na vše dobré, odstranit špatné a zlé a budovat nové.
Ať tedy všichni, spolu s námi, vykročíte šťastnou nohou a jdete po celý rok tou
správnou cestou.
Pevné zdraví, klidný, spokojený a pohodový rok 2011.“

Občerstvení podávali občanům místní dobrovolní hasiči.

O zábavu se postarala kynšpersko-habartovská kapela Fíci.
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policie, hasiči
Policie ČR - obvodní oddělení Kynšperk n. O.

02 2011

Sbor dobrovolných hasičů

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří přijalo a prošetřovalo v měsíci
prosinec 2010 celkem 5 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
• 1 případ krádeže nákladního vozidla Praga V3S, kdy pachatel nepozorovaně
přímo před domem vnikl do vozidla a s tímto odjel na neznámé místo.
• 1 případ krádeže vloupáním do vozidla před domem jeho majitele v blízkosti obce Libavské Údolí. Případ je stále v šetření a pachatel není dosud ustanoven.
• 1 případ poškození vozidla na stejném místě, kde pachatel poškrábal u zaparkovaného vozidla téměř všechna okna, a případ je také stále v šetření.
• 1 případ obecného ohrožení v obci Chlum sv. Maří, kde neznámý pachatel zanechal dělostřeleckou minu 120 mm. Policisté prověřují, zda se jedná
o funkční munici nebo již jen torzo miny neschopné výbuchu.
• 1 případ obecného ohrožení ve městě Kynšperk nad Ohří, kde majitelka bytu
společně s dalším výtečníkem, poté co jí byl dodavatelem pro nesplacené závazky odpojen přívod plynu, neoprávněně zasáhli do přípojky a neodborně
propojené zařízení propouštělo plyn do prostoru bytu a domu. Na místě byl
po oznámení občanů proveden zásah hasičským záchranným sborem z Kynšperka nad Ohří, dále pracovníkem dodavatele služeb a policie převzala věc
k šetření a zjištění, zda nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu obecné ohrožení.
Dále bych chtěl upozornit zejména starší občany, aby nepouštěli do svých bytů
žádné cizí osoby. Pokud vás někdo osloví přímo na ulici, u bytů nebo domů
a nabízí vám nějaké služby, opravy, kontroly vodoměrů, plynoměrů nebo dokonce „pomoc“ s nákupem, buďte vždy ostražití. Jestliže někdo tvrdí, že vám
jde do bytu něco opravit nebo zkontrolovat, vždy si od něho vyžádejte průkaz.
Nikdy se nenechte oklamat, když na vás bude někdo spěchat a tvrdit, že to nepočká. V případě, že se vám něco takového stane, informujte o tom Policii na
bezplatné lince 158. Vaše oznámení policisté prověří a můžete tak přispět k odhalení podvodníků nebo osob, kteří okrádají slušné lidi.
V novém roce 2011 nás čeká mnoho práce a úsilí k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti občanů města a jeho okolí. Tím spíše budu velmi rád, když
nám občané pomohou svými poznatky a připomínkami tento stále těžší úkol
plnit ku prospěchu všech slušných lidí.

npor. Miroslav Bobčík

vedoucí obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 10. 12. 2011 do 17. 01.
2011 celkem 40 případů protiprávního jednání.
• 30 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Z toho 24 přestupků bylo spácháno v ulici U Pivovaru, a to tím, že řidiči nerespektovali přenosné dopravní značení,
které v ulici bylo umístěno z důvodu blokového čištění města
• 4 přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi
• 6 přestupků proti veřejnému pořádku

• odchycení zatoulaného psa a předání jeho majiteli

• odboru dopravně správních agend
v Chebu byly oznámeny dva přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za který je odečet bodů
v bodovém hodnocení řidičů.
Dále v součinnosti s policisty místního oddělení Policie ČR Kynšperk
nad Ohří a členem MS Šabina panem Vladimírem Dusíkem byla odchycena zraněná labuť, kterou jsme
následně převezli do Záchytné stanice SOOS Františkovy Lázně.

Za městskou policii

Jaromír Stanko

Dobrovolní hasiči z Kynšperka nad Ohří stavěli protipovodňovou hráz
za pomoci pytlů, které plnili pískem, v Mostově na Chebsku, kde hrozilo zatopení rodinných domů.

8. 12. 2010

Jednotka Kynšperk s jednotkou Sokolov provedla shazování ledových a sněhových převisů ze střechy základní školy
8. 12. 2010 Jednotka vyjela na požár řadových garáží v Habartově
27. 12. 2010 Jednotka Kynšperk provedla sundání velké vrstvy sněhu ze střechy sportovní haly v Kynšperku z důvodu velké zátěže na konstrukci střechy
27. 12. 2010 Technická pomoc - únik plynu v panelovém domě v Kynšperku,
jednotka provedla zastavení plynu a odvětrání bytu, poté bylo
místo zásahu předáno PČR
1. 1. 2011
Jednotka byla vyslána 31 min. po vstupu do nového roku na požár stánků na Sv. Kříži u Chebu, požár stánků vznikl kvůli nesprávnému použití zábavné pyrotechniky, škoda byla předběžně odhadnuta na 300 000 Kč
3. 1. 2011
Jednotka provedla strhnutí velkých rampouchů z okapu mateřské školky z důvodu ohrožení procházejících lidí
3. 1. 2011
Jednotka provedla odstranění sněhu a rampouchů ze střechy
základní umělecké školy
9. 1. 2011
Technická pomoc - zřícení budovy v Kynšperku ul. Hornická, po
příjezdu speciálně vycvičených psů nebyl v troskách budovy nikdo nalezen
10. 1. 2011 Technická pomoc likvidace stromu přes silnici mezi Kynšperkem a Libavským Údolím
14. 1. 2011 Technická pomoc - jednotka prováděla plnění pytlů pískem
a stavění protipovodňových hrází v Mostově u rodinných domů
14. 1. 2011 Technická pomoc - jednotka prováděla čerpání vody z laguny zasahující do vozovky a čištění propustě pod vozovkou, a to
v Liboci
14. - 15. 1. 2011 Jednotka prováděla čerpání vody v Sokolově ve zcela zatopené restauraci Vagabundo

velitel družstva SDH Kynšperk n. O., Marek Matoušek

P ř í j e m I N Z E R C E : tel.: 354 597 403, mobil: 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz
www.kynsperk.cz
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usnesení rady města a zastupitelstva
usnesení ze zasedání města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. prosince 2010
č. 57
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
složení slibu člena zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří Ing. Leony Bernáthové.
č. 58
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové
opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 794,97 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 502,97 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 57 879,59 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 64 829,62 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 292,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 7
372,43 tis. Kč.
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č.
2 tohoto usnesení,
d) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města roku 2010 mezi
kapitolami, včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody od 16. 12.
2010 do 31. 12. 2010 a na prvním jednání
roku 2011 informovat zastupitelstvo města
o provedených změnách a
2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru zapracovat změnu do rozpočtu na rok 2010.
č. 59
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
návratnou finanční výpomoc z účtu hospodářské činnosti města na úhradu jistiny
a úroků z prodlení panu Břetislavu Slánskému dle rozsudku Krajského soudu v Plzni č.
j. 56 Co 115/2010 ze dne 19. 10. 2010, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Částka bude na účet hospodářské činnosti města
vracena v pravidelných měsíčních splátkách
minimálně 100.000 Kč.
č. 60
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu navrácení přechodné
finanční výpomoci poskytnuté MAS Sokolovsko o. p. s. do 30. dubna 2011 a
2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru sdělit žadateli
usnesení zastupitelstva města.

č. 61
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok
2011, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
1. Rozpočtové příjmy 53 154,30 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje 53 045,09 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek 109,21 tis. Kč
4. Financování: splátky dlouhodobého přijatého úvěru 109,21 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši 380,00
tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
č. 62
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e u z a v ř e n í
a) dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) dodatku č. 9 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Libavské Údolí, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu uvedených dodatků.
č. 63
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010,
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, ve znění OZV č. 1/2009,
b) přílohu č. 1 OZV 2/2010 - Stanoviště
kontejnerů na separovaný odpad, která navyšuje počet stávajících stanovišť o 5 nových
– v ulici J. Jiskry, v areálu Sociálních služeb v D. Pochlovicích, v ulici F. Palackého,
v Chotíkově a v Kamenném Dvoře,
c) změnu znění přílohy č. 3 OZV č. 3/2005:
řádek 3 ve znění „Na léta 2006 až 2010“ se
ruší a nahrazuje zněním „Na léta 2011 až
2015“ a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit zveřejnění na úřední desce na dobu 15-ti dnů.
č. 64
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. z ř i z u j e
sedmičlenný finanční výbor zastupitelstva
města a

2. v o l í
jeho členy: p. Jarmilu Hejnovou, p. Soňu Gajičovou, p. Jitku Rytířovou, p. Alenu Kardošovou, p. Ivetu Škodovou a p. Janu Baborovou,
3. z ř i z u j e
sedmičlenný kontrolní výbor zastupitelstva
města a
4. v o l í
jeho členy: p. Alenu Fiedlerovou, p. Jiřího
Hoiku, p. Hanu Fogatošovou, p. Jana Hermanna, Ing. Josefa Švédu a p. Zdeňka Matouška st.
č. 65
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. d e l e g u j e
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne
21. 12. 2010, která bude jednat o těchto
záležitostech:
a) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se
zvyšuje základní kapitál společnosti,
b) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
c) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
d) projednání a schválení výše vodného
a stočného pro rok 2011,
e) projednání a schválení výše nájemného
pro rok 2011 - Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.,
f) projednání a schválení plánu investic pro
rok 2011,
g) odvolání jednatele a člena dozorčí rady,
h) jmenování nového jednatele, schválení
smlouvy o výkonu funkce,
i) jmenování nového člena dozorčí rady,
schválení smlouvy o výkonu funkce,
j) rozhodnutí o výši odměny jednatelů,
k) schválení převodu budovy s pozemkem
v kat. úz. Krásná Lípa u Rovné,
l) schválení nabytí pozemků v kat. úz. Kamenice u Březové,
m) schválení nabytí vodovodního řadu
k ČOV Habartov-Bukovany,
n) projednání převzetí závazku města Dolní
Rychnov k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této půjčky do majetku společnosti,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a

2. u k l á d á mu,
aby za město jako za společníka na tomto
jednání valné hromady kladně rozhodl o
a) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
b) o částkách, které se započítávají na vklad
společníků,
c) o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
d) o schválení výše vodného a stočného pro
rok 2011,
e) o schválení výše nájemného pro rok 2011
- Vodohospodářská společnost Sokolov,
s.r.o.,
f) o schválení plánu investic pro rok 2011,
g) o odvolání jednatele a člena dozorčí rady,
h) o jmenování nového jednatele a schválení
smlouvy o výkonu funkce,
i) o jmenování nového člena dozorčí rady
a schválení smlouvy o výkonu funkce,
j) o výši odměny jednatelů,
k) o schválení převodu budovy s pozemkem
v kat. úz. Krásná Lípa u Rovné,
l) o schválení nabytí pozemků v kat. úz. Kamenice u Březové,
m) o schválení nabytí vodovodního řadu
k ČOV Habartov-Bukovany,
n) o převzetí závazku města Dolní Rychnov
k úhradě účelové půjčky v souvislosti s nepeněžitým vkladem majetku pořízeného z této
půjčky do majetku společnosti.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, určila rada města na
svém jednání z 30. 11. 2010 pod usnesením
č. 405 zástupcem místostarostku Mgr. Štěpánku Neubergovou.
č. 66
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku p. č. 1620/4 (zastavěná plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří XXX za cenu 259 Kč/m2 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem kupní smlouvy.
č. 67
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku p. č. 1621/8 (zastavěná plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří XXX za cenu 259 Kč/m2 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem kupní smlouvy.

usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. prosince 2010
Usnesení rady města ze dne 15. 12. 2010
č. 409
Rada města Kynšperk nad Ohří 1. s ch v a l
uje
Dohodu o zaplacení dluhu mezi panem Břetislavem Slánským a Městem Kynšperk nad

Ohří, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této dohody. č. 410
Rada města Kynšperk nad Ohří
na základě zmocnění zastupitelstvem města
ze dne 15. 12. 2010 usnesení č. 58 k prove-

Kynšperský ZPRAVODAJ

dení změn v rozpočtu města roku 2010 mezi
kapitolami včetně závazných ukazatelů
1. s ch v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové
opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují o 20,34 tis. Kč a rozpočtové výdaje se na-

vyšují o 20,34 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 57 899,93 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 64 849,96 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – v tomto rozpočtovém opatření se nezapojují přebytky z minulých let
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usnesení rady města
(změna stavu na bankovních účtech). Změna stavu na bankovních účtech po úpravě
činí 7 372,43 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č.
2 tohoto usnesení a
2. z a v a z u j e s e
na prvním jednání roku 2011 informovat
zastupitelstvo města o provedených změnách.
č. 411
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 10/2010/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové
a paragrafové změny rozpočtu roku 2010
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
č. 413
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
dodatek smlouvy o poskytnutí přechodné finanční výpomoci MAS Sokolovsko o. p. s.,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.
č. 414
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r e v o k u j e
usnesení č. 393 ze dne 30. 11. 2010 z důvodu neprojednání tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2010,
2. s ch v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí motorového vozidla
k užívání nově zvolenému starostovi města,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
3. p o v ě ř u j e
místostarostku podpisem smlouvy.
č. 415
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
s účinností od 3. 1. 2011 do 31. 12. 2011
uzavření smlouvy o závodním stravování
se Střední živnostenskou školou, se sídlem
Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy.
č. 416
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 47.899,12 Kč a majetku z operativní evidence ve výši 20.864,70
Kč z majetku Mateřské školy Kynšperk nad
Ohří, Školní 525, Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad
Ohří, Školní 525, Kynšperk nad Ohří vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat na finanční odbor MěÚ Kynšperk
nad Ohří.
č. 417
Rada města Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

1. s ch v a l u j e
a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
s členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří: Josefem Holubem, Petrem Janským, Vojtěchem Lukáčem, Markem Matouškem, Janem Sassmannem, Milanem Sukovičem, Luďkem Matouškem,
Pavlem Lhotou, Ivanem Vaňušem, Zdeňkem Matouškem ml., Jaromírem Zemanem, Zdeňkem Matouškem st., Petrem Pincem, Jiřím Dudíkem, Pavlem Herinkem,
Martinou Holubovou, Janem Lhotou, Michalem Jiráskem, Tomášem Šourkem a Michalem Mašterou,
b) uzavření dohod o provedení práce s účinností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
s paní Říhovou na překladatelskou a tlumočnickou činnost,
s paní Křížovou na překladatelskou a tlumočnickou činnost,
s paní Novákovou na hudební doprovod při
svatebních obřadech,
s paní Plachou na pěvecký doprovod při
svatebních obřadech,
s paní Kubisovou na recitátorskou činnost
při svatebních obřadech,
s panem Lisým na konzultační a poradenskou činnost,
s panem Vavrouškem na pořizování videozáznamů včetně vlastního zpracování z jednání zastupitelstev města Kynšperka nad
Ohří,
s paní Krapfovou na pořádání hudebních
produkcí u příležitosti konání kulturních
a společenských akcí ve městě,
spolu s výší odměn podle jednotlivých sjednaných druhů práce uvedených v přehledu,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto dohod.
č. 418
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
pro rok 2011 celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří v počtu 27 zaměstnanců, z toho v organizační složce Sbor dobrovolných hasičů 1 zaměstnance a v organizační složce Městská policie 2 zaměstnance.
č. 419
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování služeb
mezi městem Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, zastoupeném starostou Ing. Tomášem Svobodou a poskytovatelem služeb,
sdružením Pomoc v nouzi, o.p.s, se sídlem
Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČ: 279 91
997, zastoupeným ředitelem Bc. Robertem
Pisárem, kdy předmětem smlouvy je zajištění pečovatelské služby na území města

02 2011
Kynšperk nad Ohří a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
č. 420
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. v y h l a š u j e
výběrové řízení na obsazení funkce kronikáře města.
č. 421
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
používání závěsného odznaku při občanských obřadech místostarostkou Mgr. Štěpánkou Neubergovou.
č. 422
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
protokol o státní kontrole České školní inspekce, Karlovarského inspektorátu, se sídlem Cheb, Palackého 8, která byla provedena ve dnech 1. a 2. listopadu 2010 v Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 423
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s přijetím daru (2 ks knih v celkové hodnotě 284 Kč) od Moravské zemské knihovny
pro Městské kulturní středisko v Kynšperku
nad Ohří, příspěvková organizace.
č. 424
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
odměnu panu J. Š. za sto bezpříspěvkových
odběrů krve.
č. 425
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti s ručením omezeným
AKTIV 95 OPAVA, Slezská 110/24, 747 05
Opava o vydání povolení k použití městského znaku a
2. n e s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), povolit užití znaku Města Kynšperk nad
Ohří (městského znaku) společnosti s ručením omezeným AKTIV 95 OPAVA, Slezská 110/24, Opava při příležitosti vytváření sběratelské kolekce znaků měst a obcí
České republiky na reklamních předmětech
„BUTON“ s připínáčkem nebo magnetem.
č. 426
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o technických podmínkách a nájmu za omezené užívání pozemku města Kynšperk nad Ohří mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a XXX na p. p. č. 459
v k. ú. Kynšperk nad Ohří - ostatní plocha
(ostatní komunikace),
2. s o u h l a s í
a) se stavbami na pozemcích ve vlastnictví

žadatelů:
- se stavbou typové dřevěné zahradní chatky, typové buňky a oplocení p. p. č. 1268/1
v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX,
- se stavebními úpravami objektu č. p. 800,
na p. p. č. 48/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, ve
Školní ulici, v majetku Vodohospodářských
služeb a servisu a.s., Dimitrovova 1619,
356 44 Sokolov,
b) se stavbami na pozemcích ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří:
- s dočasným záborem části p. p. č. 459
v k. ú. Kynšperk nad Ohří za účelem výměny svislých izolací proti zemní vlhkosti rodinného domu XXX v Bezručově ulici
v Kynšperku nad Ohří,
- se stavbou odkanalizování a čištění odpadních vod obce Kaceřov – Horní Pochlovice
na p. p. č. 88/1 v k. ú. Dolní Pochlovice obcí
Kaceřov, IČ 00259381, Kaceřov 32, 357 51
Kynšperk nad Ohří,
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy a souhlasů a
4. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru informovat zplnomocnitele Báňské projekty Ostrov
spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 v záležitosti „Odkanalizování a čištění odpadních vod
obce Kaceřov – Horní Pochlovice“.
č. 427
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu užívání dočasné
stavby zahradní chatky s verandou pro zahradu č. 35 v zahrádkářské osadě č. 1 užívanou XXX, na části pozemku p. č. 1246/1
v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad
Ohří, zastoupený Ing. Josefem Baronem,
do 31. 12. 2012,
b) prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky pro zahradu
č. 3 v zahrádkářské osadě č. 1 užívanou
XXX, na části pozemku p. č. 1246/1 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému
zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří,
zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31.
12. 2012.
č. 428
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006/27 ze
dne 7. 7. 2008 o spolupráci uzavřené mezi
městem Kynšperk nad Ohří a Českomoravským fotbalovým svazem, o.s., Diskařská
100, 160 17 Praha 6,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 1.
č. 429
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s ch v a l u j e
spolufinancování opravy kanalizační přípojky v rámci požadavku slevy z kupní ceny
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usnesení rady města, kynologové
na základě údajné skryté vady při prodeji v roce 2003 požadované Společenstvím
vlastníků 409-410 Kynšperk n/O, Jana Jiskry 410, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 711
91 917 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele s uvedením důvodů.
č. 430
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
snížení platby ročního nájemného za pronájem části nebytového prostoru v objektu č.
p.191 (XXX) + navýšení ročního nájemného úměrně k míře inflace publikované Českým statistickým úřadem pro dané období
s účinností od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci nebytového prostoru a vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření
dodatku nájemní smlouvy.
č. 431
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX
v domě č. p. 882 v ulici J. K. Tyla s nájemcem bytu XXX na dobu určitou 1 rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
č. 432
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r u š í
své usnesení č. 8 ze dne 10. 1. 2007 v celém
znění a usnesení č. 322 ze dne 29. 10. 2008
v bodě 1. písm. b),
2. s ch v a l u j e

a) záměr bezúplatného převodu pozemku p.
č. 19/12 (ostatní plocha) o výměře 115 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří z majetku Karlovarského kraje, IČ 70891168, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ 70947023, se sídlem Chebská 282,
Dolní Rychnov, 356 04, jednající Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel organizace, do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454,
se sídlem Jana A. Komenského 221/13,
Kynšperk nad Ohří, 357 51,
b) záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 191/2 (ostatní plocha) o výměře
39 m2 a pozemku p. č. 200/4 (ostatní plocha) o výměře 214 m2 vše v k. ú. Kynšperk
nad Ohří z majetku Města Kynšperk nad
Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří,
357 51 do vlastnictví Karlovarského kraje,
IČ 70891168, se sídlem Závodní 353/88,
Karlovy Vary, 360 21, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ
70947023, se sídlem Chebská 282, Dolní
Rychnov, 356 04, jednající Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel organizace a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit
záměr bezúplatného převodu pozemků na
dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
č. 433
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s ch v a l u j e
žádost o pronájem pozemku v k. ú.
Kynšperk nad Ohří XXX z důvodu nesplnění podmínek Zásad pro pronájem bytů,
nebytových prostorů a pozemků v majetku
Města Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatelku o usnesení rady města.
č. 434
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
a) s dělením a se změnou druhu částí pozemků p. č. 1463, p. č. 1530 a p. č. 1570 dle
geometrického plánu č. 1174-4617/2009
v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
b) se zápisem stavby vodního díla – ochranné hráze nacházející se na pozemku st. p. č.
1570 v k. ú. Kynšperk nad Ohří do katastru nemovitostí do práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik,
IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219,
430 03, Chomutov,
2. p o v ě ř u j e
a) Povodí Ohře, státní podnik k jednání na
příslušném stavebním a vodoprávním úřadu ohledně vyřizování dokladů potřebných
pro zápis geometrického plánu do katastru
nemovitostí,
b) starostu města podpisem souhlasu vlastníka pozemku,
3. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku p. č. 1570 o nové
výměře 2820 m2 (dle GP č. 1174-4617/2009
st. p. p. č. 1570 o výměře 1932 m2, díl „a“
o výměře 256 m2 oddělený z pozemku p. č.
1463 a díl „b“ o výměře 632 m2 oddělený
z pozemku p. č. 1530) v k. ú. Kynšperk nad
Ohří a
4. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit
záměr prodeje na úřední desce města na
dobu minimálně 15-ti dnů.
č. 435
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
s účinností od 1. 1. 2011 návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu č.

2010-89, uzavřené mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, se sídlem Žákovská
716, Sokolov a Městem Kynšperk nad Ohří,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit
dodatek č. 1 smlouvy 2010-89 k podpisu
starostovi města (termín do 15. 1. 2011) a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.
č. 436
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
uzavření
Smlouvy
o
dílo
č. 19/19/2010 – PSHČ mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupeném starostou Ing. Tomášem Svobodou
a Vězeňskou službou ČR, Věznice Kynšperk
nad Ohří, Zlatá 52, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, zastoupenou plk. Mgr. Vlastimilem
Křížem, kdy předmětem smlouvy jsou práce dle požadavku a technologických pokynů
objednatele a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
č. 437
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o grantovém poradenství a vypracování grantové
dokumentace mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51
Kynšperk nad Ohří, zastoupeném starostou Ing. Tomášem Svobodou a f. EUROVISION, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 102,
616 00 Brno, zastoupenou Ing. Luďkem
Drlíkem, předsedou představenstva a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedeného dodatku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

„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.“

Základní kynologická organizace č. 201 Kynšperk nad Ohří
ZKO Kynšperk nezahálí ani v zimních měsících :o) Výcvik probíhá stále
3x týdně a každou sobotu je také výcvik agility. Pejskům ani jejich páníčkům
nevadí žádný rozmar počasí a ve sněhu si to pořádně užívají :o) A když je
nám zima, zahřeje nás krásně horký čaj nebo káva v naší klubovně :o)
Výcvik probíhá za odborného dozoru hlavního výcvikáře, který vždy rád
poradí a upozorní na chyby, kterých se rádi dopouštíme naší velkou láskou
k pejskům :o)
Agility je v našem klubu zatím v plenkách, ale již máme několik agiliťáčků
a velice nás těší, že s dospěláky cvičí i děti a mládež a užívají si spoustu legrace se svými psími miláčky :o) 
Více fotografií a informací o agility, výcviku a různých akcích naleznete na
www.zko-kynsperk.webnode.cz.

Kynšperský ZPRAVODAJ

Agility - krásný skok Kerry.

Výcvik - obrana Kerry.
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PROGRAM KINA ÚNOR 2011
úterý 1. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT *
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden
v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za
psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat,
co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který
mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich
se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci
a matce. Když je pak svojí manželkou postaven
před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází
definitivně do svého snu.
Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana
Kronerová a další.
ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 108 min.
čtvrtek 3. 2. ve 20.00 hod.
HLAVA – RUCE – SRDCE *
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří Schmitzer)
zahyne za záhadných okolností při okultní seanci.
Jeho snoubenka, herečka Klára Knabelová
(Viktorie Čermáková), při vyšetřování zjistí, že
tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při
hledání odpovědí na tuto záhadu naráží na nejbližší
plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha Rotha
(Roman Zach) a osud je spojí dohromady.
ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 113 min.
úterý 8. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ *
Gordon Gekko (Michael Douglas), bývalý finanční
žralok, kterého pojistné podvody a praní špinavých
peněz dostaly před 23 lety za mříže, stojí před
branami věznice jako změněný a možná i lepší
člověk. Jeho vyhlídky nejsou nijak růžové, skrz
prsty se na něj dívají nejen jeho bývalí kolegové,
ale i dcera Winnie (Carey Mulligan), která s ním
záměrně zpřetrhala všechny vazby. Jistým mostem
k dceři by se mohl stát její snoubenec Jacob (Shia
LaBeouf), který nápadně připomíná postavu
Charlieho Sheena z prvního dílu.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 132 min.

vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než
kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou
a budou také bez ochrany profesora Brumbála.
Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je
snaží rozdělit. Mezitím se svět kouzelníků stane
nebezpečným místem pro všechny nepřátele
Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala,
Voldemortovy smrtijedi kontrolují ministerstvo
kouzel i Bradavice a terorizují a zatýkají všechny,
kdo by se jim chtěl postavit. To nejcennější, co
Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho Pottera.
Hrají: Emma Watsonová, Daniel Radcliffe, Helena
Bonham Carterová a další.
USA, MP, vstupné 70 Kč, délka 146 min.
úterý 22. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NA DORAZ
Peter (Robert Downey jr.) je vysoce postavený
manažer na pracovní cestě v Atlantě. Všechno
měl bezvadně naplánované, aby se dostal zpátky
domů včas na narození svého dítěte. Vše mu ale
pokazí sněhová bouře, kvůli které byly všechny lety
zrušeny. Musí tedy jet stopem společně s Ethanem
(Zach Galifianakis), se kterým cestovat není žádná
hračka.
USA, MP, vstupné 70 Kč, délka 100 min.

PROMÍTÁME PRO DĚTI
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
pondělí 7.2. v 11.00 hod.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 94 min.
středa 9.2. v 11.00 hod.
MONSTRA VS. VETŘELCI *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 94 min.
pátek 11.2. v 11.00 hod.
HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
USA, MP, vstupné 60 Kč, délka 154 min.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM
KINA NA BŘEZEN
JÁ PADOUCH, FOTŘI JSOU LOTŘI

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.Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www. kynsperk.cz
- vstupné v předprodeji 100 Kč
- hodinu před konáním 130 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

čtvrtek 24. 2. ve 20.00 hod.
AMERIČAN *
Nájemný vrah Jack (George Clooney) je neustále
v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho
zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než
předpokládal, se uchýlí na italský venkov. Schovává
se ve středověkém městečku a užívá si chvíle
nerušené smrtí. Zároveň tam ale přijme zakázku
- má sestavit zbraň pro záhadnou ženu Mathildu
(Thekla Reuten). Zatímco se Jack opájí klidem
PROGRAM MKS NA ÚNOR
v horách Abruzzo, spřátelí se s místním knězem
Benedettem (Paolo Bonacelli) a věnuje se krásné čtvrtek 3. - 26. 2.
Claře (Violante Placido). Jejich přátelství pomalu ve výstavní síni Panský dům
čtvrtek 10. 2. ve 20.00 hod.
přeroste do milostného vztahu, který je idylkou LÁSKA UMÍ VÍC - JANA TOMSOVÁ
ĎÁBEL *
samotnou. Tedy do doby, než se Jack rozhodne - výstava fotografií
- vernisáž 3. 2. od 17.00 hod.
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. vystoupit ze stínu, čímž možná pokouší osud.
Když jste zrovna uvnitř té plechové krabice, je to USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 105 min.
sobota 19. 2. od 14.00 hod. v kině
peklo. A když je v ní s vámi někdo, kdo vám usiluje
DÍVKA ROKU 2011
o život, je to horor. Slavný hororový tvůrce M.
PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
Night Shyamalan (Šestý smysl, Vesnice) se pustil
- soutěž nejen o kráse
do produkce ambiciózního projektu série thrillerů
V NEDĚLI V MĚSÍCI ÚNORU
- vstupné 50 Kč
podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat
- předprodej vstupenek již v kině
neděle 6. 2. v 15.00 hod.
značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je
VALIANT *
prvním z nich.
pondělí 28. 2. od 19.00 hod. v kině
BRIT, MP, vstupné 25 Kč, délka 76 min.
Hrají: Chris Messina, Matt Craven, Bojana
EDITH PIAF - Milovat k smrti
neděle 13. 2 . v 15.00 hod.
Novakovic, Jacob Vargas a další.
- 15 nejslavnějších evergreenů Edith Piaf, které
VESMÍRNÍ OPIČÁCI *
USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 80 min.
uslyšíte v muzikálu MILOVAT K SMRTI. Právem
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 80 min.
patří k nejznámějším světovým šansonům vůbec neděle 27.2. v 15.00 hod.
úterý 15.2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Světlana Nálepková vypráví a zpívá o životě slavné
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1
GARFIELD 2 *
zpěvačky EDITH PIAF. Živě doprovází Blue Angel
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 77 min.
Memory Band Jiřího Toufara.

www.kynsperk.cz
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knihovna, pozvánky, poděkování
Městská knihovna

Infocentrum Kynšperk nad Ohří,
cestovní agentura Panský dům
Přijďte si pro NOVÉ KATALOGY
na léto 2011od cestovních kanceláří
Firo Tour a Evropa!

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
Infocentrum Kynšperk nad Ohí, cestovní agentura
Čtvrtek: 8.00 -12.00, 13.00 -18.00
Panský dm
Novinky:
PRO DOSPĚLÉ:
Palmer, M. - Druhý názor, Urbaníková, E. - Svět mi je dlužný, Nowak, H.
- Krvavý Sevastopol, Binet, L. - HHhH, Anderson, J. K. - Pomezí světa
Historie:
Vondruška, V. - Letopisy královské komory II, III, Carrell, L. J.
- Shakespearova kletba, Chase, E. M. - Hřích panenské královny, Quinnn,
J. - Ztracený vévoda z Wyndhamu, Vondruška, V. - Apage Satanas!,
Rutherford, A. - Říše Mughalů

P�ij�te si
pro NOVÉ KATALOGY
na léto 2011
od cestovních kancelá�í
Firo Tour a Evropa !

Detektivky a thrillery:
Kellerman, J. - Důkaz, Garwood, J. - Sykot, Newman, R. - Společenství
stínů, Dreyer, E. - Kdo je na řadě?, Rose, K. - Zabíjej, Patterson, J. Thriller, French, T. - V lesích
Romány pro ženy:
Garlock, D. - Křehké souznění, Lancová, L. - Třináctá komnata, Gist,
D. - Vzpurná nevěsta, Utěšilová, R. - Panímáma Žalmanová, Beverley, J.
- Utajený vévoda, Pittnerová, V. - Pro svatý pokoj, Gallen, G. - Neobyčejný
ženich, Kyzlinková, M. - Mlynářova popelka, Kleypas, L. - Sezdáni za
rozbřesku, Jackson, L. - Čarodějka
PRO DĚTI:
Štáchová, H. - Hurvínkův rok, Morkes, P. - Komisař Vrťapka, Kratochvíl,
M. - Františkova velká kniha pohádek, Verne, J. - Pán světa, London, J.
- Volání divočiny, Stevenson, R. L. - Podivný případ doktora Jekylla a pana
Hyda, Verne, J. - Cesta do středu země

Za knihovnu Irena Zolotarová

Dívka roku 2011

Základní škola Kynšperk nad Ohří ve spolupráci s MKS
pořádá XIII. ročník soutěže DÍVKA ROKU
sobota 19. února - od 14.00 hod.
v sále kina MKS v Kynšperku nad Ohří
vstupné: 50 Kč,
předprodej vstupenek v kině v Kynšperku již zahájen
Miss Základní škola – v SVČ – DDM, hlasujte do 14. 2.
Miss Sokolovský deník – hlasujte na www.sokolovskydenik.cz
Miss Kynšperského zpravodaje - v kině v MKS, hlasujte do 14. 2.

Společnost Žurnál Média a.s. se omlouvá
za mylně uvedené informace o akci Dívka roku 2011
v Kynšperském zpravodaji 1/2011.

Kynšperský ZPRAVODAJ

Za dárky děkujeme ...

V předvánočním čase v našem městě nám bylo nabízeno několik dárků.
Nebyly to dárky převázané mašlí, ale dárky, které slibovaly pohlazení „duši“
– byly milé, upřímné i něžné.
Tím prvním dárkem byla pohádka „Kouzelné kvítí“ v provedení našich
kynšperských ochotníků.
Druhý dárek – to se kinem rozléhaly zvuky známých i méně známých skladeb pro dechový orchestr. Byl to dechový orchestr našeho města, který,
mimo jiné, často vystupuje s našimi mažoretkami.
Třetí dárek – ten nás již opravdu vánočně naladil. Rybova mše vánoční
v kostele nadchla přítomné posluchače.
No a třešničkou na dortu byla pro mě, a jistě pro všechny, kteří našli cestu
do kinosálu, tancem vyjádřená nezapomenutelná pohádka Mrazík.
Mažoretky slečny s mažoretkami - dívenkami mladšího věku předvedly
něco, co v roztomilých kostýmech nemělo chyby. A i kdyby tam nějaké byly,
nevadí, byly to naše milé holčiny a zazářily jako poslední balíček pod stromeček.
Nebyly to dárky s mašlí, byly to dárky s duší. Za takové dárky se děkuje,
děkuje více, než obyčejně. Byly darované s láskou k hudbě, tanci, divadlu,
životu. Díky vám, kteří jste nám dárky připravili a díky i vám, kteří jste vše
organizovali.
H. Petrášová
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Ples na téma Afrika se vydařil
11. ples 3. tisíciletí

Již 11. ples na téma „Afrika“ uspořádala Základní umělecká škola a MKS
Kynšperk n. O. v sobotu 15. 1. 2011. Tak
velký zájem jsme ještě nezaznamenali.
Je vidět , že se lidé v Kynšperku rádi baví
a nejen v Kynšperku. Přijelo se k nám
pobavit i hodně cizích návštěvníků, a to
nás velice potěšilo.
Vtipné vystoupení a bohatá tombola opět nadchla všechny přítomné, kteří
nešetřili chválou.
Výtěžek z tomboly bude použit na soustředění žáků výtvarného a dramatického oboru ZUŠ.
Rádi bychom poděkovali všem aktivním účastníkům plesu a hlavně sponzorům, kteří nám věnovali hodnotné ceny.

Za kolektiv pořadatelů

Karbulová Zdeňka

sponzoři:

1. Obuv Kynšperk – p. Milotová
2. Bytový textil – p. Klimentová
3. Lékárna Primula Kynšperk
– p. Moravčíková
4. Květiny – paní Mulders
5. Manželé Kocovi
6. Textil – pí Haklová
7. Pizzerie Kynšperk – p. Adlofová
8. Papírnictví Kynšperk – p. Fiedlerová
9. Oděvy Kynšperk – Nguen Thuy
10. Restaurace Skleník – p. Lázňovská
11. Drogerie – p. Dreiseitlová
12. Masáže – p. Andresíková
13. Radka Králová
14. Yucca – p. Walterová
15. Potraviny Lusi – p. Koudelková
16. Střední živnostenská škola
– Mgr. Jandíková
17. Firma ANAT – Ing. Kubátová
18. Zverimex – p. Wernerová
19. Učitelé ZUŠ Kynšperk
20. Květinářství – p. Valečková
21. „Petrklíč“ – p. Mrva
22. Kadeřnictví – Veronika Krycnerová
23. L.A.I. – Ing. Moses L.
24.Trafika – pí. Bencziková
25. Slávek Gajič
26. Jitka Fürstová – Oriflame
27. Lucie Galčíková – Oriflame
28. Keraplastik – Pavel Nekvapil

Děti z DD Horní Slavkov navštívily DM
Jako každý rok před Vánoci k nám
na internát do Kynšperka přijely dětičky z dětského domova Horní Slavkov na
návštěvu.
Po dobrém obědě připraveným žáky
a učiteli odborného výcviku v kynšperské jídelně jsme všichni měli siestu u kávičky, internátního čajíčku a upečeného
cukroví v naší skromné kuchyňce.
Tetě Kovářové i dětem vše náramně
chutnalo a po všem se jen zaprášilo.
Společně si pak v naší pracovní místnosti děti namalovaly stoličky na sezení, které nám darovali naši truhláři. Děti
si je namalované a nalakované odvezly

s sebou do DD jako vánoční dárek. Jednu moc pěkně vyzdobenou stoličku děti
vyrobily i pro pana ředitele Mandelíka,
aby mu to nebylo líto!!!
Než děti i teta Kovářová odjely zpět do
Slavkova, do auta se musela vejít veliká
krabice s hračkami, které se vybraly na
říjnové burze od všech maminek a dobrých lidí. Darované oblečení si zde děti
vyzvedly, když byly na návštěvě za dětmi
na základní škole.
Nám všem se společně strávené od-

poledne moc líbilo a těšíme se na příští kalendářní rok, kdy se opět sejdeme.

Iva Jirsová a Jitka Slámová

Poděkování

Děkujeme všem za spolupráci a pomoc při sběru autolékárniček pro nadaci
ADRA. Sbírka byla předána a v měsíci březnu 2011 bude odeslána do Keni.

Iva Jirsová a Jitka Slámová, vychovatelky DM Kynšperk

www.kynsperk.cz

Vítání občánků

se bude konat dne 4. února 2011 ve 14.00 hod. v obřadní síni Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří č. p. 1. Kulturní zpestření zajistí děti z mateřské
školy ve Školní ulici.

11

sport

Nejlepší stolní tenisté bojovali o tituly
spělí, v neděli ti nejmenší. Po dvouleté
přestávce bylo uspořádání této vrcholné události opět svěřeno naší TJ. Až na
nekvalitní osvětlení nabízí naše sportovní hala ty nejlepší podmínky k pořádání podobné akce. Velice dobré vybavení spolu se zkušenými organizátory jsou spolehlivou zárukou hladkého průběhu přeborů. Tuto skutečnost
vedle hráčů oceňují také členové vedení svazu.
Bohužel v našem kraji nenacházejí ti
nejlepší hráči kvalitní podmínky, a tak
odchází za lepším do jiných krajů či
zahraničí. Nejméně tři ligová družstva
už působí v současné době mimo náš
kraj a tak se přirozeně kvalita přeborů
snižuje. I tak však bylo možné, zejména v závěru turnaje, vidět velice dobré
a dramatické zápasy. O vítězství se ve
Jedna z našich největších nadějí
finále utkali Petr Gavlas, nositel stříPavlík Marek se zúčastnil akadebrné medaile z mistrovství Evropy jumie reprezentanta Petra Korbela. niorů, s M. Petrákem. Oba hrají ligové
soutěže v Německu. Vítězství si nakoDruhý lednový víkend patřil v naší nec vybojoval bývalý reprezentant.
sportovní hale nejlepším stolním teMezi nominovanými dvaatřiceti hránistům Karlovarského kraje. V sobotu či byli také tři zástupci našeho oddílu.
o pět mistrovských titulů bojovali do- Po vážném zranění poprvé nastoupil

Volf, ale postoupit z kvalifikační skupiny se mu nepodařilo podobně jako
L. Galekovi. Mezi nejlepších šestnáct se probojoval V. Galek, kterému
v dalším postupu zabránil právě vítěz
dvouhry Gavlas.
Úroveň ženské soutěže za muži poněkud zaostává, ale je třeba zdůraznit,
že turnaje žen se zúčastnily převážně hráčky juniorského, dorosteneckého věku, dokonce i mladší žákyně
se dokázaly prosadit. Důkazem může
být stříbrná medaile naši Terezy Oboňové, která ve finále bojovala právě se
spoluhráčkou Vysockou, která je dosud mladší žákyní. Proti loňským třem
medailím se zdá, že jde o neúspěch,
není tomu tak, každé medailové umístění v této soutěži je úspěchem.
Také v neděli nekonečná řada aut
před sportovní halou signalizovala, že se jedná o nějakou významnou
sportovní událost. Svůj „ svátek“ měli
mladší žáci našeho kraje. Také v této
kategorii nebylo možné přehlédnout
několik skutečně talentovaných jedinců, kteří už své umění úspěšně měří
s dospělými. Mezi jednatřiceti chlap-

ci z celého kraje jsme mohli sledovat
také tři hráče v modrých dresech s nápisem TJ Slavoj Kynšperk. Hrají převážně rok, a tak se zázraky čekat nedaly. Jak Horák, tak Janda dokázali
ve své skupině jednou zvítězit a skončili na třetím nepostupovém místě. Je
pravda, že Janda měl mnohem silnější soupeře ve své skupině. Nejlépe si
vedl Vašek Pock, pro kterého je postup
mezi nejlepších šestnáct jistě dosud
největším úspěchem. Předvedl slušný výkon, o postupu zřejmě rozhodla
jeho bojovnost.
Potěšitelné je, že naši malí spoluhráči ještě nejméně rok budou hrát v této
kategorii, a že v záloze máme několik
ještě mladších borečků. Někteří nemohli startovat, protože byli na „soustředění“ s reprezentantem Korbelem.
Oba divizní celky dospělých zahájí
odvetnou část mistrovských bojů 29.
ledna na svých stolech proti vedoucí
Aši a silnému celku M. Lázní. Zdá se,
že nastoupí poprvé v kompletní sestavě.

O. Volf

vánoční turnaj v kopané
Dne 26. prosince 2010 se uskutečnil „Tradiční vánoční turnaj “o pohár restaurace Koruna“. Turnaj se odehrával v kynšperské hale TJ Slavoj a celkem
se zúčastnilo dvanáct teamů. Teamy byly rozděleny do dvou skupin. V první
skupině bojovali o prvenství: Ochotníci, Dolní Rychnov, Lucky Planet, Sporting Sokolov, Lucky Michelin a Vyhaslý hvězdy. Druhou skupinu si vylosovali:
Hogo Fogo, Lítov, Raptors Sokolov, Koza Team, Kardoš Team a Hasiči. S nasazením všech sil postoupili z první skupiny Dolní Rychnov a Lucky Planet.

Z druhé skupiny postoupili Hasiči a Koza Team. Tato nejlepší čtveřice už hrála o poháry do čtvrtého místa a o finanční odměnu. Zápas se hrál celkem 1 x 12
minut bez výměny stran. Pořadatel měl právo na změnu pravidel. Celý turnaj
proběhl bez problémů.
Na prvním místě se umístili: Lucky Planet, druhé místo obsadil team Dolního Rychnova, na třetím místě skončili Hasiči a na čtvrtém místě Koza Team.
	
pořadatel Roman Bělunek

TJ Slavoj Kynšperk připravuje ve své sportovní hale
v prvním čtvrtletí tyto sportovní akce :
Kopaná
úterý 8. února
od 8.00 hod. turnaj staršího dorostu
od 14.00 hod. turnaj starší přípravky
neděle 13. února od 8.00 hod. turnaj starších žáků
od14.00 hod. turnaj mladší přípravky
neděle 27. února od 8.00 hod. turnaj staršího dorostu
od 14.00 hod. turnaj starší přípravky
neděle 6. března od 8.00 hod. turnaj starších žáků
neděle 20. března od 8.00 hod. turnaj starší přípravky
od 14.00 hod. turnaj mladší přípravky
Uzávěrka přihlášek je nejdéle 7 dní před konáním akce.
Přihlášky posílejte na adresu – pavelhrib@seznam.cz
nebo volejte na mobil: 723 966 998
V sobotu 5. března se od 8.30 hod. uskuteční krajský bodovací turnaj
mladších žáků ve stolním tenise.
16. února 2011 se koná v kulturním středisku od 19.00 hodin jednání
Valné hromady TJ Slavoj Kynšperk.
Místní tým Hasiči si vybojoval třetí místo.

kynšperSKÝ ZPRAVODAJ
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Lékařská služba 1. pomoci - zubní
služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo,
přístup ze Zbrojnické ul.,
tel. č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 19.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 16.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro
tel. č.: 352 520 430
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 hod.
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.

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,
Tetra hnědá
a
Dominant žíhaný, kropenatý,černý, a modrý
Stáří slepiček –18-20 týdnů
Neprodáváme kuřice,
ale slepičky před snáškou.

Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří
Prodeje se uskuteční

v neděli 6. března 2011
Kynšperk nad Ohří
u restaurace El Paso - ve 14:00 hod.
Případné bližší informace tel.:

728605840 • 415740719 • 728165166

Karlovarská nemocnice otevřela
nové Centrum cestovní medicíny

Prodám byt 2+1
v osobním vlastnictví
v Kynšperku nad Ohří.
Cena 450 000 Kč.
Při rychlém jednání
možná i sleva.
Mobil. 722 780 526
(po 20. hodině)

www.kynsperk.cz

Prodám kočár trojkombinaci
po 1 dítěti.
Velmi zachovalý,
v barvě světlemodrotmavé.
Cena 2 000 Kč.
Tel. 724 834 058.

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 personál

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.
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STUDIO SEDMIKRÁSKA

manikúra • modeláže nehtů • pedikúra • kosmetika • masáže
Maxima Gorkého 230 (naproti Labuti)
Kynšperk nad Ohří

KOSMETIKA

Váš nejbližší výrobce

Martina Müllerová, tel.: 775 093 950
středa a pátek: 13 – 17 hod
nebo dle objednávky
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkové ošetření pleti
Ošetření aknózní mladistvé pleti
Úprava obočí, barvení řas a obočí
Kosmetické ošetřeni pleti pro pány
Depilace voskem
Masáž obličeje a dekoltu
Denní, večerní a svatební líčení
Kosmetické poradenství

Kynšperský ZPRAVODAJ

od 255,-Kč
od 145,-Kč
od 185,-Kč

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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BIO REPEL

ekologicky čistý přípravek na odstranění plísní v místnostech
•
•

je speciﬁckou směsí mikroorganismů izolovaných z přírodních substrátů, potlačuje nežádoucí plísně
na principu mezidruhového parazitismu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v nich, ale i pod nimi, ve zdivu.
není chemickým přípravkem, ale biologickým a plísně ze zdí nejen odstraňuje, ale zabraňuje i rezistencím a přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek.

AKTIVNÍ NANO STĚNA
Funguje jako spolehlivá čistička vzduchu, která ke svému provozu potřebuje denní světlo. Zbavuje vzduch
škodlivin, jako jsou viry, bakterie, alergeny, plísně a další zdraví ohrožující mikročástice. Ze vzduchu odstraňuje nejen škodliviny, ale také zápach a kouř. Díky aktivnímu povrchu dochází k jeho samočištění a ochraně podkladových ploch. Stěny tak zůstávají déle čisté. Aktivní stěna, likviduje škodlivé látky a vytváří zdravé
prostředí. Pro člověka ani ostatní obyvatele není při dotyku a ani náhodném požití nijak nebezpečná. Aktivní stěna dokáže během 24 hodin odstranit ze vzduchu z místnosti přes 90% organických škodlivin.

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

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

www.kynsperk.cz

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
dr.byt 1+3/L
Kynšperk n/O,
71 m2, po rek.
cena: 699.000,- Kč
RD 1+5 v Plesné
Šneky
cena: 1.600.000,- Kč
Byt 1+1 v OV v Chebu,
Dvořákova ul.
41 m2
cena: 455.000,- Kč
Byt 1+1 v OV
obec Rovná
38 m2
cena: 100.000,- Kč
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