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Zdědili jsme skutečně 14 miliónů
korun a nezadlužené město?
A co ti kostlivci, kteří již  od 16. 11. 2010 stále vylézají na povrch?

Kdo tedy za to může? Kdo udělal chybu?

Dne 16. 11. 2010 předáno starostovi města celkem: 14 332 878,02 Kč
z toho na běžném účtu: 			
14 324 419,02 Kč
pokladna:					
8 459,00 Kč
uhrazeny náklady - soud Slánský:		
2 982 815,30 Kč
uhrazena druhá část silnice u základní školy:
3 767 218,76 Kč
měsíční náklady na provoz města (MěÚ):
cca 3 500 000,00 Kč
celkové finanční prostředky k 31. 12. 2010:
5 400 365,46 Kč

Rekonstrukce sportovišť v Areálu zdraví ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří – I. etapa.

Soud Břetislav Slánský versus město Kynšperk nad Ohří

Žaloba na město podána dne 31. 10. 2008 o zaplacení částky ve výši: 2 365
600,00 Kč. Rozsudek okresního soudu z 13. 10. 2009 v neprospěch města.
Město dne 9. 11. 2009 podalo odvolání. Rozsudek krajského soudu ze dne 19.
10. 2010 o zaplacení částky (2 270 000 Kč + úroky z prodlení) nabyl právní
moci dne 26. 11. 2010.
Celková částka činila: 2 683 750,00 Kč + náklady města za soudní řízení
u okresního soudu: 197 113,30 Kč + náklady na odvolací řízení ke krajskému
soudu 101 952 Kč. Město zaplatilo do 16. 12. 2010 celkem 2 982 815,30 Kč.

Nemuselo k tomu dojít a mnohé peníze se mohly ušetřit, kdyby:

Městu poskytnuta dotace : 7 500 000 Kč.
Na základě kontroly finančního úřadu v Sokolově rozhodnuto:
- odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně 7 500 000 Kč
- odvod penále za porušení rozpočtové kázně 5 497 497 Kč
- odvod penále za porušení rozpočtové kázně - doměření 2 002 503 Kč
Celkem je nařízeno vrátit:
15 000 000 Kč.
Žádost o posečkání platby na ministerstvo byla podána 15. 1. 2010, odvolání
proti platebním výměrům (ze dne 17. 12. 2009) podáno 15. 1. 2010.
Žádost o prominutí odvodu a penále byla podána 15. 11. 2010. Na základě
platebního výměru ze dne 27. 10. 2010 znovu podána žádost o posečkání platby až 15. 11. 2010 (přestože se situace dala řešit již v říjnu 2010).
Proč se tedy čekalo až na to, jak dopadnou volby a proběhne ustavující zasedání zastupitelstva, jestliže bývalému starostovi šlo o město a dá se tedy předpokládat, že i o peníze, které měly být dle rozhodnutí Finančního úřadu v Sokolově a v Plzni odvedeny zpět do státního rozpočtu? Nebo snad již nešlo o město Kynšperk nad Ohří?
A opět: proč k tomu došlo? Byla to jen nedbalá chyba úředníka, který poslal vyúčtování o tři dny později a výběrové řízení na veřejnou zakázku nebylo provedeno zcela podle předpisů?
Současný starosta již od začátku svého volebního období jedná na ministerstvu o prominutí odvodu a penále 15 milionů Kč a když všechno dobře dopadne, tak budeme rádi, že zaplatíme z městské pokladny jen „menší pokutu“.
Zatím však jen přemýšlíme, kde na tento odvod v městské pokladně vezmeme.

a) město mělo finanční částku od p. Slánského uloženu na depozitním účtu do
doby, než bude vyřešen soud tak, jak bylo navrženo vedoucí finančního odboru ve výhledu
b) město nemuselo platit náklady odvolacího řízení u krajského soudu ve výši
101 952 Kč už vzhledem k tomu, že i právnička, zastupující město v dané kauze, upozorňovala na to, že odvolání nemusí být úspěšné
c) kdyby se soudní řízení neprotahovalo, nemusely být tak vysoké úroky
- (to ovšem každý prozíravý hospodář ví)
Smlouva Města Kynšperka nad Ohří s externí firmou O kontrolní

Stavební úpravy ulice Jana A. Komenského (mezi budovami školy)

činnosti

od roku 2007 (za čtyři roky) zaplatilo město externí firmě 337 968,50 Kč.
Tuto kontrolní činnost může však zajišťovat pro město Krajský úřad Karlovarského kraje zdarma.
Město mohlo tedy ušetřit 337 968,50 Kč na zcela jiné výdaje.

předpokládaný rozpočet:			
cca 4 000 000 Kč
skutečné náklady : 				
5 936 215,35 Kč
Do 15. 11. 2010 uhrazeno:			
2 168 996,59 Kč
Dne 21. 11. 2010 doplacena částka:		
3 767 218,76 Kč
Je otázkou a určitě věcí názoru, zda mezi školami musela být nutně dlažba Úvěr na zateplení budov základní školy
a zda musely být uprostřed vysázeny stromky. Z jakého důvodu se předpoklá- Tvrzení, že město je bez dluhů, není zcela pravdivé. Základní škola, příspěvkodané náklady tolik navýšily?
vá organizace zřízená městem, si vzala v roce 2008 úvěr ve výši 3 621 461,20
Kč od České spořitelny na úhradu vlastního podílu při spolufinancování zaMístní komunikace IV. třídy - Kynšperk nad Ohří – Kamenný Dvůr teplení budov školy. Splácet začala v roce 2009. Roční splátky bez úroků činí
Přislíbena dotace: 					
1 800 000 Kč 604 000 Kč.
dotace zkrácena na:					
1 649 609 Kč Touto částkou každým rokem přispívá město škole. Zbývá ještě doplatit 2 260
Ke krácení přislíbené dotace došlo na základě snížení předpokládaných nákla- 841,20 Kč.
dů po proběhlém výběrovém řízení na dodavatele stavby a závad zjištěných během její realizace. Město mělo zaplatit ze svých prostředků pouze 549 870 Kč. Dále by se dalo psát i o úvěrech Správy majetku s.r.o., jejímž stoproVzhledem k tomu, že akce musela být předfinancována, město zaplatilo ze centním vlastníkem je město. A tady se nabízí otázka...
svých prostředků 2 235 558 Kč. Po realizaci stavby a proplacení nákladů zho- Kdo za to všechno může?
toviteli díla město požádalo SZIF dne 24. 9. 2010 o proplacení přislíbené do- Komu nyní přičíst vinu, eventuelně náhradu škod?
tace.
Je město skutečně bez dluhů a závazků, jak bylo na zahajujícím zastupitelstvu
Dne 31. 1. 2011 město bohužel obdrželo Oznámení o ukončení administrace prezentováno?
žádosti z důvodu porušení Pravidel pro poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, Myslím si, že si to už spočítá každý kynšperský občan sám.
že při schvalování žádosti o dotaci ani při fyzické kontrole zrealizovaného díla Zřejmě je to připravená zkouška hned na začátku, zda si s tím nové vedepracovníky SZIF nebyly shledány žádné závady, zaslalo město dne 23. 2. 2011 ní města poradí. Jenže tady se už nejedná kdo s koho, ale jedná se o peníze
vedení SZIF námitku vůči oznámení se žádostí o odůvodnění jejich rozhodnu- z městského rozpočtu, tj. o peníze, které mají sloužit pro rozvoj města.
tí. Do dnešního dne jsme bohužel odpověď ani přislíbené finanční prostřed- Pokud budou muset být vráceny, nebo na městský účet nepřijdou, budou chyky neobdrželi. Ty nám již od roku 2010 v rozpočtu města a zejména v poklad- bět nám všem. 
Mgr. Štěpánka Neubergová,
ně chybějí.

místostarostka
Kynšperský ZPRAVODAJ
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pronájmy
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

městský úřad
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,
- záměr pronájmu budovy bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 603
v k. ú. Kynšperk nad Ohří o výměře 57
m2 za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu neurčitou
• nájemné ve výši 500 Kč/měsíc.
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
 Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Informace pro občany s místem
trvalého pobytu na ohlašovně úřadu
Informace pro občany s místem trvalého pobytu na ohlašovně městského
úřadu Jana A. Komenského 221/13,
Kynšperk nad Ohří.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří nepřebírá poštovní zásilky pro tyto občany, protože se jedná o úřední adresu
a úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Je pouze na odpovědnosti

jednotlivých občanů, zda si zajistí doručování svých zásilek u České pošty s.
p., případně s odesílateli těchto zásilek
na adresu, na které se skutečně zdržují a poštovní zásilky přebírají. Podrobnosti k doručování na ohlašovnu naleznete na webových stránkách města
http://www.kynsperk.cz/radnice/
formulare/ - sociální odbor, doručování na ohlašovnu.

Městský úřad Kynšperk na Ohří přebírá od České pošty s. p. pouze oznámení o uložení písemnosti a výzvu odesílatele, oznámení spolu s výzvami jsou
uloženy na podatelně městského úřadu v přízemí, v kanceláři č. 1 a občané
s trvalým pobytem na ohlašovně mají
možnost do nich nahlédnout.
za správní a sociální odbor

Alena Kadavá

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

aktuality
Novinář V. Podracký přišel na radnici s nápadem pořádat v Kynšperku nad Ohří farmářské trhy.
Po příslibu pomoci od vedení města jsme vyjeli společně s Ing. M. Hofrajtrem z Chebu do Prahy na Asociaci soukromého zemědělství ČR pro základní informace. Vstřícnost tajemníka ASZ Ing. J. Šebka byla příjemná, jednání rychlé, věcné a inspirativní. Přislíbenou pomoc při organizování jistě využijeme. První trhy se plánují na květen 2011. Co si o tomto plánu myslíte vy, vážení spoluobčané? Těšíme se na vaše nápady a názory, budou cennou pomocí!

Alena Fiedlerová, členka zastupitelstva města

www.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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školství

Děti si dopravní hřiště moc užily
tu civilní obrany. Děti byly plné dojmů
a zážitků. Vedení školky by proto chtělo navštěvovat sokolovské dopravní
hřiště pravidelně.
„Dříve jsme na dopravní hřiště jezdili se základní školou, ta již však tyto
akce zrušila,“ sdělila Alena Kubisová, učitelka kynšperské MŠ U Pivovaru. „Nyní jsme se na dopravní hřiště do Sokolova vydali poprvé z vlastní
iniciativy. Chtěli bychom sem s dětmi
dojíždět alespoň třikrát do roka, byly
moc nadšené.“
Během dopoledne se předškoláci stali účastníky silničního provozu.
Některé děti jezdily v ovládacích motorkách, čtyřkolkách, traktorech a autech, jiné byly chodci. Některé se přeDopravní výchovu hrou učí před- na 2011 absolvovaly děti dopoledne vlékly dokonce za policisty. Vzájemně
školáky v Mateřské škole U Pivovaru v interiéru dopravního hřiště Sokolov, se tak pod dohledem dospělých osob
v Kynšperku nad Ohří. Dne 16. břez- které bylo vybudováno z bývalého kry- učily pravidla silničního provozu.

Provozovatelé dopravního hřiště děti seznámili s jedním z několika
interaktivních programů o dopravní výchově také prostřednictvím počítače, konkrétně se stonožkou Božkou. Předškoláci měli za úkol stonožku obout, aby mohla vyrazit do města. S každou nově obutou botou plnili jeden úkol. Odpovídaly na otázky týkající se dopravní výchovy. Dozvěděly
se, jak může být nebezpečné nesprávné chování řidičů na silnici a odnesly si tak nově nabyté znalosti z oblasti
dopravní výchovy.
„Mně se tu moc líbilo,“ řekl šestiletý
Péťa ze školky U Pivovaru v Kynšperku nad Ohří. „Jezdil jsem na čtyřkolce a chtěl bych si zajezdit i na motorce.
Už se těším, až sem znovu pojedeme,“
dodal nadšeně Péťa.

(kre)

Školka byla samý skřítek, víla a zvířátka
Skřítkové, lesní víly, medvídci a další zvířátka osídlili mateřskou školu
v kynšperské Školní ulici. Ba ne… To
si jen děti užívaly svých vlastnoručně vyrobených masek. Koncem února, konkrétně v pátek pětadvacátého,
si totiž uspořádaly maškarní karneval.
„Při každém maškarním bále, který pořádáme, se snažíme držet nějakého zvoleného tématu,“ informovala
ředitelka Mateřské školy ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří, Mgr. Vlastimila Prchalová. „Děti si masky vyráběly samy. Příprava na maškarní karneval jim trvala zhruba 14 dní. Dětem
se masky moc povedly,“ chválila paní
ředitelka.
Třída zvaná Korálci se tak proměnila v lesní víly a skřítky. Ve třídě pojmenované Srdíčka bylo plno zvířátek
a u Zvonečků to byl samý medvídek.
„Během karnevalu se představovaly
masky po třídách,“ řekla Jarmila Stowasserová, učitelka MŠ Školní. „Spo-

lečně jsme zpívali pohádkové písničky, písně o zvířátkách a tančili jsme.
Děti ze třídy Zvonečci nám zahrály
hudební divadlo. Také jsme uspořádali průvod po celé školce včetně návště-

vy provozních zaměstnanců v kuchy- čáková a Jaroslava Režová.
ni,“ dodala Jarmila Stowasserová.
A za jaká zvířátka a pohádkové poKarnevalu se účastnily paní učitelky stavy půjdou děti příště? Nechte se
Eva Rozmušová, Jarmila Stowassero- překvapit.
vá, Jaroslava Machačová, Milena Lap
(kre)

Domov mládeže ve spolupráci s Baby klubem v Kynšperku nad Ohří vás srdečně zvou na

Burzu oblečení pro Vaše děti od 0 - 15 let
Opět na DM - internátě při SŠŽ od 4. 4. – do 20. 4. 2011
Sledujte nástěnku pro Baby klub a vyvěšené plakáty po městě, u lékaře a v MŠ!
Nevyzvednuté nebo darované věci a hračky budou předány dětem do DD Horní Slavkov, do Kojeneckého ústavu v Karlových Varech.
I n for m a ce p o d ává : I . J i r s ová mobil: 732 876 057, J. Slámová mobil: 773 902 147
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Soustředění žáků ZUŠ ve Vidžíně

Kulturní akce

Koncert Hraje celá rodina

se uskuteční 11. dubna 2011
v 17. hodin v sále Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří.

Jarní koncert pro DPS
Pochlovice

uspořádá ZUŠ Kynšperk nad
Ohří 18. dubna v DPS Pochlovice, a to v 15.45 hodin.

Děti a umění - projekt

Tři vystoupení pro děti ze základní školy se budou konat v sále
ZUŠ dne 20. dubna 2011. Začátek v 10 hodin.

O jarních prázdninách prožily děti
ze základní umělecké školy Kynšperk
n. O. pár hezkých slunných dní na soustředění ve Vidžíně. Penzion „U Jakuba“, kde jsme byli ubytováni, už dobře
známe. Je tu pěkné prostředí, příjemní
majitelé i personál.
Žáci na takzvanou školandu byli vybráni za dobrou práci a za účast v soutěži.
Rádi bychom poděkovali městu

Kynšperk n. O. za finanční příspěvek,
bez kterého bychom tuto akci nemohli uskutečnit.
Úryvek z hodnocení školandy jedné
žákyně mluví za vše:
„Když jsme přijeli do Vidžína, s velkou námahou jsme vynesli kufry
a žasli jsme úžasem.“
Nejlepší byly snídaně, měli jsme
švédské stoly. Večer ve tmě jsme hráli
na schovávanou a byla to velká legra-

Policie ČR - obvodní oddělení Kynšperk n. O.
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří přijalo a prošetřovalo v měsíci únor
2011 celkem 9 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
- 2 případy výtržnictví, kdy místní mladíci ve dvou případech bezdůvodně fyzicky napadli občany města Kynšperk nad Ohří a to na místě veřejnosti přístupném.
V obou případech policie pachatele zjistila a za své jednání se budou zpovídat
u soudu pro přečiny výtržnictví a pokus ublížení na zdraví.
- 1 případ vloupání do několika chat v chatové oblasti v Dasnicích u řeky Ohře,
kde byl ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování v Sokolově zjištěn pachatel, který se do chat vloupal a odcizil z nich různé věci. Jeho jednání bude
taktéž projednávat soud.
- 1 případ krádeže plechů ve firmě Crea Card s.r.o. v Kynšperku nad Ohří
- 1 případ krádeže kypřícího válce v Kaceřově, kdy oba tyto uvedené případy měl
na svědomí stejný pachatel, který byl policisty zjištěn a ze svých činů se bude taktéž zpovídat u soudu.
- 1 případ poškození laku na osobním motorovém vozidle, kde dosud nezjištěný
pachatel poškrábal zaparkované vozidlo před domem majitele a způsobil mu škodu přesahující 40.000 Kč. Po pachateli stále pátráme.
- 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy hlídka policie zjistila při kontrole řidiče, který řidil motorové vozidlo, i přesto, že měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Případ byl řešen v tzv. zkráceném přípravném řízení.
- 2 případy neplacení výživného, kdy tyto případy jsou stále v šetření.

npor. Miroslav Bobčík

vedoucí obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří

ce. V herně jsme hráli různé hry a vyráběli výtvory. Celoškolandová hra
o písmenka byla velice napínavá. Hráli jsme i hodně venkovních her a prožili jsme spoustu legrace. Nejlepší byl
nakonec bobřík odvahy.
„Byla to nejlepší školanda na světě“.

Adéla Munková, 5. třída
Stejně jako dětem se líbilo i učitelkám a už se s dětmi těšíme na další
akci. 
Věra Medvecká

Česko-německé akce
Kynšperk - Himmelkron
Slavnost hasičů
se uskuteční dne 21. května od
14. hodin v německém Lanzendorfu.

Slavnost hasičů

se bude konat také 4. června
v německém Gössenreuthu.

Sbor dobrovolných hasičů

Kynšperští dobrovolní hasiči vyjížděli také k požáru pneumatik do
obce Chvoječná u Chebu.

3. března 2011

Jednotka SDH Kynšperk nad Ohří vyjela k požáru pneumatik v obci Chvoječná u Chebu.
9. března 2011 Jednotka vyjela k požáru trávy v bývalém lomu Medard
u Habartova.
12. března 2011 Jednotka vyjela k požáru střechy na budově v obci Chvoječná u Chebu.

P ř í j e m INZER C E : tel.: 354 597 403, mobil: 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz
www.kynsperk.cz
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usnesení ze zastupitelstva města
usnesení ze zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ze dne 23. února 2011
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. bere na vědomí
a) změnu rozpočtu na rok 2010, rozpočtové opatření č. 6 a č. 7. Rozpočtové příjmy se snížily o 1 038,56 tis.
Kč a rozpočtové výdaje se navýšily o 2
580,40 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činily 58 918,15 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činily 67
410,02 tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto
usnesení,
b) financování – u rozpočtových opatření č. 6 a 7 se zvýšila změna stavu na
bankovních účtech o 1 651,05 tis. Kč
(přebytky minulých let). Změna stavu
na bankovních účtech po úpravě činila 9 023,48 tis. Kč a
2. schvaluje
podrobnou zprávu o změnách mezi
kapitolami rozpočtu města roku 2010,
rozpočtové opatření č. 6 a č. 7, provedených radou města na základě zmocnění zastupitelstva ze dne 15. 12.
2010 usnesením č. 58, včetně závazných ukazatelů, které tvoří přílohy č. 1
a 2 tohoto usnesení.
č. 2
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové
příjmy se navyšují o 1 162,45 tis. Kč
a rozpočtové výdaje se navyšují o 2
693,71 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 54 316,75 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 55 738,80
tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení
přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 1 422,05
tis. Kč. Změna stavu na bankovních
účtech po úpravě činí 1 422,05 tis.
Kč, a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 3
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
a) příspěvky Spolku městské hudby
XXX a
b) smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
na rok 2011 fyzickým osobám a neziskovým organizacím, dle přílohy č.
1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města podpisem smluv.
č. 4
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na
rok 2011 TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
č. 5
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o místních poplatcích, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
č. 6
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do ROP
Severozápad na projekt „Splavnění
levobřežního ramene řeky Ohře“ ve
výši 5 800 000 Kč celkových způsobilých nákladů a 96 000 Kč nezpůsobilých nákladů,
2. schvaluje
a) zajištění spolufinancování projektu „Splavnění levobřežního ramene
řeky Ohře“ ve výši minimálně 1 000
000 Kč, tj. 17,24 % z celkových způsobilých nákladů v režimu de minimis a minimálně 96 000 Kč, tj. 100 %

z celkových nezpůsobilých nákladů a
b) zajištění předfinancování projektu
„Splavnění levobřežního ramene řeky
Ohře“ ve výši 5 896 000 Kč, tj. 100 %
z celkových nákladů.
č. 7
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
jednací řád finančního výboru ZM
a Plán činnosti a kontrol finančního
výboru ZM na roky 2011 – 2014, dle
příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
č. 8
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
„Nájemní smlouvu a Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, IČ: 00259454, zastoupeným
starostou Ing. Tomášem Svobodou
a společností THERMO HOUSE s r.
o., se sídlem Nádražní 544, 356 01
Sokolov, IČ: 263 41 387, zastoupenou
jednatelem Mgr. Václavem Šimkem,
kdy předmětem smlouvy je pronájem
následujících nemovitostí za účelem
výstavby řadových rodinných domů
v lokalitě „Třešňovka“, a to pozemku
p. č. 900/1 o výměře 497 m2, pozemku p. č. 938 díl „a“ o výměře 10868
m2, pozemku p. č. 938 díl „b“ o výměře 4328 m2, pozemku p. č. 1017/9
o výměře 281 m2, pozemku p. č. 911/1
díl „a“ o výměře 2229 m2, pozemku
p. č. 912 díl „b“ o výměře 339 m2, pozemku p. č. 1198/1 díl „c“ o výměře
153 m2, vše v katastrálním území obci
Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov a
2. pověřuje
starostu města, po odstranění zjevných a tiskových chyb ve smlouvě,
podpisem uvedené smlouvy, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 9
Zastupitelstvo města Kynšperk nad

Ohří
1. souhlasí
s dodatečným povolením stavby RD,
který byl postaven na pozemcích parc.
č. 38/2 (ostatní plocha), 39 (ostatní
plocha) a 13/9 (trvalý travní porost),
vše k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad
Ohří, ve vlastnictví XXX a
2. ukládá
odboru výstavby, územního plánování
a dopravy vyrozumět žadatele o usnesení zastupitelstva města.
č. 10
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
přechod vlastnického práva k části pozemku p. č. 1106/1 (dle GP č.
1139-29/2008 p. č. 1106/4) o výměře 129 m2, části pozemku p. č. 1107/1
(dle GP p. č. 1107/6) o výměře 1477
m2 a části pozemku p. č. 1541/1 (dle
GP p. č. 1541/7 o výměře 21 m2 a p.
č. 1541/8 o výměře 23 m2) o celkové výměře 44 m2 vše v k. ú. Kynšperk
nad Ohří z majetku České republiky
– Pozemkový fond ČR, IČ 45797072,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupený územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR, se sídlem Nádražní 11, Sokolov, do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ
00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří na
základě zákona č. 172/1991 Sb.
č. 11
Zastupitelstvo města Kynšperk nad
Ohří
1. schvaluje
prodej pozemku p. č. 1162 (trvalý
travní porost) o výměře 410 m2 a pozemku p. č. 1163 (zahrada) o výměře
842 m2 , vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří
a studny stojící na pozemku p. č. 1162
v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní
smlouvy.

„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.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

USNESENÍ RADY MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily 14. února 2011, 16. února 2011 a 2. března 2011 si můžete přečíst na internetových
stránkách města: www.kynsperk.cz/radnice/rada-mesta/usneseni-rady
		
www.kynsperk.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva
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Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v lednu 2011
s obecně prospěšnou společností Pomoc v nouzi,
o. p. s., se sídlem Sokolov, Fibichova 852, smlouvu o poskytování služeb. Společnost Pomoc v nouzi na základě této smlouvy provádí na území Kynšperka nad Ohří od 1. ledna roku 2011 pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Tuto službu na území města zajišťovala
společnost již v loňském roce.
Cílem pečovatelské služby je posilování klientovy soběstačnosti a prožívání kvalitního, smysluplného a hodnotného života v prostředí, ve kterém jsou naplněny jeho potřeby, a to v souladu
s platnými právními předpisy tak, aby byl spokojen a mohl setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba v Kynšperku nad Ohří poskytuje sociální služby: rodinám s dítětem/dětmi,
seniorům, zdravotně postiženým občanům, kteří
si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby (zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu, využívání veřejných
služeb ve svém okolí).
Pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech a to na území města Kynšperk
nad Ohří a v okolí (působnost zpravidla nepřesahuje hranice Karlovarského kraje).
Specifikace cílové skupiny:
- Senioři a zdravotně postižení, kteří jsou příjemci plného invalidního důchodu či starobního důchodu a ostatní občané žijící na území města
Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích (Karlovarský kraj), jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého
zdravotního stavu či zdravotního postižení. Tito
občané potřebují pomoci se zajištěním některých
životních potřeb, avšak mimo provozní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní
sebeobslužnost sami, s pomocí rodinných příslušníků, přátel popř. jiné sociální služby.
- Občané žijící osaměle na území města
Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích (Karlovarský kraj), kteří nejsou z důvodu přechodného

zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) schopni se postarat o svou osobu nebo
domácnost.
- Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo
více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská služba se poskytne
i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného
orgánu sociálního zabezpečení, dlouhodobě těžce
zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.
Služba není určena občanům, kteří:
- jsou zdraví a soběstační
- jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání

v dmácím prostředí, jsou závislí na drogách nebo
jiných návykových látkách, trpí nekompenzovanými psychickými poruchami, jsou nakaženi infekční chorobou, jsou opakovaně agresivní.
Kde naleznete Pečovatelskou službu:
Zámečnická 501, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt na odpovědného pracovníka:
Dana Pavelková, vedoucí Pečovatelské služby
tel. č. 359 574 167, 734 389 745
e-mail: pavelkova@pomocvnouziops.cz
Pečovatelská služba je sociální služba, která není
hrazena ze zdravotního pojištění.

za správní a sociální odbor Bc. Pavla Cibová

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
1. Běžné úkony osobní hygieny 
80 Kč/hod.
2. Běžné úkony péče o vlastní osobu 
80 Kč/hod.
3. Donáška/dovoz oběda (Kynšperk n. O.) 
10 Kč/oběd
4. Donáška/dovoz oběda (mimo Kynšperk n. O.) 
20 Kč/oběd
5. Pomoc při přípravě jídla a pití 80 Kč/hod.
6. Nákupy a nutné pochůzky 
80 Kč/hod.
7. Velký nákup 
100 Kč/hod.
8. Běžný úklid domácnosti, včetně praní prádla u klienta 80 Kč/hod.
9. Velký úklid, mytí oken 
100 Kč/hod.
10. Donáška otopu, vody 
80 Kč/hod.
11. Doprovod uživatele 
80 Kč/hod.
Fakultativní úkony
1. Dohled nad dospělým 
80 Kč/hod.
2. Doprava uživatele automobilem 
10 Kč/km
3. Čekací doba při dopravě uživatele 
80 Kč/hod.
Příplatek za práci v sobotu, v neděli a o svátcích.
Soboty, neděle 50 % ceny, svátky 100 % ceny
Uvedené ceny platí ve všední den v době od 8.00 do 22.00 hodin. Za služby poskytované mimo stanovenou pracovní dobu a o víkendech účtujeme smluvní příplatek. Výše úhrady, včetně příplatku, nepřekročí maximální výši stanovenou vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se krátí. Minimální doba trvání úkonu je 15 minut.
Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonu, který je mu předložen ihned
po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient s vyúčtováním služeb. Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti: www.pomocvnouziops.cz
Použité zdroje: www.pomocvnouziops.cz
za správní a sociální odbor Bc. Pavla Cibová

Kéž by takto pracoval každý...

Krátce před vánočními svátky jsem
doprovázel svojí příbuznou, starší paní do pečovatelského zařízení
v Pochlovicích. Bydlela sama v domku
a sama už pochopila, že nemůže bez
rizika zvládat chod domácnosti a péči
o dům. Zvláště ne v podmínkách letošní zimy.
Mnozí z nás jistě slyšeli mnoho chvály na toto zařízení, ale i tak jsme se tohoto rozhodnutí a jeho důsledků, jak
si každý umí představit, obávali. Už

www.kynsperk.cz

samotný pohled na pěkné udržované z podlahy“. Stejně příjemný pocit je
budovy zapůsobí jakýmsi uklidňují- po setkání s personálem. Úsměv a přícím dojmem. Při vstupu do areálu nás jemné jednání s námi, ale také se stapříjemně překvapili ochotou a sluš- roušky provází na každém kroku. Neným jednáním jacísi mladíci uklízejí- chtělo se mi věřit, že ta „děvčata“ mají
cí sněhovou nadílku. Už to, že vás po- tolik trpělivosti a laskavosti při jednázdraví neznámý člověk, se u nás příliš ní se svými klienty.
„nenosí“.
Každý z nás má nějaké ty zkušenosti
Při vstupu do budovy každého za- se starými lidmi a ví, že není vždy lehujme nebývalá čistota a pořádek, což ké vyjít s nimi podle svých představ.
ostatně platí o celém areálu. Tady sku- Často je třeba trpělivosti a ovládání při
tečně platí pořekadlo, „dalo by se jíst řešení některých vrtochů.

Mnozí ze stařečků nikoho nemají, trpí různými nemocemi, neslouží jim paměť a tak není divu, že často
jednají nečekaně, nemají vždy nejlepší náladu…Personál tohoto ústavu zaslouží obdiv a uznání za laskavé jednání a péči o tyto klienty. Spolu s příjemným prostředím, které tito staří lidé
užívají, se tito obětaví zaměstnanci
starají o důstojné žití těchto seniorů.
Kéž by takto pracoval každý.

O. Volf
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včelaři, pozvánky

Včelařský ples se vydařil

Již 29. včelařský representační ples
se uskutečnil dne 22. ledna, v pěkném
prostředí Zámecké restaurace v Kaceřově. Velmi pěkně zahrála k tanci
a poslechu krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“. Již neodmyslitelná
dámská volenka proběhla během plesu a zdobená perníková srdíčka, peče-

ná a zdobená manželkami a dcerami
včelařů. Touto cestou jim ještě jednou
za toto děkuji a to jmenovitě pí. Chalupové, Štambergové, Hořejší, Křížové, Lapčákové, Lhotkové, Kabátníkové, dceři Sáře, Elišce Krejčí a Kátě
Chalupové.
Opět se vyznamenali hudebníci per-

fektní svolávačkou na parketě. Sál byl
beznadějně vyprodán. Přítomnými
byl ples velmi kladně hodnocen a již
se těší na další jubilejní 30., který se
uskuteční 28. 01. 2012, na který Vás
již nyní srdečně zvu.
Tímto také děkuji všem sponzorům
včelařského plesu, že se podíleli na
pěkné a bohaté tombole. Byli presentováni na každém stolu a to:
Obuv - pí. Milotová, Lékárna- pí.
Moravčíková, Jatka Rudolec - p. Černohorský, Farma Kaceřov - p. Šupka, K. Dvůr - p. Ifkovich, Stavebniny Kessl Kynšperk, Bytový textil – pí.
Klimentová, Nábytek Sladký-Sladká Cheb, Bytové doplňky - pí. Hetfleišová, Pizzerie Kynšperk, Restaurace
u Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Zverimex – pí. Wernerová, Lincont - p. Decastelo, Malířství S. Sedlo - p. Šnábl, Truhlárna - p. Košata,
Textil – pí. Haklová, Drogerie – pí.

Kynšperští včelaři hodnotili rok 2010
Na lednové výroční členské schůzi
ZO ČSV Kynšperk hodnotila minulý
rok za zatím největší účasti 42 svých
členů. V přednesených zprávách bylo
zhodnoceno vše, co se v uplynulém
včelařském období událo jak v organizaci, ve svazu, tak v životě včel.
Již druhým rokem se podařilo zastavit každoroční pokles včelstev, stále se zvyšujícími náklady na včelaření, úhyny včelstev na nebezpečné nemoci aj., zvýšením o 45 včelstev oproti loňskému roku na 568. Stav včelařské základny se zvýšil oproti loňsku
o 3 členy. Přestože 3 členové zemřeli, bylo přijato 6 nových mladých začínajících včelařů, takže naše ZO má
49 členů z Kynšperka, H. Pochlovic,
Kaceřova, K. Dvora, Štědré, Zlaté,
Studánky, Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna, Březové, Arnoltova, Kostelní Břízy, Rovné, Kamenice,
což je celý obvod naší ZO.
Kromě tohoto máme v obvodu 4
neorganizované včelaře s 36ti včelstvy, takže celkem 604 včelstev je rozmístěno na území naší ZO.
Nárůst včelstev i nových začínajících včelařů je hlavně zásluhou dotace od Krajského úřadu v Karlových
Varech na nákup nových úlů a včelařského vybavení ve výši 90% do výše
14 tis. Kč pro začínající a na nákup

nových úlů výměnnou za staré pro
stávající včelaře ve výši 80% také do
výše 14. tis. Kč.
Rád bych také touto cestou poděloval městu Kynšperk n.O. za přispění částky 5 tis. Kč na stále náročnější
a dražší léčení včelstev.
Na medný výnos byl loňský rok
v našem kraji jeden z nejlepších v historii oproti některým jiným krajům v republice. I přes již příznivější ceny ve výkupu medu jej bylo dodáno do výkupu málo. Každý včelař
raději med prodává tzv. “ze dvora“,
kde každý zákazník má záruku koupě
vysoce kvalitního českého medu bez
příměsí a ne jako ve velkoobchodech,
kde se stále častěji objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů, s cukry z C4 rostlin, škrobovými hydrolyzáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících
mimo EU.
V lednu byl opět uspořádán včelařský representační ples a v dubnu
dvoudenní tematický včelařský zájezd do Nasavrk u Chrudimi, kde je
Střední odborné učiliště včelařské
a včelařské vzdělávací centrum. Zde
proběhla přednáška, exkurze po škole, výrobních halách, včelnici, výstavnímu pavilonu s téměř všemi včelařskými potřebami, úly a produkty, kte-
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ré se u nás vyrábějí.
Prohlédli jsme si nádherné rozsáhlé arboretum se samými včelařsky
významnými stromy, keři a květenou poskytujících včelám pyl a nektar. Dále proběhla exkurze u včelaře, který si zmodernizoval vybavení
včelínu různými zvedacími zařízeními na zvedání jednotlivých nástavků
úlů a dalšími zlepšováky, takže se ve
svých 80ti letech nenadře a obsluhuje
takto 200 včelstev. Dále jsme navštívili hřebčín ve Slatiňanech a zámek
s hypologickým museem a skanzen
na Veselém kopci s hrnčířskou výrobou a expozicí. Byl to jeden z nejvydařenějších a nejhodnotnějších zájezdů, které jsme kdy pořádali.
V červenci proběhla na Horním
hradě u Ostrova n. Ohří výstava s názvem Chvála medu včetně včelařských odborných přednášek a prodejní výstavou včelařských potřeb
a produktů, které se také mnozí ze
včelařů zúčastnili.
Členy byl uplynulý včelařský rok
hodnocen kladně a již nyní se všichni
těší na ten nový, aby byl alespoň tak
včelařsky dobrý jako ten loňský.


Štamberg Jiří, předseda

ZO ČSV o.s. Kynšperk n. Ohří

Dreiseitlová, Autodoprava - p. Paulíček, Alfik – pí. Fiedlerová, Autodoprava - p. Beran, ZD Chotíkov – p. Novák,
Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF servis –
p. Dvořák, Střední živnostenská škola Kynšperk, Potraviny H. Pochlovice - pí. Pokorná, Restaurace Kašna - p.
Borecký, Kovářství – p. Horváth, Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák, Soukromý zemědělec – pí. Přibylová Liboc, p.
Bártl Kynšperk, Včelařské potřeby Sokolov – p. Paukner, Restaurace Kaceřov – p. Slánský, manželé Martínkovi,
Oděvy – Nguen Thuy, Universal Trading Cheb, Studio Sedmikráska, Petrklíč léčivé byliny - p. Mrva, Sazka - pí.
Bencziková, Sedlářství - p. Novák,
Květiny Jarka, Květiny - pí. Mulders
a včelaři ZO ČSV Kynšperk n. Ohří.

Štamberg Jiří,

předseda ZO ČSV o.s.

Kynšperk nad Ohří

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

V sobotu 30. 4. 2011 na kopci za
hasičárnou od 16.00 hodin, soutěže pro děti, soutěž o nejkrásnější čarodějnici a večer pálení
čarodějnice s muzikou a příjemným posezením.

Srdečně zve město Kynšperk

32. ročník Kynšperského
odemykání řeky Ohře

Tradiční otevírání řeky Ohře
se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011.
Start ve 12 hodin v Tršnicích
– restaurace U Fanynky.
Zájemci o zapůjčení kanoí (raftů) volejte na tel. č. 607 931 046

Jiří Roubínek
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PROGRAM KINA DUBEN 2011
úterý 5. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NEVINNOST *

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste
dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet.
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí
obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den
vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici,
odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť
když protistraně pomáhá člověk, který může být
motivován osobní pomstou. Hrají: Ondřej Vetchý,
Aňa Geislerová, Luděk Munzar a další.
ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 102 min.
čtvrtek 7. 4. ve 20.00 hod.

pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie.
Bohužel i s bratrancem Eustacem. Film v českém
znění. Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie
Henley a další.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 112 min.
čtvrtek 21. 4. ve 20.00 hod.

127 HODIN *

Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý Aron
Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend
lezením po odlehlých skalách národního parku
Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil
v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší
o pravou ruku. Ralston (James Franco) přežil 127
trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou
ČERNÁ LABUŤ *
ohromným kamenem, s malým množstvím jídla
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném a jen několika kapkami vody. Hrají: James Franco,
do prostředí newyorské baletní scény, zavádí Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams a další.
vizionářský režisér Darren Aronofsky (Wrestler, USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 93 min.
Fontána, Requiem za sen) diváky na fascinující úterý 26. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se GULLIVEROVY CESTY *
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až CENOVÝ HIT MĚSÍCE
děsivě dokonalou. Hrají: Natalie Portman, Vincent V moderním, rodinném a komediálním pojetí
klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack
Cassel, Mila Kunis a další.
Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemuela
USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 108 min.
Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu
úterý 12. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
LEGENDA O LÉTAJÍCÍM
v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj
CYPRIÁNOVI *
bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří
Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou. přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje,
Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil v klášteře aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském
ztraceném v horách znalec tisíce věd a mistr tisíce trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulliver
řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich Cyprián. ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené
Lidé říkají, že si sestrojil létající stroj podle ztracené země Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen
knihy Leonarda da Vinci a jednoho dne na něm generálem Edwardem (Chris O’Dowd), ale již brzy
odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá.. se z něj stane všemi obdivovaný a respektovaný
Hrají: Marko Igonda, Pawel Malaszynski, obr. Film v českém znění. Hrají: Jack Black, Emily
Alexander Domogarov a další.
Blunt, Jason Segel a další.
Slovensko/Polsko, MN 15, vstupné 55 Kč, délka USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 84 min.
108 min.
čtvrtek 28. 4. ve 20.00 hod.
OPRAVDOVÁ KURÁŽ *
čtvrtek 14. 4. ve 20.00 hod.
LONDÝNSKÝ GANGSTER *
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka,
Po třech letech strávených za mřížemi Mitchel aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí
(Colin Farrell) opouští věznici s dobrými úmysly. nejúspěšnější hollywoodští bratři Joel a Ethan
Ale když potká starého přítele Billyho (Ben Coenovi v temném westernu Opravdová kuráž.
Chaplin), gangstera, který se zrovna ohlíží po Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě
nějaké práci, Mitchel se k němu připojí, výměnou za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký
za místo k bydlení. Když se znovu zaplete se svou šerif Rooster Cogburn a Matt Damon v roli Texas
minulostí, je vtažen do života Charlotty (Keira Rangera LaBoeufa. Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff
Knightley), filmové hvězdy která se schovává před Bridges, Matt Damon, Josh Brolin a další.
hordou fotografů a reportérů.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 109 min.
USA/Velká Británie, MN 15, vstupné 55 Kč, délka
PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
103 min.
V NEDĚLI V MĚSÍCI DUBNU
úterý 19. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA *

Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí
Pevensieových tráví prázdniny u svých příbuzných
společně se svým nesnesitelným bratrancem
Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na
dobrodužství, které tam zažili, když jednoho dne
z ničeho nic ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině

www.kynsperk.cz

neděle 3. 4. v 15.00 hod.
CESTA NA MĚSÍC 3D *
Belgie, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.
neděle 10. 4. v 15.00 hod.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 108 min.

neděle 17. 4. v 15.00 hod.
KUKY SE VRACÍ *
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
neděle 24. 4. v 15.00 hod.
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 103 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA KVĚTEN
CIZINEC, NA VLÁSKU, VARIETÉ
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

AKCE MKS DUBEN
sobota 2. - 30. 4. ve výstavní síni Panský dům
„ŽÁCI SPOLU”
Jiří Čihák, Karel Polomis, Miroslav Pova,
Eva Povová, Josef Šimeček
- obrazy, fotografie
- vernisáž 2. 4. od 16.00 hod.
sobota 2. 4. od 18.00 hod v kině
„V OBLEŽENÍ NĚŽNÝCH DAM”
- komedie v podání kynšperských ochotníků
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
pátek 22. 4. od 19.00 hod. v kině
„POMÁDA“
Největší hity z muzikálu POMÁDA
Účinkují: Jarek Šimek a Petra Pudová
- vstupné v předprodeji 70 Kč
- hodinu před konáním 90 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

PŘIPRAVUJEME AKCE
MKS NA KVĚTEN
úterý 17. – 31. 5. ve výstavní síni Panský dům
„ROČNÍ OBDOBÍ OČIMA DĚTÍ”
- výstava prací dětí z MŠ U Pivovaru
pátek 20. 5. od 19.00 hod. v kině
„QUEENIE”
Queen revival
- vstupné v předprodeji 120 Kč
- hodinu před konáním 150 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
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knihovna, pozvánky, poděkování
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:
PRO DOSPĚLÉ:
Lustig, A. - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Hnízdil, J. - Mým
národům - Jak vyrobit pacienta, Darznik, J. - Poslušná dcera, Marni, N. Tallinnské spiknutí, Berry, S. - Císařova hrobka, Forgione, F. - Ndrangheta,
Bagshawe, L. - Touha, Karlíčková, J. D. - Přechodné bydliště Hatteras,
Kessler, L. - Hitlerova mládež útočí, Tomešová, M. - ...a muž ti vládnout
bude
Historie:
Vondruška, V. - Znamení rožmberské růže, Quinn, J. - Pan Cavendish, jestli
se nemýlím, Pascual, A. - Skladatel bouří, Doherty, P. - Ve službách hyení
bohyně, Franklin, A. - Relikvie mrtvých, Vondruška, V. - Vládcové ostatků
Detektivky thrillery:
Christie, A. - Vražda v Mezopotámii, Kellerman, J. - Klam, Clark, C. H. Bouře, McGregor, T. J. - Vražedný čas, Cornwell, P. - Faktor Scarpettová,
Whiton, H. - Sedmý hřích se trestá smrtí, Connor, B. - Mrtvé tajemství,
Clark, M. H. - Kdo tě hlídá, Parker, T. J. - Železná řeka
Romány pro ženy:
James, E. - Osudová láska, Cartland, B. - Hon na manžela, Procházková,
Z. - Chuť na lásku, Small, B. - Královna stínů,
Birkner - Mahler, F. - Srdce hledá lásku, Medlicott, J. - Dny po svatbě
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Platzová, M. - Toník a jeskyně snů, Toman, M. - Můj Golem, Janota, M. Všechno, co vidím, Štoll, M. - Český film
Knihy pro děti:
Loderová, L. - Kuňka a rybníček Kvákykvák, Lasky, K. - Legenda o sovích
strážcích, Šrut, P. - Lichožrouti se vracejí,
Smith, L. J. - Tajný kruh, Jedličková, H. - Žirafí příběh, Danielovská, A. Kocourek se vrací, Lichoděd, V. - Sen medvídka Míši
V dubnu letošního roku oslavíme devadesáté výročí otevření první veřejné
knihovny v Kynšperku nad Ohří. Pozvedáme číše a přejeme knihovně
spoustu spokojených čtenářů.

Krásné předjaří všem, přejí knihovnice.

SPCCH informuje
Naše ZO SPCCH v lednu 2011 hodnotila na členské schůzi svoji činnost. Na
každý měsíc v roce, s výjimkou letních prázdnin, máme i pro letošní rok naplánované kulturní akce, pěší vycházky do okolí, zájezdy, vlastní besídky a rekondiční
pobyty. Od konce roku 2010 dokonce února 2011 jsme vyvíjeli činnost na pomoc
zemím Třetího světa. Pro nemocné leprou pletly naše členky obinadla a sbírali
jsme dioptrické brýle, které jsou v těchto krajinách velmi žádané, ale nedostatkové zboží. V současné době jsme tyto dvě akce ukončili a k odeslání máme připraveno 60 obinadel a 200 kusů brýlí. Ke shromažďování brýlí se připojili i žáci
ZŠ za vydatné pomoci paní učitelky Koukalové a podařilo se jim sebrat 100 kusů
brýlí. Patří jim náš obdiv a poděkování, že se do této akce s chutí zapojili. Význam
této akce není jen praktický, ale také morální. Všem, kteří se na této aktivitě podíleli, zůstává dobrý pocit z vykonané práce pro potřebné ve Třetím světě. Zároveň bychom chtěli informovat všechny členy SPCCH, že laskavostí p. Kabátníka, majitele drogerie, máme nyní informační tabuli bezplatně ve výloze drogerie.
Toto místo je na vhodnějším a přístupnějším místě než dřívější vývěsní skříňka.
Za ZO SPCCH E. Zlatníková
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Blahopřejeme

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

V měsíci dubnu oslaví své narozeniny tyto členky SPCCH
Kučerová Žofie
Ševelová Cecílie


výbor ZO SPCCH
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Kynšperský pohár v ledním hokeji
ka. Ten mu předal starosta města, Ing.
T. Svoboda a pak už mohly vypuknout
oslavy.
Sestava vítězného týmu: Hámor Kronika, Ondráček ml., Ondráček st.,
Mrva, Řezníček, Císler, Vlasatý, Gregor, Štefka, Jäger.
Branky: Štefka 3, Ondráček ml. 2,
Jäger.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat MÚ Kynšperk, f. Represent
s.r.o., Ing. Jaroš, f. Beton Hradiště p.
Mandelíček, f. Kynšperský kovošrot p.
Chaloupka a všem příznivcům našich
hokejistů za podporu.

V letošním ročníku Kynšperského poháru v ledním hokeji se ve finále hraném na 2 vítězné zápasy utkala mužstva Libavského Údolí „B“
a tým HC Kynšperk. V prvním utkání
měli navrch hráči L. Údolí, když přehráli svého soupeře v poměru 12:3.
To ovšem netušili, že v dalším zápa-

se bude všechno jinak. Kynšperští se
do svého soupeře zakousli a po vítězství 9:0 srovnali stav finálové série na 1:1 na zápasy. O všem tak musel rozhodnout třetí zápas, ve kterém
šlo o všechno. Za hojné účasti příznivců obou týmů, kteří byli opravdu slyšet se do sebe obě mužstva pustila jak

Zprávy z 6. 3. 2011 - Kynšperk vítězí ve finále - lední hokej
V pátek bylo odehráno druhé utkání o 3. místo konečného pořadí. V něm
Frenzelit vyrovnal stav série na 1:1 když zvítězil 8:2 po třetinách 2:0, 2:1
a 4:1. Branky vítěze Paleček 3, Diosegi 2, Korel 2, Krautzberger. Nejlepšími
hráči vítěze byli Špiler a Diosegi. Sestava FRE: Křivka - Špiler, Poutník, Šetele, Krautzberger, Šaufl, Diosegi, Korel, Liebl ml., Liebl st., Paleček.
Rozhodující utkání bude odehráno následující víkend.
První dvě utkání finále 14. ročníku Kynšperského poháru mezi L. Údolím
B a Kynšperkem v poměru 12:3 a 0:9 nenaznačovala nic o favoritu rozhodujícího sobotního podvečerního utkání. V něm začalo lépe L. Údolí B, které
vedlo v 1. třetině již 4:2, ale Kynšperku se podařilo na konci 1. třetiny snížit
na rozdíl jediného gólu. Ve 2. a 3. třetině už střílel jen Kynšperk a získal pohár potřetí v historii soutěže a tím se stal trvalým držitelem poháru.
Rekapitulace: L. Údolí B - Kynšperk 4:6 (4:3, 0:2, 0:1), branky: Sýs R. 2,
Churaň M., Klokočník - Štefka 3, Ondráček M. 2, Jäger. Nejlepší hráči LUB:
Veverka, Sýs R.
Sestavy.
LUB: Moravec - Veverka, Klokočník, Pisár, Švejda, Kalabza, Sýs R., Sýs P.,
Dofek J., Cába, Churaň M., Krajčovič, Omrai, Šofrle, Gajič, Škreňo.
KYN: Hámor - Kronika, Ondráček ml., Ondráček st., Vlasatý, Císler, Řezníček, Gregor, Štefka, Jäger, Mrva.
Vyloučení 3:7, rozhodčí Munka
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.

(jč)

www.kynsperk.cz

se patří na rozhodující zápas. Po první třetině, kdy byl stav 4:3 pro L. Údolí to vypadalo na řádnou přestřelku,
ovšem poté už góly dávali pouze hráči
Kynšperského mužstva. Po třetinách
4:3, 0:2 a 0:1 a celkovém skóre 4:6 tak Pohár z rukou kynšperského stamohl zvednout pohár pro vítěze kapi- rosty převzal kapitán hokejistů
tán Kynšperských hokejistů F. Kroni- z Kynšperka F. Kronika.

Český pohár mládeže a žen

Karlovarský svaz cyklistiky z pověření Českého svazu cyklistiky pořádá
ve dnech 16. a 17. dubna 2011 u Kynšperka nad Ohří silniční Český pohár
mládeže a žen.
V sobotu časovku jednotlivců na uzavřené trati silnice II/606 se startem
u Kamenného Dvora v úseku 6,5 km v době od 11 - 17 hodin. Není zatím
potvrzena ale předpokládá se účast Martiny Sáblíkové v kategorii žen, která
se připravuje na Letní olympijské hry v Londýně 2012.
V neděli je na pořadu hromadný silniční závod na okruhu Kamenný Dvůr,
Kolová, Kynšperk nad Ohří a Kamenný Dvůr v délce 7,5 km, v době od 9 15 hodin, kdy bude silniční doprava zjednosměrněna ve směru závodu.

VELIKONOČNÍ SEDMIBOJ
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 23. 4. 2011 OD 9.00 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200 Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 20. 4. 2011.
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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Zajímavé boje nejmenších stolních tenistů
Poslední bodovací turnaj mladších žáků letošní sezony v kraji se konal v sobotu 5. března v naší sportovní hale.
Zřejmě mají naše turnaje dobré
jméno a tradici, o čemž svědčí skutečnost, že se ho zúčastnili mj. hráči
z Plzně a Rokycan. Také jejich zásluhou bylo možné vidět dobrý sport.
Soutěží se zúčastnilo více než čtyřicet chlapců a děvčat z dvanácti oddílů
našeho a Plzeňského kraje.
V soutěži chlapců se to tentokrát modralo dresy našich zástupců,
kroužku ZŠ a TJ Slavoje. Ani tentokrát se neztratili a umístění Honzy
Dranczáka a Davida Moldavska mezi
nejlepšími šestnácti, je v této konkurenci úspěchem. Pozoruhodné je, že
Moldavčuk hraje stolní tenis teprve
několik málo měsíců a také ve svém
druhém turnaji se prosadil mezi elitu.
Dranczak zase bude mladším žákem
ještě další dvě sezony.
Postup mezi nejlepší těsně unikl
Jandovi, který si to vynahradil v soutěži útěchy, kterou vyhrál. Blízko

k postupu měli také Pock a Novotný.
Také oni, za druhé a třetí místo v útěše, si připsali slušný bodový zisk. Bodovali také Horák a Prouza a dobře si
vedli také Pavlík, Marek a Plavucha.
V letošní sezoně se dospělým příliš
nedaří a tak se můžeme radovat, jaký
pokrok udělali naši nejmenší spoluhráči. Důkazem může být pohled na
krajský žebříček. Na začátku sezony v něm nefigurovalo žádné z našich
dětí, v současné době je v něm devět
hráčů Slavoje Kynšperk. Turnaj od
turnaje postupují výše a fakt, že všichni budou nejméně další rok v této kategorii, je příslibem. Někteří ještě dva,
tři i čtyři roky. Určitě se můžeme těšit… Důležité je, že kluci mají o svůj
sport zájem, ale také jejich rodiče, což
je jistou zárukou, že u stolního tenisu
zůstanou. Nejen, že se přímo účastní tréninkového procesu, ale díky jim
se můžeme pochlubit krásnými cenami na turnajích. Dokonce už dokážou
obdivuhodně zvládat složité organizační postupy při řízení soutěží.
díky rodičům získal náš oddíl nahrá- oddílu řadu let.
Není ani možné nezmínit fakt, že vacího „robota“, který byl snem členů


O. Volf

Florbal - O Pohár hejtmana Karlovarského kraje
zápasy. Z těch vzešlo konečné pořadí.
Na prvních 4 pohárových místech se
nakonec radovaly týmy:
1. Olympie Březová Senioři
2. ZATOKREV
3. MD LEVEL
4. FbT Island Devils Ostrov
Závěrem bych chtěl poděkovat

V sobotu 19. 3. 2011 proběhl v kynšperské sportovní hale TJ Slavoj florbalový turnaj „O pohár hejtmana
KK“. Zúčastnilo se jej 9 týmů z celého kraje. Z důvodu účasti hejtmana J. Novotného na 36. sjezdu ČSSD
v Brně turnaj slavnostně krátkým proslovem zahájil Ing. Radim Adamec,

všem za podporu při realizaci celého turnaje, zejména hejtmanovi KK,
městu Kynšperk nad Ohří, TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, MO ČSSD
Kynšperk nad Ohří a celému realizačnímu týmu, bez kterého by tato akce
nemohla proběhnout.

Ing.Tomáš Svoboda

zaměstnanec KÚKK - Odbor ŠMaT,
sportovec tělem i duší. Týmy byly rozlosovány do 2 skupin, kde hrál každý s každým. Turnaj řídili sudí z České florbalové unie. Bylo vidět vysoké
nasazení, kterým se předvedly všechny týmy. Konečné pořadí, dle umístění ve skupinách, určilo dvojice pro KO

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.

Prodám vykrmená prasata, možno i v opracovaných
půlkách. Cena 34 Kč za kg živé váhy.
Tel. 777 683 355.

Kynšperský ZPRAVODAJ
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