KYNŠPERSKÝ

zpravodaj

4 / 12

Sociálně - právní ochrana dětí
Jmenování nového kronikáře
ZUŠ
Včelaři
Usnesení
Dubnová noční obloha

DUBEN 2012

Kultura
Knihovna
Školní sportování
Voříškiáda
Kopaná

CENA 5 KČ

Různé

Z města

Sociálně - právní ochrana dětí
Co znamená, když
se řekne sociálně
– právní ochrana
dětí? Sociálně–právní ochrana dítěte
představuje zajištění
práva dítěte na život, na rodičovskou péči
a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, zahrnuje také ochranu před
jakýmkoliv tělesným či duševním násilím,
zneužíváním.
MŠ na vycházce

Recitační soutěž
Právní úprava, orgány sociálně právních
ochrany dětí (OSPOD)
Sociálně–právní ochrana dětí je upravena zákonem č. 358/1999 Sb., o sociálně - právní
ochraně dětí. Částečně se sociálně – právní
ochrany dětí týká i zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Česká právní úprava však vychází mimo
jiné i z mezinárodních úmluv, např. Úmluva
o právech dítěte.

Recitační soutěž

ZK - Floorbal

ZK - Aerobik

ZK - Keramika

Otázkou, na kterou je třeba odpovědět, je, kdo
sociálně – právní ochranu dětem poskytuje
či jinak zajišťuje její výkon. Obecnými orgány
určenými k ochraně dětí jsou soudy a k poskytování sociálně právní ochrany pak specializované orgány. Ty určuje zákon o sociálně
- právní ochraně dětí v ust. § 4 odst. 1 a dále
vymezuje i jejich působnost. Orgány sociálně
- právní ochrany dětí jsou:
a) obecní úřady s obcí s rozšířenou působností
b) obecní úřady
c) krajské úřady
d) Ministerstvo práce a sociálních věcí
e) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Především obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a obecní úřady mají možnost
bezprostředně sledovat ochranu práv dítěte,
činit potřebná opatření se znalostí problému

a místních podmínek. Zákon jim ukládá nejvíce povinností v ochraně dětí a pomoci rodičům
a dalším osobám, které jsou odpovědné za výchovu dětí.
Sociální pracovníci vyhledávají děti, jejichž
rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich
výchovu neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo
narušují. Sociální pracovník s těmito osobami
pracuje a působí na ně tak, aby došlo k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků.
Zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany
dětí vykonává agendu na úseku péče o rodinu a dětí v rozsahu daném zákonem o sociálně – právní ochraně dětí, zákonem o rodině
a souvisejícími právními předpisy. V případě
zajištění ochrany života nebo zdraví dítěte,
ochrany jeho práv nebo právem chráněných
zájmů jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě jeho bydliště, ve škole
a ve školském zařízení, ve zdravotnickém
zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí,
kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují,
v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké
má chování. Sociální šetření jsou prováděna
např. na základě žádostí soudu, státního zastupitelství, sdělení občanů, popřípadě z vlastní iniciativy.
Hlavním hlediskem sociálně – právní
ochrany dětí je zájem a blaho dítěte.
Povinnosti OSPOD
Podle zákona o sociálně - právní ochraně dětí
je obecní úřad povinen
a) vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1,
b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
c) projednat s rodiči nedostatky v jeho chování,
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
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e) sledovat, zda je na základě kontrolních
oprávnění zamezeno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům
na jejich žádost poradenství při uplatňování
nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů
g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují
tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1.
Ustanovení § 6 odst. 1 zákona o sociálně
- právní ochraně dětí říká, že sociálně – právní
ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče
- 1. zemřeli
- 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti, nebo
- 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické
osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo
návykové látky, živý se prostitucí, spáchaly
trestný čin nebo jde-li o děti mladší než 15 let,
spáchaly trestný čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají, přestupky nebo jinak ohrožují občanské
soužití,
d) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických
osob odpovědných za výchovu dítěte,
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo
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jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich
umístění v takových zařízeních trvá déle než
6 měsíců
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči
nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými
od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti
trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity,
že nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dítěte
Povinnosti rodičů
Rodiče/odpovědné osoby za výchovu dítěte jsou
povinni/povinny:
• spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte,
• na výzvu příslušného OSPOD se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady poskytnout nezbytného informace,
je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany,
• umožnit návštěvu zaměstnance OSPOD
v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě
žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo
zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.
Povinnosti pracovníků OSPOD
Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při
provádění sociálně - právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili. Také jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně – právní ochrany na možné
ohrožení dítěte, a též o osobách, jimž bylo dítě
svěřeno do péče jakožto budoucím osvojitelům
a rovněž i o místě pobytu takového dítěte. Dále
jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o místu
pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí
v rodině s dítětem.

Dítě má právo požádat OSPOD a zařízení sociálně - právní ochrany, státní orgány, kterým
podle zvláštních právních předpisů přísluší
též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte (např. Policie ČR, soudy), pověřené osoby,
školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení
o pomoc při ochraně svého života a dalších
svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické
osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů
nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu
dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálněprávní ochrany, státní orgány (např. Polici ČR
soudy); tyto orgány v rozsahu své působnosti
a pověřené osoby v rozsahu svého pověření
jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

Kam se můžete obrátit o pomoc:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Správní a sociální odbor
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří
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
Jitka Zemanová, správní a sociální odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří, tel. č. 352 350 424,
e-mail: zemanova@kynsperk.cz, kancelář č. 3,
přízemí
Za správní a sociální odbor
Pavla Cibová, Jitka Zemanová

Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
Vodácky zajímavá řeka Ohře protékající městem Kynšperk má vedle dřevěné lávky vybudován prostor pro táboření, včetně sociálního
zázemí. Tábořiště sousedí s nebezpečným jezem, kde již došlo k několika případům utonutí. Levé rameno řeky Ohře je v majetku města Kynšperka a od vlastní řeky je odděleno
ostrovem, který je nyní přístupný pouze
provizorní dřevěnou lávkou a tudíž těžko využitelný. Regionální operační program v rámci
udržitelného rozvoje cestovního ruchu umožnil využití finančních prostředků z evropských
zdrojů pro zvýšení atraktivity a infrastruktury
dotčeného území. Pro město Kynšperk nad
Ohří vypracovala akciová společnost Vodní
cesty projektovou dokumentaci. V této dokumentaci je řešeno splavnění levobřežního ra-

mene a výstavba trvalého mostku spojujícího
ostrov s levým břehem řeky. Vlastní provedení
stavby bylo plánováno na březen až červen
2012. Začátkem roku bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavební části stavby.
Správa majetku Kynšperka nad Ohří, s.r.o.
v rámci urychlení přípravy stavby vykácela
stromy bránící výstavbě. Stavba bude zahájena v dubnu letošního roku. Provoz tábořiště
v letních měsících by neměl být narušen.
					
Bc. Radomíra Kiclová, Robert Vacek
majetkový odbor
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Třídění odpadů?
Ač je třídění odpadů v současné době velmi
populárním tématem, veřejnost často není dostatečně informována o tom, jak správně třídit. Ke zlepšení tohoto stavu bych chtěl přispět
přehledně podanou informací.
Jaké vlastně vznikají odpady v našich domácnostech?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá, než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem,
který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:
a) Využitelné - tyto odpady je možné dále
zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo,
plasty (PET lahve, folie, kelímky), nápojový
karton (džusy, limonády, mléko apod.).
Tyto druhy odpadu ukládejte do barevných kontejnerů.
b) Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
c) Nebezpečné
- tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články
(baterky), ledničky - mrazničky, barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Tyto dva druhy odpadů můžete odvézt
na místo pro ukládání, které bylo městem
zřízeno a je pro nepodnikající občany zatím bez poplatku (prostory u Technických
služeb).
d) Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou
spotřeby můžete odevzdat v kterékoliv lékárně.
e) Použitý textil a obuv – tento druh odpadu
můžete odložit do kontejneru u prodejny Penny
a v krátké době vznikne ještě jedno místo, a to
v ulici U Pivovaru (naproti mateřské škole).
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f) Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.:
znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, porcelán, žárovky, popel, zbytky
masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které
byste měli vyhazovat do koše na odpadky,
a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.
Jak tedy třídit odpady v domácnostech?
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např.
zamaštěný papír už není možné dále zpracovat.
Jak máme třídit odpady u nás doma?
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Máte-li sklep či kůlnu,
můžete zde jednotlivé druhy odpadu odkládat
do pytlů a ty po naplnění vyprázdnit do příslušných kontejnerů. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky
budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí
sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité
sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.
Plastové lahve je vhodné pro ušetření místa sešlápnout.
Zásady správného třídění odpadů
- Dodržujte pokyny uvedené na nádobách
- Odkládejte odpad jen do příslušných nádob
- Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky
potravin nebo chemikáliemi
- Zmenšujte objem odpadu
Jak vidíte, nejedná se o nic složitého ani
o „práci navíc“, ale záleží pouze na ochotě
a zodpovědnosti každého z nás.

Na závěr bych chtěl v rámci tohoto tématu
„poděkovat“ zatím neznámému žháři, který snad
omylem, nebo i úmyslně zapálil, 18. 3. 2012 v neděli ve večerních hodinách, kontejner na papír
v ulici Knoflíková (u firmy Lajka). Škoda jen na
samotném kontejneru činí 8.000,- Kč, kdy dalším
nákladem je výjezd dobrovolných hasičů a náklady na odklizení. Nebýt včasného zásahu příslušníků místního oddělení policie ČR, kteří odtáhli zbylé
dva kontejnery stranou, shořely by i tyto dva a to
zřejmě i s oplocením.
Zdeněk Šidlo
majetkový odbor

Foto shořelého kontejneru v ulici
Knoflíková

Jmenování nového kronikáře města
Kynšperk nad Ohří
Rada města Kynšperk nad Ohří jmenovala dnem
8. 3. 2012 usnesením č. 83 do funkce kronikáře
města Kynšperk nad Ohří Bc. Alenu Kadavou.
Od roku 2003 do roku 2009 vykonávala funkci
kronikáře města paní Věra Medvecká, bohužel
pro časovou náročnost při vedení kroniky na tuto
funkci v roce 2009 rezignovala. Dne 3. 1. 2011
bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového kronikáře města, jelikož se nikdo do výběrového
řízení nepřihlásil, provedla paní Medvecká zápis
do kroniky i za rok 2010. Paní Medvecká se zhostila funkce kronikářky výborně, zápisy do kroniky
velice pěkně ilustrovala a za několikaletou činnost jí za celé město Kynšperk nad Ohří správní
a sociální odbor vřele děkuje.
Nová kronikářka bude v průběhu měsíce března
a dubna 2012 oslovovat občany, zájmová sdružení, organizace města a další k získání podkladů
pro zápis do kroniky za rok 2011. V dalších letech
bude tento sběr dat probíhat vždy v měsíci lednu.
Vážení občané, zástupci zájmových organizací,
podnikatelé apod., pokud považujete některé

události uplynulého roku za významné, hodnotné či vhodné k zaznamenání pro příští generace do kynšperské kroniky, jakožto významného a unikátního dokumentu města, můžete
své náměty, případ. podklady zasílat písemně
na adresu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
nebo elektronicky na níže uvedenou e-mailovou
adresu, či je doručit osobně do podatelny městského úřadu. Zároveň můžete kronikářce města
zasílat oznámení o chystaných akcích na území
Kynšperka nad Ohří.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Kontakt:
Bc. Alena Kadavá- kronikářka města
e-mail: kadava@kynsperk.cz
tel.č.:
352 350 421
adresa: Městský úřad Kynšperk nad Ohří,
Jana A. Komenského 221/13,
357 51 Kynšperk nad Ohří
za správní a sociální odbor
Alena Kadavá
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Policie ČR

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.
- byt č. 9 s pečovatelskou službou o velikosti 2+kk, o výměře 45,35 m2 v ul. J. K. Tyla
č.p. 881, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného
je stanovena na 45,00 Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

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 :
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

- 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 bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
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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
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
222 v ulici Mistra Jana Husa,
Kynšperk nad Ohří o výměře 12,00 m2
za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + 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.

OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Bližší informace Vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

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 únor 2012 přijalo a prošetřovalo celkem
7 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:

- 1 případ krádeže vloupáním, kdy pachatel vniknul na oplocený pozemek, kde byly
odstaveny nákladní automobily a pokusil se
z nich odcizit naftu. Zdejším policistům neunikla pozornosti poblíž odstavená dodávka
a další zvláštnosti, a tak se rozhodli provést
důkladnější kontrolu okolí a pachatele při krádeži vyrušili. Ten se policistům pokusil uschovat,
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Městská policie

ovšem neúspěšně a byl po chvíli policisty zadržen. Překvapením pak bylo zjištění, že se v odstavené dodávce skrýval komplic pachatele.
Z lupu si tak pachatel místo vytoužené nafty
odnesl sdělení podezření a hrozí mu až tříletý
pobyt ve věznici.
- 1 případ řízení motorového vozidla v době,
kdy měl řidič vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidiči bylo také sděleno podezření ve zkráceném řízení a o jeho trestu rozhodne soud.
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, kdy řidič při kontrole nadýchal
policistům 1,91 promile. Řidiči bylo také sděleno podezření ve zkráceném řízení. Je potřeba
zmínit, že evidujeme zvýšený počet případů,
kdy řidiči jezdí pod vlivem alkoholu, a na tuto
problematiku se zaměřujeme a budeme více
a častěji provádět kontroly řidičů.
- 1 případ krádeže notebooku a mobilního telefonu, kdy muž, který přijel do města na návštěvu rodičů, přijal v baru pozvání svého
známého k přespání u něj v bytě v Kynšperku
nad Ohří. Když pak usnul, ten samý známý
mu odcizil osobní věci a to notebook a mobilní
telefon. Policistům se podařilo případ objasnit
a pachateli bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež ve zkráceném řízení a také
mu hrozí až 3 roky vězení.
- 2 případy zanedbání povinné výživy, kdy si
otcové zase jaksi pozapomněli plnit své povinnosti.
- 1 případ neoprávněného odběru plynu u jedné
místní nemovitosti, kdy případ stále prověřujeme.

Městská policie

Policistům se také podařilo zjistit pachatele,
který platil padělanou bankovkou v jednom
z místních krámků. Pachateli teď hrozí za tento čin dokonce až 8 let odnětí svobody. O tomto případu jsme Vás informovali v předchozím
vydání zpravodaje.
Policisté našeho obvodního oddělení také
v měsíci únor řešili celkem 101 přestupků,
předvedli a zadrželi 6 osob a 1 osobu dodaly
na protialkoholní záchytnou stanici. Také jsme
uskutečnili na Základní škole v Kynšperku nad
Ohří přednášku o trestní odpovědnosti osob
a mládeže. Přednášku organizovala preventistka a policistka zdejšího obvodního oddělení
pprap. Pavlína Rozsnyakiová, která organizuje a připravuje přednášky i na dalších školách.

Upozornění
Vhledem k opakujícím se podvodům páchaných zejména na seniorech, zde považuji za nutné upozornit opětovně občany,
aby se vyvarovali podezřelých nákupů, předváděcích akcí a jednání s neznámými osobami. Poučte své prarodiče, seniory a své
známé, aby byli obezřetní, aby nepouštěli neznámé osoby do svých bytů, nepodepisovali
něco, čemu nerozumí a aby v případě jakýchkoliv pochybností a podezření na výskyt podvodníků volali na bezplatnou telefonní linku
158 Policie České republiky.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří

Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 21. 2. 2011 do 2. 3. 2012 celkem
37 případů protiprávního jednání.
- 28 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích, kdy řidiči nerespektují zákon o sil-
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ničním provozu na pozemních komunikacích.
- 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).
- 5 přestupků proti veřejnému pořádku, kdy
se převážně jednalo o znečistění veřejného
prostranství, kdy bylo ve spolupráci s mistrem
údržby Střediska technické služby Správy
majetku Kynšperk nad Ohří, panem Vitekem
zajištěno uklizení nepořádku, v lepším případě
byl šetřením zjištěn přestupce, který následně
sjednal nápravu v podobě úklidu jím zanechaného nepořádku.
- součinnosti při provádění sociálních šetření
v rodinách s úřednicemi MěÚ Kynšperk.
- odchycení tří toulavých psů, kdy v jednom případě byl pes odvezen do útulku (Útulek Pavlinčina fauna, viz. odkaz www.facebook.com)
a ve dvou případech byl pes předán majiteli.

- Při nočních seancích místní mládeže byl
zanechán značný nepořádek v areálu sportoviště, a to v podobě odhozených pet lahví
od coca-coly, sáčků od různých pochutin, krabic od vín, kdy následně byli šetřením zjištěni
uličníci, kteří zde tento nepořádek zanechali,
a zjevně si mysleli, že to za ně uklidí někdo
jiný, avšak záhy zjistili, že tomu tak není a byla
z jejich strany zjednána náprava v podobě
úklidu daného nepořádku v areálu sportoviště.
- V součinnosti s místním oddělení PČR bylo
provedeno pátrání po zmizelé osobě.
Za Městskou policii
Josef Pech

Prodej chovné drůbeže

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13,30h Kynšperk nad Ohří /u techn.služeb/
Prodej 9.5. + 19.6.2012!!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 12 - 18týd. cena: 100 - 160,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3týd.
70 - 90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/		
1 - 3týd.
70 - 90,-Kč
Kačer barbarie
		
1 - 3týd. 110 - 130,-Kč
Kačeny rouvenské novinka!			
1 - 3týd. 110 - 130,-Kč
Husy bílé
1 - 3týd. 140 - 160,-Kč
Husy landenské
1 - 3týd. 140 - 160,-Kč
Perličky						
1 - 6týd. 90 - 140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6 - 8týd. 260 - 300,-Kč
!DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!
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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ZUŠ

Různé

V Kynšperku máme výborné muzikanty
Potvrdily to okresní i krajské komise, které
rozhodovaly o výkonech mladých muzikantů
ze základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové, dřevěné, bicí a zpěvu.
V ZUŠ Kynšperk n.O. proběhlo okresní kolo
soutěže, kterého se účastnilo ze 6 ZUŠ Karlovarského kraje 95 žáků, z toho 15 reprezentovalo naši školu. Do krajských kol soutěže postoupilo 11 našich žáků.
Krajská kola probíhala v ZŠ a ZUŠ K. Vary
a ZUŠ Sokolov. I v těchto kolech se naši žáci
umístili velmi úspěšně:

Okresní kolo soutěže.
1. místo s postupem
Cibulka Adam - zobcová flétna
Cibulka Adam - bicí
Kocová Klára - zobcová flétna
Smrčková Nicola - zobcová flétna
Loníková Pavla - zobcová flétna
Pavlas Jiří - klarinet
Knoblochová Lucie - lesní roh
Nekvapil František - trubka
Nekvapil František - bicí
Nekvapilová Lucie - saxofon
Štochlová Veronika - příčná flétna

1. místo
Brahová Miriam - příčná flétna
3. místo
Kutišová Valérie - zpěv
Vargová Kristýna - zpěv
Jarošová Cheryl - zpěv

Poděkování
Děkuji touto cestou panu Pavlu VLÁČILOVI,
zaměstnanci Správy majetku Kynšperk n.O.,
který nám ochotně a odborně pomohl, když
nám v budově školy zamrzla ve sklepě voda.

Přeci jen máme v Kynšperku šikovné odborníky.
Ještě jednou moc děkuji
Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ Kynšperk n.O.

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kdo se přišli rozloučit s panem Miroslavem Svobodou dne 15. 3. 2012.
						
							
Bratr Karel s rodinou

Krajské kolo soutěže.
1. místo
Pavlas Jiří - klarinet
Štochlová Veronika - příčná flétna
Knoblochová Lucie - lesní roh
Nekvapil František - bicí
2. místo
Cibulka Adam - zobcová flétna
Cibulka Adam - bicí
Nekvapilová Lucie - saxofon
3. místo
Smrčková Nicola - zobcová flétna
Kocová Klára - zobcová flétna

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

Žákům i jejich učitelům blahopřeji k výborným
výsledkům a děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy.
Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ Kynšperk n.O.
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Různé

Různé

M D Ž v „novém kabátě“

Blahopřejeme

V den, kdy ve světě slaví MDŽ, se sešli členky i členové SPCCH v kině, aby i oni oslavili
tento svátek žen. Hlavní bodem programu byla
módní přehlídka.
Předváděné modely dodaly „staré almary“,
a tak jsme viděli módní oděvy z let dávno
i blízko minulých. Přehlídka měla, díky moderátorkám i všem krásným modelkám, vtip
a spád. K dobré náladě přispěla i p. Mgr. Frehárová svými vtipy.

V měsíci dubnu 2012 oslaví své
narozeniny členové SPCCH paní

Narozeniny přímo vysněné,
všechny vaše touhy splněné
a něco navíc, co vás potěší
přejeme vám vše nejlepší.

Gösslová Marie
Lapcová Jana
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

Odemykání řeky Ohře
Již po třiatřicáté se uskuteční kynšperské odemykání řeky Ohře.
Akce se uskuteční v sobotu 28. dubna 2012. Zahájení: Tršnice ve 12.00 hod. Sraz účastníků
v restauraci U Fanynky.
Zájemci o zapůjčení plavidel (kanoe, rafty) se přihlásí u p. Roubínka 607 931 046
								
								
Pojeďte s námi!

Jedna z básní: autorka: p. Kadavá

Součástí programu byla přednáška „Finanční
gramotnost“ a soutěž o vtipnou báseň na slova: Hela. Gertruda, Eva, Kynšperk
Na závěr této vydařené akce ZO SPCCH obdržely členky SPCCH malý dárek.
za výbor SPCCH
Lap

12

„Módní přehlídka“
Gertruda se rumem nalévá,
Hela modelky k procházce vyzývá,
Eva chrlí vtip za vtipem,
vybírala je pro nás s důvtipem.
Po molu jedna krasavice za druhou,
předvádí i kloboučky se stuhou,
bohatě zdobené šatičky,
zdobí je vietnamské botičky.
Z ničeho nic došlo ke zlomu,
modelky se vrhly po rumu,
snad tuzemský rumíček
nezvrtne jim kotníček.
Než se Eva s Trudou a Helou nadály,
modelky jim rumík vyžahly.
Za nádhernou promenádu si ho zasloužily,
od diváků velký potlesk si vysloužily.
Kynšperk se po letech pobavil
a MDŽ tím oslavil.

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

			

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
- prodej bytu 1+2 v OV s vybavením, 4.p. Sokolov, cena: 460.000,-Kč
			
www.reala-lakoma.cz
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Včelaři

Včelaři

Včelaři ZO ČSV o.s. Kynšperk nad Ohří
hodnotili rok 2011
Na výroční členské schůzi v lednu hodnotili
včelaři základní organizace z Kynšperka uplynulý rok za velké účasti svých členů. V přednesených zprávách bylo zhodnoceno to, co
se během roku událo v organizaci, ve svazu
i v životě včel.
Stav členské základny se snížil na 47 členů
ukončením činnosti 3 členů, ale příchodem
1 nového mladého včelaře. Tím došlo také
k úbytku včelstev o 13 na stávajících 555.
V obvodu ZO máme ještě 3 neorganizované
chovatele včel s 29ti včelstvy, takže celkový
stav v obvodu ZO Kynšperk je 584 včelstev.
Obvod ZO zahrnuje včelaře a včelstva z Kynšperka, H.Pochlovic, Kaceřova, Chotíkova,
K. Dvora, Štědré, Zlaté, Studánky, Arnoltova,
Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna,
Březové, Kostelní Břízy, Rovné a Kamenice.
Po 3 roky se podařilo získat dotace pro včelaře od Krajského úřadu v Karlových Varech
na nákup nových úlů výměnou za staré nevyhovující pro stávající členy ve výši 80 % vynaložených nákladů a však do výše 14 tis. Kč.
Pro začínající včelaře na zakoupení nových
úlů, včelařského vybavení a včelstev ve výši
90% vynaložených nákladů také do výše
14 tis. Kč.
Touto cestou bych rád poděkoval městu Kynšperk a Březová za přispění částek ve výši
5 tis. Kč na nákup včelích matech šlechtěných
na odolnost vůči nemocem z uznaných vyšších chovů včel pro všechny včelaře na zlepšení chovatelského programu.
Loňský rok byl pro výnos medu příznivý a patří
k nejlepším v historii. Přestože výkupní ceny
medu jsou již příznivější, tak na výkup jej bylo
dodáno málo. Většina včelařů jej raději prodává tzv. „ze dvora“, kde má každý zákazník
záruku koupi vysoce kvalitního českého medu
bez příměsí. Ne jako ve velkoobchodech, kde
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se častěji objevují falzifikáty medů s rezidui
antibiotik a sulfonamidů, s cukry z C4 rostlin,
škrobovými hydrolyzáty a jinak poškozenými
medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU.
V lednu byl uspořádán opět hezký včelařský
ples v zámecké restauraci v Kaceřově.
16. července jsme se zúčastnili již po 6té výstavy na Horním hradě u Ostrova s názvem
„Chvála medu“. Zde proběhly 2 odborné včelařské přednášky a prodejní výstava včelařských potřeb a všech včelích produktů.
17. září byl uspořádán včelařský tematický
zájezd. Dopoledne do Výzkumného ústavu
včelařského v Dole u Prahy na exkurzi po včelíně a výzkumném pracovišti. Byly zde ukázky z chovu včel, inseminace včelích matek,
včelařského zařízení a na závěr s poutavou
odbornou včelařskou přednáškou. Odpoledne
jsme pak navštívili rozsáhlou výstavu Zahrada
Čech v Litoměřicích i s včelařskou expozicí.
Uplynulý včelařský rok byl členy hodnocen
kladně a již nyní se všichni těší na ten nový,
aby byl tak dobrý jako ty dva předcházející.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s. Kynšperk nad Ohří

Úspěšný jubilejní včelařský ples
Jubilejní, již 30. včelařský reprezentační ples,
se konal 28. 1. 2012 opět v pěkném prostředí
Zámecké restaurace v Kaceřově. K tanci a poslechu velmi pěkně zahrála krojovaná hudba
dechovka „Horalka Domažlice“. Při předtančení se v dobrém světle předvedla tříčlenná
rodinná taneční skupina Pavla Reicharda
z Kraslic s renesančními tanci.
Během plesu proběhla již neodmyslitelná
dámská volenka o zdobená perníková srdíčka, pečená a zdobená manželkami a dcerami
včelařů. Touto cestou jim ještě jednou děkuji
a to jmenovitě pí. Chalupové, Štambergové,
Hořejší, Křížové, Lapčákové, Kabátníkové
a dceři Sáře, Elišce Krejčí a Kátě Chalupové.
Vynikající svolávačkou na parketě se opět vyznamenali hudebníci. Sál byl plně vyprodán.
Přítomnými byl ples velmi kladně hodnocen
a již se většina těší na další již 31. včelařský
ples, který se uskuteční 26. 1. 2013 a na který
vás již nyní srdečně zvu.

Děkuji také všem sponzorům včelařského plesu, kteří se podíleli na pěkné a bohaté tombole. Byli prezentováni na každém stole a to:
Obuv - pí.Milotová, Lékárna- pí.Moravčíková,
Jatka Rudolec - p. Černohorský, Farma Kaceřov - p. Šupka, K. Dvůr - p.Ifkovich, Stavebniny
Kessl Kynšperk, Bytový textil – pí. Klimentová,
Nábytek Sladký-Sladká Cheb, Bytové doplňky
- pí Hetfleišová, Pizzerie Kynšperk, Restaurace u Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice,
Zverimex – pí. Wernerová, Lincont - p. Decastelo, Malířství S. Sedlo - p. Šnábl, Truhlárna
- p. Košata, Textil – pí. Haklová, Drogerie –
pí. Dreiseitlová, Autodoprava - p. Paulíček,
Alfik – pí. Fiedlerová, Autodoprava - p. Beran,
ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby
Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF
servis – p. Dvořák, Střední živnostenská škola Kynšperk, Restaurace Kašna - p. Borecký,
Kovářství – p. Horváth, Restaurace K. Dvůr –
p. Lajčák, Soukromý zemědělec – pí. Přibylová
Liboc, p. Bártl Kynšperk, Restaurace Kaceřov
– p. Slánský, Oděvy – Nguen Thuy, Universal
Trading Cheb, Studio Sedmikráska, Petrklíč
léčivé byliny- p. Mrva, Sedlářství- p. Novák,
Květiny Jarka, Květiny – pí. Mulders, Řeznictví Kynšperk – p. Košata, Pedikúra Kynšperk
„Miscel“, Pneuservis Kynšperk – p. Pavlovič,
Agrowest Kynšperk, Barvy a laky Dolní Rychnov, Zahradnictví Kaceřov, Včelí farma Dolní
Nivy – p. Takáč a p. Kříž, Městský úřad Kynšperk n. O., RV ČSV o.s., Praha a včelaři ZO
ČSV Kynšperk n. Ohří.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV o.s. Kynšperk nad Ohří
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Usnesení z mimořádného jednání Rady města Kynšperk nad Ohří konaného dne 29. února 2012
(upravená verze)

č. 79
Rada města Kynšperk nad Ohří
jako jediný společník společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. (dále jen
„společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění změn a doplnění
1. odvolává
pana Marka Pokludu, narozeného XXX, dnem
05. 03. 2012 z funkce jednatele společnosti,
2. jmenuje
paní Bc. Petru Gajičovou, narozenou XXX, dnem
06. 03. 2012 do funkce jednatele společnosti,
3. ukládá
panu Marku Pokludovi předat funkci jednatele společnosti s veškerou dokumentací společnosti, smlouvami, podpisovými právy, razítky, movitým majetkem atd. novému jednateli společnosti,

4. ukládá
paní Bc. Petře Gajičové
a) převzít funkci jednatele společnosti,
b) provést neprodleně inventuru veškerých
prostředků, práv a závazků společnosti,
c) informovat radu města o svých zjištěních a provedených krocích v termínu
do 30. 04. 2012 a v tomtéž termínu předložit
výhled dalšího chodu společnosti,
5. stanovuje
paní Bc. Petře Gajičové jednatelskou odměnu
XXX a
6. ukládá
starostovi města
a) vyhotovit neprodleně odvolací a jmenovací
listiny a předat je výše jmenovaným,
b) pořídit o tomto opatření rady města notářský zápis a zabezpečit zapsání příslušných
změn do Obchodního rejstříku.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad
Ohří konaného dne 7. března 2012
(upravená verze)

č. 80
Rada města Kynšperk nad Ohří
jako jediný společník společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. (dále jen
„společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění změn a doplnění
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1. bere na vědomí
rezignaci Bc. Petry Gajičové narozené dne
XXX na funkci jednatelky společnosti,
2. bere na vědomí
odstoupení Bc. Petry Gajičové narozené dne
XXX z funkce jednatelky dnem 07. 03. 2012,

3. jmenuje
do funkce jednatele společnosti dnem
08. 03. 2012 pana Wernera Zährla, narozeného dne XXX,
4. ukládá
předchozímu statutárnímu zástupci společnosti předat funkci jednatele společnosti
s veškerou dokumentací společnosti, smlouvami, podpisovými právy, razítky, movitým
majetkem atd. novému jednateli společnosti,
5. ukládá
panu Werneru Zährlovi
a) převzít funkci jednatele společnosti,
b) provést neprodleně inventuru veškerých
prostředků, práv a závazků společnosti,
c) informovat radu města o svých zjištěních a provedených krocích v termínu
do 30. 05. 2012 a v tomtéž termínu předložit
výhled dalšího chodu společnosti,

2. ukládá
ředitelce Základní školy, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, vyřadit navržený
majetek z majetku příspěvkové organizace
a doklad o provedené fyzické likvidaci a protokol o prohlídce vyřazovaných elektro zařízení a PC předat na finanční odbor městského
úřadu.
č. 82
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vyřazení poškozeného majetku inventární číslo
E 1/211/2006, tiskárna Canon IP 4200 Pixma
ve výši 2.792,00 Kč z majetku Městského úřadu,
Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru účetně vyřadit tento majetek a zajistit doklad o fyzické likvidaci.

6. stanovuje
panu Werneru Zährlovi jednatelskou odměnu
XXX a

č. 83
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. jmenuje
do funkce kronikáře města Kynšperk nad Ohří
Bc. Alenu Kadavou dnem 08. 03. 2012,

7. ukládá
starostovi města
a) vyhotovit jmenovací listinu a předat novému
jednateli,
b) pořídit o tomto opatření rady města notářský zápis a zabezpečit zapsání příslušných
změn do Obchodního rejstříku.

2. schvaluje
uzavření dohody o pracovní činnosti od 08. 03.
2012 do 31. 12. 2012 s Bc. Alenou Kadavou,
XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem je
kronikářka města Kynšperk nad Ohří a

č. 81
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku
v celkové výši XXX z majetku Základní školy,
Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
dle soupisu majetku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

3. pověřuje
starostu města podpisem dohody o pracovní
činnosti.
č. 84
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX v ulici Sokolovská v Kynšperku nad Ohří na dobu
neurčitou. Žadatel XXX a
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2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
č. 85
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
a) se stavbou na pozemku ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří:
kotce pro psy na p.p.č. 1198/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří a oplocením části p.p.č. 1198/1 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří pozemku pronajatého
XXX,
b) se stavbou na pozemku žadatele:
oplocení části pozemku p.č.1252/10 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří majiteli pozemku XXX a
2. pověřuje
starostu podpisem souhlasů.
č. 86
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr navýšení majetku města o kanalizační stoku postavenou společností THERMO
HOUSE, s.r.o., zastoupenou panem Mgr. Václavem Šimkem, ul. Nádražní 544, 356 01 Sokolov, na p.p.č. 911/1 a 757/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří v rámci stavby „Novostavba řadových RD – I.etapa – 6 RD“ a
2. pověřuje
starostu města podepsat souhlas o budoucím
převzetí stoky.
č. 87
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej ocelové konstrukce nad nevyužívanou tribunou u bývalého volejbalového hřiště na p.p.č. 607/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
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v hodnotě kovového odpadu za cenu XXX Tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk nad Ohří,
se sídlem ve Školní ulici č.p. 614, IČ 18248063
a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru informovat
žadatele o rozhodnutí rady města.
č. 88
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
632 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne 12. 08. 2009
uzavřená mezi Městem Kynšperk nad Ohří,
IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou ke dni
31. 03. 2012,
b) záměr pronájmu části pozemku p.č. 632
(zastavěná plocha) o výměře 127 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit vyhotovení dohody o ukončení nájmu pozemku a
b) zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu
minimálně 15 dnů na úřední desce města
s uvedením na „dobu neurčitou“.
č. 89
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 1457 (zahrada)
o výměře 302 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
na „dobu neurčitou“.

č. 90
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 123/1 (trvalý travní porost) o výměře 16 804 m2 v k.ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu určitou 5 let“.
č. 91
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s ukončením smlouvy o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu
č. 2010-68, která byla uzavřena mezi městem
Kynšperk nad Ohří a XXX a to ke dni 29. 2. 2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli o ukončení smlouvy
o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu.
č. 92
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
Pozemkovému úřadu Sokolov, po prostudování plánů výstavby společných zařízení provedených komplexních pozemkových úprav,
upřednostnit výstavbu vedlejší polní cesty
označené VPC 3 v k.ú. Kamenný Dvůr a Pv
4 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Pozemkovému úřadu.
č. 93
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku
na akci „Splavnění levobřežního ramene řeky
Ohře v Kynšperku nad Ohří“,
2. schvaluje
a) zadat zakázku firmě STRABAG a.s., Závodní 4, 360 06 Karlovy Vary, IČ:60838744,
b) návrh smlouvy o dílo a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 29. února 2012,
si můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení
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Dubnová noční obloha nad Kynšperkem
Uprostřed oblohy se objevuje srpovitý tvar hlavy Lva, klenoucí se vzhůru od jasné hvězdy
Regulu. Ještě víc na západ leží obr Orion,
který zapadá a brzo se ztratí z dohledu.
Severně od Lva rozeznáte na první pohled
Velký vůz - součást Velké Medvědice (Ursa
Major). Většina lidí za Velkou medvědici
považuje obrazec známého Velkého vozu.
Souhvězdí je však mnohem větší (Velký vůz
je pouze jeho část). Je tvořeno velkým množstvím slabších hvězd, které však často nejsou
v záři světel měst příliš zřetelné.
Sedm jasných hvězd Velkého vozu jsou dobrým orientačním bodem jarní a letní oblohy.
Blízko obzoru se na východě a severovýchodě dají rozpoznat první poslové letního nebe
- přední část těla Hada a dále siláka Herkula.
Těsně nad SV obzor vychází již jasná Vega
v souhvězdí Lyra. Naopak se musíme pomalu
rozloučit s hvězdami souhvězdí zimní oblohy,
již zmíněného Oriona a ještě viditelná větší
část Velkého psa (Canis Major) s nápadnou
hvězdou Sírius.
Vysoko nad severním obzorem najdeme krasavici souhvězdí Kasiopeja ve tvaru W a vlevo sledujícího milovníka Persea.
Mléčná dráha (Milky Way) nemá na obloze
výhodnou polohu a proto ztrácí na své kráse.
Dubnové úkazy:
3. 4. - Mars v konjukci s Měsícem, 6. 4. - Měsíc
v úplňku, 7. 4. - Měsíc v konjukci se Saturnem,
a Měsíc nejblíže Zemi (358 306 km), 19. 4.
- Slunce vstupuje do znamení Býka (18:11 LČ),
22. 4. - Měsíc nejdále od Země (406 429 km),
24. 4. - 25. 4. Měsíc v konjukci s Venuší a 30. 4.
Venuše dosahuje max. jasnosti.
Meteorický roj Lyridy mají maximum v noci a nad
ránem 21. 4. a 22. 4.
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PROGRAM KINA
DUBEN

NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK
FILMOVÝ KLUB
Filmy v distribuci AČFK
úterý 3. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZDROJOVÝ KÓD

Řecká mytologie symboliky Býk zná příběh
Diových vášní - o Európé, kterou Zeus svedl
jako krotký býk na pobřeží. Když Európé na býka
nasedla, odnes ji přes oceán na Krétu, kde se jí
Zeus zmocnil. Římané viděli v souhvězdí Býka
(Taurus) boha vína Bakcha a kolem tančící dívky
Hyády a Plejády.
Všem Býkům přeji krásné narozeniny J
Benda Pavel

Když se kapitán Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) probudí v sedadle příměstského vlaku,
netuší, kde se tam vzal. Naproti němu sedí
Christina (Michelle Monaghan). Colter ji vidí
poprvé v životě, ale Christina ho očividně dobře zná. Colter Stevens zjišťuje, že se probudil
v těle jiného člověka. Než se stihne z nastalé
situace vzpamatovat, je vlak rozmetán silným
výbuchem. V zápětí se Colter objeví v podivném
bunkru izolovaném od okolního světa. USA /
Francie / Kanada, MP 12, vstupné 65 Kč, délka
89 min.
čtvrtek 5. 4. ve 20.00 hod.

PUŠKVOREC
Rámec tohoto nevšedního snímku tvoří příběh
Marty, osamělé manželky maloměstského lékaře, která se v poválečné době vyrovnává
se ztrátou obou synů a postupně se sbližuje
s prostým mladíkem Boguśem. Poslední dokončený film legendy polské kinematografie
Andrzeje Wajdy prolíná tři dějové roviny - autobiografický román Jerzyho Iwaszkiewicze
(Březový háj, Slečny z Vlčí, Červnová noc),
vzpomínky herečky Krystyny Jandy na smrtelně nemocného manžela a „film ve filmu“
– fiktivní natáčení uvedeného románu. Tématem filmu však zůstávají dvě životní konstanty
– potřeba a nemožnost lásky, která přichází
příliš pozdě, a smrt, která přichází příliš nečekaně a brzy. Hrají: Krystyna Janda, Paweł
Szajda, Jan Englert a další. Polsko, 2009, MN
15, vstupné 80 Kč, délka 83 min.

úterý 10. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

VŠEMOCNÝ
Eddie Morra (Bradley Cooper) je zlenivělý spisovatel, kterému se začíná hroutit svět. Chtějí
ho vyhodit z práce a rozchod s přítelkyní Lindy
(Abbie Cornish) ho jen utvrdí v přesvědčení,
že jeho život je v troskách a budoucnost nemůže přinést nic než další zklamání. To se ale
změní ve chvíli, kdy Eddieho navštíví jeho starý přítel z dětství Vernon (Johnny Whitworth).
USA, MP 12 vstupné 65 Kč, délka 105 min.
čtvrtek 12. 4. ve 20.00 hod.

MUŽ NA LANĚ
7. srpna 1974 vstoupil mladý Francouz Philippe
Petit nezákonně na lano natažené mezi neworskými dvojčaty, tehdy nejvyššími budovami světa. Po asi hodinovém představení na laně byl
Philippe zatčen, odvezen na psychologické testy
a uvržen do vězení. Petit snil o věžích šest a půl
roku, poté strávil v New Yorku osm měsíců plánováním celé akce. Za pomoci několika kamarádů
a kompliců musel čelit mnoha překážkám: musel najít způsob, jak obejít ochranku Světového
obchodního centra, propašovat do věží těžké
ocelové lano, natáhnout ho mezi vrcholy dvojčat, upevnit a napnout tak, aby vydrželo poryvy
větru a výkyvy budov. Hrají: Philippe Petit, Jean
François Heckel, Jean-Louis Blondelu a další.
USA, 2008, MP, vstupné 80 Kč, délka 90 min.
úterý 17. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

FIGHTER
Hvězdně obsazené biografické drama The Fighter v hlavních rolích s Markem Wahlbergem
a Christianem Balem vypráví skutečný příběh
o nepravděpodobné cestě Mickyho Warda za boxerským titulem v kategorii velterovy váhy. V jeho
rockyovské cestě jej vedl nevlastní bratr Dicky,
bývalý šampión, který kdysi úspěšnou kariéru
vyměnil za drogy a kriminální činnost. Touha
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porazit soupeře v ringu se mění i v boj za rodinu a vlastní hrdost. USA, MP 12, vstupné 65 Kč,
délka 115 min.

Kultura

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
DUBNU

PROGRAM AKCÍ MKS V DUBNU
úterý 3. - 13. 4. v zimní zahradě kina

čtvrtek 19. 4. ve 20.00 hod.

neděle 1. 4. v 15.00 hod.

,,KROK ZA KROKEM, PROJDEME
SE CELÝM ROKEM…”

FISH TANK

FIMFÁRUM DO TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO

- výstava prací dětí z MŠ Školní a Zahradní
- vernisáž 3. 4. od 15.00 hod.

Druhý celovečerní snímek britské režisérky
a scenáristky Andrey Arnoldové vyhrává na filmových přehlídkách doslova po celém světě.
Vysloužil si Cenu poroty na letošním festivalu v Cannes a ostrovní publicisté ho označují
za nejlepší britský film roku. Fish Tank pomocí
energické ruční kamery Robbieho Ryana zaznamenává životní realitu patnáctileté Mii (Katie Jarvisová). Velká Británie, 2009, MN 15,
vstupné 80 Kč, délka 123 min.

neděle 8. 4. v 15.00 hod.

,,DON QUIJOTE DE LA ANCHA”

pondělí 7. – 29.5. ve výstavní síni Panský dům

KUKY SE VRACÍ

- 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 50 Kč
- hodinu před konáním 80 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

,,RUČNĚ PALIČKOVANÉ
KRAJKY”

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
neděle 15. 4. v 15.00 hod.

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 103 min.
neděle 22. 4. v 15.00 hod.

ŠMOULOVÉ

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města
vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale
také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou
doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Jaroslav
Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho
úlety s sebou přinášejí komické momenty. Hrají: Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová
a další. ČR, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 105 min.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 102 min.

čtvrtek 26. 4. ve 20.00 hod.

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

22

zábavný pořad plný historek a zpěvu
vstupné v předprodeji 70 Kč
hodinu před konáním 100 Kč
předprodej vstupenek již v kině

středa 4. 4. od 19.00 hod. v kině

ČTYŘI SLUNCE

Animované plastikové hračky Kovboj, Indián
a Kůň mají své problémy. Při plánu překvapit
Koně k narozeninám ručně vyrobeným dárkem se Kovbojovi a Indiánovi podaří zničit
dům, ve kterém všichni tři žijí. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je
zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé
tundry a podvodního světa obývaného příšerkami se špičatými hlavami. Belgie, Francie,
Lucembursko, 2009, MP, vstupné 80 Kč.

-

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 75 min.

úterý 24. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PANIKA V MĚSTEČKU

středa 18. 4. od 19.00 hod. v kině

,,MILAN DROBNÝ”

neděle 29. 4. v 15.00 hod.

DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 96 min,

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA KVĚTEN
PROBUDÍM SE VČERA

pondělí 16. 4. - 5. 5. ve výstavní síni Panský dům
projekt "Umění z vězení"
- výstava děl odsouzených z věznice v Kynšperku nad Ohří
vernisáž 16. 4. od 17:00 hod.

- výstava ručně paličkovaných krajek u příležitosti výročí 450 let paličkované krajky
v Krušných horách
- vernisáž 7. 5. od 17.00 hod.
pondělí 14. 5. od 19.00 hod. v kině

RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA
,,ZVÍŘÁTKA OBDIVUJÍ RINGA”
- zábavný pořad Františka Ringa Čecha
účinkují: Barbora Mottlová, Michal Gulyáš,
Marta Olšová, Petr Martinák, F. Ringo Čech

Oslavy osvobození města
Kynšperka nad Ohří

Pálení čarodějnic

se budou konat v pátek 4. května 2012
V rámci oslav osvobození proběhne pietní akt
u pomníku obětem války na Chebské ulici, průvod Chebskou ulicí na nám. 5. května, pietní akt
v parku u pomníku vojákům americké armády
a vystoupení mažoretek.
Sraz účastníků slavnostního průvodu městem je v 15.30 hod. před ZŠ Kynšperk nad Ohří.

KDY?
V pondělí 30. dubna 2012 od 17,00hod

KDE?

Na kopci za hasičárnou
Připraveny jsou soutěže pro děti a vyhodnocení nejhezčí čarodějnice, hudební produkce
i bohaté občerstvení
Srdečně zve pořadatel Město
Kynšperk nad Ohří a hasiči
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Kultura

Knihovna

Městská knihovna

Kulturní přehled

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

.
Farmářské trhy

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
6. 4.; 4. 5.; 1. 6.; 6.7.; 3. 8.; 7. 9.;
5. 10.; 2. 11.
(listopad podle počasí)

9:00 před MKS

Divadelní představení „Don
Quijote de La Ancha“
Milan Drobný – zábavný

4. dubna

19:00 MKS

18. dubna

19:00 MKS

Pálení čarodějnic

30. dubna

Za hasičárnou, odpolední
hodiny

Oslavy dne osvobození

4. května

15:30 průvod od ZŠ

14. května

19:00 MKS

2. června

14:00, kynologický klub

Mládežnických dechových souborů

9. června

9:00 průvod od ZŠ, u MKS

Letní slavnosti města

9. června

14:00 Městské sportoviště

110 let budovy školy

9. června

9:00 den otevřených dveří

Školní akademie

26. června

MKS

Koncert v rámci projektu
MITTE EUROPA

9. července

Evangelický kostel

Den Ohře

28. července

Vodácké stanoviště,
odpolední hodiny

Kynšperská tamburínka

6. října

MKS

Lampiónový průvod

28. října

18:00, průvod od školy

Novoroční ohňostroj

1. ledna 2013

18:00 v parku pod
katolickým kostelem

pořad plný historek a zpěvu

Divadelní představení

„Ringova škola života a sexu“

Den dětí
Regionální přehlídka
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Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
Středa: 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Novinky:
Pro dospělé:
Cook, R. - Léčba, Hilliges, I. M. - Ozvěna
afrických bubnů, Niedl, F. - Útěk do pekel,
Bruen, K. - Kněz, Okamura, T. - Umění vládnout, Forsyth, F. - Příběh Biafry, Tučková, K.
- Žítkovské bohyně, Frýbort, L. - Mlýny boží
i ďáblovy, Farrington, T. - Mnich z přízemí,
Dreyer, E. - Neber si to osobně

Pro děti:
Hlaváčová, I. - Terčina bláznivá dobrodružství,
Daniels, L. - Gorilí máma, Jacobson, A. - Bert
a bráchové, Ullrich, H. - 1000 důvodů proč
se nezamilovat, Kirsch, D. - Na prahu lásky,
Kate, L. - Vytržení, Brezina, T. - Magická bouře, Bussell, D. - Malá baletka, Brezina, T. - Železní strážci
Naučná literatura:
Dolejší, J. - Alchymistické zahrady Čech,
Hrubínová, M. - Co mi povíš, Matěji?,
Dorance, S. - Co si dneska vytvoříme?, Matheron, B. S. - Nechuť k jídlu, Sacher, R. - Karel
Svoboda, Bowden, H. - Antický Řím, Souhvězdí
Krásné jarní dny s knihou, Vám přejí knihovnice.

Historie:
McIntosh, D. J. - Odkaz mezopotamského písaře, Pivoda, O. - Strážci Horní země, Dray, S.
- Znamení bohyně Isis, Pötzsch, O. - Katova
dcera a král žebráků, Gerstl, H. N. - Písař
Romány pro ženy:
Stránská, L. - Kousek tvé přítomnosti, Hunter,
J. - Vévodovo pokušení, Enoch, S. - Šance
na lásku, Robošová, B. - Na stejné lodi, Sacher, R. - První láska: Věnováno Simoně Monyové, Jones, B. - Akademie lásky
Detektivky a thrillery:
French, T. - Na věrnosti, Wells, D. - Nejsem sériový vrah, Klaidman, S. - Šokující diagnóza, Berry, S. - Jeffersonova šifra,
Prošková, H. - Jahody se šlehačkou,
Ray, F. - Setba, Hammerovi, L+S. - Bestie uvnitř
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Různé

Sport

Voříškiáda
ZKO KYNŠPERK NAD OHŘÍ pořádá 8. ročník VOŘÍŠKIÁDY.
Sobota 12. května 2012.
Srdečně zveme všechny páníčky se svými voříšky a pejsky bez PP na cvičák v Kynšperku
nad Ohří.

Program:
8:00 – 9:00 hodin organizační chaos (přejímka
psů, kontrola očkovacího průkazu psa)
Od 9:00 hodin zahájení soutěží (sportovní
i vědomostní disciplíny, volba nejkrásnějšího
voříška)
Po ukončení soutěží – vyhodnocení a vyhlášení vítězů.
Program doplní ukázky agility a výcvik psů členů ZKO Kynšperk.

Kopaná

Turnaj dorostu dne 18.2.2012
Povinnost soutěžících i diváků se psy: psi musí
mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, ne starším 1 roku a ne mladším
14 dnů a feny nesmí hárat. Dodržovat čistotu
a pořádek. Respektovat zákon o týrání zvířat.
Vstupné je dobrovolné (piškoty, granulky,
psí pamlsky ………)
STARTOVNÉ 50,-- Kč
Po celou dobu možnost občerstvení v klubovně a použití WC také
PŘIHLÁŠKA přímo na místě před zahájením
Voříškiády nebo na
www.zko-kynsperk.webnode.cz
a zaslat na e-mail jourova.lenka@seznam.cz

Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

-

Aš 		
Loket 		
Březová
Královské Poříčí

1:3
7:1
7:2
3:2

nejlepší střelec - Svatoch z Citic
nejlepší brankář - Marka z Lomnice
nejlepší hráč - Kaucký z Kynšperka „B“

Konečné pořadí:
1. Kynšperk
2. Březová
3. Aš
4. Královské Poříčí
5. Loket

Dorost B 1. místo a dorost A 2. místo

Zimní turnaje přípravek v plném proudu
V rámci zimního období se naše fotbalové přípravky pravidelně zúčastňují turnajů, které jsou
pořádány u nás v Kynšperku a také se nám občas podaří vyrazit také na návštěvu mimo naše
území. V neděli 12. 2. se u nás konal silně obsazený turnaj mladších přípravek za účasti týmů
z Dolního Rychnova, Staré Vody, Drmoulu, Baníku Sokolov, Horního Slavkova a samozřejmě
domácích ze Slavoje Kynšperk. K vidění byly
velmi pěkné a dramatické zápasy. Škoda, že
se nám nepodařilo díky poslednímu nevydařenému zápasu obsadit medailové pozice
a nakonec jsme skončili těsně pod stupni vítězů
tedy na 4. místě. v prvním zápase jsme nejdříve
remizovali s Drmoulem 1:1, ve druhém zápase
se nám po velmi dobrém výkonu podařilo zvítězit nad Starou Vodou 4:0 a ve třetím zápase
jsme také zvítězili a sice nad Dolním Rychnovem
2:0. Poté jsme sehráli velmi vyrovnaný zápas
s Baníkem Sokolov a jen díky dvěma smolným
gólům v závěru zápasu jsme prohráli 0:2.
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Poté přišel poslední již zmiňovaný zápas s favorizovaným Horním Slavkovem, který se nám
nevyvedl a prohráli jsme jej 0:7, což v konečném zúčtování znamenalo 4. místo pouze díky
horšímu skóre. Určitě spravedlivou náplastí
bylo vyhlášení našeho brankáře Tomáška Jadlovského nejlepším brankářem turnaje. Celkové pořadí turnaje: 1. Spartak Horní Slavkov,
2. Baník Sokolov, 3. Sokol Drmoul, 4. Slavoj
Kynšperk, 5. SK Dolní Rychnov, 6. Sokol Stará
Voda
Naše sestava: Filip Jánošík, Václav Pastorek,
Matěj Müller, Daniel Pečinka, Tadeáš Münzer, Kamil Reidl, David Richter, Matěj Zajíček,
Tomáš Jadlovský, Robert Kolov
Rád bych touto cestou poděkoval klukům
za super výkon a přístup a stejně tak rodičům
za podporu.
Trenér mladší přípravky
Miloš Munka

Dorost 1. místo

Turnaj dorostu dne 11. 3. 2012
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

AAAA-

Kynšperk B
FK Loket
OSS Lomnice
Sokol Citice

4:4
3:0
1:1
2:2

Kynšperk B - FK Loket
4:0
Kynšperk B - OSS Lomnice 5:2
Kynšperk B - Sokol Citice
5:2
Konečné pořadí:
1. Kynšperk B
2. Kynšperk A
3. OSS Lomnice
4. Sokol Citice
5. FK Loket

Dne 24. 3. začal Krajský přebor dorostu v utkání SEF Slavoj Kynšperk a FC Viktoria Mariánské Lázně. V podzimní sezóně skončili dorostenci na pěkném 6. místě z 13. Držíme palce
a přejeme hodně štěstí v soutěži.
Jana Tomsová
a fanklub z Kynšperka
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Sport

Sport

Kynšperský pohár
Zprávy z 18. 3. 2012
O celkově 3. místě se rozhodne za týden.
V předposledním utkání letošního ročníku
získal Lemigas důležité body a v posledním,
rozhodujícím, utkání s Frenzelitem potřebuje
získat bod, aby obsadil v celkovém hodnocení
3. místo.
L. Údolí B - Lemigas 2:5 (2:1, 0:1, 0:3),
branky: Pisár, Sýs R. - Vaníček 3, Schimmer
2. Vyloučení 2:3, rozhodčí Řezníček. Sestavy.
LUB: Moravec – Churaň J. a M., Švejda, Pisár, Veverka, Šofrle, Sýs P. a R. LEM: Mikulášek – Vaníček, Tomaško, Krycner, Štěpánek,
Schimmer, Huml, Vávra, Puchýř, Barteš, Herout.

KYN

FRE

LUA

LUB

LEM
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KYN
----------------------------4:10
14:6
2:5
4:4
8:11
2:3
4:5
3:7
3:6
2:11
3:2
4:9
3:12
5:7
10:4
5:6

FRE
10:4
6:14
5:2
4:4
----------------------------5:13
0:15
3:6
11:7
7:6
9:5
2:12
5:5
6:3
3:10
8:6

LUA
11:8
3:2
5:4
7:3
13:5
15:0
6:3
7:11
----------------------------8:5
5:4
6:4
3:2
3:11
7:6
11:1
8:6

LUB
6:3
11:2
2:3
9:4
6:7
5:9
12:2
5:5
5:8
4:5
4:6
2:3
----------------------------5:8
7:8
7:5
5:2

LEM
12:3
7:5
4:10
6:5
3:6
10:3
6:8

Kanadské bodování
64 - Štefka Pavel (KYN), 37 - Sýs Petr (LUB),
31 - Pazour Ladislav (FRE), Sýs Radek (LUB).
Střelci
47 - Štefka Pavel (KYN), 21 - Sýs Radek
(LUB), 19 - Sýs Petr (LUB), Vaníček Zdeněk
(LEM).
Přihrávky
18 - Sýs Petr (LUB), 17 - Štefka Pavel (KYN).
Další víkend je na pořadu poslední utkání LEM
- FRE

Kynšperk
L. Údolí B
Lemigas
Frenzelit
L. Údolí A

poč.utkání výhra remiza prohra vstřelené obdržené body
16
12
1
3
108
:
76
25
16
9
1
6
80
:
95
19
15
8
0
7
93
:
95
16
15
6
2
7
112
:
84
14
16
2
0
14
75
:
118
4

Pozvánka na 20. ročník Kynšperského Sedmiboje
KDY?
V sobotu 7. dubna 2012 od 9,00hod, sraz
účastníků v 8,30hod

Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz
(jč)

KDE?
Na zahrádce restaurace Kašna
• startovné 200,- Kč za tým

Připraveno je velké množství cen a bohaté občerstvení
Přihlášky u p.Boreckého v Kašně nebo
na tel.: 603 524 597
Pořádá MO ČSSD a Kašna Tým

Chlumská pouť

se bude konat v neděli 27. 5. 2012

11:3
6:7
1:11
6:8
8:5
8:7
5:7
2:5
-----------------------------
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Inzerce

Inzerce

Vážení přispěvatelé do Kynšperského zpravodaje,
děkujeme za příspěvky, které nám posíláte.
Prosíme vás ale o dodržení určitých pravidel
vzhledu příspěvků.
Redakce musí všechny příspěvky připravit pro
tiskárnu v určité podobě, proto je potřebuje
od vás tak, aby s nimi mohla dál pracovat.
Nepoužívejte v textu ŽÁDNÉ úpravy Word
Artu, nepoužívejte možnosti barevných textů,
orámování, grafické úpravy, nevkládejte obrázky ani fotografie. Potřebné požadavky napište např. pod text.
Základní pravidla:
Text pište ve formátu DOC (MS Word) jako samostatný soubor. Neprovádějte žádné grafické úpravy sazby – sloupce, zarovnání bloků,
úprava písma apod.

Fotky, loga, obrázky ukládejte samostatně
ve JPG. Do textu pak označte umístění fotky
podle čísel. Chcete–li jen fotky s popisky, očíslujte fotografie a v textovém formátu napište
pod odpovídajícím číslem popisek. Fotografie
nemusíte upravovat do černobílé podoby.
Své příspěvky posílejte do 20. dne v měsíci na
e-mailovou adresu zpravodaj@mkskynsperk.cz.
Příspěvky přijímáme pouze v elektronické podobě.
V případě nejasností kontaktujte sl. Janu
Kuhlovou osobně v Infocentru v Panském
domě nebo na tel. číslech: 602 314 241;
352 324 271
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Redakce

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
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