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Z města

V tomto čísle také najdete...

Sadové úpravy části náměstí SNP
V letošním roce proběhla první etapa sadových
úprav náměstí SNP. Sadové úpravy včetně navržení nových cestiček v rámci zelených ploch náměstí navrhla dendroložka Ing. Milena Nováková.
Nový návrh úprav zahrnuje vysazení jednak
listnatých a jehličnatých dřevin, dále sakury
a keře. Nová výsadba tak postupně nahradí
stávající, někdy již přestárlé dřeviny.
Vzhledem k finanční situaci města byla letos
realizována první etapa úprav v dolní části
náměstí. Na tuto část získalo město finanční
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dotaci od Nadace ČEZ ve výši 188 600,- Kč.
O tuto dotaci jsme zažádali již na jaře letošního roku, ale jelikož procesy kolem schvalování takovýchto dotačních peněz trvají většinou
delší dobu, povedlo se žádané peníze získat
až v měsíci listopadu. I přes krátkou dobu
na realizaci akce se nám podařilo zajistit firmu
pro dodání a osazení keřů tak, abychom získané peníze nemuseli vracet, ale zároveň je
účelně využili na náš záměr.
Osázen byl vrchní záhonek, kde rostly mezernatě keříky růží a spodní část plochy nad
parkovištěm. Vysazeno bylo celkem 2 300
kusů sazenic keřů ptačího zobu, tavolníku,
meruzalky a svídy. V současné době vzhledem k ročnímu období osazené plochy tolik
nevyniknou, ale věříme, že na jaře se ukáží
v plné své kráse.
Bc. Radomíra Kiclová,
referentka majetkového odboru

Třídění odpadů
Na území města Kynšperk nad Ohří máme
v současnosti 31 míst na tříděný odpad. Jsou
to kontejnery na sklo, papír a plast, které pravidelně vyváží firma A.S.A.
Vzhledem k potřebám občanů se tato místa
od příštího roku rozšíří o další čtyři a máme vytipována i další. Problémem v tomto je ovšem
místo, kde kontejnery uložit, aby nepřekážely a byly přesto funkční. Kapacita a možnosti
firmy A.S.A., protože tuto službu poskytuje
i jiným organizacím a městům. Pak je to hlavě
cena, která zatíží městskou pokladnu za vybudování a svoz, činící částku kolem 2000,- Kč
za jeden kontejner a rok. Cena je ovšem závislá na způsobu třídění a je pravda, že v tomto máme jako občané stále co zlepšovat.

Jedná se zejména o třídění plastů, kde nestlačené láhve značně snižují kapacitu kontejneru,
za pár dnů již tyto kontejnery přetékají a plasty
se povalují všude kolem. Lidé pak z důvodu
přeplněnosti těchto kontejnerů své vytříděné
plasty odhazují do netříděného odpadu, který
se pak taktéž musí častěji vyvážet. Hlavně však
je to nesprávné třídění, které zapříčiní, že firma
vyvážející tento tříděný odpad ani neodveze,
nebo naúčtuje za toto mnohem větší částku.
Snažme se, abychom v tomto novém roce,
kdy je ekonomická situace stále těžší, nezatěžovali městskou pokladnu a hlavně aby naše
město bylo krásnější.
Zdeněk Šidlo,
referent majetkového odboru
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Polní cesty

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:

Investice MZe ČR, Pozemkového úřadu
Sokolov, která je spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, v rámci opatření I.1.4. Pozemkové
úpravy – z Programu rozvoje venkova.
30. listopadu 2011 ukončila bss Báňská stavební společnost Sokolov stavební práce
na nových a rekonstruovaných polních cestách zpřístupňujících pozemky ve dvou katastrálních územích. Rozsah prací byl proveden
podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú Dolní Pochlovice a k.ú.
Liboc, z března roku 1999.
Realizační projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář P-TIP, Ing. Ivana Škulavíka Sokolov a technický dozor investora práce
vykonávalo Konsorcium INVENCE Sokolov.

- malometrážní byt č. 7 o velikosti 2+kk,
o výměře 45,35 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 882,
Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na 65,00 Kč/
m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.

Celkem bylo v letošním roce zrealizováno
cca 2.160 délkových metrů rekonstruovaných
a nových polních cest, z čehož 170 m má travnatý povrch, 1.235 m je štěrkových a 755 m je
s asfaltovým povrchem. V k.ú. Liboc byl nahrazen nevyhovující přejezd přes Libocký potok
novým mostkem. Rekonstrukce a výstavba
nových polních cest zajistila přístup k doposud
těžko dostupným územím a navázala na již
hotové polní cesty zrealizované v předchozích
letech o délce 967 m.
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Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:

Jedná se o tyto polní cesty, stavební objekty ( SO):
- SO 03 – Vedlejší polní cesta na p.p.č. 110/4
v k.ú. Liboc
- SO 05 – Vedlejší polní cesta na p.p.č. 157
s hospodářskými sjezdy a mostkem přes Libocký potok v k.ú. Liboc
- SO 23 – Vedlejší polní cesta na p.p.č. 149/6
s hospodářským sjezdem v k.ú. Liboc
- SO 31 - Vedlejší polní cesta na p.p.č. 98
v k.ú. Dolní Pochlovice
- SO 14 – Vedlejší polní cesty na p.p.č. 110/5,
110/8 s hospodářským sjezdem v k.ú. Dolní
Pochlovice
Ve čtvrtek 8.12. 2011 se uskutečnila kontrolní prohlídka před vydáním Kolaudačního souhlasu u nových polních cest. Po ukončení kolaudačního řízení bude celé dílo protokolárně
předáno k užívání Městu Kynšperk nad Ohří.
Na přiložených fotografiích jsou zrealizované
polní cesty a na fotografiích mostku přes Libocký potok jsou patrné rozdíly mezi stavem
před a po ukončené realizaci.
Robert Vacek
referent majetkového odboru

- nově zrekonstruovaný nebytový prostor
v přízemí objektu č.p. 501 v Zámečnické ulici,
Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
+ nárůst o každoroční inflaci, platby za služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p. 386
v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře
211,40 m2, výše nájemného bude stanovena dle

způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci,
platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného minimálně 616,-- Kč/m2/
rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny
samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání.
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
• záměr prodeje čtyř částí pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák). Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů. Bližší informace Vám budou poskytnuty na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

• záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města Kynšperka Nad ohří
- pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2
- pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 853 m2
- vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, město Kynšperk nad Ohří, Truhlářská ulice
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.
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OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Z města

vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, město Kynšperk nad Ohří, Truhlářská ulice

Pozemky určené k prodeji - Truhlářská ulice
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily 23. listopadu, 5. prosince
a 21. prosince 2011 si můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na městský úřad – rada města – usnesení rady.
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pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 853 m2

Upozornění pro vlastníky nemovitostí
Pochůzkou městem bylo zjištěno, že řada nemovitostí na území města je označena čísly
domovními v nesprávném provedení. Některé
budovy jsou opatřeny domovními čísly v ozdobném či uměleckém provedení apod. Kupříkladu některá společenství vlastníků po zateplení domu a opravě fasády neoznačí dům
čísly domovními dle určení Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří, tedy barevně rozlišenými
cedulemi. Proto si dovolujeme vlastníky nemovitostí upozornit, že v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, je každý vlastník povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
V každé obci by označení budov, čímž se myslí jejich číselné označení čísly popisnými, popř.
orientačními či evidenčními, mělo být, pokud
jde o jejich barvu a provedení jednotné.
Jednotné označení budov v obci má důležitý
význam. Díky jednotnému označení budov se
např. složky Integrovaného záchranného systému mohou v obci lépe orientovat. Vlastníci
by tedy měli dbát pokynů městského úřadu
a označovat budovy domovními čísly dle určení úřadu nikoliv dle svého vlastního uvážení. Je vhodné, aby domovní cedule s vyobrazením domovního čísla, byly z trvanlivého
materiálu, např. plechu opatřeného smaltovaným povlakem (vyrábí smaltovny).
Čísla jiného provedení (ozdobná nebo umělecky ztvárněná) mohou být na budově umístěna podle vůle vlastníka kdekoliv, avšak vždy
jen tehdy, pokud jsou na viditelném místě
umístěna čísla dle určení Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Označení budov na území města
Kynšperk nad Ohří
- Čísla popisná se v Kynšperku nad Ohří
označují bílým písmem na červený podklad.
- Čísla orientační bílým písmem na modrý podklad.
- Čísla evidenční bílým písmem na zelený
podklad.

Vzor označení budovy číslem popisným a orientačním v Kynšperku nad Ohří

Obvyklé rozměry domovních cedulí
200 mm

160 mm
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Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná z veřejné komunikace. Dále platí, že čísla orientační
se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným. K číslování se užívá arabských číslic,
u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.
Prosíme tedy všechny vlastníky, aby zkontrolovali stav označení svých nemovitostí
a uvedli jej do souladu s pokyny Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Policie ČR

cích, ve znění pozdějších předpisů, uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10.000,- Kč.
Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle ust. § 58 odst.
1 zákona o obcích, uložit pokutu až do výše
10.000,- Kč pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
za správní a sociální odbor
Pavla Cibová

Pokud nebudou výše uvedené povinnosti
splněny, může obec podle ust. § 47b odst.
1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-

Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané, dovolte, abych Vás seznámil
s některými případy a činnostmi, řešenými
policisty Obvodního oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří. Naše obvodní oddělení v měsíci říjen a listopad 2011 přijalo a prošetřovalo
celkem 18 případů pro podezření ze spáchání
trestného činu a to:
- 1 případ krádeže několika desítek elektrotraf
osvětlení na železniční trati poblíž stanice
Kynšperk n/O.
- 1 případ krádeže vloupáním do bytu přes pootevřené okno, kdy pachatelka byla policisty
vypátrána a bude se ze svého jednání zpovídat u soudu.
- 1 případ krádeže vloupání do zahradní chatky v Kynšperku nad Ohří, kdy případ je stále
v šetření, a po pachatelích pátráme.
- 1 případ sprejerství, kdy došlo k pomalování
fasády kostela – případ je stále v šetření
- 1 případ nebezpečného vyhrožování mezi
vězni věznice Kynšperk nad Ohří
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- 1 případ poškození laku zaparkovaného motorového vozidla v Libavském Údolí, kdy pachatelé byli policisty vypátráni a zjištěni.
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, kdy řidička se bude ze
svého jednání zpovídat u soudu a delší dobu
nebude moci řídit motorová vozidla.
- 2 případy zanedbání povinné výživy, kdy si otcové jaksi pozapomněli plnit své povinnosti.
- 1 případ krádeže vloupáním do sklepa, ze kterého pachatel odcizil 3 horská kola. Případ je
stále v šetření a po pachatelích stále pátráme.
- 1 případ krádeže peněz v bytě, kdy jako pachatel byl nakonec zjištěn příbuzný z rodiny.
- 1 případ výtržnictví před restaurací B-Club,
kde došlo k napadení mezi hosty zábavy. Případ je stále v šetření a policie zjišťuje okolnosti a následky jednání účastníků.
- 1 případ řízení motorového vozidla řidičem,
který dosáhl v bodovém hodnocení 12 bodů
a byl tzv. vybodovaný. Tento řidič se svým
jednáním dopustil trestného činu Maření výko-

nu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337
odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.
- 2 případy vloupání do nádrže zaparkovaných
nákladních automobilů, kdy po pachatelích
stále pátráme.
- 1 případ výtržnictví a pokusu ublížení
na zdraví, kde policie zjišťuje okolnosti a následek jednání osoby, která na veřejnosti fyzicky napadla další osobu.
- 1 případ krádeže odstaveného přívěsného vozíku, kdy pachatel využil nezajištěného vozíku
a tento odcizil. I po tomto pachateli stále pátráme.
- 1 případ poškození motorového vozidla, které
dosud neznámý pachatel úmyslně zapálil, a vozidlo celé shořelo. Případ si převzala služba kriminální policie a vyšetřování a po pachateli pátráme.
Policisté našeho obvodního oddělení také
za měsíc říjen a listopad vyřešili celkem 111
přestupků, předvedli 13 osob, 1 osobu dodali do výkonu trestu odnětí svobody a 1 osobu
na protialkoholní záchytnou stanici. V měsíci říjnu jsme se podíleli na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu
u příležitosti pořádání Lampionového průvodu
v Kynšperku nad Ohří a Libavském Údolí a také
jsme se podíleli na zajištění veřejného pořádku
při demonstracích v Rotavě. Dále jsme v měsíci listopad pořádali 2 dopravně bezpečnostní akce, dále jsme zajišťovali veřejný pořádek
v obci Chlum sv. Máří v souvislosti se srazem
motorkářů. Ve spolupráci s HZS Sokolov, Živnostenským úřadem Sokolov a Městským úřadem jsme provedli kontrolu nočních podniků.

POZOR
Na počátku prosince jsme ve spolupráci s Městskou policií Kynšperk nad Ohří provedli dopravně bezpečnostní akci se zaměřením na bezpečnou přepravu dětí v motorových vozidlech.
Zajímalo nás, zda jsou děti při přepravě řádně
připoutány a zajištěny v zádržných systémech.

Zjistili jsme několik přestupků. Řidičům, kteří
své děti řádně nepoutají, hrozí nejenom bodové ohodnocení v kartě řidiče, ale především
svým jednáním ohrožují život a zdraví svých
dětí. I přesto, že děti převážíte jen kousek
ze svého bydliště ke škole, myslete na to, že
při ranním zvýšeném provozu také může dojít k dopravní nehodě a následky mohou být
hrozivé.
Řidiči a rodiče, myslete na toto riziko a poutejte své děti. Akci budeme určitě opakovat.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s několika předchozími případy
fyzických napadení a dalších událostí bych
velice rád slušné občany města a dalších
obcí ubezpečil, že Policie České republiky
v případě ohrožení veřejného pořádku, je
schopna v poměrně rychlé době nasadit
větší počet sil a prostředků k obnovení
veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti všech slušných lidí. Osoby, které se
dopouští protiprávních jednání, musí počítat
s tím, že proti nim bude užito všech zákonných
prostředků a bude proti nim postupováno razantně a v mezích zákona.
Vzhledem k tomu, že jsme opět zaznamenali
zvýšení majetkové kriminality spočívající v počtu vloupání do sklepů a krádeží zejména horských kol, žádáme občany, aby byli obezřetní
a všímali si osob, které se v domě pohybují.
Zamykejte řádně své domy a vchody do sklepů a nezapomínejte zabezpečit i sklepy samotné. Neváhejte prosím v případě potřeby
volat na bezplatnou linku policie 158.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Městská policie

Různé

Městská policie
Kynšperk nad Ohří řešila od 16. 11. 2011
do 15. 12. 2011 celkem 30 případů protiprávního jednání.
- 25 přestupků proti provozu na pozemních
komunikacích, kdy v tomto měsíci převážně
řidiči porušovali ustanovení § 4 písm. c); § 25
odst. 1 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Těm, co neustále porušují své povinnosti řidiče, doporučuji
oprášit své znalosti z výše uvedeného zákona.
Možná se budete divit, co vše je taxativně vyjmenováno za porušení Vašich povinností J.
Někteří přestupci se již setkali s tím, jak dokážeme zabezpečit jejich vozidlo proti krádeži, a to formou nasazeného technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
(TPZOV – botičky). Výhodou je, že Vám vozidlo nikdo neodcizí, ale každá legrace něco
stojí.
- 4 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy v obou
případech se jednalo o kouření na místech
zákonem zakázaných viz. zákon č. 379/2005
Sb., (tabákový zákon).
- Doručování písemnosti pro potřebu Dopravně
správního odboru Ostrov, součinnost při provádění sociálního šetření v rodinách s úřednicemi
sociálního odboru.

- Odchycení tří toulavých psů, kdy dva psi byli
předáni svému majiteli a jeden pes byl odvezen do útulku (Útulek Pavlinčina fauna, viz.
odkaz www.facebook.com).
- Nad některými věcmi zůstává zdravý rozum
stát. Vezměte si třeba tento případ. Dvě individua, která místo toho, aby si vydělávala poctivou prací, tak raději vymýšlejí, jak rychle přijít
k penězům, a proto za vidinou snadného zisku
se snažili odvézt „nalezený 12 metrový pozinkový sloup“ o váze cca 200 kg na kárce o celkové nosnosti 60 kg. Měli naplánovaný 5 km silový dvojboj ve váhové kategorii do 60 kg, ale
díky všímavým občanům (kterým tímto děkuji)
jsme jejich sportovní výkon předčasně ukončili. Důvodem předčasného ukončení jejich aktivity samozřejmě nebylo jen použití nedovoleného dopingu (vodka a pervitin), ale hlavně to,
že svým jednáním porušili povinnost ohlášení
nálezu dle zákona o přestupcích. Celou věc
jsme řešili ve spolupráci s místním oddělením
PČR, kteří na základě zjištěných skutečností
tento přestupek převzali k dalšímu šetření.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Poděkování
Dovolte mi, abych poděkovala členům Obvodního oddělení Policie České republiky
v Kynšperku nad Ohří za vstřícnost, příjemné
jednání a následné odhalení a dopadení podvodníků.
Naši kynšperští policisté našli a dopadli trojici podvodníků. Ti dne 27. listopadu 2011 při
rozhovoru zneužili důvěřivosti starší osoby.
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Vylákali na ní vysokou částku peněz za převzetí brambor pro sousedy, kteří údajně nejsou doma a mají tyto brambory u nich objednány.
Podvodníci si vše vymysleli, dokonce s dotyčnými sousedy „telefonovali“ a při rozhovoru  
potvrzovali, že si objednané brambory za tuto
vysokou cenu pozdě odpoledne převezmou.

Zásluhou okamžitého zásahu policistů na základě telefonátu byli podvodníci odhaleni, peníze byly náležitě vráceny.
Ještě jednou díky. D.M.
Připojuji se k poděkování členům Policie ČR
a současně děkuji i paní M. za její rychlou reakci, občanskou pomoc a statečnost.
Jsem ráda, že díky tomu, že lidem kolem nás

není hyenismus lhostejný, byl podvod odhalen
a ztráta peněz byla nahrazena.
Nabádám tím starší občany k velké opatrnosti.
Nebuďte důvěřiví, nepouštějte si neznámé lidi
do domů a bytů, nenechte se napálit.
Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka

Setkání seniorů

Poděkování

- rodičům, kteří doprovodili své děti na vystoupení
- Střední živnostenské škole a p. Sokolářovi
za vynikající pohoštění
- radním: Mgr. H. Jandíkové, Mgr. L. Hruškové Bursové a J. Ambrozkové, které se staraly
o pohoštění všech přítomných
- K. Peleškové, která se starala o plné stoly
jídla a pití
- J. Tomsové, která byla průvodkyní, fotografkou, ale i cvičitelkou tance
- F. Kunešovi za hudební doprovod a příjemné
naladění přítomných
- p. J. Bláhové za tlumočení a doprovod při
všech aktivitách celého odpoledne
- Š. Hendrychové a Ing. Palíkovi za poskytnuté zázemí a přípravu sálu
- p. D. Hámorové za zajištění veškerých aktivit
akce
- a zaměstnankyním restaurace Skleník
za rychlou obsluhu při dodání nápojů

Vážení, dovolte mi, abych vám všem, kteří jste
pomohli připravit tuto akci, upřímně poděkovala za velmi krásné odpoledne, které jsem
mohla prožít s našimi i himmelkronskými občany:
- dětem a učitelkám z mateřské školy Školní,
Mateřské školy U Pivovaru
- mažoretkám základní školy a jejich vedoucím

Velmi si vážním vaší spolupráce, bez vás by
tato akce nemohla v takovéto míře proběhnout.
Všichni jste připravili nádherné odpoledne pro
stovku účastníků. Děkuji
Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka

V sobotu 12. listopadu 2011 proběhlo setkání
kynšperských a himmelkronských seniorů.
Program začal exkurzí v karlovarské Becherovce. Součástí byla i ochutnávka 4 druhů
likérů. A tak o veselou náladu již od samého
začátku nebyla nouze. Po příjezdu nás příjemně překvapily svým vystoupením děti z mateřských škol a dvě skupiny mažoretek. Po krátkém občerstvení se vybraní zástupci obou
zúčastnili soutěže Co víš o své partnerské
obci. A skutečně nás překvapili – věděli toho
opravdu hodně. Po vyhodnocení následovala
výuka country tance smíšených dvojic – himmelkronských a kynšperských. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra, účastníci se
dobře bavili. Dokonce se i tančilo a zpívalo.
Setkání bylo skutečně srdečné. Všichni si připomněli již navázaná přátelství.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Různé

Různé

Rozvoj Pečovatelské služby
Vážení přátelé, občané i spoluobčané,
jmenuji se Dana Pavelková a v organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s., pracuji třetím rokem.
Vedením Pečovatelské služby v Kynšperku
nad Ohří jsem pověřena od počátku listopadu
roku 2010.
Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto krátkého příspěvku seznámila se základními informacemi o sociální službě, kterou organizace
Pomoc v nouzi, o.p.s., poskytuje, a která je
vzhledem ke stárnutí veškeré populace nutností.
Rozvoj Pečovatelské služby vnímáme jako
žádoucí z mnoha důvodů jak v současnosti, tak i v době dohledné.
Vážíme si toho, že provozování Pečovatelské služby je nakloněno i město Kynšperk,
jehož zastupitelé nás od počátku aktivně
podporují svým vstřícným jednáním a nezanedbatelným finančním příspěvkem,
za což jim z celého srdce patří náš dík.
Základní informace o PS
Pečovatelská služba je jednou ze služeb sociální péče - § 38 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Provozní a administrativní prostory pečovatelské
služby Pomoc v nouzi, o.p.s. najdete na adrese:
Zámečnická 501, Kynšperk nad Ohří, 357 51.
Pečovatelská služba je službou terénní,
proto je poskytována občanům v jejich domácnostech, a to na území města Kynšperk
i v okolních obcích.
Pečovatelská služba nabízí uživatelům
tyto služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
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• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí
stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Cílovou skupinou uživatelů pečovatelské
služby jsou:
• Senioři a zdravotně postižení, kteří jsou příjemci částečného či plného invalidního důchodu či starobního důchodu, žijící na území
města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích (Karlovarský kraj), jejichž soběstačnost
je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu či
zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat
se o svoji osobu nebo domácnost.
• Rodiny, ve kterých se současně narodily tři
nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská
služba se poskytne i rodinám, ve kterých se
trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí
nebo posudku příslušného orgánu sociálního
zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně
postižené a vyžaduje mimořádnou péči.
Služba není určena občanům, kteří:
• jsou zdraví a soběstační
• jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání
v domácím prostředí
• jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách
• trpí nekompenzovanými psychickými poruchami
• jsou nakažení infekční chorobou
• jsou opakovaně agresivní.

Cílem poskytované služby je posilování klientovy soběstačnosti a co nejdelší prožívání
kvalitního, smysluplného a hodnotného života
ve svém přirozeném prostředí.

Aktuální ceník, stejně jako kontakty na Pečovatelskou službu i ostatní sociální služby,
které poskytuje Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou
k dispozici na www.pomocvnouziops.cz

Úhrady za služby

Do nového roku vám všem přeji jménem
Pečovatelské služby a celé naší organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. nejen pevné
zdraví, ale především milé a chápající lidi
kolem sebe, klid a mír v duši a mnoho pozitivních zážitků, které budou vnášet světlo i radost do vašich dnů a dávat smysl
vašim životům.
Dana Pavelková,
vedoucí Pečovatelské služby v Kynšperku

Výše úhrad za jednotlivé úkony je stanovena
v Ceníku služeb, který schvaluje správní rada
Pomoc v nouzi, o.p.s. a musí být vždy v mezích ustanovení § 6 odstavec (2) písmena a)
– e) vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Pečovatelská služba je sociální služba a není
hrazena ze zdravotního pojištění.

Dopoledne s harmonikou
Chtěly bychom touto cestou poděkovat starostovi Kaceřova, Mírovi Pűchnerovi, za příjemný
zážitek, kdy nám přijel zahrát na harmoniku
do DZR v Kynšperku nad Ohří.
Bylo právě pochmurné listopadové dopoledne, ale "na Zámečku“ to žilo. Pan starosta hrál
jednu lidovku za druhou, naši senioři si rádi
zazpívali a někteří i zatančili. Ohlas byl veliký,
některé dámy nepustili harmonikáře domů dříve, než se s nimi vyfotografoval.

Na otázku, co by pan starosta za své hraní
chtěl, nám odpověděl: "Vůbec nic. Jen doufám,
že budu mít tam nahoře, (následovalo výmluvné
gesto s ukazováčkem nahoru) pár bodíků k dobru.“ My pevně věříme, že bude mít k dobru bodíků mnohem více. Tím spíše, že nám přislíbil ještě před vánocemi další návštěvu s harmonikou.
Mnohokrát děkují
Jiřina Vaculová
Vedoucí Domova se Zvláštním režimem
a pracovnice aktivizace
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Školství

Školství

Den otevřených dveří

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
Den otevřených dveří spojený se
zápisem do mateřské školy pro
školní rok 2012/2013
Přijďte si, děti, hrát, anglickou řeč znát.
Zpívat a tančit budeme, zaplavat si půjdeme.
Do přírody vyrazíme, spoustu událostí zažijeme.
V naší školce rádi přivítáme vás, ať školkou
rozléhá se dětský hlas.
Srdečně zveme 23. 2. 2012 od 9 hodin do
15 hodin k zápisu do mateřské školy U Pivovaru.

Program 23. 2. 2012
9.00 hodin – 15.30 hodin – zápis, otevření mateřské školy pro veřejnost - prohlídka budovy
15.30 – 16.15 hodin - Dětský karneval, vstupné 50,-Kč za dítě,
Doprovod vstup dobrovolný
Srdečně zveme všechny děti z našeho města
a okolí.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci
Milena Valešová, ředitelka; Ivana Vebrová
uč.; Milena Becková, uč.; Alena Kubisová, uč.

Výlet na hrad Hasištejn a do zooparku Chomutov
Ke zpestření činnosti pro děti v době volného
času připravila školní družina a středisko volného času výlet.
Tentokrát jsme jej naplánovali na sobotu 15. října 2011.
Na srazu, který jsme měli u školy se nás sešlo
na plný autobus – děti, babičky, rodiče.
První zastávka byla na hradě Hasištejn. Nachází se na úzkém ostrohu nad hlubokým údolím
Prunéřovského potoka u obce Místo.
Hrad postavil pro krále J. Lucemburského
B. Boreš. K hradu se pochopitelně váže také
pověst:
Rytíř, sídlící na hradě, obdržel od knížete rozkaz, aby sebral vojenský lid a připojil se k výpravě proti loupeživým vpádům Avarů do Evropy.
Před odchodem do boje uspořádal hradní
pán hlučnou hostinu a než odjel, svěřil svoji
milovanou dceru kaplanovi. Přikázal mu, aby
bděl nad jeho dcerou a střežil její nevinnost.
Kaplan slíbil, aniž měl tušení, jak těžký úkol
na sebe bere. Dcera hradního pána, aby za-
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pudila stesk a nudu, pouštěla do hradu mladé rytíře a trávila s nimi dlouhý čas v žertech
a hlučných radovánkách. Marné byly domluvy
kaplanovy.
Uplynulo půl roku a rytíř se stále nevracel.
Dcera se domnívala, že otec v boji zahynul
a zasnoubila se s jedním z nápadníků.
V té době byl boj ukončen, vojsko se slavně

vracelo. Rytíř se na shledání s dcerou moc
těšil. Jaký však byl jeho zármutek, když se
cestou dozvěděl o zasnoubení. Přihnal se
na svůj hrad jako bouře a sháněl se po kapla-

novi. Dostihl ho v hradní kapli, na nic se neptal
a proklál ho svým mečem. Dceru přikázal zaživa na hradě zazdít. Nakonec nechal přivést
svého koně, usedl na něho v plné zbroji a máchl rukou k hloučku zděšeného lidu: „Nemohu
a nechci dále žít.“ Přeskočil hradby v nejnižším místě a zřítil se do hlubiny.
Děti ji s nadšením vyslechly a protože prohlídka byla individuální, tak jsme začali hrad
procházet a hledat možné místo zazdění rytířovy dcery. Jelikož byl hrad zajímavý, členitý
a počasí víc než nádherné, všem se nám tam
líbilo.
Za dvě hodiny jsme se přemístili do Chomutova. Zde nás čekala prohlídka zooparku.
Vytvořili jsme větší či menší skupinky a vydali se k medvědům, hadům, vlkům, velbloudům,…do lanového centra, na staročeský statek, do kaštanového háje, výstavní síně,…měli
jsme celé čtyři hodiny.

Výlet se vydařil a my se vraceli spokojeně
unavení.
Než jsme ale dojeli domů, tak si děti ještě zazpívaly a zasoutěžily.
Soutěž i odměny jako vždy pro ně připravila
p. Nekvapilová se synem Františkem.
Děkujeme.
Hana Soukupová
Vedoucí vychovatelka

Den otevřených dveří SŠŽ Sokolov
Stalo se již tradicí, že Střední škola živnostenská Sokolov v předvánočním čase pořádá
Den otevřených dveří. Dne 9.12.2011 v budově Kynšperku nad Ohří se mohli návštěvníci
z řad široké veřejnosti i zájemci o učňovské
i studijní obory seznámit s pracemi a doved-

nostmi našich žáků, kteří zde prezentovali své
výrobky i služby.
Pozvání na Den otevřených dveří také přijali
žáci z partnerských škol z německého Weidenu a Plavna, kteří změřili své síly s našimi žáky
v truhlářských dovednostech a ve sportovním
klání ve futsalu. Předvánoční atmosféru s voňavým cukrovím a koledami zpestřila návštěva Santa Klause, který trpělivě vyslechl a poté
přetlumočil Ježíškovi každé vánoční přání, čehož využili hlavně ti nejmenší.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku
2012 se opět těšíme na vaši návštěvu.
Mgr.Hana Jandíková
ředitelka SŠŽ Sokolov
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Školství

Skauti

Vánoční koncerty žáků ZUŠ Kynšperk n. O.
Učitele a žáci naší školy připravili v měsíci prosinci několik koncertů, aby posluchačům našeho města a obyvatelům DPS v Pochlovicích
zpříjemnili čas blížících se vánočních svátků

Na koncertech zazněly nejen krásné vánoční
koledy, ale i další jiné skladby, které se posluchačům jistě líbily. Ještě jednou přejeme všem
lidem dobré vůle úspěšný nový rok.
Učitelé a žáci ZUŠ Kynšperk n. O.

Ohlédnutí za skautskými Vánocemi
Jen těžko si my Kynšperáci umíme představit
Vánoce bez návštěvy kynšperského kostela,
resp. kynšperského betléma. Toto vzácné
umělecké dílo je výsledkem práce mnoha
generací uměleckých řezbářů a je staré více
než 150 let. V roce 2002 byl kynšperský betlém dokonce vyhlášen kulturní památkou ČR.
Stavba tak velkého betlému má svá specifika.
Při jeho stavbě a pak následném úklidu jsme
měli možnost v posledních asi deseti letech
jako skauti pomáhat a nechlubíme se, když
prohlásíme, že někteří naši členové tuto činnost již dopodrobna znají. Takže, když jsme
byli letos požádáni, jestli bychom se mohli
o tuto „akci“ stavby a uložení betléma starat
oficiálně a dlouhodobě, rádi jsme tuto výzvu
přijali. Je samozřejmostí odborný dozor nad
naším konáním, a i když se to nezdá, ona
instalace a opětovné uložení betléma je kus
pořádné, fyzicky namáhavé, práce. Doufám,
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že i letos jste se byli podívat na kynšperský
betlém, který pomáhali stavět kynšperští skauti a možná u vás doma zahořelo i Betlémské
světýlko, které jsme do Kynšperka opětovně,
jako každý rok, přivezli až z Betléma.

v chatě pod rozhlednou. Nejen, že jsme si celý
víkend užívali prvního sněhu, ale dokonce jsme
posílali svá přání Ježíškovi přímo do nebe 

Za celé středisko Lípa Kynšperk nad Ohří vám
milým čtenářům, podporovatelům kynšperského
skautingu a hlavně rodičům našich dětí přejeme
hodně zdraví a úspěchu do nového roku 2012!
Zároveň tímto všechny příznivce kynšperského
skautingu zveme na oslavu výročí našeho střediska, které proběhne v sobotu 7. ledna 2012
v Panském domě od 17 hodin. Hlavním programem bude promítání fotek z naší činnosti
v roce 2011.
Sm

Včelařský ples
Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá v sobotu 28.1.2012 od 20.00 - 03.00 hod.
v Zámecké restauraci v Kaceřově 30. včelařský reprezentační ples, na kterém bude k tanci
a poslechu hrát krojovaná dechová hudba „Horalka Domažlice“.
Vstupné 100 a 80 Kč, bohatá tombola, autobus zajištěn tam a zpět, odjezd v 19.15 hod.
z aut.nádraží.
Předprodej vstupenek u p. Jiřího Štamberga, Nádražní 555, Kynšperk nad Ohří,
tel. 352 683 498, mob. 737 854 539.

Poděkování
Děkuji pečovatelské službě Pomoc v nouzi, konkrétně
p. Daně Pavelkové a jejímí týmu za odbornou, srdeční
a hlavně lidskou spolupráci. Zároveň jim přeji veselé
Vánoce a šťastný Nový rok 2012.
Pavlína Džupinová
Ještě se s vámi rádi podělíme o pohled
na skautské Vánoce, které jsme, dnes již,
v loňském roce strávili na Blatenském vrchu
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Usnesení

Usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří konaného dne 14. prosince 2011
( upravené )
č. 41
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informace tajemníka městského úřadu a autora projektové dokumentace Ing. Vladimíra
Pavlíka o obsahu projektu „Varovný monitorovací systém před povodněmi Města Kynšperk
nad Ohří“ a
2. schvaluje
spolufinancování projektu na vybudování „Varovného monitorovacího systému před povodněmi Města Kynšperk nad Ohří“ ve výši minimálně 10 % celkových způsobilých nákladů
projektu, tj. nejméně 314.412,- Kč bez DPH,
spolufinancovaného z prostředků Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí, pod registračním
číslem 10079561 – SFŽP a identifikačním číslem EDS/SMV: 115D112000675.
č. 42
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové
opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 258,60 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 295,60 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 57.338,71 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 59.610,32 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku
z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 37,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 2.271,61 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení a
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č. 45
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

d) zmocnění pro radu města k provedení změn
v rozpočtu města roku 2011 mezi kapitolami
včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody od 15. 12. 2011 do 31. 12. 2011
a na prvním jednání roku 2012 informovat zastupitelstvo města o provedených změnách.

1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 9 smlouvy o spolupráci
při zabezpečování požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 10 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Libavské Údolí, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
usnesení a

č. 43
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

2. pověřuje
starostu města k podpisu uvedených dodatků.

1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok
2012
1. Rozpočtové příjmy			
					
49 437,56 tis.Kč
2. Rozpočtové výdaje			
					
49 437,56 tis.Kč
3. Saldo příjmů a výdajů			
			 0,00 tis.Kč
4. Financování:
splátky dlouhodobého přijatého úvěru		
			 0,00 tis.Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši		
			 380,00 tis.Kč

č. 46
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 44
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
s účinností od 1. ledna 2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,
kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání
se stavebním odpadem.
č. 47
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích
1. deleguje
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
16.12.2011, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného
a stočného pro rok 2012,
b) projednání a schválení výše nájemného pro
rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o,
c) projednání a schválení plánu investic pro
rok 2012,

d) schválení převodu budovy bývalé ČOV
v k.ú. Loučky u Lokte,
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Březové,
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky
v Novém Sedle,
g) schválení nabytí technologické části ČOV
Citice,
h) schválení směny pozemků v kat.úz. Šabina
a převodu přístřešku,
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci
Těšovice,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města
Ing. Tomáše Svobodu a
2. ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:
a) projednání a schválení výše vodného
a stočného pro rok 2012,
b) projednání a schválení výše nájemného pro
rok 2012 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
c) projednání a schválení plánu investic pro
rok 2012,
d) schválení převodu budovy bývalé ČOV
v kat.úz. Loučky u Lokte,
e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat.úz. Krásná Lípa u Březové,
f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky
v Novém Sedle,
g) schválení nabytí technologické části ČOV
Citice,
h) schválení směny pozemků v kat.úz. Šabina
a převodu přístřešku,
i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci
Těšovice.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová.
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Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

č. 49
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej pozemku p.č. 23 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 7 m2 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ  24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
č. 50
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

6

10
R
10
10

R

R

Ξ

R

Ξ

R

6
Ξ

R
R

Ξ

POZNÁMKA
11

CHEB
5:24
6:38
7:25
8:39
9:41
11:41
13:03
13:41
14:20
15:15
15:41
16:19
17:15
17:41
18:48
19:41
21:16
21:41
22:23
23:28
CHEB
4:19
5:28
6:14
6:28
6:58
8:14
10:14
11:07
12:14
12:36
13:17
14:14
14:35
15:43
16:14
17:07
18:14
20:05
22:39

1. stahuje
bod č. 10 z programu (prodej části pozemku
p.č. 1191 (trvalý travní porost) o výměře cca
677 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří) a

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejňováno upravené usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

KYNŠPERK
5:09
6:22
7:09
8:23
9:28
11:28
12:47
13:28
14:05
14:59
15:28
16:03
16:59
17:28
18:32
19:28
21:00
21:28
22:06
23:11

2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

K. VARY
SOKOLOV
KYNŠPERK SOKOLOV
K. VARY
POZNÁMKA
4:18
4:50
4:36
4:57
5:37
11
5:45
6:05
6:49
11
5:36
6:03
6:27
6:41
7:05
R
6:22
6:50
6:45
7:05
7:32
Ξ
7:06
7:32
7:36
8:04
7:14
7:50
8:17
8:49
9:13
8:27
8:41
9:05
R
10:49
11:13
10:26
10:51
6
11:03
11:27
10:27
11:41
12:10
R
11:24
11:43
12:21
12:00
12:28
12:27
12:41
13:05
R
12:49
13:13
12:52
13:12
13:39
13:17
13:46
13:32
13:52
14:21
25
14:12
14:40
14:27
14:41
15:05
R
14:49
15:13
14:52
15:13
15:48
Ξ
15:16
15:44
15:59
16:19
16:48
16:12
16:40
16:27
16:41
17:05
R
16:49
17:13
17:24
17:44
18:09
17:44
18:13
18:27
18:41
19:05
R
18:49
19:13
20:21
20:40
21:05
10
18:57
19:21
22:55
23:18
23:44
10
20:12
20:41
Vysvětlivky:
20:49
21:13
R – rychlík
21:22
21:48
Ξ - jede v pracovní dny
22:22
22:48
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznávané svátky 11 – nejede 25. 12.; 1. 1.
25 – jede v 6 a +
40 – jede v Ξ, nejede 23.12.–2.1.;3.,13.–17.2.;5.,6.4.;2.7.-31.8.;25.,26.10.
10 –nejede 24., 31. 12

1. schvaluje
a) prodej části pozemku p.č. 55/1 (ostatní plocha) o výměře cca 370 m2 XXX, pozemku p.č.
52 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 56
m2 XXX a budovy bez čp/če stojící na pozemku p.č. 52 vše v k.ú. Liboc u Kynšperka nad
Ohří za XXX p. XXX,
b) náhradníka tohoto prodeje XXX a

2. pověřuje
starostu města dalším jednáním se společností
XXX o směně části pozemku p.č. 1191 a části
pozemku p.č. 788/1 vše v k.ú. Kynšperk nad
Ohří v majetku města za část pozemku p.č.
843/5 v k.ú. Kynšperk nad Ohří v majetku společnosti XXX.

VLAKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 11. 12. 2011

č. 48
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

aktuality z radnice

40

Usnesení
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Kino

PROGRAM KINA
LEDEN 2012

úterý 3.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

DŮM
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací
a neutuchající touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji
mladší dceru Evu. Do stavby domu projektuje
všechny své sny a ambice, které ztratil v éře
komunismu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený
dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se
ale otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze
svého života „vyškrtl“. Hrají: Miroslav Krobot,
Judit Bárdos, Taťjana Medvecká a další. ČR,
MN 15, vstupné 55 Kč, délka 100 min.
čtvrtek 5.1. ve 20.00 hod.

DLUH
Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte, nakonec vás to zničí. Režisér John
Madden (Zamilovaný Shakespeare, Mandolína kapitána Corelliho) natočil s výjimečnou
hereckou sestavou působivý a chytrý thriller,
ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu silnější než
pud sebezáchovy. Hrají: Helen Mirren, Tom
Wilkinson, Ciarán Hinds a další. USA, MP 12,
vstupné 55 Kč, délka 112 min.
úterý 10.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MISTROVSKÝ PLÁN
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali
dohromady plán loupeže, který by pro svou
genialitu mohl vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett Ratner natočil hvězdně obsazenou
kriminální komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí slavní komici Ben Stiller a Eddie
Murphy. USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka
104 min.
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Kino

čtvrtek 12.1. ve 20.00 hod.

úterý 24.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

OCELOVÁ PĚST

Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor (Igor Chmela), bývalý učitel
dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si
řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou
vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající
se celého vedení banky. Hrají: Igor Chmela,
Eva Vrbková, Martin Finger a další. ČR, MP
12, vstupné 55 Kč, délka 107 min.

V akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho
Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný
sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví
roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit
a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost,
je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Film v českém znění. Hrají:
Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly
a další. USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 127
min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI LEDNU
neděle 8.1. v 15.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 94 min.
neděle 22.1. od 15.00 hod.

HORTON
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.

neděle 29.1. v 15.00 hod.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

čtvrtek 26.1. ve 20.00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ
TŘESK

Příběh filmu, inspirovaného po celém světě
oblíbenými příhodami knižního a comicsového
hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího
pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina
a jeho věrného psího společníka Filuty. Film
v českém znění. Hrají: Jamie Bell, Daniel
Craig, Andy Servis a další. USA, MP, vstupné
55 Kč, délka 107 min.

ANONYM

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 108 min.

úterý 17.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

čtvrtek 19.1. ve 20.00 hod.

Příběh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty, spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami
akademiků a géniů jako Mark Twain, Charles
Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy
autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi? Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson a další. Velká Británie /
Německo, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 130
min.

PARANORMAL ACTIVITY 3
Rádi se bojíme. Přinejmenším ve filmech. A když
se najde člověk, který dokáže ze zdánlivě fádních záběrů domácích videokamer vyčarovat
podívanou jen pro velmi silné povahy, je o hit
postaráno. I kvůli maximálnímu požitku z filmu
zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. Prozradit lze snad jen to, že v něm znovu vystupují
hrdinky předchozích dvou dílů, paranormálními
aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi,
s nimiž se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich
dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si
na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet. Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly Ephraim a další. USA, MN 15,
vstupné 55 Kč, délka 84 min.

úterý 31.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

INTIMNÍ PAST
Každý rok se přibližně tři milióny nezadaných
žen v Americe přestěhují do neznámého bytu.
Nevědí, kdo v něm před nimi žil, neznají jeho
majitele a ani si nedělají starosti s výměnou
zámku na dveřích. Film Intimní past je právě
o takové ženě. Mladá a pěkná doktorka Juliet Dermer (Hilary Swank) se po rozchodu
s manželem přestěhuje do Brooklynu. Chce
začít nový život v překrásném a prostorném
apartmánu, který se zdá být až příliš dokonalý. Hrají: Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan,
Lee Pace a další. USA, MN 15, vstupné 55 Kč,
délka 91 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA ÚNOR 2012
VYMĚŘENÝ ČAS
Vysvětlivky:
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. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz
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Kultura

PROGRAM AKCÍ MKS V LEDNU
sobota 14.1. od 20.00 hod v zimní zahradě kina

12. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
 Tentokrát na téma:
HIPPIES aneb KVĚTINOVÉ DĚTI
- tradiční ples s návratem do 60. let
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 2.1.2012 v kině

Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352683278,
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní daba 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

sobota 7. – 28.1. ve výstavní síni Panský dům

,,DÝCHÁNÍ S TUŽKOU”
- Martin Fišer
- výstava kreseb

Novinky:
PRO DOSPĚLÉ:
Dousková, I. - Darda, McCarthy - Vnější tma,
Jackson, L. - Temný smaragd, Urbaníková, E.
- Vztahová níže, Poledňáková, M. - Líbáš jako
ďábel, Pawlowská, H. - Velká žena z východu,
Kessler, L. - Jatka na řece Odon, Dobrovolníci
pro kulturu

Naučná literatura:
Smith, M. S. - Útěk z továrny na smrt, Cherish,
B. U. - Můj táta, velitel Osvětimi, Hanychová,
A. - Diagnóza:Rebelka, Podracký,V. - Sv. Mikuláš pod Krudumem,
Pro děti:
Helidoniotis, K. - Blázen do koní, Rabošová,
B. - Lásky koně ze Studené Lhoty, Fraczek,
A. - Nejznámější pohádky
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Říčanová,T. - Noemova archa, Fučíková,
R. - Historie Evropy
Za knihovnu Irena Zolotarová

Historie:
Whyte, J. - Zpívající meč, Brontë, Ch. - Z letopisů Angrie, Young, R. - Rekviem, Howell, H. Vítěz z Vysočiny, Gabaldon, D. - Mořeplavec,
Cornwell, B. - Sharpova bitva, Moor, M. - Malíř
a dívka, Bogdan, D. L. - Tajemství tudorovského dvora, Plaidy, J. - Španělsko panovníkům
Detektivky a thrillery:
Ebert,S. - Osudy porodní báby, Clark, M. H.
- Vánoční loterie, Deaver, J. - Lovec, King, S. Černočerná tma, Clancy,T. - Živý nebo mrtvý,
Romány pro ženy:
Lancová, L. - Vstupenka do ráje, Small,
B. - Vášnivé radosti, Steel, D. - Rodinné pouto, Laurens, S. - Nebojácná nevěsta, Willett,
M. - Mít pro koho žít,
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V Kynšperku se etablovalo cvičení ZUMBA. Je
to taneční fitness hodina plná energie, skvělé
hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou
latinsko-americkou hudbu a latinsko-americké
tance s aerobními pohyby. Na hodině ZUMBA se využívají tance jako Salsa, Merengue,
Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-Hop,
Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance,
Tango a mnoho dalších. Vychází z principu,
že cvičení by mělo být zábavné a jednoduché.
Sexy a energické latino rytmy vytvářejí PÁRTY
ATMOSFÉRU, která Vás strhne do víru pohybu. Je to cvičení, které Vám zaručeně zvedne
náladu!

Sport

Zaměřují se na svalové partie jako je zadek,
nohy, ruce, břicho a ten nejdůležitější sval
těla, Vaše srdce! ZUMBA je skvělá nejen pro
Vaše tělo, ale hlavně pro Vaši mysl. Člověk
zapomene na běžné problémy všedního dne
a vytancuje všechny své starosti. Vysoká dávka endorfinů je u hodiny zaručena. Hodina cvičení ZUMBA funguje jako otevřená, tedy není
potřeba další pohybovou, taneční či sportovní
průpravu, není důležitý věk, pohlaví nebo kondice.

i řadu soutěží okresního nebo krajského charakteru. Velmi dobře můžeme ocenit spolupráci s kulturním střediskem v Kynšperku a vedením sportovní haly v Kynšperku.
Mezi poslední pěkné úspěchy patří i vítězství
družstva chlapců ve futsalové soutěži středních škol, kde vítězstvím v západní divizi „C“
si zajistili účast ve finále západočeské divize,
kde budou bojovat o postup do středoškolské
futsalové ligy.
JiMa – SŠŽ Kynšperk

ZUMBA v Kynšperku funguje zatím jako kroužek pro děti a mládež v naší základní škole
a jako oddíl TJ Slavoj. Přijďte si užít tu správnou ZUMBA atmosféru 
PhDr. Ivanovičová Michaela
myska35@hotmail.com

Z mistrovství kraje mají mladší žáci bronzové
medaile

Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy
na principu intervalového tréninku s cílem spalovat tuky, vyformovat a posilnit celé tělo.

Školní sportování
Střední škola živnostenská Sokolov se
za uplynulé tři měsíce zúčastnila celkem 7
soutěží Středoškolského poháru. Díky velmi
dobrým výsledkům, které děvčata i chlapci
na soutěžích dosahovali se škola posunula
v celkovém hodnocení středních škol okresu
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na 2. místo za sokolovské gymnázium. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v malé kopané, kopané, stolním tenise, florbale, volejbale. V těchto soutěžích obsadila škola vždy
prvé nebo druhé místo a zajistila si tak účast
v krajských soutěžích. Mimo to pořádala škola

Šest dlouhých roků jsme museli čekat, než se
našim žákům podařilo vybojovat v krajském
mistrovství medaile. Také v Aši se to podařilo
naposledy, tenkrát byly ovšem zlaté.
Podle teoretických „výpočtů“ byl reálný cíl
bronz, ovšem sportovci tyto teorie znají. Jiné
je to potvrdit v samé soutěži. O tomto faktu
se naši kluci, pro které to byly první přebory,
sami přesvědčili. V utkání s jedním z favorizovaných celků z Merklína vedli 2 : 1 a začalo
se přemýšlet o stříbrných medailích, ale zkušenější soupeř byl proti. V boji o třetí příčku
s domácí Jiskrou Aš si naši kluci sáhli až
na dno sil. V úvodních zápasech se rozhodovalo o vítězství až v nastavení v pátých setech.
Kynšperáci prokázali větší houževnatost a vůli
po vítězství. Nešťastné koncovky domácí zlomily a nakonec odešli s vysokou porážkou
4 : 0. Podobné skóre uhráli naši žáci s celkem
Strunalu Luby a TJ Lomnice. Obrácený výsledek je čekal v prvním utkání s pozdějšími
přeborníky z Chodova. Pravdou je, že řada
setů byla rozhodnuta nejtěsnějším rozdílem.

Družstvo chlapců po skončení futsalové divize

Noví přeborníci kraje v celé soutěži neztratili
ani bod!
O tento cenný úspěch se zasloužili velmi dobrými výkony David Moldavčuk, Vašek Pock
a Matěj Novotný. Toto umístění je dalším potvrzením stoupající výkonnosti našich žáků.
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Padesát let
Pavel Haluška se do města nábytku, jak se dříve naše město označovalo, přistěhoval v roce
1961 po splnění své občanské povinnosti. To
tehdy znamenalo ukončení základní vojenské
služby. Zajímal ho sport, zejména stolní tenis,
a tak se stal členem místní sportovní organizace. Ve své kariéře hrál za Dynamo, Dynamo
ETI, ETI a nakonec za Slavoj. Ne, neměnil své
působiště, jen se za ta léta měnil název naší
TJ. A nezměnil působiště dodnes. Za těch padesát roků byl jistě v hledáčku jiných klubů,
ale zůstal věrný.
Pavel byl v nejlepších létech výborným hráčem. Získal několik titulů okresního přeborníka, má stříbrnou medaili z krajského přeboru
Plzeňského kraje, pomohl vybojovat ligovou
účast, sám si ligu také zahrál.
Po celou aktivní dobu působil také jako funkcionář v různých významných funkcích. Byl členem krajského předsednictva svazu v Plzni,
později předsedou komise rozhodčích krajské
asociace Karlovarského kraje, byl předsedou
okresního svazu atd. Dlouhá léta byl členem
VV naší TJ. V průběhu let si zvyšoval kvalifikaci trenéra a rozhodčího. V sedmdesátých létech získal nejvyšší licenci. Rozhodoval celou
řadu velkých soutěží jako finále republikového
šampionátu, extraligu družstev či rozhodoval

Vánoční turnaj ve florbalu o pohár ředitele KÚ
na mistrovství světa veteránů apod. Za svoji
dlouholetou činnost získal několik významných ocenění. Jako rozhodčí působí stále.
Není možné nepřipomenout, že Pavel léta pracoval s mládeží, má velkou zásluhu na tom, že
„starou gardu“ už nahrazují mladší spoluhráči.
Pro stolní tenisty byl Pavel nenahraditelný.
25 let organizoval setkání se sportovci bývalé
NDR a mnoho dalších akcí. Za půl století Pavel Haluška odvedl pro naší tělovýchovu neocenitelný kus práce. Odpracoval jako pořadatel, rozhodčí, nebo řadový brigádník stovky,
možná tisíce hodin. Nikdy si nenechal zaplatit
ani haléř!
Člověk, který má smysl pro čestné jednání,
povinnost, pořádek a přesnost, by měl být příkladem nejen pro sportovce. Pro své morální
kvality a práci vykonanou pro naší sportovní
společnost mu bylo uděleno čestné členství.
Zařadil se tak do galerie osobností jakými jsou
Dr. Miroslav Štrunc, prezident republiky Václav Klaus (což jistě neví řada spoluobčanů)
a pan Zdeněk Fišer.
Pavle, děkujeme ti za těch padesát let věrnosti. Přejeme ti hodně zdraví a svěžesti
a ještě to s námi dlouho vydrž.
Spoluhráči

Dne 10. 12. 2011 se uskutečnil vánoční turnaj
ve florbalu O pohár ředitele KÚ. Zahájení proběhlo v 9,00 hodin za účasti ředitele KÚ pana
Rokůska, který věnoval do tohoto turnaje
nádherné poháry, vyrobené na zakázku ZUŠ
Karlovy Vary. Po krátkém úvodu a rozlosování do skupin se rozjely velké boje o zisk bodů
do tabulky. Hrálo se ve dvou skupinách dvoukolově, z kterých vzešli postupně čtvrtfinalisté,
semifinalisté a finalisté. Turnaj se hrál za velice urputné, ale přátelské atmosféry, rozhodčí,
kteří byli z TJ Hurikán Karlovy Vary, řídili tyto
zápasy s profesionálním nadhledem.
Turnaje se účastnilo i družstvo mladých florbalistů ze ZŠ Kynšperk, kteří byli odměněni
za skvělý herní výkon a nasazení zvláštními
cenami, obdrželi medaile a pohár.
Celý turnaj byl hodnocen velmi kladně a účastníci se již těší na další ročník.

Z celodenního zápolení vzešly tyto výsledky:
1. místo MD Level
2. místo Ostrov
3. místo Březová
4. místo FX Team
5. místo Věznice
6. místo Kašna Team
7. místo ZŠ Kynšperk nad Ohří
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě tohoto náročného turnaje
a přispěli tak k jeho zdárnému uskutečnění.
Jedná se pány Poula, Březinu, Vydru, Bernátha, Fibigra a o paní Svobodovou, která pro
všechny připravila občerstvení.
Zvláštní poděkování patří řediteli KÚ p. Rokůskovi za věnované ceny a Karlovarskému kraji
za finanční výpomoc.
Ing. Svoboda

TJ Slavoj hledá správce sportovní haly
T. J. Slavoj Kynšperk nad Ohří hledá do pracovního poměru správce sportovní haly.
Všechny další informace na telefonním čísle 725 010 926.

1 . místo
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Úspěšný rok Shinkyokushin karate Gorin
Kynšperk nad Ohří
Rok 2010/2011 pod vedením Jaromíra „Stanyho“ Stanka byl pro kynšperský oddíl Gorin,
který trénuje podle nejtvrdšího stylu karate –
kyokushin (cesta poslední pravdy) opět plný
zkoušek, seminářů, závodů a exhibicí.
Na konci roku 2010 byli na každoroční mládežnické soutěži „Sněžný pohár“, kterou organizoval oddíl Kamikaze Sokolov vyhlášeni
naši svěřenci takto:
- Jakub Košata, kat. kadet - 60 kg, 1. místo –
titul Mistr ČR
- Michaela Kunzová – neměla ve své kategorii (juniorky) žádné soupeřky, a tak mohla své
síly porovnat pouze s muži, byl tedy zahájen
netradiční exhibiční zápas mezi mužem a dívkou, Míša svého soupeře z Františkových Lázní porazila.
Na Mistrovstí ČR 2010 juniorů a seniorů, pořádané oddílem Kamikaze Sokolov, jsme měli
také své zastoupení, zde mohli poprvé zúročit svou celoroční dřinu a nové zkušenosti tito
borci: Tomáš Suchopár, kat. junior, 2. místo
- Josef Pech, senior B, 2. místo
- Lukáš Szako, senior B, 3. místo

Gorin na MČR Hradec Králové
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Akce a exhibice:
Jednou z pravidelných akcí je letní camp,
na kterém se pořádají zkoušky technické a tělesné vyspělosti, také tady všichni zástupci
našeho oddílu uspěli a můžou se pyšnit vyšším technickým stupněm, který se v našem
sportu rozpozná podle barvy obi - pásku.
Oddíl Gorin se neustále zdokonaluje, a proto
se účastní nejrůznějších kurzů a seminářů.
Není nic lepšího, než když Vám své zkušenosti a znalosti předávají ti nejlepší v oboru.
V únoru 2011 byl německou organizací shinkyokushin karate pořádán seminář German
Kyokushin Karate Winter Camp v Bavorsku,
kam se sjeli ti největší mistři z Evropy a Asie
a speciální host byl sám šéf celé světové organizace shihan Kenji Midori 7. dan. Účastníci
tohoto semináře si odvezli spoustu zajímavých zkušeností.
V Karlových Varech v GH Pupp proběhl
15. října galavečer “Souboj Titánů”, na kterém
předvedli pod vedením svého trenéra Stanyho
exhibiční vystoupení (ukázky kyokushin karate, sebeobrany a přerážecích technik) zástupci našeho oddílu J. Pech, L. Szako, J. Košata,
M. Kunzová, T. Suchopár a F. Kolář. Vystoupení mělo velký úspěch a vrcholem ukázky
bylo překopnutí basebolové pálky.
Poslední říjnový den byl oddíl Gorin hostem
na 7. ročníku velké charitativní akce Judo
show cup 2011, kterou pořádal Petr Jákl. Kynšperský oddíl tady předvedl to nejlepší a neztratil se ani mezi ostatními bojovými sporty
jako bylo taekwondo, krav-maga aj. Výtěžek
z této show putoval do dětských domovů, Jedličkova ústavu nebo Nadace dětské onkologie
Krtek. V prosinci proběhla naše poslední větší
exhibice, a to v Praze na velké sportovní akci
„Noc Mistrů 2011“, což je vyhlášení nejlepších
sportovců v bojových a silových sportech ČR.

Na závěrečné akci sportovního roku 2011
shinkyokushin karate “Sněžném poháru”
Gorin obdržel uznání za mediální propagaci
Shinkyokushin karate od prezidenta AKO ČR
Mgr. Jiřího Žofčina, WKO B.CH., který také
každou naši účast na uvedených akcích zaštiťuje.

Naši závodníci se umístili takto:
kat.: senior sk. B	 Lukáš Szako, +80kg
1. místo Mistr ČR
senior sk. B 	Josef Pech, +80kg
	 4. místo
senior sk. A 	Jaromír Stanko, + 90 kg
2. místo Vícemistr ČR

Závody 2011:
V sobotu 5. března vyrazili závodníci z Gorin
do polské Wroclawy na Polish Open juniorů
a seniorů (nominace na ME). Z našich startujících reprezentantů se nejlépe umístila Michaela Kunzová, která ve své kategorii obsadila
3. místo. Konkurence byla veliká, ale každá
zkušenost je pro závodníka důležitá.
Mistrovstí ČR juniorů a seniorů 2011 pořádané klubem G+G H. Králové proběhlo 26. listopadu v Hradci Králové. Na tomto Mistrovství
republiky jsme jako oddíl obsadili 1. místo.
Tečkou na závěr byl poslední zápas representanta a účastníka říjnového MS  v Tokiu
Tomáše Vika se zkušeným a velmi dobře připraveným Jaromírem Stankem z Gorinu. Oba
bojovali velmi technicky a tvrdě. I po druhém
prodloužení byl zápas nerozhodný, proto došlo na vážení a rozhodoval rozdíl váhy. Ten
byl u Stanka větší než 5 kg, a tak se stal vítězem a mistrem ČR 2011 Tomáš Vik.

junior sk. B 	Tomáš Suchopár, + 90 kg
2. místo Vícemistr ČR
juniorky sk. B 	Michaela Kunzová, BRH,
1. místo
Všem našim závodníkům patří velké poděkování za skvělou reprezantaci svého klubu Gorin a města Kynšperk nad Ohří.
Kyokushin karate je velká dřina, ale také kázeň, píle, disciplina a jen málokterý jedinec
u tohoto sportu vydrží. Pokud myslíte, že
to zvládnete také a máte chuť utužovat tělo
i mysl, stále přibíráme nové členy. Trénujeme
3x týdně (po, st, pá) od 18.00 do 20.00 hodin na Základní škole Kynšperk nad Ohří, kde
máme k dispozici 2 tělocvičny. Děkujeme vedení školy, že můžeme tyto prostory využívat,
a velké díky patří také vedení města za zapůjčení transitu na cestu do Polska a H. Králové,
cesta se určitě vyplatila.
Účast na závodech, seminářích a sportovních
akcích je samozřejmě také spojena s finančními náklady. Na některých akcích se finančně
spolupodílí AKO ČR, ale převážnou většinu si
hradí závodníci ze svého. Pokud je mezi Vámi
někdo, kdo by finančně rád podpořil, třeba
i malým finančním nebo materiálním příspěvkem náš oddíl, rádi to přivítáme.
Martina Stanko Žofčinová
zástupce oddílu SKK Gorin Kynšperk nad Ohří

Nominace na ME Wroclaw
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Kynšperský pohár
Zprávy z 19. 12. 2011
Kynšperk ve třetím vzájemném utkání s béčkem L. Údolí neuspěl.
Kynšperk - L. Údolí B 2:3 (0:2, 1:0, 1:1),
branky: Debreceni, Gregor - Kalabza, Karas,
Omrai. Vyloučení 2:2, využití 0:1, rozhodčí
Čámský.
V 8. min. otevřel skóre Karas a LUB vedlo.
O 11 minut později využilo LUB přesilovku
a Omrai zvýšil na 0:2. Ve 2. minutě 2. třetiny snížil KYN  z hole Gregora. Rozhodnutí
o konečném výsledku přinesla až 3. třetina.
Ve druhé minutě vyrovnal Debreceni. V 19.
minutě strhl vedení na stranu LUB Kalabza.
Kynšperku se nepodařilo ani v závěrečném
power play vyrovnat. LUB snížilo v průběžné
tabulce náskok Kynšperka na 5 bodů a připravilo Kynšperku první porážku v letošním ročníku. LUB k vítězství výrazně pomohl vynikající výkon brankáře Moravce, který zvláště ve
3. třetině kryl velké množství střel.
Sestavy. KYN: Hámor - Borecký, Loskot,
Prančl, Štefka, Mrva, Jäger, Krautwurm,
Debreceni, Hanzlíček F., Ondráček R., Gregor, Wágner, Vlasatý. LUB: Moravec - Klokočník P., Omrai J., Churaň M., Sýs P., Gajič, Šofrle, Cába, Dofek J., Karas, Krajčovič, Churaň
J., Kalabza.

Kynšperk
L. Údolí B
HCH Cheb
Frenzelit
Lemigas
L. Údolí A
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KYN
HCH Cheb si vítězstvím v nedělním utkání pojistil těsný kontakt na druhé místo tabulky.
Frenzelit - HCH Cheb 7:8 (2:3, 3:4, 2:1), branky: Höfler 2, Korel 2, Liebl st., Pazour, Šaufl - Račan M. 5, Pluhař, Šatra. Vyloučení 4:5,
využití 3:2, 0:1, rozhodčí Soubusta.
Vedení se ujal FRE v 6. minutě a HCH za necelou minutu ve vlastním oslabení vyrovnal.
V 8. min. využil FRE přesilovku a HCH za necelé 2 minuty srovnal na 2:2. Ještě v 1. tř. se
HCH ujal vedení a do poloviny 2. tř. zvýšil
až na 6:2, FRE  kontroval dvěma slepenými
góly ve 29. min. a ve 32. min. dokonce snížil
na rozdíl jediné branky. Poslední třetinu vyhrál
FRE 2:1, ale to nestačilo ani na remízu. Frenzelitu se nepodařilo ani ve třetím vzájemném
utkání zvítězit.
Sestavy. FRE: Pekuniak - Šetele, Špiler,
Šaufl, Šlechta, Höfler, Pazour, Poutník, Korel, Liebl ml., Liebl st. HCH: Hess, Štěpánek
- Brauneis, Pluhař, Ernest, Šatra, Černík, Uhl,
Písek, Račan M., Gamrot, Zámečník, Račan J.

FRE

LUA

LUB

HCH

LEM

KYN FRE LUA LUB
-------- 10:4 11:8
6:3
-------3:2 11:2
-------5:4
2:3
-------4:4
4:10 -------- 13:5
6:7
-------- 15:0
5:9
-------6:3
4:4 -------8:11 5:13 -------5:8
2:3 0:15 -------4:5
4:5
3:6 --------------3:6
7:6
8:5 -------2:11
9:5
5:4 -------3:2
--------------10:3
4:5
7:3
2:12 10:10 10:3
7:5
8:7
3:12
5:7

6:3

3:11

HCH
12:2

LEM
12:3
7:5

3:10
10:10
7:8

3:6

5:4
3:10

11:3

3:7
5:7

8:5
8:7
5:7

-------3:6
-------7:2
-------- 6:13
-------5:8
6:3 -------7:8
2:7 -------7:5 13:6 ---------------

Kanadské bodování
52 - Štefka Pavel (KYN), 32 - Sýs Petr (LUB),
29 - Zámečník Miroslav (HCH), 28 - Senaj
Petr (LEM), 27 - Debreceni Michal (KYN), Sýs
Radek (LUB), 22 - Pazour Ladislav (FRE),
21 - Šaufl Jan (FRE)., 19 - Bobenič Josef
(LUA), 18 - Gregor Richard (KYN), 17 - Korel
Tomáš (FRE), 15 - Račan Michael (HCH).
Střelci
38 - Štefka Pavel (KYN), 19 - Sýs Radek
(LUB), 18 - Sýs Petr (LUB), Zámečník Miroslav (HCH), 15 - Senaj Petr (LEM).
Přihrávky
16 - Debreceni Michal (KYN), 14 - Štefka Pavel (KYN), Sýs Petr (LUB), 13 - Senaj Petr
(LEM), 12 - Šaufl Jan (FRE), 11 - Zámečník
Miroslav (HCH), Pazour Ladislav (FRE), Gregor Richard (KYN).
KYNPO pokračuje po Novém roce: 6. 1. KYN 
– LEM, 7.1. LUB – FRE a 8.1. HCH – LUA
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz
(jč)

poč.utkání výhra remiza prohra vstřelené obdržené body
11
9
1
1
83 :
40
19
12
7
0
5
66 :
72
14
11
6
1
4
74 :
69
13
11
3
2
6
76 :
72
8
10
4
0
6
57 :
70
8
11
2
0
9
50 :
83
4
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Inzerce

Inzerce

Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
ČERNOBÍLÁ
Celá stránka ( A5 ) ……............500,-Kč
1/2 stránky ( A6 ) ……………..300,-Kč
1/4 stránky ( A7 ) ……………..200,-Kč

BAREVNÁ
( A5 )…………..700,-Kč
( A6 )…………..500,-Kč
( A7 )…………..400,-Kč

Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.
Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG v požadované velikosti A5, A6, A7.
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@mkskynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD, popř. do Infocentra v Panském domě na
USB Flasch disku.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@mkskynsperk.cz

Řádková inzerce 1 řádek 40 míst…………………10,-Kč za řádek.
Upozornění:

Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s Janou Kuhlovou, telefon: 352 324 271; mobil: 602 314 241
1
1.
řádek
2.
řádek
3.
řádek
4.
řádek
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