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aktuality
Slovo tajemníka
Vážení spoluobčané, 1. dubna jsem byl jmenován tajemníkem Městského úřadu v Kynšperku
nad Ohří. Uvědomuji si, že s výkonem této pozice
je spojena vysoká míra zodpovědnosti, mimo jiné
také vůči vám, občanům Kynšperka.
V Kynšperku bydlím již více než 20 let a s mnohými z vás se znám osobně. Jedním z důvodů, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení na uvolněné místo tajemníka bylo to, že mne v této souvislosti oslovovali mí přátelé a známí. Lidé, kterých si vážím a kterým, stejně jako mně, není dění v našem městě lhostejné.
V minulosti jsem neměl při jednáních na našem městském úřadě a jeho organizacích zásadně negativní zkušenost. Chápu ale, že někteří z vás mohou
mít zkušenost jinou a obecně berou jednání na úřadě jako nutné zlo. Chci
vás ubezpečit o tom, že Městský úřad v Kynšperku je především úřad vás,
daňových poplatníků, občanů Kynšperka.
Rozumím situaci, kdy můžete při jednání na úřadě získat pocit, že se nejedná ve vašem zájmu nebo nebylo vyhověno vašim požadavkům.
Je nutné si uvědomit, že náplní práce úřadu je výkon samostatné i přenesené působnosti obce a rozhodování jednotlivých úředníků je vázáno dodržováním všech právních předpisů. Mohu vás tedy ujistit, že žádný úředník
se nemůže rozhodovat podle své libovůle nebo momentální nálady. Vždy se
musí řídit ustanoveními řádově stovek zákonů a závazných vyhlášek, na jejichž výčet by nám, bohužel, nestačil ani obsah tohoto zpravodaje.
Pracovník úřadu je mnohdy v situaci, kdy není schopen každému občanovi
vyhovět podle jeho přání, protože svým rozhodnutím by mohl zasáhnout do
práv jiného občana nebo jiného právního subjektu.
Na druhou stranu si někteří z vás stěžovali na nekorektní jednání některých úředníků. Bohužel pouze ústně, v okruhu svých známých a na úřad se
tato informace dostala zprostředkovaně a se zpožděním.
Pokud se v budoucnu objektivně setkáte s arogantním nebo dokonce nepřátelským jednáním ze strany kteréhokoliv pracovníka úřadu, prosím vás
vystupte z anonymity, vzneste stížnost a podepište se pod ni.
Věřte, že budu postupovat velmi důsledně.
Chci, aby byl Městský úřad v Kynšperku přívětivým místem.
Ing. Petr Kučera

Oslavy osvobození
města Kynšperk
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat vás k účasti na oslavách osvobození našeho města, které se uskuteční v pátek 6. května 2011 od 15.30 hodin. V rámci
oslav osvobození proběhne pietní akt u pomníku obětem války na Chebské ulici, průvod Chebskou ulicí na nám. 5. května, pietní akt v parku u pomníku vojákům americké armády a kulturní vystoupení.
Účast na oslavách přislíbil i zástupce Velvyslanectví USA v České republice.
Sraz hostů je v 15.00 hodin před budovou Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří (Jana A. Komenského 221). Poté se přítomní přesunou k pomníku na
Chebské ulici, kde budou oslavy zahájeny.
Těším se na setkání s vámi.
starosta města Kynšperk nad Ohří,
Ing. Tomáš Svoboda

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

přehled podaných žádostí o dotace - 2011
Město Kynšperk nad Ohří podalo pro letošní rok tyto žádosti o dotace a příspěvky z finančních rozpočtů Karlovarského kraje a Ministerstva
kultury.
O příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje bylo požádáno na restaurování dvou silně napadených plastik dřevokazným hmyzem, sochy sv. Antonína Paduánského a sochy sv. Jana Nepomuckého a jejich znovuosazení do
nik nad bočními oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad
Ohří. Bohužel na základě rozhodnutí rady KK nebyl městu příspěvek poskytnut. Město se znovu pokusí o záchranu těchto movitých památek prostřednictvím podání opětovné žádosti do některé výzvy z jiných dotačních
programů.
Žádost o nadační příspěvek na projekt „Víceúčelové hřiště pro děti a seniory“ v ulici U Pivovaru v Kynšperku nad Ohří. Modernizací hřiště chtělo město nabídnout prostor nejen dětem z blízké mateřské školy a z okolního sídliště, ale také i seniorům, pro
které byly v části hřiště navrženy dva
prvky přímo na míru, naplňující jejich
potřeby na procvičování a posílení důležitých svalových skupin.
Další žádost o nadační příspěvek
byla podána na projekt „Veřejné dětské hřiště“ v ulici Chebská v Kynšperku nad Ohří, kde studie hřiště byla doplněna o dva herní prvky pro handicapované děti, aby projekt byl zajímavější a vyhovoval veškerým potřebným parametrům. Bohužel obě žádosti správní rada Nadace ČEZ neschválila z důvodu velkého počtu 750 přijatých žádostí.
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to na restaurování
I. etapy hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku
nad Ohří. Celkový rozpočet I. etapy
je 524 700 Kč, vlastní podíl žadatele

je 10% z celkových vynaložených nákladů a požadovaná výše příspěvku je
472 230 Kč.
Žádost o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2011 k podpoře aktivit v cestovním ruchu, a to
na údržbu mobiliáře cyklotras a naučné stezky v okolí Kynšperka nad Ohří
s celkovým rozpočtem 114 420 Kč,
kdy požadovaná částka činí 85 815 Kč.
Město by chtělo údržbou mobiliáře
přispět ke zvýšení atraktivity již vybudované turistické infrastruktury cestovního ruchu.
Podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad v oblasti Budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury ČR na projekt „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“ ve výši 5 800 000 Kč.
Projekt je zaměřen na zlepšení stávajících podmínek pro vodáky, především ke splavnění levobřežního ramene řeky Ohře a k výstavbě mostku z levého břehu na přilehlý ostrov.
Občané města Kynšperk nad Ohří
by určitě raději uvítali podání žádosti o dotaci na úpravu Starého náměstí,
ulice Knoflíkova a náměstí SNP, která
byla po několik let neúspěšně opakovaně podávána. Bohužel zatím Regionální rada soudržnosti Severozápad
s vyhlášením oblasti Podpory revitalizace a regenerace středních a malých
měst pro rok 2011 nepočítá.
V měsíci květnu bude podána také
žádost o podporu z Dispozičního fondu v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013 na projekt „10 let spolupráce Kynšperk nad Ohří - Himmelkron.
Záměrem tohoto projektu je v rámci
poznávání partnerské obce uspořádání kulturních a sportovních akcí, poznávání pamětihodností vymezeného území Karlovarského kraje a na německé straně okresu Bayreuth. Také
setkání zastupitelů, radních, seniorů,
hasičů a prezentace zájmových sdružení obou partnerských měst.
Miluše Svatková
referent majetkového odboru

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.
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pronájmy
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 2 o velikosti 2+KK, o výměře 45,08 m2 v ul. J.
K. Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 65 Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdříve od 1. července 2011.
Nabídka nebytových prostor 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,

městský úřad
- 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,
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo
4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního střediska) na parcele č. 49/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za
těchto podmínek:
• doba nájmu na dobu neurčitou
• nájemné ve výši 500 Kč/rok.
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
Závěrem března a až do poloviny
dubna jsme se zabývali převzetím pozemků v lokalitě Třešňovka od dlouholetého nájemce a to Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Kynšperk nad Ohří. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákona, podle kterého byla nájemní
smlouva uzavřena, zejména dle § 682,
je povinností nájemce vrátit věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, nebyl-li způsob užívání výslovně smluven, ve stavu v jakém
ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení.
Bylo tedy nutné stavby na původních zahrádkách zlikvidovat. Zahrádkáři měli dostatek času a někdy v polovině února jim byl stanoven termín
do konce března. Někteří si splnili
svou povinnost a stavby a porosty řádně odstranili. Dost ale bylo i těch, kteří opustili své zahrádky, odnesli si jen
to potřebné a zbytky staveb a nepořádek (vesměs komunální odpad) zanechali na místě. I přes několik schůzek s vedením ZO ČZS nebyla učiněna potřebná opatření k úklidu. Město poskytlo na příslib starosty města
v termínech 19. a 26. 3. 2011 kontejnery a odpad odvezlo. V prvním termínu se akce zúčastnilo poměrně hodně
zahrádkářů a 5 kontejnerů se naplnilo. Ve druhém termínu však již přišlo
asi 6 zahrádkářů a naplnily se z poloviny dva kontejnery.
Jelikož je podepsána smlouva o nájmu této lokality se stavební společností, kde se město zavázalo k předání do

www.kynsperk.cz

31. 3. 2011 a za každý den prodlení by
město zaplatilo smluvní pokutu 5 000
Kč, museli jsme, i přes nesplnění závazků ZO ČZS, přistoupit k likvidaci
zbytků staveb a nepořádku my za město. Vedení města projednalo prodloužení termínu předání novému nájemci do 15. 4. 2011 bez uplatnění zmíněné sankce. Proto jsme za použití těžké
techniky museli v týdnu od 11. do 15.
4. 2011 zmíněný nepořádek odstranit.
Taktéž město plně využilo pracovníky veřejné služby. Náklady dosud nejsou vyčísleny, ale budou se pohybovat
kolem 120 tisíc Kč. Otázka finančního vypořádání, zda bude vedení města
požadovat nebo nepožadovat náhradu
nákladů a v jaké výši od původního nájemce (ZO ČZS), bude řešena v orgánech města dle kompetencí, později.
Dnem 14. 4. 2011 město pozemky
novému nájemci předalo k dalšímu
využití, tedy k zajištění výstavby řadových domů.
Byl jsem vyzván radními, abych vysvětlil otázku některých občanů „ Proč
svítí někdy veřejné osvětlení i ve dne?“
Na tuto otázku bych odpověděl takto:
Město má na provoz a údržbu veřejného osvětlení sjednanou v rámci smlouvy o dílo servisní organizaci. Jedná se o Správu majetku s.r.o.
Kynšperk nad Ohří (dále zhotovitel).
V této smlouvě je mimo jiné uvedeno,
že zhotovitel se zavazuje pravidelně
jednou týdně provést kontrolu všech
světelných bodů.
Tedy pracovník zhotovitele musí
provést kontrolu a proto si postupně

zapíná jednotlivé části města, dle toho
na který rozvaděč je daná část města napojena, a provádí kontrolu, zda
lampy svítí. Je na zhotoviteli, zda kontrolu provádí ve dne či v noci. Pokud
pracovník ve dne zjistí, že je vše v pořádku, daný okruh vypne a pokračuje dále. Pokud zjistí, že některá z lamp
nesvítí, vypne okruh a závadu odstraní
nebo vymění za chodu výbojku.
Spotřebovanou elektrickou energii
platí město paušálně, tedy pokud je
spotřeba nadměrná, doplácí na tuto
skutečnost zhotovitel ze svého zisku.
Je tedy snaha vedení zhotovitele a i samotného pracovníka, svítit co nejméně.
V jiných případech by se nemělo stát, že lampy budou ve dne svítit.
Mohlo by to být zřejmě jen v případě,
kdy dojde k poruše nebo špatnému nastavení čidla, které lampy při snížení
viditelnosti automaticky zapíná.
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:
Ing. Petr Kučera
tel. : 352 350 410
tajemnik@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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Pravidelný jarní svoz nebezpečného
a nepotřebného objemného odpadu
Pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu se uskuteční v souladu se zněním Obecně závazné
vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č.
3/2005 a přílohy č. 3 citované vyhlášky
ve čtvrtek 5. května 2011. Svoz odpadu
zajišťuje oprávněná společnost A.S.A.,
spol. s r.o., provozovna Tisová, ve spolupráci se Správou majetku Kynšperk nad
Ohří spol. s r.o.
Dle Katalogu odpadů (vyhláška č.
381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným
odpadem: zbytky barev a ředidel, chemikálií, vyřazená chladící zařízení, te-

SBĚRNÁ MÍSTA NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
Dolní Pochlovice :
Kynšperk nad Ohří :
Chotíkov :
Liboc :
Štědrá:
Zlatá :

Hornická ulice (před bývalými stavebninami)14.00 - 15.15 hodin.
ulice SNP (sběrné místo v areálu bývalé kotelny) 14.00 - 17.00 hodin.
náves 15.30 - 15.45 hodin.
u autobusové zastávky ve směru do Kynšperka nad Ohří 16.00 - 16.15 hodin.
na návsi, u turistického odpočívadla16.30 - 16.45 hodin.
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u bývalé prodejny potravin 17.00 - 17.15 hodin.

levizory, monitory a jiné elektrospotřebiče, rtuťové výbojky, automobilové baterie, použité olejové filtry, brzdové des-

OZNÁMENÍ OBČANŮM o zahájení měřických prací
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj bude v souvislosti s obnovou katastrálního operátu přepracováním do digitální podoby v obci Zlatá u Kynšperka nad Ohří v období duben 2011 – prosinec 2011 provádět měřičské práce.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti do staveb mohou vstoupit se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatelé. Oprávnění ke vstupu na nemovitosti prokazují služebním průkazem.
Celé znění oznámení a vzor služebního průkazu je zveřejněn na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří a v elektronické podobě na stránkách města:
http://www.kynsperk.cz/radnice/uredni-deska/.
za správní a sociální odbor Alena Kadavá

Provádění zeměměřických prací na území města Kynšperk
Z důvodu údržby a obnovy měřických značek, jejich signalizačních
a ochranných zařízení a zřizování nových bodů žádá Zeměměřický úřad
Praha 8 v období od 18. dubna do 16. prosince 2011 občany města o spolupráci při provádění zeměměřických prací. Celé znění veřejné vyhlášky je
zveřejněno na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří a v elektronické podobě na stránkách města: http://www.kynsperk.cz/radnice/uredni-deska/.
Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni podle zákona č. 200/1994 Sb. podle § 7
vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti, vlastníkům
a uživatelům se prokáží úředním průkazem.
za správní a sociální odbor Alena Kadavá

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří Správě majetku Kynšperk nad Ohří, jednateli společnosti p. Pokludovi, mistrovi Vitekovi a jeho kolektivu pracovníků za lidský
přístup a dobře vykonanou práci před domem P. Holého 398, 399. Jedná se
o úpravu zeleně a přístupové cesty k domu, která byla po letošní zimě v havarijním stavu.
Děkuje společenství vlastníků
v. z. p. Urbánková, p. Bělocká

tičky obsahující azbest a mnohé další výrobky a látky.
Tento svoz se netýká nespotřebova-

ných léčiv - tyto vracejte vždy do lékárny!
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
Městský úřad, Kynšperk nad Ohří

USNESENÍ RADY MĚSTA
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří,
která se uskutečnila:
16. 3. 2011, 30. 3. 2011 a 13. 4. 2011
si můžete přečíst na internetových
stránkách města:
www.kynsperk.cz/radnice/rada-mesta/usneseni-rady

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 14. 2. 2011 do 18. 4. 2011
celkem 67 případů protiprávního
jednání.
• 45 přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
• 8 přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
• 13 přestupků proti veřejnému
pořádku,
• odchycení pěti toulavých psů,
kdy ve třech případech byli psi
předáni do útulku a v ostatních

případech byli psi předáni majitelům,
• objasnění krádeže odvodňovacích mřížek z prostoru před průchodem z ulice Maxima Gorkého na ulici Dlouhá (branka),
• odboru dopravně správních
agend v Chebu a v Sokolově byly
oznámeny dva přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za který je odečet bodů
v bodovém hodnocení řidičů.
za městskou policii
Jaromír Stanko

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
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Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří
Zpráva o činnosti klubu třetího věku s názvem
„Klubíček dříve narozených“.
V rámci Pečovatelské služby jsme dne 7. 12. 2010
uvedli do provozu bezplatný klub třetího věku s názvem „Klubíček dříve narozených“. Scházíme se
zde jednou za dva až tři týdny na dvě hodiny, zpravidla v úterý, za účelem relaxace, zajímavého povídání a k činnostem, které vedou k povzbuzení organismu, načerpání pozitivní energie i psychické
pohodě všech zúčastněných.
Přicházejí sem i zajímaví hosté, kteří své informace předávají návštěvníkům klubu ve svém volném čase, a to od srdce a většinou i bez nároku na
honorář. Vstup do klubu je bezplatný, zcela dobrovolný a k ničemu návštěvníky nezavazuje.
Tento klub je provozován v renovovaných prostorách Pečovatelské služby, která sídlí v bývalé budově DPS v Zámečnické ulici č. 501, v Kynšperku
nad Ohří.
Tuto aktivitu návštěvníci klubu vítají, protože
(dle jejich slov) je to jedna z mála možností, jak neztratit kontakt se svými vrstevníky a zachovat si
kontakt se společenským prostředím.
Návštěvnost klubu se pohybuje přibližně kolem

deseti až patnácti účastníků na jedno sezení. Převážná většina účastníků a zájemců o tyto aktivity
jsou ženy. Některé z nich do klubu dochází již pravidelně a na tato setkání se těší.
Pomalu k nám nacházejí cestu i občané z široké
veřejnosti, kteří nejsou klienty Pečovatelské služby.
Účastníci klubu mohou vybírat např. z těchto
aktivit:
- předčítání z knih, časopisů a denního tisku
- zpěv a poslech hudby
- kreslení na tabuli
- procvičování paměti či nácvik jemné motoriky
- tanec, protahující cviky
- verbální i neverbální komunikace
- reminiscence /o vzpomínání je velký zájem/
- TV, video, PC
- setkání se zajímavými lidmi
Z hostů jsme v klubu uvítali již evangelického faráře, preventistku PČR, nyní je v jednání referentka majetkového odboru z města a několik dalších
hostů.
Velký důraz zde klademe na vzájemnou komunikaci, upřednostňujeme dialog a diskuzi na aktuál-

ní témata, která si volí klienti dle svých potřeb.
Všechny aktivity probíhají formou hry a pod odborným dohledem zkušené pracovnice, která se
účastníkům věnuje ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Náš klub slouží v podstatě i jako místo, kam se
návštěvníci mohou obrátit pro radu a pomoc v situacích, se kterými si sami nevědí rady - v minulých dnech jsme např. společně vyplňovali formuláře na Sčítání lidu, domů a bytů 2011, aj/.
Na všech našich setkáních vždy vítáme rady, náměty, návrhy či připomínky našich návštěvníků,
protože jsou motivací a vodítkem ke zlepšování
a rozvoji činnosti klubu.
Jako bonus návštěvníkům klubu nabízíme zdarma čaj, kávu, minerální vody a malé občerstvení čerstvé pečivo, sušenky, cukroví apod.
Pokud bychom získali potřebné finanční prostředky, rádi bychom s účastníky našeho klubu
uskutečnili i výlety na zajímavá místa či kulturní
památky v ČR.
Zprávu o činnosti klubu sepsala
Dana Pavelková, vedoucí Pečovatelské služby.
V Kynšperku nad Ohří dne 13. 4. 2011

Jarní burza odívání v DM

Další ročník „Burzy dětského odívání pro děti od 0 – 15 let“ proběhl v měsíci dubnu na našem domově mládeže.
Oblečení, hračky, kočárky nebo autosedačky přineslo opět mnoho maminek a váš zájem nás opravdu velice těší.
Co vše se prodávalo si můžete prohlédnout na fotografii.
Nevyzvednuté a darované oblečení, hračky a ostatní věci věnujeme opět
Dětskému domovu v Horním Slavkově, Krajskému dětskému domovu pro
děti do 3 let v Karlových Varech a Azylovému domu pro matky s dětmi v Sokolově.
Všem, kteří své neprodané oblečení darovali, děkujeme a věřte, že jste opět
udělali dobrý skutek. To, co se jinému nehodí, může druhému pomoci.
Těšíme se opět na všechny příznivce naší „burzičky“ na podzim 2011.
Bližší informace budou včas upřesněny.
Vychovatelky DM I. Jirsová a J. Slámová

www.kynsperk.cz
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kynšperští ochotníci

V obležení něžných dam...
... je název komedie od Kena Ludwiga, kterou mohli zhlédnout diváci v kině. Hru nastudovali kynšperští ochotníci v režii Lenky Pokorné.
Zatím poslední komedie i u nás
velice známého amerického autora
(Tenor na roztrhání, Cyrano v Buffalu, Shakespeare v Hollywoodu)
se odehrává začátkem padesátých
let 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo,
aby získali dědictví po milionářce
Florence, rozhodnou vydávat za její
dávno zmizelé synovce Maxe a Steva. Jenomže se ukáže, že ve skutečnosti to byly neteře jménem Maxmiliana a Stephanie. Naše hrdiny to však neodradí a převléknou se
do ženských šatů. Jaké je ale jejich
překvapení, když zjistí, že Florence
stále žije a oni musejí svou hru hrát
dál…
Hráli: Petr Gubiš – Maxi / Leo Petr
Jungwirth – Stefanie / Jack, Soňa
Škvareninová – Margaret, Petr Hollý – Doktor, Natálie Slámová – Audrey, Aleš Vacula – Duncan, Eva
Mrázková – Florence, Alfred Hoyer

– Ben, Sára Škvareninová – Sob, Divák – Anička Ptáčková.
Děkujeme, že jsou mezi námi ještě
takoví šikovní lidé, kteří přináší radost nejen sobě, ale i druhým. Těšíme se na další představení.
Jana Tomsová

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Brigáda rychlého nasazení,
aneb odpadky kolem nás

Dne 25. 3. 2011 se uskutečnil úklid
okolí řeky Ohře a přilehlých travnatých
ploch, kterého se zúčastnily děti z rybářského kroužku pod mým vedením.
Po dvou hodinách usilovného sbírání
jsme naplnili neuvěřitelných sedm velikých pytlů odpadků. Toto množství nás

překvapilo, neboť se v této lokalitě nachází odpadkové koše, ale kolemjdoucí je zjevně nevyužívají. Nechyběly PET
lahve, tašky, plechovky, sklo, ale i kbelíky, rybářská sedačka a dokonce i deštník. Vím, že se letos na nepořádku podílela i velká voda, ale lidé, kteří si na

svých vycházkách neváží životního
prostředí přibývá a do přírody si sem
tam něco „odloží“.
Tato akce se pro děti z kroužku stala
již tradicí. V loňském roce jsme uklízeli brzy z jara, na podzim a letos v říjnu
brigádu zopakujeme.

Tímto bych chtěl všem dětem ještě
jednou poděkovat za ochotu a pracovní nasazení při snaze udržet naše město čisté a krásné.
Fotografie z tohoto odpoledne vám
prozradí, jak si mladí rybáři vedli.
Vedoucí rybářského kroužku P. Kříž

Co nového ve skautském středisku Lípa Kynšperk?

Okolní příroda se už probouzí ze
zimního spánku. Nastává tedy konečně čas, kdy budeme moci všichni vyrazit ven a nebudeme se muset obávat
drsnějšího zimního počasí. Ovšem neznamená to, že by skauti během zimy
byli nečinní. V lednu se každoročně
scházíme, abychom si připomněli výročí znovuobnovení skautské činnosti v našem městě a to už od roku 1990.
Letos jsme se tedy sešli již po jednadvacáté. Tradičním programem setká-

www.kynsperk.cz

ní skautů, rodičů a přátel skautského
střediska Lípa Kynšperk je promítání fotografií z uplynulého roku a především z naší největší akce letního tábora. V roce 2010 jsme tábořili 14 dní
ve Slavkovském lese, nedaleko od města Krásna. Letos budeme tábořit v Českém lese. Přesněji u Přimdy, což je nejstarší zřícenina hradu ve střední Evropě. Termín bude již klasický – druhá
polovina července.
Chtěli bychom touto cestou poděko-

vat všem, kteří s námi naše výročí oslavili a kteří z něj mají takovou radost
jako my. Také letos jsme mohli k našemu výročí využít prostor oddací síně
v Panském domě a za to děkujeme vedení našeho města.
I když zima není nejvhodnější na stanování, jezdí kynšperští skauti každoročně kolem svátku Svatého Valentýna tábořit na Ďuriho louku do Krásna.
Jelikož je to akce drsnější, je pouze pro
starší členy střediska. Každý z účastníků si může vyzkoušet, jaké to je spát
ve stanu při teplotách, které rozhodně
nejsou nad bodem mrazu! I letos jsme
všichni přežili zimní bivak ve zdraví.
K našim dalším milým tradicím pat-

ří každoroční oslava „Dne sesterství“.
Letos jsme se sešli 19. února v klubovně a povídali jsme si o tom, jak žijí
ostatní skautky po celém světě (celosvětově má skautská organizace více
než 40 milionů členů), vyprávěli jsme
si různé zážitky z tábora i z dávnějších dob, zpívali jsme, naučili jsme se
skládanky z časopisu Světýlko, hráli
jsme různé hry. Také jsme měli hostinu, jak se na správné oslavě sluší, nakonec jsme naše drahé polovičky obdarovali drobnými dárečky. Na klubovně
jsme i přespali. No a ráno po snídani
a po úklidu nám ještě zbyl čas na dalších pár soutěží.
Láďa Soukup - Smích
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Kynšperští výtvarníci sklízejí úspěchy

Vyhodnocení soutěže národnostní menšiny - K. Vary

Naši výtvarníci se pod vedením paní učitelky Medvecké zúčastnili několika
soutěží a jejich práce byly velmi dobře hodnoceny.
Například v krajské soutěži „Národnostní menšiny“ byli oceněni žáci Václav
Havlík, Adéla Tothová, Vanesa Roháčová a Radek Čech.

Práce výtvarného oddělení 2010

V okresní soutěži „Zvířata kolem nás“ získali všichni žáci druhá místa – Magda Nguyenová, Václav Bešta, Adéla Tothová, Vanesa Roháčová, Magdaléna
Wágnerová, František Vaginger, Adam Cibulka.
Všem soutěžícím blahopřejeme.

Nabídka výuky v ZUŠ Kynšperk
Vážení rodiče předškoláků, nabízíme vám výuku předškolních dětí
v Základní umělecké škole v Kynšperku n. O.
Tato výuka se skládá – z hudební /hra na zobcovou flétnu, klavír
a zpěv/, výtvarné a dramatické výuky.
Velmi vhodné pro budoucí prvňáčky.
Zveme vás na „Den otevřených dveří“ 25. 5. 2011 od 13.00 do 17.00
hod., kde si můžete vyzvednout přihlášku a o průběhu výuky se informovat.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Karbulová Zdeňka,
ředitelka školy

Projekt děti a umění
V lednu 2011 jsme zahájili projekt „Děti a umění“ pro žáky Základní
školy v Kynšperku n. O.
Ve spolupráci s paní učitelkou Koukalovou jsem domluvila témata
a každý měsíc nabízíme žákům malé výchovné koncerty, kde se seznamují s různými hudebními nástroji, na které se v Základní umělecké
škole Kynšperk n. O. vyučuje.
Zájem o tuto spolupráci ze strany učitelek ZŠ Kynšperk je velký a nás
to moc těší. Pokládáme za velmi dobré a samozřejmé, že školská zařízení ve městě mají spolupracovat.
Za ZUŠ Kynšperk n. O.
Karbulová Zdeňka

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
se bude konat 23. května od 17.30 hodin v sále místní ZUŠ.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Koncert - Hraje celá rodina
Naše škola pořádá již řadu let koncert na téma „Hraje celá rodina“. Vystupují na něm rodinná seskupení, buď sourozenci nebo rodiče s dětmi. Letos se koncert opravdu vydařil a hodně rodičů podpořilo své
děti v jejich hudebním umění. Jsme moc rádi, že mají rodiče o hudební
vzdělání svých dětí zájem a že je svou hrou také podporují.
Za jejich odvahu jsme každého účastníka odměnili malým dárkem.
Děkujeme.

První čtvrtletí roku 2011
očima ZŠ Kynšperk nad Ohří

Krajská soutěž základních
uměleckých škol
Jednou za tři roky se koná soutěž hudebního oboru ve hře na klavír
a akordeon. V letošním školním roce naši školu reprezentovala tři děvčata a velmi úspěšně.
Ve hře na klavír Sára Kabatniková a Pavla Loníková – děvčata získala 3. místo ve své kategorii. Na soutěž je připravila paní učitelka Pavlasová.
Ve hře na akordeon Květa Čapková získala 2. místo. Na soutěž ji připravila paní ředitelka Karbulová.
Děvčatům blahopřejeme a doufáme, že se příští soutěže opět úspěšně
zúčastní.

www.kynsperk.cz

V průběhu uplynulého období, vedle každodenních výchovně vzdělávacích
činností, naše škola pořádala pravidelné tradiční akce a aktivně se zapojovala nebo zdárně organizovala celou řadu soutěží – ať už na úrovni okrskového,
okresního či krajského kola.
V prvním měsíci letošního roku se naši žáci zúčastnili např. chemické olympiády nebo zrealizovali příchod Tří králů, čímž potěšili nás i své spolužáky.
V lednu jsme dále mj. pořádali vernisáž výtvarných prací dětí ze školní družiny, z 2. stupně a Den otevřených dveří pro předškoláky.
Únor jsme zahájili zápisem dětí do prvních tříd. Ze sportovních akcí bych
zmínila např. silový víceboj – v okresním kole jsme získali 3. místo v kategorii st. žáci nebo v okrskovém kole malé sálové kopané jsme se umístili jako
druzí.
Dívka roku 2011 byla akcí náročnou a dlouho připravovanou, o to více nás
těšila pochvalná slova z úst nejen zástupců města, ale i celé poroty. Z únorových aktivit bych dále připomněla realizaci výchovných hudebních koncertů
na ZUŠ nebo Srdíčkový den.
Do měsíce března jsme vstoupili masopustním průvodem a „Preventivní
protikuřáckou akcí“. Březen byl v oblasti sportu „basketbalový“ – kde v kategorii ml. žáci i ml. žákyně jsme postoupili do okresního kola a v kategorii
st. žáci jsme získali prvenství.
Během celého měsíce pokračovala realizace výchovných koncertů na ZUŠ,
proběhlo u nás školní, okresní i krajské kolo Čtenářské soutěže. Zúčastnili
jsme se akce zaměřené na dopravní výchovu v DDM v Sokolově, krajského
kola „Co víš o Karlovarském kraji“ a KK EVVO soutěži.
Žáci ze speciálních tříd obsadili nejvyšší příčku v krajské soutěži „Umíme to
s počítačem“ a rovněž tak v kole okresním v soutěži „Zručný chlapec“.
V druhé polovině měsíce jsme prověřovali znalosti, vědomosti i dovednosti
našich žáků: např. testy SCIO – finanční gramotnost, celorepublikové testování z matematiky „Klokan“.
Velmi dobrého výsledku jsme dosáhli v okresním kole Olympiády z českého
jazyka, ze kterého jsme postoupili do kola krajského. Dalšími aktivitami byla
akce Den vody, návštěva divadla v Chebu, „Brýle pro Afriku“ nebo řada dalších zajímavých činností a besed ve spolupráci se SVČ – DDM při naší škole.
Poděkování patří našim žákům za úspěšnou reprezentaci školy, pedagogům,
kteří je připravovali, rodičům dětí za jejich podporu a v neposlední řadě partnerským organizacím.
Děkujeme zejména:
Městu Kynšperk nad Ohří, Městskému kulturnímu středisku Kynšperk nad
Ohří, ZUŠ Kynšperk nad Ohří, Městské policii Kynšperk nad Ohří, PČR
Kynšperk nad Ohří, DDM Sokolov, Svazu postižených civilizačními chorobami, poradenským zařízením v Chebu i Sokolově, Krajské knihovně v Karlových Varech, Městskému domu kultury Sokolov a OSPODu Sokolov.
za management školy Mgr. Ing. Romana Klimentová
zástupce statutárního orgánu
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Ples učitelů
Dne 26. 3. 2011 se konal 1. UČITELSKÝ PLES, který pořádala Základní umělecká škola Kynšperk, Střední škola živnostenská Sokolov a Městské
kulturní středisko Kynšperk. Ples byl uspořádán pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky ze všech škol a školek města Kynšperk a jeho
blízkého okolí.
O zahájení plesu se nám postarala děvčátka z taneční skupiny DC. BUTTERFLY ze Sokolova a děti z tanečního kroužku při MKS Kynšperk.
K tanci a poslechu nám výborně hráli muzikanti orchestru STO Sokolov.
Bohatá tombola a občerstvení nadchlo snad úplně všechny přítomné.
Doufáme, že UČITELSKÝ PLES se stane dobrou tradicí, a že příště se
k nám připojí ještě více pedagogů a oslaví tak Den učitelů společně s námi.

Sponzorské dary nám věnovali:
Město Kynšperk nad Ohří
Střední škola živnostenská - obory: cukrář, kadeřník, kosmetička,
truhlář, domovy mládeže Kynšperk a Sokolov,
učitelé teorie, učitelé odborné praxe
Restaurace „ Slunečnice“- p. Horká
Lékárna Primula Kynšperk - p. Moravčíková
Květiny - p. Muldres
Textil - p. Haklová
Pizzerie „Tomíno“ - p. Adlofová
Papírnictví Alfík - p. Fiedlerová
Restaurace Skleník - p. Lázňovská
Masáže - p. Andresíková
Yucca - p. Walterová
Firma ANAT - p. Kubátová
Zverimex - p. Wernerová
Kosmetika - p. Dolívková
„Petrklíč“ - p. Mrva
Kadeřnictví - p. Krycnerová
L.A.I. - Ing. Mores
Trafika - p. Bencziková
Oriflame - p. Furstová
Esda - Libavské Údolí - p. Krčmářová
Masna Krkovička - p. Košata
WZ systém s. r. o. - p. Pravec
VUJO Sokolov - p. Vůjtěch
Garni - nehtové studio Sokolov - p. Zástěrová
Všem sponzorům moc děkujeme !!!!

Sportovní hala oslaví významné výročí – 25 let
16. 5. 2011 to bude právě 25 let, kdy byla slavnostně otevřena nová sportovní hala.
První část byla postavena v akci „Z“ (pro ty, co to již nevědí – práci odvedli zdarma kynšperští občané) v hodnotě díla 2,3 miliónu Kč (tehdy Kčs),
další dvě části z prostředků ČSTV. Vlastní vrchní stavba haly měla hodnotu
díla 3 milióny Kč (tehdy Kčs).
Generálním projektantem byl Sportservis Praha, dodavatelem Sportservis Plzeň – závod K. Vary, investorem OV ČSTV v zastoupení Oblastní
správou tělovýchovných zařízení Plzeň.
Na stavbě se podílela řada dalších subdodavatelů. Členové TJ ETI
Kynšperk odpracovali při výstavbě více než tři tisíce brigádnických hodin.
Vlastní objekt haly má rozměry 37x19,5 metru, výšku hřebenu 9,3 m,
světlou výšku 7,5 m.
V objektu jsou dodnes: byt pro správce, ubytovna a klubovna.
(Zdroj: Sokolovská jiskra 1986)
O výstavbu haly se nejvíce zasloužili pánové: RSDr. Miroslav Štrunc, Miroslav Vlček, Jan Mandelíček a Jiří Adamec. I dnes jim patří veliký dík, protože bez nich by hala v Kynšperku nestála.
S radostí konstatuji, že si této stavby velmi vážíme, jsme za ni vděčni
a budeme prosazovat nadále financování její údržby tak, aby mohla sloužit
všem sportovcům v našem městě minimálně dalších pětadvacet let.
Za radní města Mgr. Štěpánka Neubergová

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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PROGRAM KINA KVĚTEN 2011
úterý 3. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ *
Becky Fullerová (Rachel McAdams) je
mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život
řítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh
McKenna lehce oprášila vlastní úspěšný model z komedie Ďábel nosí Pradu
a stvořila další variaci na téma souboje „Panny s Netvorem“.
Hrají: Rachel McAdams, Harrison
Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson
a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 107
min.
čtvrtek 5. 5. ve 20.00 hod.
ZELENÝ SRŠEŇ *
Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších mediálních magnátů v Los
Angeles a je více než ochotný spokojeně pokračovat ve svém marnotratném
a bezcílném životě plném večírků – až
do chvíle, kdy jeho otec (Tom Wilkinson) za záhadných okolností zemře
a odkáže Brittovi své rozsáhlé mediální impérium.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 119
min.
úterý 10. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod
RANGO *
„Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde
žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“
Chór hrajících a zpívajících mexických
sov vás uvede do světa, kde vás přejde
sranda, ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký
západ poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal
opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně dobře
jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného světa možná nečekaně přeskočil
do animovaného. Animovaná komedie
v českém znění. USA, MP, vstupné 25

Kč, délka 107 min.
čtvrtek 12. 5. ve 20.00 hod.
CIZINEC *
Johnny Depp hraje ve filmu CIZINEC
amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik,
romantických hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se
Frank (Johnny Depp) nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí
na dechberoucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry
na kočku a myš.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 105
min.
úterý 17. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NA VLÁSKU *
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství
o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní
je ve věku teenagera s bujnou fantazií
a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský
kousek. Animovaná komedie v českém
znění.
USA, MP , vstupné 25 Kč, délka 92
min.
čtvrtek 19. 5. ve 20.00 hod.
VARIETÉ *
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu
a majitelka tohoto místa, bojuje, aby
udržela chátrající divadlo při životě,
čelí všem druhům finančních i uměleckých výzev. Vypadá to, že díky tomu,
jak členy herecké společnosti rozptylují jejich osobní problémy a díky hrozbě

v podobě nabídky bohatého obchodníka, který chce koupit od Tess tohle
místo, se dobré časy z klubu nadobro
vytratily.
Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric
Dane, Cam Gigandet a další.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 116
min.
úterý 24. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
RIO *
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou,
s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda
ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty.
Animovaná komedie v českém znění.
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 96
min.
čtvrtek 26. 5. ve 20.00 hod.
SPRÁVCI OSUDU *
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co
když je to všechno úplně jinak? Co
když naše kroky řídí někdo, kdo s námi
má konkrétní plány? A co se stane,
když mu je, byť nevědomky, překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu
podle povídky Philipa K. Dicka naznačuje, že svět může být místem, kde pro
náhodu není místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku.
Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp, John Slattery a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 106
min.
úterý 31. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ODCHÁZENÍ *
Bývalý prezident a dramatik Václav
Havel debutuje jako režisér filmovou
verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení. Příběh filmu se odehrává ve
zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po
dlouhá léta zastával funkci kancléře.
O tu však v nedávné době přišel a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v pod-

statě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta
léta stala jeho domovem.
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová
Veškrnová, Eva Holubová a další.
ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 94 min.
PROMÍTÁME
POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI KVĚTNU
neděle 8. 5. v 15.00 hod.
HAPPY FEET
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 108
min.
neděle 15. 5. v 15.00 hod.
PRINCEZNA A ŽABÁK *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 91
min.
neděle 22. 5. v 15.00 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 90
min.
neděle 29. 5. v 15.00 hod.
G – FORCE *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 89
min.
PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA ČERVEN
OBŘAD, NEZNÁMÝ, JAKO KOČKY A PSI
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 z. 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 NA KVĚTEN
úterý 17. – 31. 5 ve výstavní síni Panský dům
„ROČNÍ OBDOBÍ OČIMA DĚTÍ”
- výstava prací dětí z MŠ U Pivovaru, vernisáž 17. 5. od 16.00 hod.
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
sobota 28. 5. od 18.00 hod. v kině
„BLÁZNOVSTVÍ V ULICI” - KYNŠPERŠTÍ OCHOTNÍCI
- veselohra, vstupné 50 Kč, - předprodej vstupenek již v kině
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
sobota 11. 6. od 13.00 hod. na hřišti u tenisových kurtů
XVII. SLAVNOSTI MĚSTA
středa 1. – 17. 6. ve výstavní síni Panský dům
JAN SAUDEK- výstava fotografií
pondělí 20. 6.-7. 8. ve výstavní síni Panský dům
POUTNÍ CESTY - LOTHAR RENTSCH
- výstava obrazů, vernisáž 20. 6. od 19.00 hod.

www.kynsperk.cz

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

k03-93x64_CMYK.indd 1
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- informaþní služby regionálního rozsahu:
informace o dopravním spojení, ubytování astravování,
o turistických zajímavostech, otevíracích dobách památkových objektĤ apod.
- prodej map, pohlednic, turistických známek,
upomínkových pĜedmČtĤ, bižuterie apod.
- prodej vnitrostátních amezinárodních autobusových
jízdenek amístenek (
apod.)
- prodej vstupenek po celé ýR
(sport-koncerty-party-divadlo-festivaly),
prodejní místo pro
- kopírovací práce (do formátu A3, þernobíle), propagaþní práce
- tisk z PC barevnČ do A4, þernobíle do A3
- pĜístup na internet
- laminování do formátu A3
- prodej zájezdĤ cestovních kanceláĜí:

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:
Šabach P. - S jedním uchem naveselo, Keegan C. - Třetí světlo,
Lokko L. - Bohatá dívka, chudá dívka, Kessler L. - Štvanci, Grisham J. Mississippské povídky, Hartley A. J. - Zlomená pečeť, Child L. - 61 hodin,
Limrová K. - Dvě zrcadla, Stockett K. - Černobílý svět, Andrews I. - Magie
mrtvých, Thomas S. - Náš tragický vesmír
Historie:
Bauer J. - Zemřít pro jediného boha, Březinová A. - Nehodná dcera
Smiřických, Drake S. - Smaragdové objetí, Vondruška V. - Klášterní
madrigal, Crichton M. - Pirátská odysea
Romány pro ženy:
Hercíková I. - Vášeň, Eden D. - Učitelská dcerka, Medlicott J. - Neobyčejné
Vánoce, Pilcher R. - Neznámá úskalí, Roberts N. - Na růžích ustláno, Hedd
D. - Kamarádky, Collins J. - Miláček žen, Garlock D. - Otevřená náruč,
Small B. - Koruna osudu, Manby Ch. - Jak rozchodit rozchod, Laurens S. Svéhlavá nevěsta, Jeffries S. - Skotova zajatkyně
Detektivky a thrillery:
French T. - Podoba, Bruen K. - Dramatik, Baldacci D. - Poslední na odstřel,
Patterson J. - Devátý osud, Zářecký O. - 15 minus, Kallentoft M. - Zimní oběť
Naučná literatura:
Schiller P. - Hry pro rozvoj dětského mozku, Toufar P. - Gagarin-Byl první?,
Bružeňák V. a kol. - Historie Sokolovska, Ďuričko B. - Kočkoviny, Morrish R.
G. - 12 klíčů k důsledné výchově
Pro děti a mládež:
Macků I. - Normální porucha, Schneider S. - Buď in!, Málková V. - Skok do
propasti, Snadowsky D. - Jak holky přicházej o iluze, Minielo G. - Padající
hvězdy, Zannoner P. - Dance!, Lorey D. - Akademie nočních můr, Baxter N. Dobrou noc, děti, Brezina T. - Brána času, Palác stříbrných panterů
Za knihovnu: Irena Zolotarová

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

FK Baník Sokolov
vás zve
na domácí utkání

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

A tým mužů

B tým mužů - Juniorka

30. 4. 2011 od 10.15 hodin
FK Baník Most
14. 5. 2011 od 10.15 hodin
1. SC Znojmo
28. 5. 2011 od 10.15 hodin
FC Graffin Vlašim
11. 6. 2011 od 17.00 hodin
FK Dukla Praha

8. 5. 2011 od 17.00 hodin
FK Ostrov
18. 5. 2011 od 17.15 hodin
Baník Bukovany
22. 5. 2011 od 17.00 hodin
Sokol Drmoul
5. 6. 2011 od 17.00 hodin
Baník Vintířov
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TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.
2.
3.
4.

FC Cheb
Kynšperk
Žlutice
Habartov

21
21
21
21

17
16
15
13

2
3
1
1

2
2
5
7

94:
82:
64:
67:

27
18
30
36

53
51
46
40

(
(
(
(

20)
18)
16)
7)

5.
6.
7.
8.
9.

Nová Role
BĜezová
Lomnice
Kr.PoĜíþí
D.Rychnov

21
21
21
21
21

12
12
11
10
10

4
1
2
3
2

5
8
8
8
9

60:
68:
50:
65:
62:

57
48
44
67
48

40
37
35
33
32

(
(
(
(
(

7)
7)
2)
3)
-1)

10.
11.
12.
13.

Loket
Citice
Svatava
Vojkovice

21
21
20
20

8
8
6
4

3
2
3
0

10
11
11
16

31:
60:
34:
38:

37
61
56
61

27
26
21
12

( -3)
( -7)
( -9)
(-15)

14.
15.
16.

Drmoul
V.Hlećsebe
Beþov

21
21
21

3
3
3

3 15
2 16
0 18

25: 91
38: 91
45:111

12
11
9

(-21)
(-19)
(-21)

www.kynsperk.cz

Boris Bjalončik
oslavil šedesátiny
Dlouholetý člen kynšperské
sportovní organizace TJ Slavoj
se dožil významného životního jubilea.
Oblíbený kamarád byl už v mládí všestranně nadaným sportovcem.
Dodnes je aktivním stolním tenistou s vysokou výkonností.
Jako hráč se podílel na nejúspěšnějším období a byl oporou
ligového celku.
Patřil ke špičce v Plzeňském
kraji. Byl také velice dobrým
fotbalistou, později se věnoval
trenérské činnosti.
Přejeme pevné zdraví, hodně
spokojenosti v osobním životě
a ať Ti sport ještě dlouho přináší uspokojení.
To Ti přejí kolegové sportovci.
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Váš nejbližší výrobce

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

Karlovarská kardiologie má nové
moderní přístroje za 59 milionů
Nové vybavení za 59 milionů korun, které se řadí k naprosté medicínské špičce současnosti, získalo Kardiologické oddělení karlovarské nemocnice. Pacientům
s chronickým i akutním onemocněním srdce pomůže nová angiograﬁcká linka, sonograf a dalších
deset přístrojů. Ty mohly být pořízeny díky dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 %, zbylých 15 % bylo uhrazeno z krajského rozpočtu.
Smyslem projektu modernizace
a obnovy přístrojového vybavení
bylo zvýšení dostupnosti specializované kardiologické péče. „Nyní máme špičkové vybavení, které
nám dovoluje provádět celou řadu výkonů bez omezení. To je velmi dobrá zpráva jak pro nás, tak
především pro naše pacienty,“
neskrýval nadšení primář kardiologie Michal Paďour.
Tým lékařů a zdravotníků pod
jeho vedením již pět let úspěšně implantuje pacientům s pomalou činností srdce kardiostimulátory, čtyři roky zachraňují životy
s infarktem myokardu tak, že ba-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

lonkem roztahují zúženou srdeční tepnu. Teď se Paďourův tým
chystá rozšířit své služby pacientům i o elektrofyziologická vyšetření a chce léčit i záchvatovité bušení srdce.
„Pacientům ohroženým na životě začneme implantovat speciální mašinky, které přeruší srdeční
arytmii,“ řekl primář. Také k tomu
lékaři potřebují jeden z dvanácti
nových přístrojů. Personál se nyní školí v Nemocnici na Homolce.
Karlovarské kardiologické oddělení bylo před dvěma lety zařazeno do sítě kardiovaskulárních
center. V České republice jich je
celkem 17. Tým karlovarské kardiologie ročně provede na 1 800
srdečních katetrizací, 700 koronárních angioplastik a 200 implantací kardiostimulátorů.
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Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi
působíme již 18 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.

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
RD 5+2 po rek.
v Sokolově

Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost
není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.

cena: 5.500.000,- Kč
k jednání
RD 1+3 na Květné
u Krajkové po část.
rekonstrukci
cena: 1.499.000,- Kč
k jednání

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

Byt 1+3 v Kynšperku
nám. SNP, 62 m2, v OV

Otevřeno: PO-PÁ 8.00-16.00 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

cena: 560.000,- Kč
Byt 1+2, 3. p., po rek.
v OV, Hornická,
Sokolov

V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.

cena: 560.000,- Kč
k jednání

Naši nabídku nemovitostí najdete na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail: rklakoma@reala-lakoma.cz

Akce pro nové zákazníky

Staňte se zákazníkem Providentu

a můžete získat

skvělé ceny!

Vyhrát může každý!
Akce trvá od 20. 4. do 31. 5. 2011
Úplná pravidla akce na

800 180 188
www.provident.cz
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STAVEBNINY
www.kessl.cz

Kynšperk nad Ohří ,
Hornická 864/14
tel./fax 352 683 642

LÉTO ZA DVEŘMI A DEN PLNÝ SLEV V KESSLU
20. 5. 2011 od 7.00 do 17.00 hodin
- sleva 15 % na veškerý sortiment
- sleva 20 % na výrobky firmy Kessl
- sleva
15 % na
pochoutky
na veškerý
grilu prosortiment
nakupující zdarma
pochoutky
na grilu
pro losování
nakupující
zdarma
-v
každou celou
hodinu
o ceny
- v každou celou hodinu losování o ceny
Generální partneři:

OTEVÍRACÍ DOBA
Po-Pá 7.00-16.30, So 8.00-12.00 hod.
17. 5. 2011 Léto za dveřmi ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
19. 5. 2011 Léto za dveřmi ve stavebninách Kessl Sokolov
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