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Vás srdečně zveme na tradiční

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
do parku u kostela
od 18.00 hodin.

K občerstvení
se bude podávat
teplý čaj a svařáček.

Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu
a přijďte si poslechnout krásné, nejen vánoční melodie…

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert
do evangelického kostela,
který se koná 7. 12. 2009 od 17,00 hod.
Žáci a učitelé
Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří.
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Krize – rozpočet – hospodaření
Již téměř rok slýcháme o celosvětové hospodářské krizi,
o tom, jak tato krize negativně ovlivňuje produkci firem,
zaměstnanost, obchod, a o dalších jejích dopadech na životní
úroveň obyvatel, ale i na příjmy státu, krajů i obcí. A nejen
o tom slýcháme, i to vše sami zažíváme. Je nabíledni, že ani
my se nemůžeme v hospodaření města jejím důsledkům plně
vyhnout. Můžeme se je snažit pouze zmírnit a se společnými
penězi zacházet co nejopatrněji.
Městský rozpočet je z velké míry závislý na příjmech
z daňových výnosů, a ty, stejně jako výnosy rozpočtu státního,
v průběhu letošního roku nedosahovaly výše uváděné koncem
loňského roku v predikcích ministerstva financí. Naštěstí při jeho
tvorbě byli naši radní obezřetní a navrhli rozpočet na spodní
hranici předpokladů, což se nyní ukazuje být velice prozíravé.
Samozřejmě, už letošní stav rozpočtu, vzhledem k nižším příjmům, nedovoloval příliš mnoho
rozmachu, a to nejen v investiční činnosti. I v provozní části byl rozpočet důsledně sledován
a rada města byla již začátkem léta připravena provést opatření vedoucí k redukci rozpočtových
výdajů u města samotného i u jeho organizací. Naštěstí k takovému omezení hospodaření, právě
díky prvotní rozvážnosti, do současné doby dojít nemuselo.
Od léta se připravuje rozpočet na příští rok. V důsledku letošního vývoje, a z něj odvozených
předpokladů, je připraven opět rozpočet úsporný, dokonce o něco nižší než pro letošek. Je koncipován jako rozpočet vyrovnaný, tedy plánované výdaje nepřevyšují předpokládané příjmy, a jako
každoročně počítá tento návrh zatím pouze s provozními záležitostmi. Teprve zjara bude rozpočet
upravován podle výsledků letošního hospodaření, a teprve pak se uvidí, jaké investice si město
bude či nebude moci dovolit.
Už dnes je ale možno říci, že stejně jako letos, nepůjde o nic výrazně velkého a významného.
Přesto, se budeme snažit realizovat alespoň ty podstatné záměry, jež mají za cíl zlepšit to, co nám
všem ve stavebním stavu určitých částí města či ve stavu občanské vybavenosti ztrpčuje život.
Dovolte malé srovnání. Tak jako naše rodiny pociťují současnou celosvětovou nejistotu, pokles
hospodářství a s nimi spojené finanční problémy a snaží se tomu přizpůsobit své priority, tedy
soustředí se předně na zajištění základních funkcí a pořízení podstatných prostředků nezbytných
pro chod domácností, tak jako neuvažujeme o koupi nového obrazu či sloupkových hodin, nefunguje-li nám lednice, kape radiátor, či děti potřebují nové boty, stejně i naše město prochází časy
lepšími i méně dobrými a tomu musí přizpůsobit priority obecné.
Projděme tedy společně tímto nehojným obdobím skromněji a s menšími očekáváními
a přejme si, aby bylo co nejkratší. Jiná cesta není.
V době vánoční i v závěru roku vám všem přeji hodně klidu, pohody a radosti v rodinách
a do budoucna vše dobré.
René Bolvari
starosta města
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Střípky z majetkového odboru
Postupně se pokračuje na prodloužení naučné
stezky nad rybníkem Sýkorák. Již jsou vybudována dvě další stanoviště, kde na naučných tabulích je přiblížena lesní zvěř a v blízkosti vodojemu
je řešena problematika vodních zdrojů. Také
budou osazeny tělocvičné prvky v rámci stezky
„Hraj si a sportuj“. Na akci přispěl Karlovarský
kraj částkou 30 tisíc Kč.
Děkujeme!
V průběhu listopadu byla provedena rekonstrukce zemních vedení a výměna sloupů veřejného osvětlení v části ulice Chebská a J. K. Tyla.
Akce byla vybudována v nákladu téměř 500 tisíc
Kč. V dalších letech bude muset město postupně
měnit veřejné osvětlení v dalších částech města,
zejména v okolí náměstí SNP.
Ani napotřetí jsme nebyli úspěšní s žádostí o
dotaci na Revitalizaci Starého náměstí a ulice U
Tavírny. V rámci Regionálního operačního programu jsme požadovali cca 25 milionů Kč. Uspokojena byla města Sokolov, Kraslice a Chodov.
Pokud bude v příštím roce vyhlášen program, ze
kterého bychom mohli čerpat, budeme se o dotaci
určitě opětovně ucházet.
Část páteřní cyklostezky z Kynšperka nad
Ohří do Sokolova byla slavnostně otevřena 6. listopadu. Celkem si trasu projelo cca 50 účastníků. I
Kynšperk měl mezi nimi své zastoupení.

2010. Správce sportovišť bude činnost vykonávat
nepravidelně, dle potřeby a dle klimatických podmínek. Je třeba, aby zájemci o využívání hlavně
hřiště s umělým trávníkem a tartanového hřiště
u základní školy využívali zavedený rezervační
systém, případně zájem projevili přímo na majetkovém odboru městského úřadu.
Vyzkoušeli jste si již nové informační
měřiče rychlosti, které jsme nechali zabudovat na vjezdech do Kynšperka nad Ohří? Naše
prvotní poznatky jsou pozitivní. V současném
silničním provozu je to jeden z prvků, který
skutečně přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Součástí těchto měřičů rychlosti je i vyhodnocování statistických údajů o četnosti provozu a
o množství řidičů, kteří porušují povolenou
padesátku.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou
v rámci rozpočtu města naplňovány na 100 %
daňové příjmy, jsme nuceni utlumit i některé
akce, které měly být ještě do konce roku realizovány. Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace
a komunikace v části ulice Truhlářská a zřejmě
nezahájíme ani výstavbu parkoviště v ulici
Zahradní. Přes tyto nepříjemné skutečnosti
se nám letošní záměry v investiční výstavbě
vcelku podařilo splnit.

Na veřejných městských sportovištích jsme
zavedli zimní režim, který potrvá do konce března

Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nabídka bytu v majetku města do nájmu:
nově zrekonstruovaný byt č. 3 o velikosti 1+3, podlahová plocha 110,50 m2, v ul. Sokolovská čp. 489,
Kynšperk nad Ohří
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od února 2010.

Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:

- byt č. 14 o velikosti 2+kk, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení
o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,44 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.

Nabídka nebytových prostorů v majetku města do nájmu:

nebytový prostor v přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 328 m2, výše
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nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené
s nájmem budou hrazeny samostatně
nebytový prostor v přízemí objektu čp. 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
Bližší informace k těmto bytům a 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

Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občanskné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří v ulici Jana A. Komenského na pozemku parc. č. 1082
a pozemek 1082 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje:

• Prodej obálkovou metodou
• prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady města
• náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí
kupující

Bližší informace na majetkovém odboru.

Podmínky pronájmu:

• pronájem na dobu určitou (je možnost
i dlouhodobého pronájmu)
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně
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Záměr pronájmu - zveřejnění
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr pronájmu nebytového prostoru
v ulici M. Gorkého č.p. 562, Kynšperk nad Ohří o výměře 54,74 m2 za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití minimálně 616,-- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
•
Zájemce před podáním
žádosti o pronájem složí v pokladně
městského úřadu kauci 2 měsíčního
nájemného ve výši 5 600,-- Kč.
•
Žádost o pronájem nebytového prostoru si zájemce vyzvedne
na majetkovém odboru městského
úřadu.
•
Písemné žádosti přijímá
podatelna Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
•
Doba zveřejnění od 12. 11.
2009 do 27. 11. 2009 s možností
prodloužení zveřejnění do nejbližšího zasedání rady města po podání
první žádosti.

Systém záborů veřejného prostranství k vyhrazení trvalých
parkovacích míst ve městě Kynšperk nad Ohří
Dne 21. 10. 2009 zrušila Rada města Kynšperka nad Ohří usnesením č. 371 stávající systém
záborů veřejného prostranství k vyhrazení trvalých parkovacích míst v celém městě Kynšperk
nad Ohří, kdy vyhrazení trvalého parkovacího
místa nebylo omezeno důvodem vyhrazení, ale
kapacitními možnostmi dané lokality. Vyhrazení
parkovacích míst bude dále praktikováno pouze
ve vážných a odůvodněných případech, zejména
pro držitele průkazek ZTP a ze závažných zdravotních či sociálních důvodů na doporučení příslušného orgánu.
Jedním z důvodů zrušení zavedeného systému
je skutečnost, že za šest let organizace vyhrazených trvalých parkovacích míst se častěji a častěji
ozývaly hlasy proti tomuto systému. Četné nespo-

kojené ohlasy měli občané, vlastníci motorových
vozidel, na které se při přidělování parkovacího
místa nedostalo či jim bylo umožněno parkovat
na vzdálenějším místě od jejich bydliště (vchodu).
Dalším důvodem je rovněž fakt, že vyhrazená parkovací stání zůstávala prázdná a to v době, kdy
vlastníci vozidel byli např. na dovolené, v zaměstnání apod.
V průběhu roku 2009 byl proveden monitoring v předmětných lokalitách. Na parkovišti
v ulici U Pivovaru a na „velkém“ parkovišti u
kotelny se vždy ještě nacházela volná místa. Město
Kynšperk nad Ohří zajistilo vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci parkoviště
v Krátké ulici (u kotelny), kde by po vybudování
mělo být cca 87 parkovacích míst.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Burza na DM
Již druhý ročník „Dětské burzy pro naše menší
i větší“ proběhl v měsíci říjnu na našem internátě.
Ve spolupráci našeho DM a BABY KLUBU jsme
Vás maminky oslovili formou plakátků, které
visely po městě nebo například na nástěnkách
mateřských škol, ale i v minulém čísle zpravodaje.
Oblečení, hračky, kočárky, nebo autosedačky
přineslo neuvěřitelných 30!!! maminek, což jsme
tedy opravdu nečekali a Váš zájem nás opravdu
velice těší.
Největším problémem bylo opět místo. I ta největší místnost- společenka určená žákům, kde se
nachází stůl na stolní tenis a posilovna, byla OPĚT malá!!! Větší místnost tu opravdu už nemáme!!! A co
vše se prodávalo, si můžete prohlédnout na fotografiích.
Nevyzvednuté nebo darované oblečení, hračky aj. věci poslouží jako charita pro Dětský Domov
Horní Slavkov, které osobně dětem předáme, až k nám před Vánoci opět přijedou se svou tetou Kovářovou.
A nejmenší oblečení do 1 roku věku dítěte, bude darováno do nově otevřeného Azylového domu
v Sokolově, kde bude také za potřebí pro matky a děti v nouzi.
Všem, kteří přispěli alespoň malou darovanou hračkou nebo oblečkem, mockrát děkujeme a věřte,
že jste udělali dobrý skutek. To, co se jinému nehodí, druhému může pomoci.
Na jaře příštího roku (přelom března-dubna) bude „burzička“ opět.
Vychovatelky DM I. Jirsová a J. Slámová

Internátní výlet
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INTERNÁTNÍ VÝLET
Naše domovy mládeže z Kynšperka a Sokolova / K. H. Borovského/ se domluvily a vyrazily na společný výlet. Kam? Na STATEK BERNARD do Královského Poříčí. Pravda není to daleko, proto žáci a p.
vychovatelka Uherová ze sokolovského internátu vyrazili pěšky.
My z Kynšperka jsme jeli vlakem.
Po telefonické domluvě na nás již čekala p. Bašková a průvodce p. Král.
Žáci měli možnost vyzkoušet si na statku mlácení obilí cepem, seznámili se také s tím, jak se dříve
tlouklo máslo nebo co vše potřeboval řezník při „zabijačce“.
Prohlédli si muzeum porcelánu, truhlářů, motocyklů, kočárků a hasičské výzbroje a výstroje z dřívějších let. Měli možnost se podívat, jaké zubařské křeslo používal stomatolog v minulém století nebo
jak byly vybavené a zařízené vesnické chalupy a co lidi v minulém století oblékali.
Také jsme všichni - i my vychovatelky - měli možnost vyzkoušet nějaké to netradiční ruční
řemeslo. Někteří z nás vyráběli plovoucí svíčku, někteří z nás se pokoušeli vyrábět něco na hrnčířském
kruhu a také jsme si vyzkoušeli napěchovat a zašít medvídka, srdíčko nebo zvonek z techniky zvané
„patschwork“. Mohli jsme si přát i nějaké tajné přání, které se snad i vyplnilo tomu, komu se povedlo
zatočit se zavřenýma očima a ťuknout do zvonku.
Vše jsme nafotili a zdokumentovali a Vy se můžete podívat, jak jsme si to užili. Byl to opravdu moc
pěkný výlet. Škoda jen, že s některými z řad učitelů jsme se jen horko těžko domluvili na uvolnění žáků
z praxe.
Za všechny žáky a vychovatelky Iva Jirsová a Jitka Slámová DM Kynšperk
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Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol.
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse
kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické
poměry v dětském organismu během školní výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či
základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely
mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice
právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo
přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i
měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou vybírat
ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že svačí
zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol
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Hudební nástroj a naše dítě 2. díl
Test hudebnosti a připravenost dítěte

V minulém díle našeho cyklu jsme se zmínili o tom, proč je dobré hrát na hudební nástroj, jak důležité je správný hudební nástroj dítěti zvolit a jak je samo vnímání hudby prospěšné pro intelektuální
rozvoj našeho dítěte. V tomto čísle se budeme blíže seznamovat s již zmíněnou Ben-Tovin/Boydovou
metodou výběru hudebního nástroje a vyzkoušíme i jednoduché testy, které nám napomohou posoudit
schopnosti dítěte.
Než začneme s našimi testy, musíme si nejprve uvědomit, že hra na hudební nástroj je tělesná činnost, která vyžaduje zapojení rozumu a citu. Každé dítě je jiné, proto musí rodiče v první fázi rozhodovacího procesu posoudit jeho schopnosti a při výběru hudebního nástroje se řídit logickým postupem.
PRVNÍ FÁZE posouzení schopností:

- test muzikálnosti,
- posouzení dítěte
- stavba těla, mentalita, povaha = třístupňový profil

Test muzikálnosti:

K zvládnutí systematicky vybraného hudebního nástroje je samozřejmě zapotřebí jistá úroveň muzikálnosti. Lze ji ověřit jednoduchým universálním testem.

Část A: Schopnosti
Dokáže dítě
- rozpoznat melodii znělky svého oblíbeného pořadu?

ANO/NE

- v pravou chvíli zazpívat slova lež, věž, oves v písničce „Ovčáci, čtveráci“?

ANO/NE

- rozeznat, který tón je vyšší, když slabiku „haj“ zazpíváte vysoko a slabiku „hou“ nízko? ANO/NE
- zopakovat jednoduchý rytmus, který vyťukáte do stolu? /použijte např. kousek známé
ANO/NE
lidové písničky/
- rozeznat jen podle sluchu /se zavřenýma očima/, když poklepete (a) na skleničku (b)
na pánev? /Vyzkoušejte nejprve s otevřenýma očima/

ANO/NE

- přesně zazpívat nebo zahvízdat na požádání známou melodii např. z televize?

ANO/NE

- dokončit sloku známé písničky, když zazpíváte první část?

ANO/NE

- vyjmenovat tři nebo více hudebních nástrojů?

ANO/NE

- vyjmenovat jednoho nebo více hudebníků?

ANO/NE

Část B: Činnosti
Jak se dítě chová:
- poslouchá rádo hudbu?

ANO/NE

- reaguje na hudbu pohybem?

ANO/NE

- oblíbilo si určitou hudbu, kterou si rádo přehrává z kazety?

ANO/NE

- opakovaně vyjadřuje přání hrát na určitý hudební nástroj?

ANO/NE

Zuš
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Máte-li méně než osm odpovědí ANO, nemusí to ještě znamenat, že je vaše dítě nemuzikální. Je
velmi pravděpodobné, že je ještě příliš malé nebo může být příliš vytíženo školou či jinými tlaky a
dosud se nezačalo hudebně vyvíjet. Zkuste dítěti vytvořit bohatší hudební prostřední /sledujte spolu
hudební pořady, poslouchejte hudební nahrávky, společně zpívejte/ a po několika měsících test zopakujte. Máte-li osm a více odpovědí, je vaše dítě muzikální na to, aby mohlo hrát na hudební nástroj.
Záleží na dvou okolnostech, zda se tato možnost naplní. Obě jsou ve vašich rukou. První je - zahájení výuky ve správnou dobu a druhá - volba správného hudebního nástroje.
Zde se naše názory s Ben-Tovin/Boydovou metodou trochu rozcházejí a myslím, že je to rozdílným
systémem školství v České republice a Velké Británii, kde byla tato publikace napsána. Česká republika
má jinak rozpracovaný systém uměleckého školství a výuku na hudební nástroj mohou zahájit děti již
ve velmi ranném věku. Je to dáno tím, že naše hudební školství umožňuje takto malým dětem zapojit
se do přípravného hudebního ročníku bez ohledu na to, jestli již umí číst a psát. V přípravném ročníku
číst a psát totiž ještě vůbec nepotřebuje. Na naší základní umělecké škole přípravný ročník spíše supluje
to, co dnes již v rodinách ve velkém měřítku postrádáme a to je společné zpívání lidových písniček a
hudebně-pohybová aktivita. Také jsme již zapojili hraní na flétnu nebo klavír náslechovou nenáročnou
metodou, a i kdyz dítě zvolí v dalším ročníku nástroj třeba úplně jiný, již seznámení s hudebním nástrojem se u většiny dětí ukázalo jako vhodné a mnohdy rodičům napovědělo další směr vývoje jejich dítěte.
V příštím díle: Třístupňový profil a třídění hudebních nástrojů
Učitelky ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Nejúžasnější maskot
soutěže

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Kynšperk n. O. se
zúčastnili soutěže „Najdi maskota ROPu“, kterou vyhlásil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Pětičlenná komise vyhodnotila 16 prací našich
žáků a poslala jim drobné dárečky.
Největší úspěch měl maskot Sáry Škvareninové
s názvem ROPínek Pupínek /na obrázku/ a 3. cenu
získal maskot Johanky Pokorné s názvem ROPuš
Lopuš. Tento obrázek bohužel komise navrátila. Všem
úspěšným žákům blahopřejeme.

Za ZUŠ Kynšperk n. O.
Karbulová Zdeňka

nevíte kam na školu?
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Nevíte kam na školu?
Střední škola živnostenská Sokolov vám nabízí tyto obory:
Čtyřleté maturitní

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oděvnictví
Obchodně podnikatelská činnost
Knihovnické informační služby a systémy
Kosmetička
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Výroba hudebních nástrojů
Dřevařství
Dřevěné konstrukce
Informační technologie – aplikace osobních počítačů

Tříleté učební (s výučním listem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cukrář
Krejčí
Kuchař-číšník
Kuchař
Číšník-servírka
Prodavač-smíšené zboží
Prodavač a výrobce lahůdek
Aranžér
Kadeřník
Čalouník
Truhlář
Tesař
Umělecký truhlář

Dvouleté (s výučním listem)
•
•
•
•

Provoz domácnosti
Provoz společného stravování
Čalounická výroba
Zpracování dřeva

Nástavbové studium – maturitní
vysvědčení
(denní studium – dvouleté)
(dálkové studium – tříleté)
• Podnikání
• Dřevařská a nábytkářská výroba

Střední škola živnostenská Sokolov má čtyři školní budovy pro výuku teorie:
•
•
•
•

Sokolov, ulice Žákovská – studijní obory + nástavba
Kynšperk nad Ohří – dřevařské obory
Sokolov, ulice Komenského – učební obory
Kraslice, bývalá SPŠ a SOU hudebních nástrojů

nevíte kam na školu?
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Zajišťuje mimoškolní výchovu, ubytování a celodenní stravování žáků v Domově mládeže:

• Domov mládeže K. H. Borovského Sokolov
• Domov mládeže K. H. Máchy Sokolov
• Domov mládeže ul. Mládeže Kynšperk nad Ohří
Studenti denního nástavbového studia Podnikání již od prvních ročníků pracují ve fiktivních
firmách. Už jste si vybrali?
Joyce

setkání senIorů
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Setkání seniorů Kynšperk nad Ohří – Himmelkron
V rámci partnerské spolupráce našeho města s hornofranckým Himmelkronem se i letos první
listopadovou sobotu konalo oblíbené Setkání seniorů. Pořádající stranou byl tentokrát Kynšperk nad
Ohří, který pro zdejší i německé seniory přichystal zajímavý program.
Naplánována byla návštěva Sokolovského muzea s výkladem kurátora Jiřího Berana a společenské
odpoledne s vystoupením žáků dramatického oboru naší Základní umělecké školy pod vedením paní
Evy Mrázkové a hudebním vystoupením harmonikáře Miroslava Püchnera.
Dík patří kynšperským dámám ze zdejší organizace Sdružení postižených civilizačními chorobami,
které přichystaly bohaté pohoštění domácími koláči, buchtami a jinými dobrotami, a také pracovnicím Městského úřadu a Městského kulturního střediska, které se ujaly přípravy a obsluhy přítomných.
Z kynšperské strany se sešlo asi 40 účastníků, himmelkronských přijelo 16.
Bohužel hned v začátku akce se stala smutná věc. Jeden z německých účastníků dostal těžký infarkt.
Tato událost pak poznamenala průběh celého odpoledne. Naštěstí přítomní poskytli postiženému rychlou první pomoc a po příjezdu záchranářů se podařilo pacienta oživit a přepravit do nemocnice. Velké
poděkování patří paní Hendrychové, která jako první začala s poskytováním první pomoci i všem, kteří
se na záchraně podíleli. (Pro informaci postižený byl operován a je nyní v dobré kondici v ošetřování
lékařů již doma v Německu.)
Vzhledem k tomu byl následný program zrušen a zůstalo u společného posezení a popovídání
v zimní zahradě kina. Město však zajistí setkání s programem v jiném termínu - senioři se tedy mohou
těšit!
R. Bolvari

Dne 4. 12. 2009 od 10.00 hodin
se koná v prostorách
Střední živnostenské školy
Kynšperk nad Ohří a školní jídelny

„Den otevřených dveří“.
Srdečně zveme všechny zájemce
k prohlídce a ochutnávce výrobků
našich žáků.
Všechny prostory školy, školní jídelny
a domova mládeže budou zájemcům
otevřeny k prohlídce.
Klimovičová Hana

Prodám dveře vchodové
plastové a okna,
nové z neuskutečněné
stavby.
Dále zahradní bránu
a branku včetně sloupků
a pletiva.
Levně. Přivezu zdarma.
Tel.: 777 106 709.

logIcká olympIáDa
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Logická olympiáda na SŠŽ v Sokolově
Do 1. ročníku celostátní soutěže Logická olympiáda se zapojili také žáci Střední školy živnostenské
v Sokolově. Řešení soutěžních úloh vyžadovalo a rozvíjelo samostatnost, rychlost a správnost úsudku,
stejně jako schopnost řešit logické problémy.
Soutěž je organizována ve třech kolech, přičemž základní nominační kolo probíhalo online v termínu 6. – 10. října 2009. Soutěžící se mohli přihlásit k vypracování úloh ve škole
i doma.
Za naši školu se zúčastnilo 7 žáků. Na snímku zleva: Jiří Drechsler (1.IT), Michal Mach (2.OPČ),
Martina Kohárová (1.KIS), Patrik Hodek (1.IT), Petra Petričáková (2.KIS), Kamila Strejčková (1.KIS)
a Lenka Flaková (3.KOS).
V Karlovarském kraji soutěžilo v kategorii SŠ 244 studentů, a proto nás velice potěšil postup Jiřího Drechslera (1.IT – vlevo), Patrika Hodka (1.IT – uprostřed) a Michala Macha
(2.OPČ - vpravo) do krajského semifinále
konaného 6. listopadu 2009 v prostorách
Krajské knihovny v Karlových Varech.
Vynikajícího výsledku dosáhl žák 1.
ročníku oboru aplikace osobních počítačů
Patrik Hodek, když obsadil 4. místo a tím si
zajistil postup do celorepublikového finále,
které se uskuteční 30. listopadu 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Gratulujeme krajským semifinalistům
a děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci
školy. Doufáme, že se spolu setkáme při dalších zajímavých soutěžích.
Za vyučující matematiky a ICT
Mgr. Marcela Sandnerová a Ing. Zdeněk Krsička

DotaZník
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dotazník – Kynšperský zpravodaj
■ muž

■ žena

Váš věk ………………

1) Kupujete kynšperský zpravodaj?
■ ano
a) ■ pravidelně
■ ne

b) ■ občas

2) Líbí se Vám grafická úprava?
■ ano
■ ne
Co byste zlepšil(a)?……………………………………………………………………
3) Jste spokojen(a) s obsahem?
■ ano
■ ne
Co se Vám nelíbí?…………………………………………………………………
……
4) Vyberte, které z následujících témat by jste přidal(a):
■ a) recepty na vaření
■ b) kutilství
■ c) zahrádkářství
■ d) jiné…………………………………………………………………………………………………
5) Už jste někdy do zpravodaje přispíval(a)?
■ ano
Kolikrát?:……………
■ ne
6) Uvítal(a) by jste jako přílohu informace o lékařích, obchodech a institucích našeho města na
kartičkách z tvrdého papíru?
■ ano
■ ne
7) Co dalšího by se mělo objevit v rubrice Příloha?
…………………………………………………………………………………………………..……….
8) Souhlasíte s cenou (15 Kč)?
■ ano
■ ne Myslím, že je a) ■ nízká

b) ■ vysoká

9) Máte nějaké další nápady a připomínky?
■ ano
Jaké?……………………………………………………………………………………….….………….
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
■ ne
Sběrné místo na vhazování vyplněných dotazníků: knihovna, kino, infocentrum a podatelna městského úřadu.

církev
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Vánoce všude!
Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky... Moderátoři v televizi se tváří „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“.
Sentiment teče proudem.
Honba za „idylou Vánoc“ přináší ale své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita
dostávají navrch. „Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději... Podoba dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních.
Fakt jsem vůbec nechtěla psát o Vánocích. Co taky? Ti, co je prožívají způsobem uvedeným výše,
mají jasno. Dost bylo Vánoc! Ti, kdo si připomínají narození Krista, případně Vánoce prožívají jinak než
způsobem uvedeným výše, mají rovněž jasno.
Já a moje rodina patříme k těm, kdo slaví narození Pána Ježíše. Je to u nás v příbuzenstvu normální, že slavíme narozky našich milých. Společně. Někdy i na dvakrát. Někdy s předstihem, jindy
se zpožděním. Někteří „znalci a badatelé“ s úšklebkem připomínají, že se Ježíš pětadvacátého (resp.
čtyřiadvacátého) prosince pravděpodobně stejně nenarodil, že to určila církev a podobně (podrobnosti
viz. encyklopedie nebo jiné zdroje pojednávající o historii křesťanství). Nám to nevadí. Stejně tak, jako to
nevadí jiným, kteří s radostí slaví Boha a připomínají si Ježíšovy narozeniny.
Co jsou tedy tyto vánoční narozeniny doopravdy? Jsou dobrou zprávou, že Bůh se v Ježíši Kristu
solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh
přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí,
že mu na nás záleží, a že nás má rád...
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň,
a přemítal o významu Vánoc. „Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí
Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji?
Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob.“
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku
uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly křidly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako
omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se zahnat roztřesené
husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. „Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?“ Tu ho napadlo: „Kdybych
se aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“
Vzpomněl si, že je Štědrý večer a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si
představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal
jedním z nás, aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že mu jde o naše dobro.
Na každém z nás záleží, jak Vánoce prožijeme. Mně je třeba naprosto jedno, kolik mám cukroví
(jestli vůbec nějaké), jestli jsem vyleštila skleničky (těch několik málo stejně pořád používáme) nebo jestli
mám dost Gothaje do salátu. Ježíšovy narozeniny nastanou tak jako tak.
Pokud vás tedy deptají Vánoce a všechno okolo nich, začněte slavit narozeniny (nepotřebujete šupiny,
čočku ani hvězdičku na jablku, není potřeba mít vytřenej sklep a vyžehlené ponožky, není potřeba hora dárků
– vždyť oslavenec je jen jeden).
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Izaiáš 60,1
Evang. sbor, D. Holubcová
Zdroj: Bible, B. Cavanaugh (Kolik váží sněhová vločka, Karmelit nakl.)

polIcIe, městská polIcIe, HasIčI
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Policie
Kynšperští policisté prošetřovali v období od 16. 10. do 13. 11. 2009 celkem 7 případů trestné činnosti, kdy se jednalo o:
• jeden případ trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, kdy policisté přistihli za
volantem osobu, která měla soudem uložen
zákaz řízení všech motorových vozidel a
nevlastnila řidičský průkaz
• jeden případ ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy policisté zadrželi řidičku, která ohrožovala svou jízdou ostatní účastníky provozu
na silnici I/E6. Vzhledem k tomu, že při kontrole policisté zjistili, že řidička požila před
jízdou alkoholické nápoje, kdy nadýchala 3,14
promile alkoholu, byla umístěna na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově
• dva případy výtržnictví a ublížení na zdraví,
kdy v jednom případě došlo ke rvačce mezi
hosty podniku El Paso a ve druhém případě na

hřišti fyzicky napadl čtrnáctiletý chlapec o dva
roky staršího hocha a způsobil mu poměrně
vážná poranění
• jeden případ zpronevěry, kdy pachatel prodal
svářečku, kterou měl půjčenou od svého známého
• jeden případ trestného činu krádeže, kdy policisté zadrželi pachatele, který odcizil zboží
v prodejně Penny market
• jeden případ vloupání do motorového vozidla,
kdy pachatel v Horních Pochlovicích po rozbití okna odcizil ze zaparkovaného automobilu
autorádio zn. Panasonic. V tomto případě policie po pachateli pátrá.
npor. Bc. Jiří Novák

Městská policie Kynšperk nad Ohří
Řešila od 16. 10. do 16. 11. 2009 celkem 36 případů protiprávního jednání.
- 28 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
•
6 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
•
2 přestupky proti veřejnému pořádku
•
zjištění a označení jednoho autovraku
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 13. 10. do 17. 11. 2009
• 21. 10. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka
likvidovala následky dopravní nehody tahače
s návěsem.

• 3. 11. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka
vyjela na dopravní nehodu na silnici R6, ale
byla odvolána před dojezdem na místo.

• 22. 10. 2009 – Požár – jednotka likvidovala
požár dřeva v Kamenném Dvoře.

• 13. 11. 2009 – Požár – jednotka likvidovala
požár komunálního odpadu.

• 25. 10. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka
vyjela na dopravní nehodu osobního vozidla u
obce Hněvín.

• 17. 11. 2009 – Planý poplach – jednotka vyjela
z důvodu zabezpečení klenby kostela. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že žádný zásah
není potřeba. Údajná prasklina byl pouze stín.

• 31. 10. 2009 - Technická pomoc – jednotka
likvidovala únik provozních kapalin z osobního vozidla v ulici Truhlářská.
• 1. 11. 2009 – Požár – jednotka likvidovala požár
chvojí na hřbitově v Kynšperku nad Ohří.

Jaromír Zemen
zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří
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Výsledky velké kopané
Muži:

Bečov - Kynšperk 5:1 (Šefl)
Kynšperk - D. Žandov 3:3 (2 Lhota Martin, Kolov)
Žlutice - Kynšperk 3:0
Kynšperk - Lipová 0:2
Dorost:
Žlutice - Kynšperk 5:1 (Hřib)
Žáci:
Kynšperk - Krajková 1:3 (Kazilovský)
N. Sedlo - Kynšperk 4:0
Kynšperk - Citice 10:2 (4 Kautský, 3 Lukáč, Kazilovský, Rezek, Vlastní
Přípravka: Svatava - Kynšperk 1:1 (Korček)
Habartov - Kynšperk 10:0

Konečná tabulka žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Rotava
Nové Sedlo
Kraslice
Březová
Svatava
Krajková
Lomnice
Kynšperk
Bukovany
Kr.Poříčí
Citice

Záp
10
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10

+
6
6
4
5
3
3
3
3
3
1
0

0
2
2
5
2
5
4
4
3
3
2
2

2
1
1
3
2
3
3
3
4
7
8

Skóre
40: 20
25: 8
21: 10
24: 20
26: 19
27: 21
21: 22
28: 25
23: 22
7: 32
10: 53

Body
20
20
17
17
14
13
13
12
12
5
2

(Prav)
( 5)
( 5)
( 2)
( 2)
( -4)
( -2)
( -5)
( -3)
( 0)
( -7)
(-10)

0
1
4
0
2
4
3
2
4
3
2
7
3
3
6

1
1
4
3
2
3
7
6
7
8
5
8
8
6

Skóre
46: 20
41: 16
28: 21
30: 19
31: 20
32: 14
26: 28
27: 36
25: 34
17: 32
11: 18
16: 31
19: 38
21: 43

Body
34
28
27
26
25
24
14
13
12
11
10
9
9
9

(Prav)
( 16)
( 10)
( 9)
( 5)
( 4)
( 6)
( -7)
( -5)
( -9)
(-10)
( -8)
(-12)
( -9)
(-12)

Konečná tabulka muži
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Lipová
Žlutice
Sedlec
Bečov
Loket
Dalovice
Nejdek
Útvina
Kaceřov
J.Březová
Pila
D.Žandov
Hrozňatov
Kynšperk

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
11
8
9
8
7
7
4
3
3
3
1
2
2
1

sport

strana 20

Konečná tabulka dorost
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
St. Role
Žlutice
Březová
1.FC K.Vary C
Bečov
Bochov
Nové Sedlo
Loket
Kynšperk
Vojkovice

Záp
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9

+
7
7
5
5
4
4
4
1
1
0

0
2
1
2
0
2
2
1
1
1
0

0
1
2
3
2
3
4
7
7
9

Skóre
40: 11
39: 15
17: 12
37: 22
24: 17
27: 26
31: 21
16: 35
10: 30
6: 58

Body
23
22
17
15
14
14
13
4
4
0

(Prav)
( 8)
( 10)
( 2)
( 3)
( 5)
( 2)
( -2)
(-11)
(-11)
(-12)

Body
53
44
39
34
32
32
23
20
19
11
10
9
4

(Prav)
( 23)
( 17)
( 12)
( 4)
( 5)
( 5)
( -7)
( 2)
( -5)
(-13)
(-20)
(-18)
(-17)

Konečná tabulka přípravka
Rk.
Tým
Záp
1.
H.Slavkov
20
2.
Březová
16
3.
Lomnice
16
4.
Kraslice
18
5.
Bukovany
18
6.
Habartov
20
7.
Kr.Poříčí
18
8.
Nové Sedlo
14
9.
Krajková
16
10.
Vintířov
18
11.
Kynšperk
18
12.
Svatava
18
13.
D.Rychnov
18
Více na www.fotbal-kynsperk.wz.cz

+
17
14
13
11
9
10
7
6
6
3
3
2
1

0
2
2
0
1
5
2
2
2
1
2
1
3
1

1
0
3
6
4
8
9
6
9
13
14
13
16

Skóre
91: 14
68: 8
66: 15
56: 26
49: 23
48: 27
51: 61
28: 32
32: 39
29: 51
11:110
22: 98
20: 67

Jan Sassmann oddíl kopané

Úspěšné vykročení do druhé padesátky
Pokusit se přirovnat podmínky začínajícího
oddílu s dnešním stavem, musí na tváři vyvolat široký
úsměv. Prvním tréninkům i mistrovským utkáním
v nejnižší soutěži sloužila truhlářská dílna v učňovské
škole. Byli jsme za tuto hernu vděční. Později se stolní
tenisté přemístili do nově rekonstruované tělocvičny
v Sokolovské ulici. Tam už měli sportovci mnohem
lepší podmínky a budova sloužila téměř do konce
minulého století. Byla svědkem největších úspěchů
našeho oddílu a pamětníci si připomenou působení
ve druhé nejvyšší tenkrát Československé soutěži
v sedmdesátých letech.
Dnes se ve sportovní hale trénuje na deseti
kvalitních stolech, nechybí ohrazení hracího prostoru, stolky pro rozhodčí, ukazatele skóre, vybavení, o kterém se průkopníkům tenkrát mohlo jen

zdát. V oddílu působí kvalifikovaní trenéři, rozhodčí
a další zkušení funkcionáři. Tenkrát měl oddíl šest až
osm členů, dnes se počet přibližuje padesátce. Chlubit se můžeme tím, že třetina z nich patří do mládežnické kategorie. Není div, že oddíl dokáže organizovat
významné akce. Snad pouze nadšení některých současných členů ve srovnání s těmi před padesáti sezónami pokulhává…
Začínalo se přirozeně od píky a také od nejnižší
třídy, i když se tam naše družstvo zdržovalo pouze
dva roky. Dnes má oddíl v soutěžích čtyři celky mužů
(ženy bohužel o stolní tenis zájem nemají). A družstvo po nešťastné úvodní porážce zaviněné nemocí
prvního hráče je po první čtvrtině soutěže druhé
v divizi. O postup do ligové soutěže však nejspíš příliš
usilovat nebude. Finanční zatížení by bylo pro naší
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sportovní organizaci velikou komplikací a přiznejme
si, že ani současný kádr by nezaručil úspěšné umístění. B družstvo se o druhou příčku dělí s vedoucím
celkem. Současné umístění by kolektivu zajistilo
postup do divize. C družstvo, jako nováček, je čtvrtý,
což je možné považovat za úspěch. Déčko je v polovině soutěže v okresním přeboru druhé.
Proti minulým sezónám se překvapivě zvýšil
zájem dospělých o soutěže jednotlivců, což je důležité pro dobré umístění v žebříčcích. Cenné je jistě
rozhodnutí hráčů startovat na turnajích dospělých
na své náklady. Jedná se o cestovné a startovné. Naši
zástupci dosáhli na těchto turnajích řady úspěšných
umístění. Vyvrcholením byl zisk zlaté, stříbrné a třech
bronzových medailí na nedávném přeboru dospě-

lých. Potěšitelné je, že těchto výsledků vedle veteránů
už dosahují mladí hráči, i když na mnohých turnajích
startují zástupci sousedního Plzeňského kraje.
V minulé sezóně stolní tenis přestalo hrát několik úspěšných mladých hráčů. Veliká škoda, snad se
jednou vrátí, vždyť byli například přeborníky kraje.
Nečekaně se do oddílu letos přihlásila více než
desítka nových malých zájemců. Jistě se mezi nimi
najdou šikovní, talentovaní následovníci úspěšných
vzorů. Je nesmírně důležité, že tentokrát mají velký
zájem na výsledcích těch nejmenších sportovců jejich
rodiče. Věřme, že budeme mít všichni dostatek trpělivosti a za čas úspěšné výsledky malých stolních
tenistů budou pro trenéry i pro rodiče tou největší
odměnou.
O. Volf

DIVIZE
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Slovan K. Vary A
Slavoj Kynšperk A
Sokol Mariánské L. A
Jiskra Aš A
SK Toužim A
TJ Loket A
Batesta Chodov B
Start K. Vary A
Baník Svatava A
Slovan K. Vary B
TJ Ostrov B
Baník Sokolov A

Utkání
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

R
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0

P
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5

Zápasy
49:37
46:32
47:37
44:36
40:34
38:32
39:38
37:40
42:41
37:42
37:46
9:50

Body
14
13
12
12
11
10
10
9
9
8
7
5

Utkání
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4

V
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

R
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

P
1
1
1
0
1
2
1
3
2
4

Zápasy
35:23
38:22
35:29
29:20
26:17
25:36
24:20
26:33
19:21
4:40

Body
10
10
9
8
7
7
6
6
5
4

KRAJSKÝ PŘEBOR 1
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Jiskra Aš B
Slavoj Kynšperk B
Jiskra Březová A
TJ Ostrov C
Start K. Vary B
Start K. Vary C
TJ Loket B
Strunal Luby A
Jiskra Březová B
Baník Svatava B

KRAJSKÝ PŘEBOR 2
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Slovan K. Vary C
SK Merklín A
Baník Sokolov B
Slavoj Kynšperk C
Jiskra Aš C
Start K. Vary D
Slovan Mariánské L. A
Batesta Chodov C
Batesta Chodov D
KST Velký Luh A

Utkání
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3

V
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0

R
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

P
0
0
0
1
2
1
2
4
4
3

Zápasy
40:5
40:5
30:18
36:29
33:32
22:24
11:28
14:40
13:40
12:30

Body
12
12
9
9
8
6
5
4
4
3
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Kynšperský pohár
Zpráva z 15. 11. 2009

L. Údolí A - Kynšperk 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), branky: Krajčovič - Ondráček M. 2, Císler. Nejlepšími hráči
utkání byli: Trepák T, Krajčovič - Krautwurm, Ondráček M.
V polovině 1. tř. se ujal Kynšperk vedení z hole M. Ondráčka. Když ve 2. tř. využil přesilovku Císler a
Kynšperk vedl 0:2, zdálo se být rozhodnuto. L. Údolí se podařil útok 3 hráčů na brankáře, ale překombinovali
přihrávky a Hámor branku uchránil. Navíc dvakrát prošel puk napříč před brankou Kynšperka a chybělo jen
velmi málo k dosažení branky. V 9. min 3. tř se přeci jen Krajčovičovi podařilo snížit na 2:1, ale M. Ondráček
projel v 16. min. celé hřiště a upravil na konečných 1:3.
Sestavy: L. Údolí A: Kotous - Bobčík, Dlouhý, Dofek, Hanzlíček, Jánošík, Krajčovič, Lisý, Marek, Šebestýn,
Trepák L, Trepák P, Trepák T
Kynšperk: Hamor - Bárta, Císler, Jäger, Krautwurm, Kronika, Kubát, Mrva, Ondráček M, Ondráček R, Řezníček, Vlasatý,
Vyloučení: 4:3, využití 0:1, rozhodčí Čámský
Další utkání L. Údolí B - L. Údolí A se hraje 22. 11. ve 14:00 na ZŠ v M. Lázních.
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)

„Hraj si, sportuj, vzdělávej se“
Plán akcí na prosinec 2009
4. 12. 2009

5. 12. 2009
6. 12. 2009
8. 12. 2009
13. 12. 2009
19. 12. 2009
20. 12. 2009
23. 12. 2009

Středisko volného času – DDM

Mikulášská nadílka
16.00 – 18.00 v SVČ
18.00 – s půlnočním překvapením (spaní v SVČ)
Výlet na statek Bernard – vánoční trhy
Výroba vánočního dárku
Návštěva dětí z dětského domova v Horním Slavkově
- odjezd ve 14.00 hodin od ZŠ Kynšperk nad Ohří
- návrat zpět ke škole po 18.00 hodině
Slavnostní vyhodnocení podzimního turnaje
Slavnostní vyhlášeni plaveckých závodů (z 29. 11. 2009)
dopoledne – vyhlášení výsledků, odpoledne – pohádkové vánoce
Vánoční posezení – čaj, cukroví a koledy
Zimní vycházka do přírody
Vánoční čas v SVČ - DDM

Prosíme zájemce o tyto
akce, aby se předem
přihlásili v SVČ - DDM

výlet Do cHeBu
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Výlet do Chebu
V chebském muzeu se
vařily knedlíky a my jsme byli
u toho. Po úspěšném Prvním
knedlíkovém dni, se uskutečnil
Druhý knedlíkový den, tentokrát
s bramborovým programem.
V sobotu 14. 11. proběhla již
druhá soutěž o nejlepší knedlík.
Vařil se bramborový knedlík
klasický a šumavský, bramborový knedlík plněný na slano
a bramborový knedlík na sladko.
My jsme ochutnali bramborové
knedlíky se zelím a bramborové
šišky se strouhankou. Po skvělé
ochutnávce jsme si prohlédli
expozici muzea. Prošli jsme Valdštejnskou obrazárnou ocitli jsme
se v ložnici, kde byl 25. února 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna a viděli jsme unikát muzea,
nejstarší zvon v Čechách, datovaný 1286. Výlet se nám moc líbil.
Jana Tomsová SVČ - DDM

výstava antonína grafnettera
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Výstava z díla Antonína Grafnettera
V měsíci listopadu si můžete ve výstavní síni
prohlédnout již druhou výstavu malíře a výtvarníka Mgr. A. Grafnettera.
Uvidíte skici na téma život pampelišky, dvě
fantazie – Babylonská věž a Pištec – kresby tuší,
fantazie stolky – nohy stolů - oblíbené vertikály
a jejich rostlinná příbuznost a komiksy, které ho
oslovily, protože do kresby mohl vsunout komiku
a děj. Vyzkoušel si nejen počítačové zpracování,
ale i kresbu tužkou a výsledkem jsou tři práce: Psí
známka, Brabenci a nedokončená koláž na cimrmanovské téma Kynšperský kašpárek. Najdeme
zde i odkaz na jeho známá „prkýnka“. Na ně se
snaží navázat kresbou petlice. Není to jen vztah
ke starému, opotřebovanému a nepotřebnému,
ale i trocha nostalgie a asociace na dětství, úcta
k řemeslu – petlice – výrobek z dědečkovy kovárny.
Při vybírání dějové linie výstavy se zamýšlel
nad tím, co by bylo nejvhodnější, a vybral si kresbu.
Jako námět mu posloužily pampelišky, které
ho neustále udivují a často se k nim při kreslení
vrací. Zachytil pampelišku od začátku jejího bytí
a vytvořil celou řadu od listů, zavřených poupat,

výstava antonína grafnettera
přes stonek, rozvitou pampelišku, její chmýří až
po plešatou hlavičku s ohnutými lístky. Nešlo mu
však o autentické znázornění viděného, ale viděl
a nakreslil ještě více – jak se rodí pampeliška,
její květ se rozevírá ve žlutou část a večer nebo
když prší, se zavírá. Zachytil tak jednotlivé části
pampelišky, která se postupně vyvíjí a její vývoj
je ukončen až koncem léta. Až brutálním zvětšením a obrovskými detaily listů a květů chce docílit čehosi „nepampeliškovského“. Zjednodušením
– stylizováním vytváří hranatý tvar, snaží se tak
připomenout architekturu jednotlivých historických období. Vykousané listy a jejich špičatost
připomínají gotiku, hladký tvar dlouhého stonku
je obdobím secese, zavinuté soudečky s propletenými lístky jsou znakem baroka.
Antonín Grafnetter zvolil kresbu měkkou
a tvrdou tužkou vzhledem k tomu, že se mu
takto dobře kreslí a šedá linka se na bílý papír
nejvíc hodí. Skici tvoří většinu výstavy. Ty by se
měly dále rozvíjet a vytvářet jejich další varianty
perem, tuší, barvou.
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Mgr. Antonín Grafnetter má velký teoretický
přehled o výtvarném umění. Vystudoval výtvarnou výchovu na PF v Plzni a nyní dokončuje
výtvarný obor na PF Západočeské univerzity
v Plzni. Sám o sobě nechce moc mluvit. Maluje již
velmi dlouho a malování ho baví. Většinu svých
nápadů však vkládal do výuky žáků než do své
vlastní malířské práce.
Přesto je třeba uvést, že měl již osm výstav
(Muzeum Františkovy Lázně, Kynšperk nad
Ohří, Hlinsko, Plzeňský rozhlas, v Praze: Divadlo
U Hasičů, Branické divadlo, Galerie Barrandov
A v Německu: Himmelkron).
Využijte možnosti shlédnout kresby z dílny
kynšperského malíře a výtvarníka Mgr. Antonína Grafnettera. Jsem ráda, že takové významné
osobnosti Kynšperk nad Ohří má a měli bychom
jako správní patrioti být na ně pyšní.
Na základě rozhovoru s Mgr. A. Grafnetterem
zaznamenala Mgr. Štěpánka Neubergová.
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kynšperské strašení

Strašení
V sobotu 31. 10. proběhlo na Sýkoráku již tradiční Kynšperské strašení pro děti. Strašení bylo určeno pro všechny nebojácné děti a jejich rodiče od šesti do dvanácti let, kteří nám chtěli
pomoct vysvobodit medvěda Grizzlyho ze zajetí strašidel.
Na začátku dostal každý postavičku medvěda, se kterým
absolvoval celou trasu. Na cestě čekala na děti nejen různá strašidla, ale také úkoly, bez kterých by nebyl medvěd zachráněn, a děti
by nemohly jít dál. Téměř na začátku trasy se děti měly podepsat
u lebky s kostmi, kde na ně většinou při podepisování sáhla kost,
a tak se většina podpisů stala kostrbatými a všichni chtěli brát
nohy na ramena. O kousek dál stála bílá paní, která naváděla děti
správným směrem, kde už na ně čekaly první úkoly. Bylo třeba
prolézt spletitou sítí, na jejímž konci stála sklenice s tajemným
obsahem, kam bylo ale nutno sáhnout a vylovit peníz, aniž by kdo
věděl, co kromě penízků tam mohou čekat. Sáhnout do neznáma
byl pro většinu opravdu nelehký úkol. Zanedlouho děti penízek
odevzdaly pokladníkovi v podobě utnuté hlavy na stole. Ze strašidel jste mohli ještě potkat oběšence, čarodějnici, čerta a jiné
příšery.
Naštěstí dorazili do cíle všichni v pořádku a všem dohromady
se podařilo vysvobodit našeho kamaráda Grizzlyho. Za odměnu
tak děti dostaly Brumíka a mohly si opéct buřta. Přestože někdo přes náš plakát napsal, že se akce
nekoná, přišlo včetně rodičů cca 150 lidí, což je velmi hezké. Myslím, že se strašení vydařilo, a tak
nezbývá než poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě. Doufám, že zúčastnění nelitovali, že přišli,
a příště přijdou zas.
Iva Naušová - Chechty

poZvánka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
12.30 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Středa:
Čtvrtek:

Novinky na policích

PRO DOSPĚLÉ:
Oates, J.C. – Hrobařova dcera, Kubátová, T. – Nášup,
Žáček, J. – Papírové růže, Viewegh, M. – Povídky
o lásce, Austin, P. – Něco na bolest, Shaw, P. – Údolí
lagun, Černík, Z. - Louh na báby, Tomešová, M. –
Matky, upracovaní andělé, Kmenta, J. – Kmotr Mrázek
III, Puzo, M. – Sedm katů z Mnichova, Palmer, M. –
Významný pacient, Kessler, L. – Hlídka smrti
Historie: Cérésa, F. – Raněná hraběnka, Dvořák, O.
– Past na královnu, Montefiore, S. – Sašenka, Plaidy,
J. – Přísaha na volavku, Austen, J. – Láska a přátelství,
Harrod-Eages, C. – Válečné pole (Dynastie Morlandů),
Vondruška, V. – Pečeť smrti,
Romány pro ženy: Drake, S. – Vikingova žena, Cartland, B. – Láska na útěku, Medeiros, T – Skandální
noc, Henley, V. – Vzrušení, Enoch, S. – Výzva k hříchu,
Roberts, N. – Zaváté stopy, Center, K. – Všechno zlé
je k něčemu dobré, Pittnerová, V. – Z lásky mateřské,
Johnson, S. – Vábivý jako hřích
Detektivky a thrillery: Whiton, H. – Konec záletné
lady, Gran, S. – Pojď blíž, Chalupová, L. – Vosí hnízda,
Läckberg, C. – Ledová princezna, Moravcová, J. – Smrt
nenosí brýle, Cattaneo, C. – Mrtví beze jména, Peters,

E. – Ztracený Thomas , Reich, Ch. – Pravidla zrady,
Fielding, J. – V pavučině vztahů, Kellerman, J. – Kosti,
Morrell, D. – Bludičky, Dibdin, M. – Krysí hnízdo,
Dobrodružná literatura:
L´Amour, L. – Psanec, Cubeca, K. – A bůh mlčel,
Naučná literatura: Pinske, J. – Orchideje, Babica, J. –
Babicovy dobroty, Sacher, R. – Válka celebrit, Čermák,
J. – Slovník latinských citátů, Vigué, J. – Mistři světového malířství, Tetzaghi, D.C. – Vánoční dekorace,
Lemonie, C. – Divy světa 1001fotografií, Desmoulis, V.
– Květinové dekorace, Toušlová, I. – Toulavá kamera 9,
Pejčoch, I. – Útěky za železnou oponu,
PRO DĚTI
McCombie, K. –Dóóóst dobrej stresík, Lawrenc, C. –
Lupiči z Ostie, Brezina, T. – Pomsta železných havranů,
Smith, L.J. – Upíří deníky - Probuzení Souboj, Sekora,
O. – Ferda Mravenec v cizích službách, Disney, W.
– Svět medvídka Pú, Pritchwrd, L. – Jak mluvit koňskou řečí, Deary, T. – Bombardovaní Britové, Stínil,
L. – Střípky lásek, vášně a sexu, Bryant, B. – Dívky
v sedlech 34, Flanagan, J. – Hraničářův učeň, Miler, Z.
– Krtek a Vánoce, Sevilla, P. – Velká kniha dobrodružných příběhů, Francková, Z. – Úhel pohledu,

Krásné Vánoce
a šťastný Nový rok
přejí knihovnice

AKCE A POŘADY MKS
PROSINEC 2009
čtvrtek 10. - 23. 12. ....... ve výstavní síni Panský dům

středa 9. 12. od 19.00 hod. ......................... v sále kina

- vánoční výstava prací
dětí z MŠ Školní, Zahradní
a družiny při ZŠ Kynšperk
- vernisáž 10. 12. od 15.30
hod.

Dvě aktovky klasika ruské divadelní tvorby
Antona Pavloviče Čechova - MEDVĚD A
NÁMLUVY
- divadelní představení
- divadlo z Františkových Lázní
- vstupné 50,- Kč
- předprodej vstupenek od 23. 11. v kině

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

SVATBA NA RUSKÝ ZPŮSOB

kultura
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sobota 12. 12. od 17.00 hod. ...................... v sále kina

Z NEBE DO PEKLA

- divadelní představení
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 23. 11. v kině

čtvrtek 17. 12. od 19.00 hod. ......................... v kostele
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

CORNI DI EGRA

- Adventní melodie v podání Česko – německého
souboru loveckých rohů v Es ladění
- vstupné 60,- Kč
- předprodej vstupenek
již v kině

PŘIPRAVUJEME AKCE MKS LEDEN 2010 ..............
úterý 5. - 30. 1. .............. ve výstavní síni Panský dům

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE

JAROSLAV TIŠER
- výstava PF (novoročenky)
- vernisáž 5. 1. 2010 od 17.00 hod.
úterý 5. 1. ..................... ve výstavní síni Panský dům

Přednáška – THAJSKO

- přednáší Jaroslav Tišer od 17.30 hod.

sobota 16. 1. od 20.00 ............... v zimní zahradě kina

10. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří

Cyklus přednášek
o tibetském buddhismu
1. prosince bude v Městském domě dětí a mládeže Sluníčko v Aši od 18 hod zahájen cyklus
přednášek o tibetském buddhismu Diamantové
cesty. V rámci cyklu proběhnou celkem čtyři
přednášky, během nichž se posluchači seznámí
se základy buddhistického učení nebo si budou
moci vyzkoušet krátkou meditaci. Přednášky
se uskuteční také v Mariánských Lázních (3. 12.
od 18 hod, Domov dětí a mládeže Dráček), Sokolově (8. 12. od 18 hod, Salónek Městské knihovny)
a Chebu (9. 12. od 18 hod, Divadelní klub D).
Kontakt: Daniel Slavík, tel. +420 723720100,
e-mail: slavikfm@seznam.cz, url: www.bdc.cz

kIno
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2009

úterý 1. 12. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

další. Česko/ Slovensko/ Irsko, MN 15, vstupné
55,- Kč , délka 86 min.

Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka
světa spojuje tento animovaný příběh, který
vypráví o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří
se znají jen prostřednictvím svých dopisů. Mary
Daisy Dinkle, baculaté osmileté holčičky žijící
na předměstí australského Melbourne a Maxe
Horowitze, velmi obézního čtyřiačtyřicetiletého
Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího
Aspergerovým syndromem. Film sleduje Maryino
dospívání a Maxův přechod ze středního k pozdnímu věku a objevuje mezi nimi silné pouto, které
překoná o hodně víc, než obvyklé kamarádské
vzestupy a pády. Hrají: Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana a další. Animovaný /
Komedie / Drama /Austrálie, MN 15, vstupné 55,Kč, délka 92 min.

úterý 8. 12. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MARY A MAX *

PAMĚTNICE *

Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou různých osobností.
Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech
na školním srazu , nepochybně posledním, tváří
v tvář spolužačce Milušce Bínové. Bínová, kdysi
nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí po letech
do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z
jejích spolužáků jí kdysi zničil život. Hrají: Libuše
Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík,
Vladimír Brabec, Vlado Štancel a další. ČR, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 105 min.
čtvrtek 10. 12. .........................................ve 20.00 hod.

MUŽI V ŘÍJI *

čtvrtek 3. 12. ...........................................ve 20.00 hod.

LIŠTIČKY *

Au pair Alžběta (23) se zoufale snaží vytvořit
si svůj nový domov v Irsku tím, že si chce najít
chlapa za každou cenu. Částečně proto, že její skutečný domov na Slovensku bude brzy srovnán se
zemí kvůli nové dálnici, ale hlavně má své osobní
důvody. Její starší sestra Tina (27), zasnoubená
s Irem Stevem (30), jí chce pomoct, cítí, že jí to
dluží. Alžběta ale její pomoc kategoricky odmítá
a zdá se, že na idylický bezstarostný život Tiny se
Stevem žárlí. Hrají: Réka Derzsiová, Rita Banci,
Aaron Monaghan, Jitka Josková, Jonathan Bornea

Příběh se odehrává v malé jihomoravské vesnici
Mouřínov, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát
se obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v
obci konalo mistrovství Evropy v této ojedinělé,
avšak zajímavé disciplíně. Obec žije přípravami,
ale nejen jimi. Souběžně s nimi se rozvíjejí zřejmé
i nevyslovené vztahy obyvatel, a jak přípravy
ovlivňují jejich život, tak jejich vztahy ovlivňují
průběh příprav. Hrají: Jaromír Hanzlík, Igor Bareš
Jaroslav Plesl a další. ČR, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 114 min.

kIno
úterý 15. 12. ............................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

ULOVIT MILIARDÁŘE *

Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté,
novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od
náboženství. Na úspěšného podnikatele Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž.
Atmosféra zhoustne natolik, že si do něho může
každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cítí, že
by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by se,
že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spásný nápad… Hrají:
Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl,
Kateřina Sedláková a další. ČR, MP, vstupné 55,Kč, délka 88 min.
čtvrtek 17. 12. .........................................ve 20.00 hod.

PROROCTVÍ *

V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové základní školy požádána skupina studentů, aby nakreslila obrázky, které budou uloženy
do zvláštního pouzdra a uschovány pro budoucí
generace. Ale jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných
čísel. O padesát let později nová generace studentů zkoumá obsah pouzdra a dívčin mystický
vzkaz skončí v rukou mladého Caleba Koestlera…
Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne a další. USA, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 121 min.
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úterý 22. 12. ............................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

2 BOBULE

Film 2Bobule je pokračováním úspěšného českého
filmu Bobule. Hlavní hrdina Honza (alias Kryštof
Hádek) se vrací po několika letech z vězení, kde
si odpykával trest za podvody s nemovitostmi.
Na moravských vinicích se opět setkává se svou
dívkou Klárou (Terezou Voříškovou). Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer a
další. ČR, MP, vstupné 70,- Kč, délka 93 min.
PŘIPRAVUJEME ..........................................................
PROGRAM KINA NA LEDEN 2010

PROTEKTOR, NOVÝ MĚSÍC, 2010

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

Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, s.r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 352 683 061, 352 683 114
www.smkynsperk.cz

Nabízíme pronájem mechanizace
Nabíz

Pronájem plošiny:

Pronájem Terexu:

Kontejnery s nosností 5 tun a 7 tun
Pronájem kontejneru:

590,- Kč / hod

170,- Kč / 15 min

95,- Kč / den

včetně obsluhy

včetně obsluhy

Svoz komunálního odpadu pro
obce, ﬁrmy i soukromé subjekty

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 5. 2009

OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
VÝMĚNA OLEJE, BRZDOVÝCH DESTIČEK, VÝMĚNY SPOJEK,
OPRAVY TLUMIČŮ, FILTRŮ, PŘÍPRAVY NA STK ATD.

Práce mechanika

199,Kč / hodinu

Ruční mytí

od

59,-

 Dále provádíme tyto práce
elektro

zednické

pokrývačské

klempířské

truhlářské

 Kontakty
Středisko Správa
Středisko Údržba
Středisko Tech. služby
Jednatel společnosti

sklenářské

zámečnické vodoinstalatérské

Příjem objednávek
pí. Dudíková - 775 736 606
p. Valenta - 775 736 607
p. Dusík
- 775 736 612
p. Pokluda - 602 166 090

 Renata Hronová
 Tel. - 352 683 061
 Mob. - 775 736 610

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová,
Bc. Roman Říha, René Bolvari. Redakce: Bc. Markéta Slámová, Jana Tomsová. Přispěvatelé: zaměstnanci Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří, MKS, školy, vedoucí sportovních klubů, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad – podatelna, Jana A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, 357 51. E-mail: zpravodaj@kynsperk, tel.: 725 043 845
Uzávěrka příspěvků je vždy 15.v měsíci.Za obsah příspěvků ručí autoři.Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Prosincové číslo vychází 30.11. 2009
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MÁTE ZATEPLENO,
NEBO SE CHYSTÁTE ZATEPLOVAT ?
Odhalíme tepelné úniky z Vašich
panelových domů, bytů, rodinných domů,
průmyslových objektů apod.
Nabízíme:
 PROVEDENÍ SNÍMKŮ
TERMOKAMEROU
 VYHODNOCENÍ
STÁVAJÍCÍHO STAVU
 KONTROLU
PROVEDENÉHO
ZATEPLENÍ
 NÁVRHY
NEZATEPLENÝCH
OBJEKTŮ
 ZAJIŠTĚNÍ DOTACE
 VYPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
 VYPRACOVÁNÍ AUDITŮ A ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ
 TECHNICKÝ DOZOR NA STAVBĚ
 VÝBĚR DODAVATELE
 KOMPLETNÍ INVESTORSKO – INŽENÝRSKOU
ČINNOST

REPRESENT

inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.

Kontakt:
represent@atlas.cz
Tel. 775 956 948
Chelčického 492,
356 01 Sokolov

příloHa - InZerce
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Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov
tel. 603 452 704
fax 352 688 691
IČO : 252 47 107 DIČ : CZ 252 47 107

STAV s.r.o.

ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
S PODPOROU PROGRAMU



V rámci zateplení Vašeho objektu Vám zajistíme dotaci dle
Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
programu Zelená úsporám, v souladu s TNI 73 0330.
NAŠE FIRMA ZAJISTÍ :
-

Vypracování odborného posudku
Vypracování projektové dokumentace pro přiznání dotace
Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
Vypracování žádosti na SFŽP – OBDRŽÍTE až 1.050,- Kč/m2 obytné plochy
Vypracování rozpočtu a výkazu výměr
Zajistíme realizaci
Výkon autorského dozoru ( v souladu s §152 Stavebního zákona )
Výkon technického dozoru stavebníka (v souladu s §152 Stavebního zák.)
Zajistíme financování

V souladu s přílohou č. II/4 směrnice MŽP č. 9/2009 lze obdržet i dotaci na vypracování
posudku a projektové dokumentace. V praxi to znamená, že po splnění podmínky
vypracování posudku a projektu do 31.03. 2010 nebo do vyčerpání limitu 50 mil. Kč je
posudek a projekt pro přiznání dotace ZDARMA. Platíte pouze DPH.

UŠETŘÍTE AŽ 40 % NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Vaše veškeré dotazy odpovíme na tel.: 603 452 704,
nebo osobně na Vaší schůzi společenství vlastníků.

příloHa
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009

(upravená verze)

č. 364

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.

č. 366

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce s XXX na období od 22. 10. 2009
do 31. 12. 2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení města. Dohoda o provedení práce tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 367

3. s t a n o v í

že, vyhrazení trvalých parkovacích míst bude dále praktikováno
pouze ve vážných a odůvodněných případech, zejména pro držitele
průkazek ZTP a ze závažných zdravotních či sociálních důvodů na
doporučení příslušného orgánu a

4. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit změny dopravního značení,
zveřejnit v Kynšperském zpravodaji informaci o této změně systému
a informovat dopisem subjekty a osoby, jimž byla trvalá parkovací
místa dosud vyhrazena.

č. 372

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa v ulici Dlouhá v Kynšperku nad Ohří a

2. u k l á d á

Rada města Kynšperk nad Ohří

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady
města.

rozsudek ve věci XXX a

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í
2. u k l á d á

starostovi neprodleně pozvat právní zástupkyni města v tomto soudním sporu a svolat mimořádné jednání rady města.

č. 368

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského
kraje a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 369

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. j m e n u j e

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurzní komisi pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky příspěvkové
organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres
Sokolov, příspěvková organizace, XXX,

2. p o v ě ř u j e

funkcí tajemníka konkurzní komise: Bc. Pavlu Cibovou – zaměstnanec zřizovatele a

3. u k l á d á

tajemníkovi konkurzní komise seznámit členy konkurzní komise
s jejich jmenováním, místem a časem konání jednání komise a programem jednání.

č. 370

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Nařízení obce číslo 1/2009 o změně nařízení obce číslo 2/2008 o zimní
údržbě místních komunikací ve městě Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhlášení tohoto nařízení obce.

č. 371

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o kapacitě a možnostech parkování ve městě, zvláště v hustěji zabydlených lokalitách (U Pivovaru, Nám. SNP, centrum) a počtu
stále přibývajících žadatelů o vyhrazení trvalého parkovacího místa,

2. r u š í

stávající systém záborů veřejného prostranství k vyhrazení trvalých
parkovacích míst v celém městě Kynšperk nad Ohří, kdy vyhrazení
trvalého parkovacího místa nebylo omezeno důvodem vyhrazení ale
kapacitními možnostmi dané lokality,

č. 373

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č.
832/3 v k. ú. Kynšperk nad Ohří mezi XXX a Městem Kynšperk nad
Ohří, IČ: 00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 374

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. d o p l ň u j e

své usnesení č. 185 ze dne 27. 05. 2009 a to v bodě 1. schvaluje v řádku
druhém za text o výměře cca 50 m2 o tento text: „a části pozemku p.
č. 459-PK 1317 (ostatní plocha) o výměře 0,19 m2“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit doplnění směny na úřední
desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 375

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky pro
zahradu č. 57 v zahrádkářské osadě č. 5a užívanou XXX na části
pozemku parc. č. 1246/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří, zastoupený Ing.
Josefem Baronem, do 31. 12. 2012.

č. 376

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

A) s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) odstranění havárie kanalizační přípojky na parc. č. 20/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří domu č.p. 178-180 Dlouhá ul. v Kynšperku nad
Ohří pro společenství vlastníků bytových jednotek čp.178-180,
b) tlaková kanalizační přípojka rodinného domu na parcelách č.
p. 1556 – ostatní plocha (ostatní komunikace) a parc. č. 1276/1
(ostatní plocha – jiná plocha) obě v k.ú. Kynšperk nad Ohří pro
XXX,
B) s realizací stavby na pozemku sousedícím s pozemky ve vlastnictví
města:
a) dřevěného plotu osazeného na betonových sloupcích okolo
pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří ve vlastnictví XXX,
b) stavba plynové kotelny pro dům Jana Jiskry č.p. 369 – 370, Kynšperk nad Ohří na sousedním pozemku p.č. 1276/6 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
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2. p o v ě ř u j e

č. 382

starostu podpisem souhlasů.

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

č. 377

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v ulici Zámečnická XXX v Kynšperku nad Ohří
do nájmu XXX na dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve
výši XXX a

2. u k l á d á

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

č. 378

a) pronájem části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o
výměře 285 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý
travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří ze dne 18. 03. 2009, uzavřenou s XXX dohodou ke dni 31. 10. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy
na dobu neurčitou s účinností od 01. 11. 2009 a dohodu o ukončení
nájmu ke dni 31. 10. 2009.

č. 383

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. u k l á d á

a) pronájem části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o
výměře 320 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý
travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří ze dne 03. 01. 2000, uzavřenou s XXX dohodou ke dni 31. 10. 2009 a

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. XXX v
Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 1 rok s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši XXX a
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města vybranému žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 379

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.XXX v domě čp. XXX v ulici
Zámečnická s nájemcem XXX na dobu určitou 1 rok, a to od 2. 1.
2010 do 31. 12. 2010 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci
bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 380

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy
na dobu neurčitou s účinností od 01. 11. 2009 a dohodu o ukončení
nájmu ke dni 31. 10. 2009

č. 384

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost XXX o prominutí platby za využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v období leden – červen 2009, kdy již
podnikatelskou činnost na území města Kynšperk nad Ohří neprovozoval a

2. s o u h l a s í

Rada města Kynšperk nad Ohří

s odpisem účetní pohledávky XXX.

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. M. Gorkého čp. 562
v Kynšperku nad Ohří za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 5. 11. 2009
- výše nájemného 616,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René B o l v a r i v.r.
starosta

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru na dobu 15-ti dnů na úřední desce města.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 4. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 48

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové
příjmy se navyšují o 301,09 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 15,04 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 58.423,61 tis.
Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65.718,17 tis. Kč, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna
stavu na bankovních účtech) o 286,05 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9.033,66 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 49

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací založených
městem Kynšperk nad Ohří s účinností od 04. 11. 2009.

č. 50

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu smlouvy Spolku Městské hudby Kynšperk nad Ohří, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 51

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávek zrušené příspěvkové organizace Technické služby
města Kynšperk nad Ohří XXX.

č. 52

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

příloHa

strana 5

přechod vlastnického práva k části pozemku parc. č. 785 – zahrada
o výměře 142 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří (dle GP č. 1166-11/2009
pozemek parc. č. 785/2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří) z majetku České
republiky – Pozemkový fond ČR, IČ: 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupený vedoucím územního pracoviště
Pozemkového fondu ČR, se sídlem Nádražní 11, 356 01 Sokolov, paní
Ing. Hanou Černickou do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ:
00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad
Ohří na základě zákona č. 172/1991 Sb.

č. 53

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 84/5 (ostatní plocha) o výměře cca 4 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 203,-Kč/m2.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René Bolvari
starosta v.r.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
ze dne 4. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 385

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30. 9. 2009 těmto příspěvkovým organizacím:
Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
Základní škole Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540,
Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511,
Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, Nám. SNP
389 a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 30. 9. 2009 hospodářské činnosti
města.

č. 386

zákona č. 183/2006 Sb., mezi Městem Kynšperk nad Ohří, zastoupeným starostou René Bolvarim a XXX a

2. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu smlouvy.

č. 391

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) stavbou dočasné boudy na nářadí na zahradě parc. č. 644/41 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří, stavěné XXX,
b) stavbou přípojky nízkého napětí na parc. č. 828/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří pro nově budovaný rodinný dům XXX a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasů a smlouvy o právu provést stavbu.

č. 392

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

výsledky veřejnosprávních kontrol a výsledek kontroly provedené dle
smlouvy těchto příspěvkových organizací a společnosti:
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540,
Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511,
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., Chebská 697 a

odpis pohledávky Města Kynšperk nad Ohří za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. XXX v domě v ul. Nádražní v Kynšperku nad
Ohří ve výši XXX po zemřelém nájemci XXX a

1. b e r e n a v ě d o m í

2. u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací a jednateli společnosti Správa
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. neprodleně zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou a tato opatření předložit při následné
kontrole.

č. 387

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

položkovou změnu rozpočtu roku 2009 Mateřské školy Školní 525,
Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 389

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

smlouvu č. V-8014/SO/2009 o výpůjčce mezi Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Sokolov, Chebská 282 a Městem Kynšperk nad Ohří, zastoupeným starostou René Bolvarim a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy č.V-8014/SO/2009 (naše ev. č. 152/2009).

č. 390

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

smlouvu o udělení souhlasu s realizací stavby „Úprava VO Sokolovská
ulice, Kynšperk nad Ohří“, uzavřenou ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a)

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit rozhodnutí rady města Správě
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. nejpozději do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 393

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák pro zaslání
poslední upomínky před podáním žaloby a následné podání žaloby
na dlužnou částku XXX bytu č. XXX ul. J. K. Tyla, který je majetkem
města a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Advokátní kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o. do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 394

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX s nájemcem XXX na
dobu určitou 2 roky a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci
bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 395

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na Náměstí 5.
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května s nájemcem XXX na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2009
do 30. 11. 2011 a navýšení ročního nájemného úměrně k míře inflace
publikované Českým statistickým úřadem pro dané období a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci
nebytového prostoru a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 396

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru v ul. M. Gorkého v Kynšperku nad
Ohří XXX za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 5. 11. 2009
- výše nájemného 616,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 398

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

předání majetku – knih a DVD, získaného bezúplatným převodem od
HZS Karlovarského kraje Základní škole Kynšperk nad Ohří.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

Usnesení
z mimořádného jednání rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 399

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. r o z h o d l a

podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově spisová
značka: 15 C 18/2009 ze dne 13. října 2009.

Ing. Josef Baron
René B o l v a r i
místostarosta v.r.
starosta v.r.
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Rady města Kynšperka nad
Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. V přehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporučující.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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PLASTOVÁ OKNA ŠESTIA SEDMIKOMOROVÁ,
NĚMECKÝ PROFIL GEALAN
STAVEBNÍ HLOUBKA 74 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
OD 0,7 DO 2,8 W/m2
VELKÁ ŠKÁLA BAREV
CELOOBVODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPETY
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
p o – pá

8 –17

Boženy Němcové 1766
(naproti Komerční bance), 356 01 Sokolov
mobil: 739 527 700-3, tel., fax: 352 605 761
www.variowin.cz, e-mail. info@variowin.cz
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