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Jaké byly jarní prázdniny:

Z města

Kamenný Dvůr
V minulém roce byla za pomoci dotačních titulů opravena sakrální stavba kapličky na Kamenném Dvoře. Opravená stavba svým
barevným ztvárněním zdobí okolí. Celkový
dojem opravené stavby ještě v měsíci lednu
nepříznivě ovlivňovaly přerostlé náletové dřeviny. Správa majetku města Kynšperk nad
Ohří s.r.o. v rámci smlouvy o údržbě majetku
města Kynšperk nad Ohří uzavřené s městem
tyto dřeviny pokácela. Vedle opravené kapličky doposud stojí bývalá požární zbrojnice, která svým technickým stavem nepříznivě ovlivňuje celkový dojem z dotčeného území.
Majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
v lednu vypracoval projektovou dokumentaci
potřebnou k demolici chátrající a zdraví nebezpečné bývalé požární zbrojnice, která nemá
žádnou historickou hodnotu.

Stav kapličky před opravou

Bývalá požární stanice
Stavební úřad následně vydal souhlasné stanovisko k demolici. V průběhu února se uskutečnilo výběrové řízení na provedení demolice
nebezpečné stavby, vyhrála Správa majetku
s.r.o. Kynšperk s nejnižší nabídnutou cenou.
Vlastní demolice bude probíhat ve dvou etapách. Nejpozději do 15. března 2012 bude
dokončena vlastní demolici stavby, při které
je nutné nebezpečný stavební odpad odvézt
na řízenou skládku. Tyto práce bychom chtěli
stihnout, dokud je dostatečně zamrzlý přístup k likvidovanému objektu, aby nedošlo
k poškození okolních zelených ploch. V další
etapě stavební dodavatel prostor po bývalé požární zbrojnici zaveze zeminou a oseje
travním semenem. Následně město Kynšperk
nad Ohří na nově vzniklém prostranství osadí
dvě až tři lavičky a v rámci povinné výsadby
dřevin za pokácené stromy nechá prostor
osázet okrasnými dřevinami. Tím by zde měl
vzniknout malý parčík s příjemným odpočinkovým místem pro cyklisty, turisty a návštěvníky
města.
Robert Vacek
referent majetkového odboru

Stav kapličky po opravě
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Přehled žádostí o dotace pro rok 2012
Město Kynšperk nad Ohří podalo pro letošní
rok žádosti o dotace a příspěvky z finančních
rozpočtů Karlovarského kraje, ministerstva
kultury, Nadace ČEZ a Nadace Partnerství.
O příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje
bylo požádáno na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého a její znovu osazení do niky
nad bočním oltářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří. Socha sv. Jana
Nepomuckého je v kostele umístěna zrcadlově k soše sv. Antonína Paduánského, která
byla zrestaurována za pomoci příspěvku Karlovarského kraje v loňském roce.
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu ministerstva kultury na restaurování hlavního
oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří – II. etapa z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla
podána koncem února. I. etapa restaurování
hlavního oltáře byla realizována v loňském
roce s 50% finančním podílem z rozpočtu ministerstva kultury.

Poplatky za pronájem pozemků

Žádost o nadační příspěvek na projekt
„Víceúčelové hřiště pro děti“ v ulici U Pivovaru
v Kynšperku nad Ohří byla opětovně podána
koncem roku 2011 u Nadace ČEZ. S touto žádostí již několik let nebylo naše město bohužel
úspěšné. Modernizací hřiště chtělo město nabídnout prostor nejen dětem z blízké mateřské
školy, ale i okolního sídliště.
Opětovně byla podána žádost o nadační příspěvek na ošetření památného stromu „Dubu
u hráze“ u Nadace Partnerství. S touto žádostí
o ošetření památného dubu bylo město v minulém roce úspěšné, ale bohužel onemocněl
specialista – arborista na ošetřování stromů
a nemohl ošetření provést. Proto nám bylo
Nadací doporučeno zažádat o příspěvek znovu na rok 2012.
V současné době město podepsalo smlouvu
o dotaci z ROP Severozápad v oblasti Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR
na projekt „Splavnění levobřežního ramene
řeky Ohře“ a bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele prací tak, aby realizace stavebních prácí proběhla v letošním roce.
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Poplatky za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme všem podnikatelům, kteří na základě smlouvy využívají systém obce pro odstraňování komunálního odpadu města Kynšperk nad Ohří, že poplatky za rok 2012 byly
splatné do 31. 1. 2012.
Tyto poplatky můžete uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří,
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popř. na příjmový účet města vedený u Komerční banky a. s., č. ú. 19-4587390287/0100,
variabilní symbol číslo faktury, která byla začátkem roku 2012 plátci poplatku zaslána.
Zdeněk Šidlo
majetkový odbor

Nájemcům, kteří mají pronajaté pozemky
ve vlastnictví města, připomínáme, že nájemné na rok 2012 je splatné do 31. 3. 2012. Nájemné můžete uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, popř. na příjmový
účet města vedený u Komerční banky a. s.,

č.ú.19-4587390287/0100,variabilní symbol 2131.
Výše nájemného je každoročně navýšena o inflaci, která v roce 2011 dosáhla hodnoty 1,9 %.
Ing. Slámová Markéta
Majetkový odbor

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
- 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.
- nově zrekonstruovaný prostor v přízemí objektu č. p. 501 v Zámečnické ulici,
Kynšperk nad Ohří, velikost 2+kk, výměra 56 m2, výše nájemného je stanovena na
37,00 Kč/m2/měsíc.

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- 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.
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OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej pozemku:

pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2,
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Aktuálně k občanským průkazům
– změny zákona o občanských průkazech
V běžném životě a v praxi se nyní počátkem
letošního roku setkáváme s mnoha otázkami
týkajícími se občanských průkazů. Proto přinášíme několik postřehů z této oblasti, které
pomohou rozptýlit pochybnosti:

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení Rad města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily 25. ledna, 8. února a 17. února
(mimořádná), si můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení rady
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Informace o stávajících občanských průkazech.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. To znamená,
že nebudou probíhat plošné či turnusové výměny OP, jako tomu bylo v minulých letech.
Datum platnosti je vyznačen na přední straně
každého průkazu.
Občané narození před 1. 1. 1936 mohou používat OP i staršího data vydání, platí pro ně
výjimka, pokud v OP mají vyznačenou dobu
platnosti “Bez omezení“ a nenastala u nich
žádná změna údajů v tomto OP zapsaná.
Kdy výměna Vašeho OP proběhne?
Před vypršením platnosti OP, při změně stavu
či trvalého pobytu, při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP.
Komu se bude OP vydávat?
Tak jako doposud mají povinnost držet občanský průkaz občané České republiky s trvalým
pobytem na území ČR starší 15 let. Nově je
možné vydání OP, na základě žádosti, občanům
ČR bez trvalého pobytu a dětem mladším 15 let.
Novinka, která zaujme zákonné zástupce
dětí!
Občanský průkaz vydaný dětem do 15 let
bude mít platnost 5 let, bude stát 50,- Kč.

Dva důvody pro jeho vydání - možnost cestování dětí po zemích Evropské unie či prokazování věku dítěte.
Kde o nový OP požádat?
O občanský průkaz si může občan požádat
na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou
působností v ČR (v našem okolí jsou to Sokolov, Cheb, Karlovy Vary a další) a vyzvednout
si ho opět na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností v ČR (tyto dva úřady
mohou být různé). Občan již nemusí na úřad
podle svého místa trvalého pobytu. Podmínkou ovšem je, že se musí dostavit vždy osobně. Novinkou je, že občan bude na OP se
strojově čitelnými údaji vyfotografován přímo
na úřadu, takže si nebude muset pořizovat
fotografie. Proto již není možné podávat žádosti
a přebírat vyhotovené OP na matričních úřadech.
A co občané připoutaní dlouhodobě
na lůžko?
Občan může zkontaktovat obecní úřad
s rozšířenou působností podle místa bydliště
nebo sociálního zařízení (pro občany z Kynšperka je to MěÚ Sokolov). Úředník po dohodě s občanem připraví a předvyplní žádost.
Zprostředkuje fotografování přímo v bydlišti,
ústavu či věznici, tedy přímo na místě dle dohody. Po zhotovení OP mu přiveze nový občanský průkaz k převzetí.
Jak vypadá nový OP?
Nový občanský průkaz má zcela novou podobu. Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební
karty), má gravírovanou černobílou fotografii
a gravírovaný podpis držitele.
Budou nové OP obsahovat stejné údaje
jako předchozí OP?
V nových OP se nebudou uvádět údaje o dětech ani manželích, a to ani na žádost občana jako tomu bylo doposud. Dále bude moci

5

Z města

občan požádat o neuvedení údaje o rodinném
stavu – ale toto žádost bez změny stavu není
důvodem pro vydání nového OP.
Za co si připlatíme?
Správní poplatky zůstávají stejné, pouze
za nově vydávaný občanský průkaz se strojově
čitelnou zónou a čipem se bude platit 500,- Kč.
Formuláře:
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem
nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost
na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými
údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je
vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1.
ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů)
digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis
a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může
občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez
čipu v elektronické podobě na elektronickém formuláři. Formuláře žádosti o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na stánkách MV ČR.
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Co předložit k žádosti o OP?
Veškeré údaje je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, ověřeném opise
nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů
je občan povinen předložit též jejich ověřený
překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.
Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké
hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad
o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší
odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského
vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis
vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Sankce
Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil
zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.

Úkon
Vydání OP v řádném termínu před ukončením doby platnosti či při změně
povinného údaje v OP
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na
věk občana a důvod vydání občanského průkazu)
Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na
3 měsíce
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

Poplatek

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt
na území České republiky
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený,
zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně
provedené zápisy

100,- Kč

0,500,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

100,- Kč

Občan se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost mít občanský průkaz,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz
před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského
průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
• po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
• po obdržení oddacího listu nebo dokladu
o partnerství,
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství
nevzniklo,
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, nebo
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom,
že partnerství je neplatné,
• po obdržení úmrtního listu manžela nebo
partnera,
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
•po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo
změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,
nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
•po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e)neprodleně neohlásí poškození, zničení,
ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo
opravy v občanském průkazu, v potvrzení
o občanském průkazu, v potvrzení o změně

místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje
uváděné v žádosti,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako
zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského
průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní,
zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené
v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně   
zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
Za přestupek uvedený v písmenech a) a n)
lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu
do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o)
a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
za správní a sociální odbor
Eva Knížová
matrikářka
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Sociální práce v našem městě
S příchodem nového roku nastaly v sociální
oblasti mnohé změny. Došlo ke sjednocení
výplatního místa pro všechny nepojistné sociální dávky (např. dávky pomoci v hmotné nouze) a pověřeným obecním úřadům, obecním
úřadům s rozšířenou působností a újezdním
úřadům vojenských újezdů je v přenesené působnosti nově svěřen výkon funkce sociálních
pracovníků.
Definice sociální práce
Sociální práce má mnoho definic. Sociální
práci můžeme chápat jako aktivitu zaměřenou
na zlepšení, obnovení sociálního fungování
klienta a na tvorbu společenských podmínek
příznivých pro tento cíl (Payne, 2006). Sociální práce podporuje změnu, řešení problémů
v mezilidských vztazích a posílení, osvobození
lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha.
Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou
klíčové principy lidských práv a princip společenské spravedlnosti (Mezinárodní federace
sociálních pracovníků).
Cíle sociální práce
Podpořit schopnost klienta řešit problém,
adaptovat se na nároky prostředí. Zprostředkovat kontakt se službami, napomáhat tomu,
aby systémy podpory klientů pracovaly humánně a efektivně. Rozvíjet a zlepšovat sociální politiku.
Činnosti sociálního pracovníka
Sociální pracovník:
• vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
• provádí posouzení životní situace klienta
• provádí individuální plánování cílů klienta
a kroků, které povedou k jejich naplnění
• realizuje přímou práci s klientem zaměřenou
na změnu klienta
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• zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
• realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
• spolupracuje s navazujícími organizacemi při
řešení životní situace klienta
Sociální problémy/události, kterými se mohou sociální pracovníci zabývat:
• zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
• péče o osobu závislou na péči jiné osoby
• omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům
• sociální vyloučení, které je důsledkem stáří,
zdravotního postižení, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině
• rizikový způsob života (sociální problémy vyplývající z neorganizovaného způsobu života
dětí a mládeže, zneužívání alkoholu, závislosti
na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, páchání trestné
činnosti apod.)
• sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
• ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
• nezaměstnanost a materiální problémy
• imigrace
• sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí
Cílové skupiny klientů
• osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním
• osoby pečující o osoby závislé na péči jiné
osoby
• osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby ohrožené rizikovým způsobem života
• oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

• osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadvokátním bydlení
• nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
• imigranti
• rodiny s dětmi
Metody sociální práce
Sociální pracovník řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství, účastí na jednání se správními orgány
a jinými organizacemi v zájmu klientů.
Nové kompetence
Někteří zaměstnanci města (sociální pracovníci) vykonávají od ledna 2012 nové kompetence, na které ani oni sami, ani jejich klienti
nejsou zvyklí. V případě poskytování pomoci
sociálním pracovníkem nejde o žádné správní
řízení, na které byli klienti - příjemci dávky pomoci v hmotné nouze dosud zvyklí. Při práci
s klientem se nevydává žádné správní rozhodnutí, sociální pracovník bude výsledky své
činnosti vést elektronicky v tzv. Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka,
který je součástí Jednotného informačního
systému. Standardizovaný záznam umožní,
aby se s výsledky sociální práce seznámily
orgány, které rozhodují např. o dávce hmotné
nouze.
Snahou sociálního pracovníka je vybudování
vztahu s klientem, který je postaven na vzájemné důvěře a otevřenosti. Pokud klient však
odmítá pomoc, nemá sociální pracovník žádné
mocenské nástroje, jak jej přimět ke spolupráci. Sociální pracovník sice může v souladu se
zákonem vstoupit do obydlí, ale nemůže si
vstup vynutit, neboť je podmíněn souhlasem
klienta. Sociální pracovník musí při své práci
dodržovat zásady Etického kodexu sociálních
pracovníků ČR.

Kam se můžete obrátit
V případě, že jste se ocitli v nepříznivé sociální
situaci nebo jste ohroženi sociálním vyloučením, můžete požádat o pomoc sociální pracovníky našeho úřadu při řešení Vaší nepříznivé životní situace. Nemusí se vždy jednat
pouze o osoby, které jsou v nepříznivé situaci jen z důvodu nedostatku finančních prostředků, požádat o spolupráci může člověk,
který je dlouhodobě nezaměstnaný, je bez
přijatelného bydlení, má vztahové problémy
v rodině, problémy s výchovou dětí. Krizová
situace může nastat z důvodu osamění nebo
tragické životní události, např. po autonehodě,
nebo úmrtí blízkého člena rodiny. I v této situaci můžete vyhledat sociálního pracovníka
a požádat jej o pomoc. Možných sociálních
událostí a problémů, které mohou nastat v životě každého z nás, je nepřeberné množství,
a proto výčet těchto událostí a problémů není
samozřejmě vyčerpán.
Kontakty na pracovnice, které zabezpečují sociální práci:
Jitka Zemanová, správní a sociální odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří, tel. č. 352 350 424,
e-mail: zemanova@kynsperk.cz, kancelář č. 3,
přízemí
Pavla Cibová, správní a sociální odbor MěÚ
Kynpšerk nad Ohří, tel. č. 352 350 428, e-mail:
cibova@kynsperk.cz, kancelář č. 13, 1. patro

Za správní a sociální odbor
Pavla Cibová, Jitka Zemanová
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Přestupky a přestupkové řízení v naší obci
Přestupek je zaviněné protiprávní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které
je společensky škodlivé a které je výslovně
za přestupek označeno zákonem - buď přímo
zákonem o přestupcích nebo i jiným zvláštním
zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití nebo proti majetku. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.
K zahájení řízení o přestupku je věcně příslušný správní orgán, který určuje zákon o přestupcích nebo jiný zákon.
Přestupky projednávají:
a) Obce, a to podle jejich působnosti (naše
město projednává pouze přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému
pořádku a přestupky proti občanskému soužití
a proti majetku),
b) Policie České republiky, a to přestupky
na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
c) Obecní policie, přestupky na úseku místních záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce, přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi a přestupky spočívající
v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci, které lze ke stání použít jen po zaplacení poplatku,
d) Jiné správní orgány, stanoví-li tak
zvláštní zákon, tj. celní úřady, Hasičský
záchranný sbor, veterinární správy, katastrální úřady, Česká inspekce životního prostředí.
Podkladem pro zahájení řízení je nejčastěji
oznámení o přestupku. Právo oznámit přestupek má každý. Státnímu orgánu, orgánu
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Policie ČR a obcím je uložena oznamovací
povinnost. V oznámení je nutné uvést skutečnosti, které mohou projednání přestupku
usnadnit, jaký přestupek je ve skutku spatřován a důkazy, které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou.
Orgán policie ČR u zákonem vymezeného
okruhu přestupku je povinen přestupek nejen
oznámit, ale také provést nezbytné šetření
ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků, které jsou nezbytné pro pozdější dokazování před
správním orgánem. Jsou to přestupky, jejichž
projednávání je v působnosti obce, jmenovitě:
• přestupky proti veřejnému pořádku,
• přestupky proti občanskému soužití,
• přestupky proti majetku,
• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
• přestupky proti pořádku ve státní správě
(na úseku zbraní a střeliva a podle zákona
o azylu),
• přestupky na úseku zdravotnictví, ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
na úseku myslivosti a rybářství.
Pokud jsou tyto shora uvedené přestupky
spolehlivě zjištěny, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten zaplatit pokutu, orgán policie tyto přestupky nemusí oznamovat
správnímu orgánu, neboť může uložit pokutu
v blokovém řízení, tzn. že přestupky projednají, jak uvedeno shora.
Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně
závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak
stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie zřízená obcí, se označuje názvem městská

policie. Obecní policii v našem městě řídí starosta pan Ing. Tomáš Svoboda.
Obecní policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• podílí se na dodržování veřejného pořádku
a činí opatření k jeho obnovení,
• podílí se na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích v obci,
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
• oznamuje policii důvodné podezření, že byl
spáchán trestný čin.
Pokud obecní policie v rámci shora uvedených
činností zjistí, že byl spáchán přestupek, tento
je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten zaplatit pokutu,
orgán obecní policie tyto přestupky nemusí
oznamovat správnímu orgánu a může uložit
pokutu v blokovém řízení, tzn. že přestupky
projednají, jak uvedeno shora.
Městský úřad jako orgán města Kynšperk
nad Ohří projednává nejen přestupky patřící
do působnosti našeho města, ale na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcemi
Kaceřov, Libavské Údolí a Šabina i přestupky
patřící do působnosti těchto obcí. V roce 2010
správní orgán řešil 81 přestupků, v roce 2011
již 102 přestupků, tedy došlo k nárůstu o 26 %.
Nejvíce bylo spácháno přestupků proti občanskému soužití.
V roce 2009 v souvislosti s novelou zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, došlo k podstatnému zvýšení sankcí, které je možné uložit
za tento druh přestupku, a to následovně:
• kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí
nebo vydá v posměch - lze uložit pokutu do
5.000 Kč,
• kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví - lze
uložit pokutu do 20.000 Kč,
• kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením
na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním
- lze uložit pokutu do 20.000 Kč,
• kdo omezuje nebo znemožňuje příslušníku
národnostní menšiny výkon práv příslušníků
národnostních menšin - lze uložit pokutu
do 20.000 Kč,
• kdo působí jinému újmu pro jeho příslušnost
k národnostní menšině nebo pro jeho etnický
původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství,
pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích
nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro
jeho stav manželský nebo rodinný - lze uložit
pokutu do 20.000 Kč.
S ohledem na vzrůstající počet spáchaných
přestupků proti občanskému soužití bude
správní orgán nucen přistoupit k ukládání
sankcí – pokut v  horní hranici zákonem stanoveného rozpětí, které budou působit jak z hlediska represe, tak i z hlediska prevence.
Božena Nývltová
úřednice správního a sociálního odboru
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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 leden 2012 přijalo a prošetřovalo celkem
18 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
- 1 případ porušování domovní svobody, kdy
pachatel vnikl oknem, které rozbil, do bytu
svého známého pouze proto, že mu známý
odmítal otevřít. Pachatel se ze svého velmi
neuváženého činu bude zpovídat u soudu.
- 1 případ krádeže vloupáním do objektu skladu na Zlaté, kdy po pachateli pátráme ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování v Sokolově.
- 1 případ porušování domovní svobody, kdy
se muž rozhodl násilím vniknout do bytu, který
kdysi obýval se svou družkou a vzít si z něj
své věci. Případ bude nakonec odložen, neboť
trestní stíhání bylo podmíněno souhlasem poškozené a tato jej nedala.
- 1 případ krádeže vloupáním do objektu skladu v Kynšperku nad Ohří, odkud pachatel odcizil nová krbová kamna. Pachatel byl policisty
služby kriminální policie a vyšetřování v Sokolově zjištěn a za krádež mu bylo sděleno podezření ve zkráceném řízení. Jelikož se jedná
o místního recidivistu, hrozí mu za jeho čin až
3 letý pobyt ve věznici
- 1 případ krádeže vloupáním do Kynšperského kovošrotu, kde byli pachatelé přímo při krádeži zadrženi policisty OO Kynšperk nad Ohří.
Jeden z pachatelů byl poté předán s důkazy
před soud a od něj putoval rovnou do výkonu trestu do věznice na desetiměsíční pobyt.
Policisté tyto dva výtečníky svým výborným
a rychlým zásahem překvapili a přesto, že se
oba výtečníci na chvíli pokoušeli s policisty
hrát na schovávanou, neuspěli. Jeden z pa-
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chatelů byl mladistvý a tak jeho jednání bude
řešit soud pro mládež.
- 1 případ krádeže kovového sloupu, kdy se
2 místní pachatelé rozhodli sloup připravený k montáži u pozemní komunikace naložit
na kárku a odvézt do místní sběrny. Díky příkladnému výkonu služby policistů ve spolupráci s městskými strážníky, kteří si jich všimli,
byli přímo při krádeži zajištěni a bylo proti nim
zahájeno trestní stíhání. Škoda na odcizeném
sloupu by dosáhla výše 55.000,- Kč.
- 1 případ krádeže řízení motorového vozidla
– skútru na cyklostezce, kdy řidič řídil vozidlo
v době, kdy měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel a skútr nebyl ani způsobilý
k provozu na pozemních komunikacích. Řidiči
bylo sděleno podezření ve zkráceném řízení
a o jeho trestu rozhodne soud. Hrozí mu až 3
roky vězení.
- 1 případ krádeže ALU kol s novými pneumatikami z garáže v osadě Kolová, kdy místní
pachatel a recidivista využil otevřených vrat
garáže a nepozornosti majitele a odcizil hliníková kola v hodnotě přesahující 20.000,- Kč.
Pachatele jsme také díky poctivé kriminalistické práci zjistili a bude se ze svého činu zpovídat u soudu.
- 1 případ řízení motorového vozidla, kdy řidič
řídil vozidlo v době, kdy měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidiči bylo také sděleno podezření ve zkráceném řízení a o jeho
trestu, který může být i tříletý, už rozhodne
soud.
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, kdy řidič hodinu po poledni nadýchal policistům 1,98 promile. Řidiči bylo
také sděleno podezření ve zkráceném řízení.
- 1 případ násilí proti úřední osobě, kdy se pachatel, pod vlivem alkoholu, při zákroku hlídky
rozhodl neuposlechnout jejich výzev a napadl
pěstmi policistu. Pachatel již teď dobře ví, že ta-

kové věci se nemají dělat a že se takto chovat
nemůže. Jmenovaný byl policisty ihned zadržen
a po vystřízlivění proti němu bylo ze strany PČR
služby kriminální policie a vyšetřování v Sokolově
zahájeno trestní stíhání. Za své jednání mu hrozí
trest odnětí svobody až na 4 roky.
- 1 případ krádeže na odstavených částech
železničních vagónů, kdy případ je stále v šetření.
- 1 případ krádeže vloupáním do motorového
vozidla poblíž obce Kaceřov, kdy po pachateli stále pátráme.
- 2 případy zanedbání povinné výživy, kdy si
otcové jaksi pozapomněli plnit své povinnosti.
- 1 případ krádeže vloupáním do autobusu
na autobusovém nádraží v Kynšperku nad
Ohří. Díky dobré práci policistů na místě činu
a zajištění mnoha kriminalistických stop a poznatků jsme pachatele do dvou dnů zjistili
a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. Pro
policisty pak nebylo překvapením, že se jednalo o místní závadovou osobu, která se opakovaně dopouští majetkové kriminality.
- 1 případ náhlého úmrtí odsouzeného ve věznici Kynšperk nad Ohří, kdy bylo zjištěno, že
odsouzený zemřel přirozenou smrtí, bez cizího zavinění.
- 1 případ placení falešnou dvousetkorunovou
bankovkou v obchůdku s potravinami. Po pachateli intenzivně pátráme ve spolupráci se
službou kriminální policie a vyšetřování Karlovarského kraje.
Policisté našeho obvodního oddělení také
v měsíci lednu řešili celkem 70 přestupků,
předvedli a zadrželi 8 osob, 2 osoby dodaly
na protialkoholní záchytnou stanici a 1 osobu
dodali do výkonu trestu odnětí svobody. Dále
jsme se podíleli na zajištění veřejného pořádku při mítinku Dělnické strany sociální spravedlnosti v Rotavě.

Upozornění
Každodenní náplní práce policistů našeho
obvodního oddělení je i dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a v rámci
služby zjišťujeme mnohé nedostatky. V této
souvislosti žádáme o dodržování zákonů
a upozorňujeme řidiče motorových vozidel,
aby dodržovali také zákon č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení § 25 odst. 3. Opakovaně
zjišťujeme, že řidiči přijíždějící k obchodnímu
domu Penny Market parkují vozidla mimo jasně a přímo určená místa k stání a to do míst,
která jsou stále považována za obousměrnou
komunikaci. V takovém případě řidič při stání
neponechává na komunikaci volný pruh o šířce 3 metry PRO KAŽDÝ SMĚR JÍZDY, jak stanovuje zákon. Řidiči se tak dopouští přestupku
a hrozí jim sankce.
Dále v poslední době zjišťujeme, že řidiči parkují takovým způsobem i u svých domů (ul.
U Pivovaru, Krátká, Zámečnická). Velmi často
také porušují výše uvedené ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. V rámci kontrolních jízd složek
integrovaného záchranného systému (zejména hasičských vozidel) pak v reálném čase
zjišťujeme, že řidiči parkují v ulicích takovým
způsobem, že v případě např. požáru, by bylo
velmi obtížné zajíždět s vozidly IZS k různým
objektům a domům, což však nelze tolerovat.
Rád bych zde zdůraznil, že policisté nepobíhají v ulicích s metrem, ale v případě, že zjistíme v rámci výkonu služby, že řidiči porušují
výše uvedené ustanovení zákona, zejména
v místech, kde by měli složky IZS problém zasahovat (ul. U Pivovaru, Krátká, Zámečnická
atd.), budeme přestupky aktivně vyhledávat
a projednávat v blokovém řízení.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Městská policie

Různé

Městská policie
Kynšperk nad Ohří řešila od 17.01.
2011 do 20. 2. 2012 celkem 29 případů
protiprávního jednání.
- 24 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích, kdy řidiči nerespektují zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích
a myslí si, že jim projde „chvilkové“ přestupkové jednání, avšak záhy zjistí, že tomu tak není.
- 2 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).
- 3 přestupky proti veřejnému pořádku, kdy se
převážně jednalo o znečistění veřejného prostranství.
- Součinnosti při provádění sociálních šetření
v rodinách s úřednicemi MěÚ Kynšperk.
- Odchycení toulavého psa a jeho předání
majiteli.

Blahopřejeme
- Součinnost s úřednicí MěÚ Kynšperk a pracovnicí OSPOD při provádění kontrol nočních podniků na dodržování zákona na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy ve čtyřech případech bylo u mladistých zjištěno požití alkoholických nápojů
a v jednom případě byla mladistvému přivolána záchranná služba z důvodu nadměrného
požití alkoholických nápojů.
- Nález černé skládky, jejíž odstranění bylo zajištěno ve spolupráci s mistrem údržby Střediska technické služby Správy majetku Kynšperk nad Ohří, panem Vitekem.
- V součinnosti s místním oddělení PČR byla
objasněna krádež kanálových vík, kdy si pachatelé snažili vylepšit svůj měsíční rozpočet
„nepoctivou prací“. Jejich počínání bude náležitě ohodnoceno příslušnými orgány.

Gregorová Svatava
Faitová Josefa
Kunzendörfer Jaroslav
Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

Občanům kynšperským na vědomost se dává, že Jan Lodr své 70. narozeniny 12. března slaviti bude. Nechť slouží mu zdraví dál jako nyní
a ať úsměv jeho nikdy žádný neuhasí. My přejme mu jen dobré a krásné,
vždyť člověk jako on je dlouhého života hoden. Pln láskou rodinou půjde
s námi dál. Milujme ho, neb on je ryzí pán.

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Dne 14. 12. 2011 dosavadní velitel jednotky
pan Luděk Matoušek podal rezignaci na svou
funkci. Dne 07. 1 .2012 členská základna jednotky sboru dobrovolných hasičů ze svých
členů veřejným hlasováním navrhla jako velitele pana Marka Matouška. Rada města
Kynšperka nad Ohří na svém jednání dne
25. 1 .2012 tento návrh odsouhlasila a jmenovala s účinností od 7. 1. 2012 pana Marka
Matouška novým velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Božena Nývltová
úřednice správního a sociálního odboru
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Narozeniny přímo vysněné,
všechny vaše touhy splněné
a něco navíc, co vás potěší
přejeme vám vše nejlepší.

Za Městskou policii
Josef Pech

Máme nového velitele hasičů
Město Kynšperk nad
Ohří již v roce 2001
zřídilo
organizační
složku města Sbor
dobrovolných hasičů
města Kynšperk nad
Ohří. Velitele této jednotky, po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k jeho
způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje
a odvolává starosta obce.

V měsíci březnu 2012 oslaví své
narozeniny členové SPCCH paní
a pan

Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena? Provádíme
poradenství zcela zdarma.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v Karlovarském kraji.
- prodej RD v Kynšperku, 2 byty 1+2, zahrada, cena: 1.980.000,-Kč
- prodej chaty k trvalému bydlení v Liboci se zahr., cena: 890.000,-Kč
www.reala-lakoma.cz
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Školství

Školství

Základní škola získala finanční prostředky
z evropských strukturálních fondů z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
(EU školám)
Od 15. 8. 2011 do 14. 2. 2014 se realizuje
na škole projekt Poznáváme sebe a svět,
chceme poznat více. Škola prostřednictvím
šablony získala 2 342 tisíc Kč na zlepšení podmínek vzdělávání a zkvalitnění výuky inovativními metodami. V rámci tohoto projektu bude
škola vybavena 4 interaktivními tabulemi a budou obnoveny dvě stávající počítačové učebny. Vyučující postupně vytvoří 1440 učebních
materiálů pro aktivaci žáků ve vyučovacích
hodinách, prostřednictvím kurzů získají nové
metody a poznatky pro práci s dětmi. Pro žáky
budou realizovány programy v rámci primární
prevence.

1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Od 2. 2. 2012 do 31. 12. 2014 bude realizován projekt Inovace rovných příležitostí
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Kynšperk (Rovné šance pro
každého), na který získalo vedení školy spolu
s p. Mgr. M. Kaiserovou 2 749 tisíc Kč na individuální a skupinovu práci s dětmi mimo vyučování. Dalšími aktivitami jsou péče školní
psycholožky, speciálního pedagoga, spolupráce s rodiči, vzájemné konzultace pedagogů a odborných pracovníků školy, výjezdy 3
tříd na společný pobyt v rámci utužení vztahů
v dětském kolektivu a podpora dalšího vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Budou
vytvořeny vlastní metodické materiály pro pedagogy a pracovní listy pro žáky se speciálními
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vzdělávacími potřebami. Pro zkvalitnění výuky budou vybudovány dvě nové učebny – interaktivní a terapeutická. Při všech aktivitách
bude podpořeno nejméně 110 dětí, 55 rodičů
a 24 pedagogických pracovníků.

Školní poradenské pracoviště
Od 1. 1. 2012 je škola zapojena do projektu
Rozvoj a metodická podpora poradenských
služeb: Vzdělání – Informace – Poradenství
(RAMPS VIP III) za finančního přispění MŠMT.
Tento projekt zajišťuje školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Služba je bezplatná.
Jedná se o poradenské konzultace pro rodiče
a žáky, diagnostiku intelektových schopností,
kariérové poradenství, práci se třídami, metodickou spolupráci s pedagogy, pedagogicko
psychologickou poradnou a dalšími institucemi.

Informace ze školy

K zásadní změně vzdělávacího systému je
nutná veřejná objednávka, které porozumí
i politici. Škola má být hlavním iniciátorem vzájemných kontaktů.
Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmá součást práce školy, přestože by
měla hlavně vzdělávat. Proto je nutné vytvářet
bezpečné prostředí ve škole, jinak je vzdělání neefektivním plýtváním energií. (T. Feřtek,
Rodiče vítáni)
Tomu, jak se nám to podaří, musíme dát čas
oběma zúčastněným stranám.

Zápis do prvních tříd
Ve dnech 1. a 2. února 2012 proběhl řádný zápis dětí do prvních tříd pro školní rok
2012/2013.
Děti prokazovaly připravenost na školní docházku plněním drobných úkolů. Na jejich cestě školou je provázely nádherné masky, které
si pro ně připravili žáci pátých ročníků.
Pro příští školní rok bylo zapsáno 48 žáků, budou otevřeny dvě první třídy. Pro děti s odkladem a děti nepřipravené pro školní docházku
plánujeme otevřít přípravnou třídu.
Z ankety rodičů vyplynulo, že se jim přístup
pedagogů a způsob zápisu na naší škole líbil.
Budoucí prvňáčkové, těšíme se na vás.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Soutěže stravovacích oborů
V průběhu ledna se zúčastnili žáci Střední
školy živnostenské Sokolov regionálních soutěží v oborech kuchař a číšník-servírka. Družstva žáků se na soutěžích utkala se školami
kraje Karlovy Vary a Plzeň. Ve velké konkurenci středních odborných škol a hotelových
škol se naši žáci rozhodně neztratili.

Značka: Rodiče vítáni
Zapojili jsme se do akce Rodiče vítáni, protože si myslíme, že je třeba s rodiči jako našimi
nejdůležitějšími zákazníky (zastupují své děti)
spolupracovat. Dne 2. 1. 2012 při splnění
7 povinných a 7 volitelných kritérií byla
naší škole udělena značka Rodiče vítáni za
vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.
A co si od toho slibujeme?
Škola, kterou vnímají rodiče jako naslouchající, má konkurenční výhody v době, kdy dětí
ubývá. Rodiče by měli vědět, že bez jejich
zájmu a přispění se ve školství nic nezmění.

V soutěži číšníků a servírek v Domažlicích obsadilo družstvo školy 4. místo. Mnohem lépe
se dařilo družstvu kuchařů, kteří v regionálním
kole skončilo na třetím místě a zajistilo si postup na republikové finále, které se uskuteční
14. února v Ostravě.
JiMa
SŠŽ Sokolov
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Skauti

Lyžařský kurz

100 let skautingu v Karlovarském kraji

I když počasí je vlivem mrazů kruté, absolvovali žáci prvních ročníků Střední školy živnostenské lyžařský výcvikový kurz. Jako každý
rok je tento kurz pořádán v Kraslicích v zařízení školy, kde mají žáci zajištěno i stravování.
Z původních 17 nelyžařů se podařilo během
týdne zacvičit všechny žáky tak, aby základy
sjezdového i běžeckého lyžování zvládli. Kurzu se zúčastnilo 26 žáků z prvních ročníků odloučeného pracoviště školy – Kynšperk.

V průběhu měsíce ledna a února proběhla
v sokolovském muzeu výstava ku příležitosti
oslavy úctyhodného výročí a sice 100 let skautingu v Karlovarském kraji. Na výstavě jste
se mohli dozvědět, kde a jak skauti v našem
kraji v průběhu uplynulého století fungovali
a dodnes fungují. K příležitosti této výstavy
nechala Krajská rada Karlovarského skautingu vyhotovit originální razítko. Jeho obtisk se
stal cenou trofejí pro sběratele nejen z našeho
kraje. Na vernisáži se nás sešlo více než 150
skautů. Od těch nejmladších až po ty nejstarší.
Tato výstava se stala důkazem toho, že skautská myšlenka žije v mysli mnohých i sto let
po svém vzniku.

O dobrý průběh se postaral i lyžařský klub,
který má na starosti sjezdovku „Krajka“, který jako každý rok i letos vytvořil velmi dobré
podmínky pro výcvik, úschovu lyží i potřebný
servis. Zařízení školy, které je v Kraslicích,
cca 15 minut od sjezdovky je přístupné pro
všechny zájemce.
JiMa
SŠŽ Sokolov

Prodej chovné drůbeže

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Již přijímáme objednávky na:
• kuřice černé, červené, bílé, modré, kropenaté, sussexové a slepice roku ve snášce
• kačeny pekingské, barbarie, rouvenské, moularden
• husy bílé, landenské, perličky,krůty, brojlery
!DRŮBEŽ ROZVÁŽÍME po jednotlivých obcích únor-říjen!
Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15h!!!
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Jistě každý z nás alespoň jednou slyšel
o Tříkrálové sbírce. Ba co víc, mnozí z nás
i každoročně přispívají. Letošní koledování měli v režii kynšperští skauti. Ti přispěli
nejen finančně, ale i svojí aktivitou a ochotou pomoci druhým. Jen pro vaši představu,
v Kynšperku bylo na charitativní účely prostřednictvím této sbírky vybráno 3200,- Kč.
Chceme touto cestou poděkovat všem těm,
kteří přispěli a zároveň našim koledníkům
z řad skautů. Společně jsme, jako kynšperáci
přispěli k vysoké vybrané částce, která došplhala v letošním roce až na bezmála 75 milionů
Kč. O konkrétních projektech, které budou ze
sbírky podpořeny, si můžete více přečíst na
www.trikralovasbirka.cz.
Den tří králů je definitivní tečkou za vánočními
svátky. Proto jsme z katolického kostela opatrně uklidili betlém na faru a budeme se těšit,
že jej příští rok v době adventu opět postavíme.
Sm

Prosba o zapůjčeni
Členky Občanského sdružení Krušnohorská
krajka připravují výstavu k výročí 450 let. Kdo
může zapůjčit paličkovanou nebo ručně šitou
krajku na výstavu ozvěte se paní Studeničové
na tel. 737 108 910, nebo ji můžete přímo zanést Š. Hendrychové do výstavní síně.

Výstava se uskuteční v květnu 2012 ve výstavní síni v Panském domě v Kynšperku nad
Ohří. Po skončení výstavy se zapůjčené krajky vrátí zpět.
Děkujeme.
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Dívka 2012

Dívka 2012

Odpoledne s melodiemi známé skupiny ABBA
V sobotu 24. 2. 2012 proběhlo slavnostní odpoledne akce základní školy Dívka roku 2012.
Děvčata pod vedením Jany Tomsové, vedoucí
SVČ, předvedla v šesti disciplínách, co v nich
je. Společný projekt na známou píseň připomněl dětem i dospělým slavná léta 70. let
dvacátého století, kdy hudební scéně vládly
melodie a texty písní skupiny ABBA. Dívky
předvedly své umění při slavnostním stolování, absolvovaly vědomostní test, představily
se porotě a divákům rozhovorem s moderátorkami, zacvičily si aerobik s Jitkou Čedíkovou,
předvedly svoji volnou disciplínu a na závěr
se prošly po pomyslném molu jako modelky.
A chvílemi se bylo opravdu na co dívat. Celou soutěž provázel bohatý program, na kterém vystupovali zpěváci, zpěvačky, hudebníci,
tanečnice, mažoretky a malou šou předvedl
i kynšperský oddíl Shinkyokushin karate Gorin. Děkujeme všem účinkujícím a jejich vedoucím, MKS a jeho pracovníkům za velmi
pěkné zázemí po celé dva dny, p. F. Kunešovi
za ozvučení celé akce a velkou trpělivost, moderátorkám, fotografce a kameramance.

A jak to všechno dopadlo?
Miss sympatie základní školy
a Miss Sokolovského deníku 		
Michaela Lisá
Miss Kynšperského zpravodaje 		
Martina Stolariková
1. místo Dívka roku 2012		
Lucie Bričová
2. místo 1. vicemiss Dívka roku 2012
Michaela Lisá
3. místo 2. vicemiss Dívka roku 2012
Martina Stolariková

Srdečné poděkování za kostýmy a velké
množství cen, které byly předány všem soutěžícím dívkám :
Firma Hartman, Karlovarský kraj, Ing. T. Svoboda, starosta města, M. Čermák, náměstek
hejtmana KK, Ing. K. Berka, starosta města
Sokolova, Květiny Ellen p. Mulders, firma Still
Praha, firma Niko, firma YUCCA, Drogerie
p. Dreisetlové, Kadeřnictví p. Šmatové, Kadeřnictví p. Krycnerové, Květiny p. Valečkové,
Studio Sedmikráska p. Bremertové a Müllerové, Bar Koruna M + M, Tabák M. Kovalíka,
p. D. Radlová, p. A. Fiedlerová, Mgr. J. Hrubý,
p. P. Benda, sl. A. Svobodová, J. Kavanová,
Mgr. L. Hrušková Bursová, Mgr. Š. Neubergová, J. Tomsová, A. Krapfová, L. Košata, Pizzerie Tomíno, F.Bernáth, Žaluzie Bošek Sokolov, firma Lentaur (jízda kočárem v Karlových
Varech) a Základní škola Kynšperk n.O.

Mama Mia

Stolování

Rozhovor

Volná disciplína

Karate

Moderní tanec

Soutěžící dívky

Dívka roku 2012

Upřímné poděkování patří i všem těm, kteří
soutěžící dívky po celou dobu podporovali.
Další příčkou je pro vítězky účast v oblastním kole. Držíme jim pěsti, ať se jim daří!

Blahopřejeme!
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Různé

Různé

ČZS ZO Kynšperk nad Ohří

Březnová noční obloha nad Kynšperkem

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Jarní nebe bohužel na rozdíl třeba od zimního
neoplývá tolik krásou pozorovatelsky vděčných objektů, jakými jsou například mlhoviny nebo hvězdokupy. Jedná se totiž o část
oblohy, kde se díváme mimo disk naší galaxie „Mléčné dráhy“, takže hustota hvězd
a dalších objektů je zde nepoměrně nižší než
na obloze letní nebo zimní. Avšak vezmeme-li
k ruce hvězdářský dalekohled, tak právě díky
tomu, že máme „volný výhled“, můžeme obdivovat krásy desítek vzdálených cizích galaxií.
Základním orientačním útvarem na jarní obloze je takzvaný Jarní trojúhelník. Tvoří ho
tři jasné hvězdy: Regulus, Spika a Arcturus,
podle kterých lze nalézt také nejvýznačnější
souhvězdí jara Lva, Pannu a Pastýře. Hvězda
Regulus ve Lvu se nachází velmi blízko k rovině ekliptiky (tj. k rovině, po které se po obloze pohybují tělesa sluneční soustavy) takže
v jeho těsné blízkosti lze čas od času spatřit
Měsíc či některou z planet. Nad JZ sestupuje dominantní souhvězdí zimní oblohy Orion
a nízko na Z září Kastor s Polluxem, významní obři Blíženců.

ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude
konat dne 17. 3. 2012 v kinosále „Skleník“
od 9,00. Prezentace členů zahrádkářského
svazu již od 8,00. Členské průkazky sebou!
Úhradu za pronájem zahrádek je možné zaplatit na místě u paní pokladní a to bez poštovních či bankovních poplatků.

Zveme jako hosty na naší výroční členskou
schůzi představitele vedení Města Kynšperka nad Ohří.
S pozdravem
Ing. Josef Baron
Předseda ČZS ZO Kynšperk

Burza dětského oblečení
Domov mládeže v Kynšperku nad Ohří vás
srdečně zve na
Burzu oblečení pro Vaše děti od 0 - 15 let.
Opět
na
DM - internátě
při
SŠŽ.
OD PONDĚLÍ 16. 4. – DO PÁTKU 4. 5. 2012
Sledujte vyvěšené plakáty po městě.
Vyprané a cenovkou řádně označené (nejlépe
přišpendlené) věci, hračky a knížky můžete
po telefonické domluvě (přidělení čísla) nosit
OD PONDĚLÍ 9. 4. DO PÁTKU 13. 4. 2012
na DM !!!

Výdej oblečení a peněz bude od 8. 5. do
11. 5. 2012
Nevyzvednuté nebo darované věci a hračky
budou předány dětem do Kojeneckého ústavu
v Karlových Varech a Azylovému domu v Sokolově
Informace podává:
I. Jirsová mobil: 732 876 057
J. Slámová mobil:773 902 147

Březnové úkazy:
5. 3. - Mars v nejmenší vzdálenosti od Země,
8. 3. - Měsíc v konjukci s Marsem, Měsíc
v úplňku,
11. 3.- Měsíc v konjuk ci se Saturnem,
14. 3. - Venuše v konjukci s Jpiterem (Venuše v blízkosti Jupiteru pozorovatelná po celý
březen na večerní obloze), 20. 3. v 6:14 - jarní rovnodennost, začátek astronomického
jara, Slunce vstupuje do znamení Berana,
22. 3. - Měsíc v novu,
25. - 27. 3. večer seskupení Měsíce, Venuše,
Jupitera a hvězdokupy Plejády(Kuřátka) nad
Z obzorem, 26. 3. - Měsíc v konjukci s Venuší.
25. 3. 2012 je zaveden letní čas - SELČ - hodiny se posunou ve 2 hod o jednu hodinu vpřed.
Souhvězdí Beran nebo také Skopec zobrazuje na obloze berana se zlatým rounem, kterého vyslal bůh Hermes, aby zachránil Frixe
a Hellé, dvě děti bohyně oblaků Nephelé. Později byl Beran obětován nejvyššímu bohu Diovi.
Všem Beranům přeji krásné narozeniny!

Pojďte s námi!
na tradiční pochod Jarní kynšperská patnáctka
trasa: Kynšperk - Kamenný dvůr - Štědrá - Těšovská myslivna - Mokřina - Tuřany - Návrší Dobroše - Kynšperk
start v 9:30 u prodejny YUCCA
v sobotu 17. března 2012
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Mlhovina Magické oko –
pozůstatek po výbuchu supernovy
J. Roubínek
pořadatel

Benda Pavel
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Kino

Kino

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2012

NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK
FILMOVÝ KLUB
Filmy v distribuci AČFK
čtvrtek 1.3. ve 20.00 hod.

VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC
Dokumentární groteska provokativního režiséra Víta Klusáka (Český sen, Český mír) o poli,
na němž rostou auta, a továrně, která v Nošovicích přistála jako UFO. Severomoravská
vesnice Nošovice byla pověstná svým pivem
a prvotřídním nošovickým zelím. Hrají: Vít Klusák, Stanislav Vojkovský, Petr Vaněk, a další.
ČR, 2010, MP, vstupné 70 Kč, délka 82 min.
úterý 6.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BARBAR CONAN
Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po pomstě za smrt jeho rodičů se
záhy změní v krutý boj za záchranu národů
Hyborie před mocnými silami zla, ve kterém
se bitvy s nelítostnými nepřáteli proplétají se
souboji s odpornými monstry. Jedinou nadějí
na vysvobození Hyborie ze spárů zla je Conan
a jeho síla a odvaha. Hrají: Jason Momoa,
Stephen Lang, Rachel Nichols, Ron Perlman
a další. USA, MP, vstupné 65 Kč, délka 110 min.
čtvrtek 8.3. ve 20.00 hod.

WEST SIDE STORY
Jedni si říkají Tryskáči a sdružují bílé Američany židovského, italského a polského původu.
Druzí se jmenují Žraloci a tvoří je mladí Portoričané. Dva newyorské gangy, nesmiřitelná nenávist a milenci, jejichž tragická smrt nakonec
přináší smíření. Hrají: Natalie Wood, Richard
Beymer, Russ Tamblyn a další. USA, 1961,
MP 12, vstupné 70 Kč, délka 151 min.
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úterý 13.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ALOIS NEBEL
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989
na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách,
kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav
Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas
od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se
mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková),
oběť zločinu spáchaného při odsunu Němců
z pohraničí po 2. světové válce. Šedivé dny
na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš
Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. ČR,
MP, vstupné 40 Kč, délka 87 min.
čtvrtek 15.3. ve 20.00 hod.

DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
Krzysztof Kieślowski nás zavádí do paralelních životů dvou Veronik, francouzské a polské, aby ilustroval působení náhody a osudových momentů v lidském životě. Hrají: Irène
Jakob, Halina Gryglaszewska, Alexander Bardini a další. Francie, Polsko, Norsko, 1991,
MP 12, vstupné 70 Kč, délka 98 min.
úterý 20.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel White (Ginnifer Goodwin) začíná trápit
pocitem, že její život zatím nevychází podle jejích představ. Má sice skvělou práci v prestižní
právní kanceláři na Manhattanu, to ale Rachel
ke štěstí nestačí. USA, MP 12, vstupné 65 Kč,
délka 113 min.
čtvrtek 22.3. ve 20.00 hod.

DRUHÁ STRANA MINCE
Mladá a plachá Sabinka žije se svou matkou
a babičkou, které se jí snaží najít vhodného
nápadníka. Po několika nezdařených a zoufalých pokusech se objeví zdánlivě ideální Bronislaw, charismatický a galantní mladý muž.

Jeho temná minulost a záhadné povolání se
však brzy ukážou být hrozbou pro „disidentsky“ založenou rodinu. Hrají: Agata Buzek,
Krystyna Janda, Anna Polony a další. Polsko,
2009 MP 12, vstupné 70 Kč, 99 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
BŘEZNU
neděle 4.3. v 15.00 hod.

ASTRO BOY
úterý 27.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 94 min.

FAIR GAME
Film Fair Game je fascinující pohled do útrob
politické moci, natočený podle autobiografie
Valerie Palme, skutečné tajné agentky CIA.
Valerie (Naomi Watts) pracuje jako vysoký
důstojník CIA v oddělení proti šíření jaderných
zbraní. Během vyšetřování irácké zbrojní strategie zjišťuje, že navzdory přesvědčení vlády
USA nemá Irák program na výrobu jaderných
zbraní. USA, MP 12, vstupné 65 Kč, délka 108
min.

neděle 11.3. v 15.00 hod.

čtvrtek 29.3. ve 20.00 hod.

ZDROJOVÝ KÓD, VŠEMOCNÝ

GNOMEO A JULIE
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 81 min.
neděle 18.3. v 15.00 hod.

AUTOPOHÁDKY
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 83 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA DUBEN

ČERNÁ VENUŠE
Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy Saartjie Baartmanové. Jeho kategorický verdikt je
doprovázen potleskem významných kolegů.
O sedm let dříve opustila mladá služka Saartjie
rodnou Jižní Afriku a pod příslibem bohatství
se vydala společně se svým pánem Caezarem do Evropy. Nejdříve je vystavena v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská Venuše“ lačným divákům londýnského panoptika,
kteří se přišli podívat na abnormálně vyvinuté
proporce jejího těla, poté se vydává do Paříže, kde baví chlípnou společnost a stává se
předmětem vědeckého bádání. Hrají: Yahima
Torrès, Andre Jacobs, Olivier Gourmet a další.
Francie, 2010, MN 15, vstupné 70 Kč, délka
159 min.

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

Knihovna

PROGRAM AKCÍ MKS V BŘEZNU

sobota 31.3. od 19.00 hod. v kině

pátek 2. - 31.3. ve výstavní síni Panský dům

,,DIVOKÉ KOČKY”

,,PROMĚNY KRAJINY”

TRAVESTI SKUPINA
z Ostravy přijíždí v rámci svého turné
po západních Čechách i k nám
- vstupné 150 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

výběr z malířské tvorby
PAVEL MAŇAS
- výstava obrazů
- vernisáž 2. 3. od 17.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Městská knihovna

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
Středa: 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

úterý 3. - 13.4. v zimní zahradě kina

,,KROK ZA KROKEM, PROJDEME
SE CELÝM ROKEM”

Novinky:

- výstava prací dětí z MŠ Školní a Zahradní
- vernisáž 3.4. od 15.00 hod.

PRO DOSPĚLÉ:
Fox,V. - Hollywoodští hříšníci, Ludlum,R. - Ostermanův víkend, Peters,J. - Píseň slunečné
země, Fousek,J. - Deník starého muže,
Gruber,V. - Zastřelte toho chromého koně,
Gale,I. - Pravidla války, Gounnelle,L. - Bůh
chodí po světě vždycky inkognito, Petrusová,K. - Nebezpečná láska, Kaes,W. - Na vlastní pěst, Šiander,H.R. - Brigita, Ryan,Ch. - Zóna
smrti, Wroblewski,D. - Příběh Edgara Sawtella,
Hejma,O. - fejsbuk, Čermák,P. - Královna Petra

středa 4.4. od 19.00 hod. v kině

,,DON QUIJOTE DE LA ANCHA”

pátek 2.3. od 19.00 hod. v kině

,,URVI TO!”
- divadelní hra Davida Williamsona
- divadelní soubor
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ, o.s., Sokolov
- vstupné v předprodeji 50 Kč
- hodinu před konáním 70 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
sobota 24.3. od 20.00 hod. v zimní zahradě kina

II. PLES UČITELŮ
- pořádají MKS, ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
a SŠŽ Sokolov
- vstupné 130 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
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- divadelní představení
DIVADLO KLAUNIKY uvádí:
jedno z nejhranějších evropských představení vzniklé pod vyšším uměleckým dohledem
pana Boleslava Polívky. Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese
Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského
- vstupné v předprodeji 80 Kč
- hodinu před konáním 100 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

Historie:
Kuzneski,CH. - Utajená koruna, Cubeca,
K. - Poselství v dlani, Mead,R. - Pokrevní pouta, Roberts,J.M. - Princezna a piráti, Gürsel,N.
- Dobyvatel, Závacká,I. - Šaty pro faraona,
Přibský,V. - Milenec královny vdovy, Neill,R.
- Mlha nad Pendlem
Romány pro ženy:
Robards,K. - Neodolatelná, Drake,S. - Nerozvážnost, Hart,M. - Sprostá holka, Brown,S. - Tichý muž, Bouvier,C. - Něžný déšť, Kinsella,S.
- Dokonalá nevěsta, Jeffries,S. - Nesmlouvej
s ďáblem, Darling,O. - Láska je nekrytý šek,
Laurens,S. - Muž ve stínu, Cabot,M. - Jak začíná láska, Vedralová,A. - Nancy Storace
Detektivky a thrillery:
Patterson,J. - Okamžik překvapení, Cole,M.
- Rodina, McKay,G. - Hračička, Jirounek,P.
- Agent 009 ve službách slečny Koulové, LeCrré,J. - Jeden musí z kola ven, Robb,J.D. Neprůstřelné alibi
Za knihovnu Irena Zolotarová

Krásný dárek k narozeninám
V prvních březnových dnech slaví dlouholetý
člen naší sportovní organizace Dr. Štrunc narozeniny. Nečekaný dárek přišel od Českého
klubu olympioniků. Z rozhodnutí regionálního
předsednictva klubu olympioniků bylo jméno Miroslava Štrunce zařazeno mezi plejádu úspěšných reprezentantů, mistrů světa
a olympijských vítězů. Dnes můžete najít jméno tohoto našeho člena, stále aktivního seniora, mezi takovými jmény jako například olympijští vítězové Jan Kůrka, Martin Straka, nebo
Jaroslav Špaček.

Jak je vidět zásluhy Mirka Štrunce nebyly
zapomenuty a jsou stále vysoce ceněny. Můžeme být pyšní, že máme ve svém středu tak
uznávanou osobnost, která skvěle reprezentovala naši TJ, město i vlast.
Mirku připojujeme se s gratulací.
Členové Tělovýchovné organizace
Slavoj Kynšperk.
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Různé

Sport

Když pochopíš svého psa
Pár vět o mladém talentovaném pejskaři
a jeho psu. Je to sedmnáctiletý Jan Lapčák
a jeho belgický ovčák malinois Doreen Foxy
Queen. Navzdory tomu, že je to teprve dvouletý pes, v loňském roce se spolu zúčastnili
několika závodů (stopa, poslušnost, obrana),
v nichž horší než 2.místo neobsadili. Zúčastnili se několika výstav a složili zatím 2 zkoušky vzhledem k věkovému omezení psa. Díky
těmto výkonům a výsledkům byli vybráni kynologickým výborem Karlovarského kraje na Tábor talentované mládeže. I zde na táborovém
přeboru v konkurenci 30 mladých psovodů
z celé republiky obsadili 1. místo.
Letos už mají na kontě 2. místo z prvního zimního obranářského závodu (-20°C je opravdu
zimní). A již odeslali přihlášky na další zkoušky
a závody (Příbram, Stará Role, Chomutov…)

pořadí podle získaných hlasů. Toto neoficiální
pořadí se pak zveřejní při vyhodnocování výsledků velikonočního sedmiboje.
Následně se výsledky předají zástupcům

Kynšperský pohár

Denně spolu trénují a každý víkend objíždějí
cvičáky po celém kraji, aby uspěli na výběrových závodech a jejich snaha vyvrcholila na Mistrovství republiky mládeže. Bohužel nereprezentují Kynšperk nad Ohří. Přestože má zdejší
kynologický klub perfektní zázemí, je úroveň
výcviku nedostačující. Přitom stačí pochopit
svého psa.
Jana K.

Anketa o nejlepšího sportovce století města
Kynšperk nad Ohří
Který sportovec Kynšperka nejvíce za posledních sto let proslavil naše město? To je otázka
pro občany našeho města všech generací.
Kynšperáci, můžete si zvolit nejlepší sportovce
v dobrovolné anketě, kterou pro Vás připravilo
Město spolu s TJ Slavoj a dalšími partnery.
Hodnotící kritéria:
1) Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích
lístků, kde každý hlasující vyplní čitelně své
jméno a jméno sportovce, pro kterého hlasuje
a ve kterém sportu nebo sportech vynikal.
2) Hlasovací lístky budou k dispozici u správce
ve Sportovní hale a v informačním středisku
v Panském domě, kde se pak také do uzavřených nádob vloží.
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Města, kteří je pak ověří. Oficiální vyhlášení
výsledků a předání cen třem nejlepším sportovcům století se uskuteční při následující
akci, kterou je oblíbený každoroční BOTAS.

3) Hlasovat pro nejlepšího sportovce může
každý občan žijící v Kynšperku déle jak
15 let a dovršil v době hlasování 18 let.
4) Hlasování proběhne od 1. 3. 2012
do 7. 4. 2012.
5) Hlasování bude ukončeno 7. 4. 2012
v 10,00 hodin v zahradě Restaurace Kašna.
V tento den se zde bude konat již tradiční
a velmi oblíbený velikonoční sedmiboj.
Zde také předá správce sportovní haly obě
neporušené nádoby speciální rozhodcovské
komisi, složené z 5 mladých sportovců, navržených z oddílů: tenis, stolní tenis, fotbal,
volejbal a florbal.
Tato komise spočítá všechny platné hlasovací
lístky (s čitelnými jmény) a sestaví neoficiální

Zprávy z 6. 2. 2012
Lemigas - L. Údolí A 7:6 (3:2, 4:1, 0:3), branky: Frank 3, Senaj, Herout, Puchýř, Tomaško
- Bobčík 3, Bobenič 2, Trepák L.
Sestavy. LEM: Mikulášek M. – Štech, Huml,
Frank, Herout, Senaj, Puchýř, Bureš, Štěpánek, Schimmer, Krycner, Tomaško, Barteš.
LUA: Patrák – Lisý, Trepák T., P., L., Šebestýn, Bobenič, Hanek, Hradský, Bobčík.
L. Údolí B - HCH Cheb 4:4 (0:2, 3:1, 1:1),
branky: Karas 2, Sýs P. 2 - Ernest, Petránek,
Račan M., Uhl.
Vyloučení 3:2, bez využití. HCH se ujal vedení již ve 4. minutě, které ještě v 1. tř. zvýšil
o jednu branku. LUB na konci 2. tř. vyrovnal.
Hostům se podařilo vstřelit branku v polovině
3. třetiny, LUB vyrovnal 1 sekundu před závěrečnou sirénou.
Sestavy: LUB: Moravec - Klokočník P., Omrai
J., Švejda, Churaň M., Sýs P., Gajič, Pisár Mi.,
Šofrle, Sýs R., Cába, Karas, Krajčovič, Churaň J., Kalabza. HCH: Hess - Nožička, Brauneis, Ernest, Šatra, Černík, Uhl, Písek, Šigut, Račan M., Pražák, Petránek, Zámečník, Račan J.

Kynšperk
HCH Cheb
L. Údolí B
Lemigas
Frenzelit
L. Údolí A

Kanadské bodování
66 - Štefka Pavel (KYN), 39 - Sýs Petr (LUB),
38 - Senaj Petr (LEM), 35 - Pazour Ladislav
(FRE), 32 - Sýs Radek (LUB), 31 - Debreceni
Michal (KYN), 30 - Šaufl Jan (FRE), Zámečník
Miroslav (HCH).
Střelci
50 - Štefka Pavel (KYN), 21 - Sýs Petr (LUB),
Sýs Radek (LUB), 20 - Senaj Petr (LEM).
Přihrávky
19 - Debreceni Michal (KYN), 18 - Sýs Petr
(LUB), Senaj Petr (LEM), 16 - Štefka Pavel
(KYN), Pazour Ladislav (FRE).
Další víkend se bude hrát jen v neděli v Chebu
utkání LUA - HCH
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz

(jč)

poč.utkání výhra remiza prohra vstřelené
obdržené body
15
11
1
3
104
:
71
23
14
8
2
4
91
:
82
18
16
8
1
7
80
:
95
17
15
8
0
7
98
:
93
16
16
5
2
9
117
:
101
12
16
3
0
13
66
:
114
6
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SEF SLAVOJ KYNŠPERK www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na domácí zápasy jarní části sezony 2011-2012 v kopané

30

Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Čas

Kategorie

16.

Kynšperk

M.Lázně

24.03.

So 11.00

dorost

16.

Kynšperk

Studánka

24.03.

So 15.00

muži

11.

Kynšperk

Kraslice

07.04.

So 09.00

st.příp

11.

Kynšperk

Vintířov

07.04.

So 09.00

st.příp

18.

Kynšperk

Toužim

07.04.

So 11.00

dorost

18.

Kynšperk

Skalná

07.04.

So 15.00

muži

16.

Kynšperk

Vřesová

08.04.

Ne 12.00

žáci

13.

Kynšperk

Hvězda Cheb

21.04.

So 09.00

ml.příp

13.

Kynšperk

1.FC K.Vary

21.04.

So 09.00

ml.příp

20.

Kynšperk

Ostrov

21.04.

So 11.00

dorost

20.

Kynšperk

Ostrov B

21.04.

So 15.00

muži

18.

Kynšperk

Habartov

22.04.

Ne 12.00

žáci

14.

Kynšperk

N.Sedlo

28.04.

So 09.00

st.příp

14.

Kynšperk

D.Rychnov

28.04.

So 09.00

st.příp

15.

Kynšperk

Sokolov A

05.05.

So 09.00

ml.příp

15.

Kynšperk

H.Slavkov

05.05

So 09.00

ml.příp

22.

Kynšperk

H.Slavkov

05.05.

So 11.00

dorost

22.

Kynšperk

Bečov

05.05.

So 15.00

muži

20.

Kynšperk

Citice

06.05.

Ne 12.00

žáci

21.

Kynšperk

N.Sedlo

13.05.

Ne 12.00

žáci

24.

Kynšperk

Teplá

19.05.

So 11.00

dorost

24.

Kynšperk

D.Žandov

19.05.

So 15.00

muži

18.

Kynšperk

Bukovany

26.05.

So 09.00

st.příp

18.

Kynšperk

Habartov

26.05.

So 09.00

st.příp

25.

Kynšperk

Chodov

26.05.

So 11.00

dorost

25.

Kynšperk

Loket

26.05.

So 15.00

muži

12.

Kynšperk

Kr.Poříčí

27.05.

Ne 12.00

žáci

19.

Kynšperk

Sokolov

02.06.

So 09.00

ml.příp

19.

Kynšperk

Hvězda Cheb

02.06.

So 09.00

ml.příp

13.

Kynšperk

Svatava

03.06.

Ne 12.00

žáci

14.

Kynšperk

Lomnice

10.06.

Ne 12.00

žáci

14.

Kynšperk

Nejdek

16.06.

So 11.00

dorost

14.

Kynšperk

Sedlec

16.06.

So 15.00

muži

masáže
klasické masáže
rekondiční masáže

sportovní masáže
relaxační masáže

možnost masáže u vás doma
Kontakt : Petr Šimůnek
tel.: 776 55 99 57

email: cykloprojekt@email.cz
nebo přímo zde v prodejně

MASÁŽE
klasické masáže
rekondiční masáže

sportovní masáže
relaxační masáže

možnost masáže u vás doma
Kontakt : Petr Šimůnek
tel.: 776 55 99 57

email: cykloprojekt@email.cz
nebo přímo zde v prodejně
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