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Základní kynologická organizace

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů stanovuje v § 3 odst. 2 a 4, co lze spalovat v domovních kotlích a § 3 odst. 5 řeší spalování
v otevřených ohništích, zahradních krbech
a grilovacích zařízeních.
Zmíněná ustanovení zákona říkají:
§ 3 odst. 2 - Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu se zvláštními právními předpisy, a s tímto
zákonem a v souladu s požadavky na kvalitu
ve lhůtách stanovených prováděcím právním
předpisem. Jako palivo nelze použít odpad
podle zákona o odpadech.
§ 3 odst. 4 - Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami
uvedenými v souboru technickoprovozních
parametrů a technickoorganizačních opatření
k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je zakázáno. Tento zákaz
se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných
epidemií a živelných i jiných krizových situací
prováděných v souladu se zvláštními právními
předpisy.
§ 3 odst. 5 - V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné

uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Obecní úřad může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování
rostlinných materiálů podle § 50 odst. 1 písm.
h) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí
jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.
Obecně je zakázáno spalovat odpady a jiná
než povolená paliva podle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Toto platí pro pálení v kotlích. Pro otevřená ohniště a zahradní krby je výběr povolených paliv
ještě více omezen dle výše uvedeného znění
odstavce 5. Při spalování by měl občan brát
v úvahu např. blízkost zástavby a klimatické
podmínky a zvážit, zda jeho konání nebude
ostatním způsobovat škody. Rovněž je třeba
chovat se v souladu s ust. § 127 Občanského
zákoníku a neobtěžovat nad míru přiměřenou
poměrům sousedy prachem, popílkem, kouřem…
Při obtížích s porušováním zákona o ochraně ovzduší se obraťte na obec a především
na Českou inspekci životního prostředí.
Ing. Markéta Slámová
Referent majetkového odboru

Restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého
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Město Kynšperk nad Ohří podalo v listopadu
loňského roku žádost o příspěvek z finančního
rozpočtu Karlovarského kraje na restaurování
plastiky sv. Jana Nepomuckého a její znovuosazení do niky nad bočním oltářem kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad
Ohří. Plastika sv. Jana Nepomuckého bude

opětovně umístěna v kostele zrcadlově k plastice sv. Antonína Paduánského (viz přiložené
foto), která byla zrestaurována za pomoci příspěvku Karlovarského kraje v roce 2011.
Karlovarský kraj nám v letošním roce opět poskytne na základě rozhodnutí rady Karlovarského kraje, které jsme obdrželi v měsíci březnu,
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Z města

příspěvek ve výši čtyřiceti tisíc korun. Finanční
podíl města je sedmdesát tři tisíce.
Dřevěná plastika sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je v současné době v havarijním
stavu, je demontována a uložena v depozitu.
Restaurátorské práce masivně napadené plastiky dřevokazným hmyzem a s místy poškozenou polychromií budou provedeny dle restaurátorského záměru ak.mal. Evy Kolmanové.
Opět se tak vylepší stav vnitřní výzdoby navštěvované kulturní a historické památky
v Kynšperku nad Ohří.

Z města

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečného odpadu bude proveden dne 3. 5. 2012
mezi 13.00 – 17.00 hodinou.
Sběrná místa:
Dolní Pochlovice – prostor před bývalými stavebninami

Zdeněk Šidlo
majetkový odbor
Stav k 19. 4. 2012
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru
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Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr pronájmu,
popř. prodeje stavby bez č.p. (bývalá bažantnice) stojící na pozemku p.č. 1298/2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a záměr pronájmu, či prodeje pozemku p.č. 1298/2 (ostatní plocha)
o výměře 2260 m2 a pozemku p.č. 1298/3
(ostatní plocha) o výměře 417 m2 vše v k.ú.
Kynšperk nad Ohří (ulice Petra Bezruče).

Rekonstrukce chodníku
Majetkový odbor po rozhodnutí vedení města
připravil akci „Rekonstrukce chodníku přes
Staré náměstí“ Tento chodník je součástí projektu „Revitalizace Starého náměstí a ulice
U Tavírny“. Celá revitalizace je finančně velice
náročná a v současné době nejsou vyhlášeny žádné programy, ze kterých by se na tuto
celou akci dala získat dotace. Z vlastních prostředků je zatím uskutečnění akce nemožné,
jelikož výkazy výměr zpracované projektanty
uvádějí částku kolem 30 milionů Kč. Celý roční
rozpočet města se pohybuje přibližně na dvojnásobku.
Rekonstruována bude část od dětského hřiště u obytného domu U Pivovaru č. p. 358 až
k ulici Truhlářská. Celkové náklady budou cca
320 tisíc Kč.
Stavbu bude provádět Správa majetku
spol. s r. o. za dlouhodobě platnou smluvní
cenu 960,- Kč za m2 včetně DPH. Ukončení akce předpokládáme do poloviny června
2012.

Kynšperk – areál technických služeb
Chotíkov – na návsi
Liboc – u autobusové zastávky
Štědrá – na návsi
Zlatá – u bývalé prodejny potravin

Bližší informace Vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel. č. 352 350 431.
Ing. Slámová Markéta
Referent majetkového odboru

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:

Jelikož rekonstrukce částečně omezí provoz
chodců, žádáme vás o trpělivost při obcházení stavby v době jejího provádění. Děkujeme
vám.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

- malometrážní byt č. 1 o velikosti 2+kk,
o výměře 43,37 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.

ného je stanovena na 65,00 Kč/m2/měsíc,
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.

- malometrážní byt č. 2 o velikosti 2+kk,
o výměře 45,08 m2 v ul. J. K. Tyla č.p. 882,
Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena na 65,00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou.

- 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

- malometrážní byt č. 14 o velikosti 2+kk
(podkrovní), o výměře 38,38 m2 v ul. J. K. Tyla
č.p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájem-

Nabídka nebytových prostor v majetku
města do nájmu:
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Policie ČR

- 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

- 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

OZNÁMENÍ

Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

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
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

4

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.

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 březen 2012 přijalo a prošetřovalo celkem
7 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
- 1 případ krádeže vloupáním, kdy pachatel
vniknul do rodinného domu na Zlaté a odcizil
z něj různé věci a nářadí. Policisté po provedeném šetření dospěli k zajímavému závěru,
neboť pachatelkou byla družka poškozeného,
která využila znalosti místa a toho, že poškozený byl v zaměstnání. Poté co věc vyšla najevo, využil poškozený zákonného práva a nedal policii ČR souhlas s trestním stíháním své
družky a tak byla věc odložena. Část věcí byla
také policií zajištěna a vrácena majiteli.
- 1 případ krádeže vloupáním, kdy pachatel
vniknul do neobydleného domu v rekonstrukci
na Zlaté a odcizil z něj různé uskladněné nářadí. Po pachateli nadále pátráme.
- 1 případ zpronevěry jízdního kola, kdy si jeden
z místních mladíků spletl zapůjčení s darováním
a zapůjčené kolo dále bez svolení majitelky prodal. Policisté kolo zajistili a vrátili majitelce, ale
také mladíkovi sdělili podezření ve zkráceném
řízení a o jeho trestu rozhodne soud.
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu, kdy řidič při kontrole nadýchal policistům 1,65 promile. Řidiči bylo také sděleno podezření ve zkráceném řízení.

- 1 případ zanedbání povinné výživy, kdy si
další otec jaksi pozapomněl plnit své povinnosti.
- 1 případ podvodného jednání na internetu, na serveru AUKRO, kdy pachatel nabízel
zboží, inkasoval peníze, ale zboží již neodesílal. Případem se dále zabývá Služba kriminální policie oddělení hospodářské kriminality
v Sokolově.
- 1 případ poškozování cizí věci, kdy v ulici
Okružní v Kynšperku nad Ohří došlo k požáru zahradní chaty.
Policisté našeho obvodního oddělení také
v měsíci březen řešili celkem 56 přestupků,
předvedli a zadrželi 4 osoby a 1 osobu dodali
do výkonu trestu odnětí svobody. Dále se nám
také podařilo vypátrat 2 osoby, po kterých bylo
vyhlášeno celostátní pátrání.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Hasiči

ŘIDIČI POZOR
Policie České republiky, krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje územní odbor SOKOLOV pro Vás připravilo preventivní akci se
zaměřením na propustnost světla přes čelní
a přední boční okna u řidiče a spolujezdce
u vašich motorových vozidel.
Jedná se o preventivní a informativní akci,
tedy o beztrestné měření propustnosti skel
u Vašich motorových vozidel, které budou policisté měřit za pomoci speciálního měřiče pro
propustnost světla a odrazivosti povrchu.
Akce se koná dne
15. 5. 2012 od 15:00 do 17:00 v Sokolově, ul. Spartakiádní pod zimním stadionem
na bývalém heliportu.
Máte-li pochybnosti o aktuální propustnosti
světla na sklech vašeho vozidla, přijeďte se
přesvědčit a nechte si propustnost beztrestně
změřit, abyste se do budoucna vyhnuli sankci
za porušení zákona.

Sbor dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří
Pro vaši informaci, vozidla opatřená fóliemi nesplňují technické podmínky pro provoz
na pozemních komunikacích. Pokud má řidič
takto upravené auto, dopouští se přestupku.
Pokud je propustnost světla nižší než 70%,
hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun.
Řidič je upozorněn na to, že folie z oken musí
odstranit. Pokud je propustnost pod 20% policie přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto
případě od 5 do 10 tisíc korun nebo 6 měsíců
až rok zákaz řízení. Všechny úpravy a opravy
zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné
provádět pouze za dodržení podmínek daných
předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/
EHS a musí podle nich být schváleny.
Další místa konání preventivní akce:
Kraslice - 24. 4. 2012 od 15:00 do 17:00 nám T. G. M
Chodov – 17. 5. 2012 od 15:00 do 17:00 – ul.
Bezručova za bývalým sportovním areálem.

opět během roku 2011 prokázal svou všestrannou činnost, jak po stránce výjezdů jednotky, tak v rámci kolektivu a činnosti mladých
hasičů.
V průběhu roku 2011 zasahovali naši hasiči
celkem u 77 událostí všech možných typů, zásahů různého charakteru, druhu a samozřejmě i nebezpečí. Jedním z největších rizik jsou
pro všechny hasiče požáry. Naše jednotka
vyjela během loňského roku k likvidaci celkem
26 požárů. Likvidace požáru se stala prvním
novoročním zásahem pro jednotku Kynšperk,
kdy 1. 1. 2012 a to zhruba 26 minut po půlnoci, vyjeli naši hasiči k požáru v asijské tržnici
na Svatém kříži u Chebu.

npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří

Bezpečně na kole
Policisté ČR ve spolupráci s cykloservisem
Cykloprojekt Šimůnek a Besipem zve
všechny cyklisty, kteří mají zájem si nechat
zkontrolovat svoje jízdní kolo před letošní
sezónou. Akce „Bezpečně na kole“ se bude
konat:
v neděli 13. května 2012 v Kynšperku
nad Ohří na parkovišti u tenisových kurtů
a skate parku od 9:00 do 13:00 hodin.
V rámci tohoto projektu vám bude jízdní kolo
prohlédnuto odborníkem, zda je v pořádku.
Dále se od policistů dozvíte, jaké povinnosti
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cyklista má při jízdě na kole v silničním provozu, čeho by se měl při jízdě vyvarovat, jaká je
povinná výbava kola nebo jaké sankce vám
budou hrozit v případě, že požijete před jízdou
na bicyklu alkohol.
Zveme všechny cyklisty všech věkových kategorií, aby přijeli na svých bicyklech v neděli 13. května 2012 do Kynšperka nad
Ohří a nechali si zkontrolovat jízdní kolo.
nprap. Mgr. Kateřina Böhmová
tisková mluvčí Policie ČR

Dalšími velmi nepříjemnými zásahy jsou dopravní nehody, u kterých jsme v roce 2011
zasahovali celkem 16krát. Jelikož je naše
jednotka hasičů zařazena do kategorie poloprofesionálů, jsou povoláváni i k těm nejtěžším dopravním nehodám, kde zachraňují lidské životy a při jejich práci rozhoduje každá
minuta. Naše město Kynšperk se rozkládá
na hranicích okresů Cheb a Sokolov, tudíž
jsou kynšperští hasiči povoláváni k zásahům,
zejména tedy dopravním nehodám,i do chebského okresu. Nemalou roli sehrála i výstavba
obchvatu z Chebu do Karlových Varů. Naši

hasiči jsou odborně vyškoleni a vycvičeni zasahovat u dopravních nehod a jsou často povoláváni likvidovat jejich následky právě na již
zmiňovaném obchvatu. Na místo nehody se
dostaví během několika minut a poskytují první pomoc zraněným osobám.
Nejčastěji vyjeli hasiči k tzv. technickým zásahům , celkem 32krát. Při těchto zásazích naši
hasiči nejčastěji odstraňovali různé nebezpečné stavy a skutečnosti, které jakkoli ohrožovaly životy a majetek našich obyvatel. Ať to byla
během zimy likvidace sněhových a ledových
převisů z budovy naší základní školy, našich
školek či budovy městského úřadu. Dále odstraňovali popadané stromy ohrožující provoz
na vozovce.
Celkem 3krát byla naše jednotka vyslána
k zásahu, kde se nakonec zjistilo,že žádné nebezpečí nehrozí. Jednalo se o plané poplachy.
Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří
má celkem 28 členů nad 18 let, z toho 20 členů vykonává funkci ve výjezdové jednotce
a dalších 12 členů patří do kolektivu mladých
hasičů. Začátkem roku 2012 došlo ke změnám početního stavu členů a hasičů, kdy naše
jednotka získala posilu v podobě dvou příchozích hasičů a jednoho mladého hasiče. Další
důležitou změnou v organizaci jednotky byla
změna velitele jednotky a od 1. 1. 2012 vykonává tuto funkci pan Marek Matoušek.
Závěrem bych tedy z pozice velitele jednotky
chtěl v první řadě poděkovat všem, kteří jsou
členy naší dobrovolné jednotky hasičů, protože během roku 2011 všichni odvedli velký kus
práce.
Děkuji.
Marek Matoušek
Velitel jednotky SDH Kynšperk nad Ohří
Renata Sassmannová
Starosta SDH Kynšperk nad Ohří
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Různé

Různé

Vítání občánků
Dne 2. března 2012 se uskutečnila tradiční
malá slavnost k příležitosti vítání nových občánků města Kynšperk nad Ohří. Této první
letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 15 dětí
společně s rodiči i svými příbuznými, kteří
zaplnili obřadní síň. Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské
školy U Pivovaru.
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda zvýraznil
slavnost svým projevem. Slavnostní atmosféra byla zvěčněna fotografem i v pamětní knize.
Na závěr pan starosta upřímně maminkám
poblahopřál k této radostné události, předal
kytičku, malou upomínku na dnešní den a památníček.

Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme
za příjemně prožité chvilky.
Přejeme velkou kopu zdraví, štěstí, úspěchů
a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským
úsměvem, neboť není většího štěstí než je
úspěch svého dítěte.
Novými občany města Kynšperk nad Ohří se
stávají: Adam, Natálie, Jan, David, Marek,
Klaudie, Mathias, Michaela, Ondřej, Radek,
Vojtěch, Martin, Matyáš, Markéta a Bára.
Gratulujeme!
Eva Knížová
matrikářka

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:
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/			
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/		
Kačer barbarie 		
		
Kačeny rouvenské novinka!			
Husy bílé					
Husy landenské		
		
Perličky						
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

12 - 18týd. cena:
1 - 3týd.
1 - 3týd.		
1 - 3týd.
1 - 3týd.
1 - 3týd.
1 - 3týd.
1 - 6týd.
6 - 8týd.

Sportujeme se Sokolovskou uhelnou
Den dětí oslavíme společně
1. června 2012
Pořadatel: Město Kynšperk nad Ohří
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Základní škola Kynšperk nad Ohří
Soutěžit se bude v těchto sportovních disciplínách:
- kopaná
hřiště u lávky
- stolní tenis
sportovní hala TJ Slavoj
- floorbal
tělocvična ZŠ
- atletika
hřiště u školy
- rybolovná
v areálu zdraví
technika

SVČ zajistí zábavné dopoledne v prostoru areálu zdraví.

100 - 160,-Kč
70 - 90,-Kč
70 - 90,-Kč
110 - 130,-Kč
110 - 130,-Kč
140 - 160,-Kč
140 - 160,-Kč
90 - 140,-Kč
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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Různé

ZUŠ

Nabídka výuky v ZUŠ Kynšperk

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Vážení rodiče předškoláků, nabízíme Vám výuku předškolních dětí v Základní umělecké
škole v Kynšperku n.O.
Tato výuka se skládá – z hudební /hra na zobcovou flétnu, klavír a zpěv/, výtvarné a dramatické výuky.

vás srdečně zve na
Den otevřených dveří 23. 5. 2012 od 13,00 hod.
Prohlédnete si učebny a můžete přihlásit své
dítě do některého z oboru ZUŠ na školní rok
2012/2013.

Domácí násilí a nebezpečné pronásledování
Velmi vhodné pro budoucí prvňáčky.
Zveme Vás na „Den otevřených dveří“
23. 5. 2012 – 13,00-17,00 hod., kde si můžete vyzvednout přihlášku a o průběhu výuky se
informovat.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Karbulvá Zdeňka
ředitelka školy

Dne 10. 5. 2012 od 14.00 hodin se v prostorách
Klubu v pečovatelské službě na adrese Zámečnická 501, Kynšperk nad Ohří uskuteční setkání
s odborníky na domácí násilí a stalking z Intervenčního centra Karlovarského kraje.

Na tuto akci vás srdečně zve organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. a město Kynšperk nad Ohří. Přijďte si popovídat.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Ing. Tomáš Svoboda.

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

Další ročník „Burzy dětského odívání pro děti
od 0 – 15 let“, proběhl v měsíci dubnu na našem domově mládeže.
Oblečení, hračky, kočárky a spoustu dalších
doplňků, které děti potřebují, přineslo skoro
70 maminek a Váš zájem nás opravdu velice
těší,ale naše prostory jsou omezené a proto
jsme musely některé maminky odmítnout.
Nevyzvednuté a darované oblečení, hračky
a ostatní věci, věnujeme kojeneckému ústavu
pro děti do 3 let v Karlových Varech a Azylovému domu pro matky s dětmi v Sokolově.

Všem, kteří své neprodané oblečení darovali
děkujeme a věřte, že jste opět udělali dobrý
skutek.
To, co se jinému nehodí, může druhému pomoci.
I. Jirsová a J. Slámová
vychovatelky DM
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Různé

Různé

2. ples učitelů
Dne 24. 3. 2012 se konal již 2. učitelský ples,
který pořádala Základní umělecká škola Kynšperk, Střední škola živnostenská Sokolov
a Městské kulturní středisko Kynšperk.
Ples byl uspořádán pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky, ze všech škol
a školek města Kynšperk a jeho blízkého okolí.
K tanci a poslechu nám opět výborně hráli muzikanti orchestru STO Sokolov pod vedením
Roberta Pisára.
Ples zahájila taneční skupina HQ DANCE při
ZŠ Kynšperk pod vedením M. Hollé.
Za své vystoupení sklidila děvčata potlesk
a odměnou jim bylo pohoštění v podobě chlebíčků a mini zákusků, o které se postarali žáci
a učitelé SŠŽ obor cukrář a kuchař.

Blahopřejeme
Sponzorské dary na „2. ples učitelů“
věnovali:
Město Kynšperk nad Ohří
Střední škola živnostenská
obory - cukrář, kadeřník, kosmetička, truhlář,
domovy mládeže Kynšperk a Sokolov
učitelé teorie a učitelé odborné praxe SŠŽ
Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
Pizzerie „Tomíno“ - p. Adlofová
Papírnictví Alfík - p. Fiedlerová
Restaurace Skleník - p. Lázňovská
Yucca - p. Walterová
Firma ANAT - p. Kubátová
Kosmetika - p. Dolívková
Kadeřnictví - p.Krycnerová
Oriflame - p Fürstová
Masna Krkovička - p. Košata
CK - HOME TRAVEL - p. Jedličková

V měsíci květnu 2012 oslaví své
narozeniny členové SPCCH paní

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

Němšišinová Marie
Knorrková Marta
Korejčík Jan
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

„Aby záda nebolela“
Od ledna 2012 mohli členové ZO SPCCH dělat něco málo pro své zdraví.
Díky ředitelce ZŠ v Kynšperku n.O. paní
Mgr. Lence Hruškové Bursové mohou chodit
pravidelně 1x týdně cvičit do tělocvičny ZŠ.

Všichni, kteří se do cvičení zapojili, děkují touto cestou paní ředitelce za hodinu týdně v tělocvičně a věří, že budou moci ve zdravotním
cvičení pokračovat opět od podzimu.
Děkujeme paní ředitelko.
cvičící senioři

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.
Všem sponzorům moc děkujeme a doufáme,
že příští rok se k nám připojí další pedagogové a oslaví Den učitelů společně s námi.
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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+3 v OV, po rek., Kynšperk, ul. J. Jiskry, cena: 620.000,-Kč
www.reala-lakoma.cz
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Dívka roku

Noční obloha

Dívka roku

Květnová noční obloha nad Kynšperkem

Přivezli jsme z Jičína dva tituly. Miss publika - Michaela Lisá a Miss talent - Lucie Bričová

Na květnové večerní obloze, vysoko nad západním obzorem můžeme vidět souhvězdí
Lva s jasnou hvězdou Regulus. Vlevo od něj
se nachází souhvězdí Panny s jadnou hvězdou Spikou. Vysoko nad obzorem je nepřehlédnutelným souhvězdím Velký vůz, součást
Velké medvědice. Jihovýchodně od Velkého
vozu uvidíme jasný Arktur ze souhvězdí Pastýře. Nízko nad severem můžeme vidět zimní
cirkumpolární souhvězdí Cassiopeia, Perseus a Cepheus, která jsou viditelná prakticky celou noc.
Před půlnocí souhvězdí Partýře vrcholí. Vlevo
od Pastýře si lze všimnout skupiny jasnějších
hvězd uspořádáných do půlkruhu - to je souhvězdí Severní koruna. Dále vlevo (na východ) od Severní koruny v průběhu druhé
poloviny noci soupají nad obzor letní souhvězdí Herkules, Lyra s jasnou hvězdou Vegou
a Labuť. Pod Labutí také Orel a nízko nad obzorem Delfín. Jižně od Pastýře leží najdeme
Pannu a rozptýlenou skupinu slabších hvězd
– otevřenou hvězdokupu, která je samostatným souhvězdím - Vlasy Bereniky. Vlevo
od Panny leží souhvězdí Váhy tvořené slabšími hvězdami. O půlnoci také na jihovýchodě
vychází souhvězdí Štíra s jasným červeným
hvězdou Antares, které je viditelné spíše
ve 2. polovině noci - ovšem nízko nad obzorem. Nad Štírem a pod Herkulem se nechází
souhvězdí Hada a Pastýře, tvořené slabšími
hvězdami. Ráno před východem Slunce vyjde
ještě Střelec na jihovýchodě kde se nachází
nejhustší střed naší galaxie Mléčná dráha.
Mléčná dráha je v květnu viditelná hůře. Její
podstatná část vychází až kolem půlnoci, protože se nachází v oblasti letních souhvězdí.
Pouze nejsevernější oblast Mléčné dráhy,
v souhvězdích Cassiopeia a Perseus je viditelná celou noc nízko nad severním obzorem.

Dívka Plzeň - finále Čech
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Dívka Jičín - finále

Květnové úkazy
1. 5. - Měsíc v konjukci s Marsem, 4. 5. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 5. 5. - maximum
meteorického roje Akvarid, 6. 5. v 5 hod
- Měsíc v úplňku, 20. 5. - Slunce vstupuje
do znamení Blíženců ( 16:00 ), 21. 5. - Měsíc
v novu, prstencové zatmění Slunce - u nás
nepozorovatelné, 22. 5. - Měsíc v konjukci
s Venuší, 29. 5. - Měsíc v konjukci s Marsem.
V noci na 1. 6. - seskupení Měsíce, Saturnu
a Spiky (Virgo) a 6. 6. bude Venuše přecházet přes Slunce, úkaz viditelný i u nás podrobnosti příště.
Blíženci (Gemini) - legenda
Dvě nejjasnější hvězdy souhvězdí Kastor
a Pollux byly prakticky všude spojovány s pozemskou dvojicí - v Egyptě to byly dvě klíčící
rostliny a fénická kultura v nich viděla dvě kůzlata. Podle jednoho římského výkladu jsou to
bratři Romulus a Remus, zakladatelé Říma.
Poseidon (Neptun) učinil dvojčata ochránce
námořníků a oba patřili k posádce Argonautů,
která pomáhala Iásonovi získat Zlaté rouno.
Všem Blížencům přeji krásné narozeniny.

Benda Pavel
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Usnesení

Usnesení

Usnesení z jednání Rady města kynšperk nad
ohří konaného dne 21. března 2012

nad Ohří, s.r.o., a připravit podklady pro možnost uzavření smlouvy o dílo k jednání rady
města.

(upravená verze)
č. 94
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlovarského
kraje z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit společnosti
usnesení rady města.
č. 95
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31. 12. 2011.
č. 96
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
možnost přidělení finanční dotace ve výši
206.000,- Kč na akci „Restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie – II.
etapa“, kdy celkové náklady po provedeném
výběrovém řízení na dodavatele mají činit
497.040,-Kč,
2. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit použití finančních prostředků získaných prodejem bytů na neinvestiční akci
„Restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí
Panny Marie- II. etapa“ ve výši 291.040,- Kč
(rozdílová částka mezi možnou dotací a cenou
díla) a

3. ukládá
a) vedoucí finančního odboru zapracovat potřebné finanční prostředky do rozpočtu města a
b) vedoucímu majetkového odboru zajistit provedení akce.
č. 97
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy o poskytování služeb při
správě majetku mezi městem Kynšperk nad
Ohří a Loketskými městskými lesy s.r.o., Dvory 31, 357 33 Loket, IČ: 25213342 na správu
lesního majetku města Kynšperk nad Ohří a
2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.1 smlouvy.
č. 98
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
posunutí termínu uzavření Smlouvy o dílo mezi
městem Kynšperk nad Ohří a Správou majetku spol. s r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk
nad Ohří, IČ: 25233556, na činnosti – čištění
a úklid města včetně zimní údržby, provozování a údržba veřejného osvětlení, pomníků,
kašen a věžních hodin, provádění výzdoby
města, správa a údržba komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících v majetku
města, svoz komunálního odpadu a správa
a údržba veřejné zeleně ve městě, včetně
souvisejících technických zařízení na rok 2012
do 30. 6. 2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Správě majetku Kynšperk
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č. 99
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
návrh majetkového odboru na investiční akce
a opravy bytového a nebytového fondu města
pro rok 2012 zajišťovaných Správou majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. na základě
mandátní smlouvy,
2. schvaluje
seznam investičních akcí a oprav bytového
a nebytového fondu zajišťovaných Správou
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. dle
dané priority a to do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Seznam je přílohou číslo
1 tohoto usnesení a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit prostřednictvím Správy majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. realizaci tohoto usnesení.
č. 100
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s bezplatnou reprodukcí figurální fotografie
„Příběh Sv. Barbory“ z fresky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří
v brožuře vydávané Městským muzem a galerií Polička, Tylova č.p. 114, 572 01 Polička a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření nájemní smlouvy.
č. 102
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX
v Kynšperku nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
č. 103
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení termínu užívání dočasné stavby
zahradního altánu pro zahradu č. 26 v zahrádkářské osadě č. 5b užívanou XXX, na části
pozemku p.č. 1248/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
pronajatému Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří, zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31. 12. 2015.

2. pověřuje
starostu podpisem souhlasu.

č. 104
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro
provedení a umístění stavby mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a XXX pro potřeby stavby
na p.p.č. 1268/3,1268/4 a 353 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří“,

č. 101
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří
do nájmu na dobu neurčitou XXX, a

2. souhlasí 			
se stavbou na pozemku žadatele:
a) dostavby fotbalových šaten, přístřešku pro
diváky a dvou přístřešků pro střídající hráče
na p.p.č. 1364/1. k.ú. Kynšperk nad Ohří TJ
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Usnesení

SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří, IČ 18248063
se sídlem Školní 614, 357 51 Kynšperk nad
Ohří,
b) oplocení pozemku p.č. 481 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří plotem o výšce 180 cm z dřevěných
planěk uchycených na dřevěných rýglech
ukotvených na dřevěných sloupcích majitelem
pozemku XXX a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy a souhlasů.
č. 105
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 521 (zahrada) o výměře cca 105 m2 a části pozemku p.č.
525/1 (ostatní plocha) o výměře cca 220 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města.
č. 106
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 44/1 (zahrada)
o výměře 587 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu minimálně 15-ti
dnů na úřední desce města.
č. 107
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost) o výměře 690 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou
od 01. 04. 2012 a
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2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
č. 108
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s ukončením smlouvy o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu
č. 2010-51, která byla uzavřena mezi městem Kynšperk nad Ohří a XXX a to ke dni
31. 3. 2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce XXX o ukončení
smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu.
č. 109
Rada města Kynšperk nad Ohří
v působnosti valné hromady společnosti
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.
o., se sídlem Kynšperk nad Ohří, Chebská
697, PSČ 357 51, IČO 25233556
1. schvaluje
poskytování paušální náhrady nákladů spojených s výkonem funkce jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o. XXX.

č. 111
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří
na dobu neurčitou XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

„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.“

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení z mimořádného jednání města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 26. bžezna
2012 a usnesení z jednání Rady města konaného 4. dubna 2012 si můžete přečíst na interneto vých stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

č. 110
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování „Digitálního povodňového plánu“, uzavřené dne
15.12.2011 se zhotovitelem VÍTKOVICE IT
Solutions a.s., IČ 28606582 se sídlem Ostrava, Cihelní 1575/14 a
2. pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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provází. Pod povrchem přímky, která spojuje
města Phoenix a Fairwell, mezi nimiž se celý
příběh Psycha odehrává, se rozkládá nekonečně komplikovaný labyrint, v němž se nutně
ztratí každý, kdo do něj vstoupí. Hrají: Anthony
Perkins (Norman Bates), Janet Leigh (Marion
Crane), Vera Miles (Lila Crane) a další. USA,
1960, MP, vstupné 80 Kč, délka 109 min.
úterý 15. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Twilight sága: rozbřesk - 1.Část
V první části závěrečného dílu strhující upíří
romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk
se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward
Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají
na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně,
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat
své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy
zjišťuje, že čeká dítě. USA, MP 12, vstupné
40 Kč, délka 116 min.
čtvrtek 17. 5. ve 20.00 hod.

Nově každý čtvrtek filmový klub
Filmy v distribuci AČFK

Rozpočet dosáhl 37 milionů euro, čímž se Pan
Nikdo stal nejdražším belgickým filmem. Hrají:
Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Linh
Dan Pham a další. Kanada, Belgie, Francie,
Německo, 2009, MP, vstupné 80 Kč, délka
155 min.

čtvrtek 3. 5. ve 20.00 hod.

čtvrtek 10. 5. ve 20.00 hod.

Pan nikdo

Psycho

V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem
a Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým
poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které
možná prožil se třemi různými ženami. Belgický režisér Jaco Van Dormael začal připravovat Pana Nikoho v roce 2001, až v roce 2007
začal svůj první anglicky mluvený film natáčet.

Očekávání a uspokojení, stres a uvolnění –
v tomto rytmu je Psycho je od svého vzniku
vnímáno a prezentováno: jako bezchybně
fungující fyziologický stroj, který mechanicky
roztáčí a zastavuje jednotlivé viscerální procesy uvnitř našich těl. To, co na sebe při jeho
projekci strhává pozornost, tak není dokonale
vybroušený artefakt, ale naše vlastní představy a koloběh slin, potu a slz, který je do-

PROGRAM KINA
KVĚTEN 2012
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Kvílení
San Francisco, rok 1957. Báseň Allena
Ginsberga Kvílení se stává předmětem soudního líčení pro údajnou obscénnost. Podle strážců veřejné morálky je „neamerická“, protože
otevřeně zpodobňuje homosexualitu a užívání
drog. Děj filmu se skládá z několika vzájemně
propletených linií, v nichž se odráží nejen reakce americké společnosti na nejslavnější dílo
beatnické generace, ale i bouřlivý Ginsbergův
život a jeho snaha najít co nejautentičtější
umělecké vyjádření bez ohledu na konformní
morálku a touha uniknout halucinogenní realitě. Hrají: James Franco, Mary - Louise Parker,
Jeff Daniels a další. USA, 2010, MP 12, vstupné 80 Kč, délka 90 min.

úterý 22. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Probudím se včera
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny, díky třídnímu
srazu uvědomí, že nejvíce kdy miloval spolužačku Elišku. Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu ji říct , že jí má rád a ona se
pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se
naskytne jedinečná šance, vrátit se do svých
studentských let, do června 1989, kdy chodil
do třeťáku, a napravit, co promeškal. Hrají:
Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek a další.
ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 120 min.
čtvrtek 24. 5. ve 20.00 hod.

Lekce faust
Faustovské téma zajímalo Jana Švankmajera odedávna. Poprvé je zpracoval jako
představení pro semaforské Divadlo masek;
v 80. letech napsal nerealizovaný scénář pro
celovečerní program Laterny Magiky. Dlouho
připravovaný projekt dostal nakonec s přispěním francouzských, německých a britských
producentů a s finanční podporou českého
ministerstva kultury a francouzského ministerstva kultury a komunikace (CNC) podobu celovečerního kombinovaného filmu. Hrají: Petr
Čepek, Jan Kraus, Vladimír Kudla a další. ČR,
1994, MP, vstupné 60 Kč, délka 89 min.
úterý 29. 5. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Prci, prci, prcičky: školní sraz
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už
nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální
série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když
jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají
trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním
dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních
komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova
táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno. Hrají: Jason
Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott
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a další. USA, MN 15, vstupné 40 Kč, délka
113 min.
čtvrtek 31. 5. ve 20.00 hod.

Rekviem za sen
Aronofského Rekviem za sen, který se v roce
svého vzniku stal hojně diskutovaným filmem, je strukturován jako frenetická smuteční
skladba pro čtyři lidské osudy, jež trpce graduje během třech navazujících ročních dob.
Hrají: Ellen Burstynová (Sára Goldfarbová),
Jared Leto (Harry Goldfarb), Jennifer Connellyová (Marion Silverová) a další. USA, 2000,
MN 15, vstupné 80 Kč, délka 102 min.

Promítáme pohádky pro děti
v neděli v měsíci květnu
neděle 6. 5. v 15.00 hod.

Čertova nevěsta
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 101 min.
neděle 13. 5. v 15.00 hod.

Kung fu panda 2

Kultura

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

Program akcí mks
v květnu

sobota 9. 6. od 9.00 – 13.00 hod. Nám. SNP,
před kinem

od 14.00 hod. na hřišti u tenisových kurtů

IV. Regionální přehlídka
Mládežnických dechových
orchestrů

program: Mažoretky, MŠ, Mirákl, Friday,
Ben Christovao, Rammstein Nember ´s Club

XIX. letní městské slavnosti

program: 9.00 hod. průvod od ZŠ ke kinu
TO Kynšperk, DO Toužim,
DO Mariánské Lázně, DO Tachov,
„Tremolo“ Třemošná – host

pondělí 7. - 29. 5. ve výstavní síni Panský dům

,,Krušnohorská krajka”
- výstava 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
vstupné v předprodeji 160 Kč
hodinu před konáním 190 Kč
předprodej vstupenek již v kině

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 91 min.
pátek 18. - 19. 5. v zimní zahradě kina
neděle 20. 5. v 15.00 hod.

Hop
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
neděle 27. 5. v 15.00 hod.

V peřině
ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 103 min.

Připravujeme program kina
na červen

Výstava kaktusů, sukulentů
a bonsají
- prodejní výstava
Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů
(SPKS)
- přednáška ,,PĚSTUJEME KAKTUSY”
v pátek 18. 5. od 17.00 hod. v zimní zahradě
kina

Připravujeme na červen

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL, KOCOUR V BOTÁCH
sobota 2. - 23. 6. ve výstavní síni Panský dům
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
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Pár vět o Spolku „Občanské sdružení
Krušnohorská krajka„
slné umění výroby krajky pouze ve svém blízkém okolí.
Tento trend přetrvává dodnes.

Paličkovaná krajka se v Čechách objevuje ve druhé polovině 16. století. První a zároveň největší středisko v Čechách vzniklo
v 16. století v západním Krušnohoří (Kraslice, Jáchymov, Nejdek, Boží Dar, Abertamy,
K. Vary, Chomutov aj.). Vlastně ve velké části
současného Karlovarského kraje bylo paličkování hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel
po dobu bezmála 400 let.

Vznik sdružení, dnes „Občanské sdružení
Krušnohorská krajka“, které se rozhodla
toto krásné řemeslo zachovat a dále jej šířit,
se datuje do r. 2000 a lze jej rozdělit do dvou
etap.

Po II. světové válce došlo v oblasti Krušných
hor a Šumavy k odsunu našich i německých
obyvatel, a tak paličkování přežívalo ojediněle
v rodinách a paličkářky předávaly své řeme-

I. etapa - kdy jsme se nejprve setkávali v domácnosti jedné z nás. Na konci r. 2001 v počtu
12 žen uspořádaly první výstavu o paličkované krajce v Karlových Varech. Touto akci ve-

,,Krajina duše”
Jana Veselá
- výstava obrazů
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Kultura

šel spolek do povědomí obyvatel a základna
se rozrostla o další ženy a dívky dalších měst
(Sokolov, Nejdek, Kraslice) .
V r. 2000 Mezinárodní světový výbor organizace paličkování při svém zasedání rozhodl, že se
Česká republika stane pořadatelem Světového
kongresu paličkované krajky v r. 2004. Historicky doložené oblasti paličkování naší republiky
(Chodsko, Vamberecko, Valaško a Haná, Orlické hory, Slezsko, Sedlice u Blatné, Krušnohoří…) měly příležitost připravit expozice, kde
každá z těchto výstav byla zaměřena na prezentaci svých specifických vzorů a zvláštností
krajek, které se v jiné oblasti nevyskytují. Tato
příležitost určila směr další práce spolku a krajkářky se začaly věnovat mimo jiné i rekonstrukci historických krajek podle dochovaných
starých vzorů. Výstava v Karlových Varech
(červen-září 2004) se stala jednou ze součástí
tohoto kongresu. V návštěvnosti se stala výstava o paličkované krajce v Karlových Varech
nejvíce navštěvovanou expozicí za uplynulých
deset let.
Tato příležitost umožnila, že malá neformální
základna se v průběhu dalších dvou let rozrostla na cca 50 členek v rámci Karlovarského
kraje.
II. etapa - zahrnuje období přeměn neformální
skupiny do formálního sdružení, které vzniká
na jaře 2006. Tím jsme získaly možnost oslovit při spolupráci také veřejné instituce. Členskými příspěvky tak částečně řešíme finanční
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Knihovna

zajištění tohoto sdružení, a dále rozšiřujeme
naší základnu. V současné době je aktivních 89 členek, z toho 3 členky jsou z Kynšperka.
Členky sdružení žijí převážně v Karlovarském
kraji a několik jich je i z jiných míst České
republiky. Pořádáme pravidelná společná
setkání 1x v měsíci v Domě dětí a mládeže
v Karlových Varech a 1x v měsíci v Kraslicích.
Spolupracujeme s krajkářkami z německé
části Krušných hor, organizujeme krajkářská
setkání k různým výročím. Podnikáme společně mnoho dalších akcí, jako jsou například
výstavy, kurzy, zájezdy, krajkářské dovolené.
Kromě těchto společných setkání se scházíme v místních skupinách krajkářek v Chebu,
Sokolově, Kraslicích, Nejdku, Chomutově
a v Karlových Varech.
Pořádanou výstavou v měsíci květnu v Panském domě Vás tímto srdečně zveme k prohlídce expozice o paličkované krajce historické a budete zde mít možnost poznat, jak lze
využít paličkovanou krajku v současnosti.
Na stránkách www.krajka.eu naleznete úplné informace o pořádaných akcích i dalších aktivitách
Za spolek „OSKK“
Eva Kubátová

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

Pro dospělé:
Johansen, I. - Pandořina dcera, Veselosti
nikdy dosti, Patchett, A. - Země divů, Bagshawe, T. - Po setmění, Young, T. W. - Zajatci
bouře, Košťálová, M. - Tragický osud spisovatelky Simony Monyové, Valšík, C. - Váš kluk
prostitut?, Prušinovský, J. - Okresní: Přebor,
Verghese, A. - Řez do živého, Procházková,
L. - Beránek, Despentes, V. - Dítě apokalypsy,
King, S. - Řbitov zvířátek, Paolini, Ch. - Inheritance

Romány pro ženy:
Quick, A. - Až na popel, Pittnerová, V. - Selská
pýcha, Uvězněná duše, Deveraux, J. - Splněná přání, Pittnerová, V. - Za hřích lásky, Small,
B. - Provinilé radosti, Pittnerová, V. - Čarovná
láska, Roberts, N. - Zahráváš si s ohněm,

Pro děti:
Brezina, T. - Dotek anděla, Kočičí holka, Ševčíková, J. - Písně lásky s vůní dálek, Stumpfová, Š. - Zuzka tančí srdcem a duší, Svobodová, V. - Zápisky psané pod lavicí, Limb,
S. - Dívka16, Hopkins, C. - Všeho moc škodí, Junková, Š. - Když padá nebe, Petříčková,
R. - S Blbounem do říše pohádek, Flanagan,
J. - Hraničářův učeň XI.
Za knihovnu
Irena Zolotarová

Historie:
Sutcliff, R. - Stříbrná větev, Wallace, C. - Komtesa, Jackson, L. - Temný safír, Štambera,
T. - Zítra večer vyjde slunce, Scarronw, S. Vítězství orla, Cornwell, B. - Zrádce

Detektivky a thrillery:
McClure, K. - Úskok, Cimický, J. - Děravé sítě,
McDermido, V. - Horečka nenávisti, Hoag,
T. - Hlubší než hrob, Preston, D. - Kód smrti, Kačírková, E. - Sedm stupňů do pekla,
Welsch, V. - Třetí strana mince, Kačírková,
E. - Diamantová Lily, Patterson, J. - Desáté
výročí, Cornwell, P. - Příčina smrti, Pettersson,
T. - Skryj mě ve svém srdci, Nesbo, J. - Spasitel
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Různé

Sport

Kontakt:
Věra Truhlářová
tel.: 354 434 578,
mobil: 777019145

Adresa:
Kancelář Cheb
Obrněné brigády 552/3
(za Priorem-bývalá Chebana)
otevřeno: Po-Pá od 8.00 do 17 hod.

email: vera.truhlarova@obchod.csobpoj.cz

Počítáme jinak povinné ručení a havarijní pojištění
Cena povinného ručení v Kynšperku
Roční cena podle výkonu motoru
(pro klienta s plným bonusem)

do 39 kW - 1523,- Kč
40-45 kW - 1854,- Kč
46-53 kW - 1894,- Kč

nad 100 kW- 2300,- Kč

54-59 kW - 1944,- Kč
60-79 kW - 2036,- Kč
80-99 kW - 2124,- Kč

Na havarijní pojištění převedeme bonus z povinného ručení
Dále nabízíme : životní a úrazové pojištění, pojištění majetku (domácnosti a nemovitosti, bytových domů), pojištění
odpovědnosti za škodu, pojištění podnikatelů a cestovní pojištění (již od 17,-Kč/den)

Organizační výbor botasu
vás srdečně zve na jubilejní 30. ročník

BOTASU
Start 26. 5. 2012 v 9:00 hod. mezi školami

že zdejší kynologický klub má perfektní zázemí je pravda, ale rozhodně se o toto zázemí
žádným způsobem nezasloužila paní či slečna
Jana K. Neodpracovala jedinou brigádnickou
hodinu a ani na našem cvičáku nikdy nebyla,
přesto ví, že úroveň výcviku je nedostačující.
Je to přímo nestydaté a naprosto neopodstatněné tvrzení. Nezbývá mi tedy nic jiného než
Janě K. sdělit, že svého psa jsem pochopil,
ale ji rozhodně ne!
Milan Joura
jednatel ZKO Kynšperk nad Ohří

Poznámka redakce:
Vážený pane Jouro,
konstatování „bohužel nereprezentují Kynšperk nad Ohří“ znamená pouze to, že nás velice mrzí, že zmíněný mladý talentovaný pejskař není členem našeho kynologického klubu.
Nic jiného v tom nehledejte.
Nedostatečná úroveň výcviku neznamená nic
jiného, než že pro potřeby mladého talentovaného pejskaře je nedostačující co do obsahu
a náročnosti. Zřejmě si představuje mnohem
náročnější výcvik.
red

Základní kynologická organizace
Kynšperk nad Ohří č. 201
Dne 24. března 2012 se konaly závody Agility
v ZKO Sokolov – Dolní Rychnov, kde náš kynologický klub velice úspěšně reprezentovali
Pavel Hora a Bona (AST), Šárka Murinová
a Max, Petra Korelusová a Fox (BOC) a Milan
Joura a Jackie (ACD) v kategorii začátečníků
– Jumping a Agility a v tunelovém běhu, který byl pro zpestření a pobavení psů i psovodů a v cíli rozhodoval hlavně nejrychlejší čas
a první příčky patřily zaslouženě border koliím.

Přihlášky v restauracích Skleník, Koruna, Kašna, U splavu a Bílá labuť

Kdo je Jana K?
V březnovém čísle Kynšperského zpravodaje mne v rubrice Různé zaujal článek Když
pochopíš svého psa. Jako „pejskař“ jsem se
zájmen četl o úspěších mladého talentovaného pejskaře a jeho psa. Zájem však na konci
článku vystřídalo znechucení. Rozhodně ne
z toho mladého kluka, ale z autorky článku po-
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depsané bohužel jen jménem Jana K. Nevím
z jakého důvodu zde autorka píše, že „bohužel nereprezentují Kynšperk nad Ohří“ vždyť
každý se může sám rozhodnout v jakém kynologickém klubu bude se svým psem cvičit
a pokud si tento kluk vybral kynologický klub
v jiném městě je to jen jeho věc. Skutečnost,

O to větší radost máme, že jsme se mezi velkou
konkurencí border kolií neztratili a přivezli jsme
si krásné 1. místo v Jumpingu Pavla a Bony
a 2. místo v Agility Šárky a Maxe, 6. místo Petry
a Foxe a 8. a 9. místo Milana a Jackie.
Gratulujeme!!!!!
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5. ročník florbalového turnaje o pohár hejtmana KK
O víkendu (31. 3. - 1. 4. 2012) proběhl v kynšperské sportovní hale TJ Slavoj florbalový turnaj
„O pohár hejtmana Karlovarského kraje“. Zúčastnilo se jej 12 týmů v kategorii dospělých a 5 týmů
v kategorii dětí ve věku 8-15 let z celého kraje.
Turnaj zahájil osobně hejtman Karlovarského
kraje PaedDr. Josef Novotný společně s organizátorem celého turnaje a starostou města Kynšperk nad Ohří Ing. Tomášem Svobodou.
Turnaj byl zahájen v sobotu , kdy se odehrála
kompletně celá kategorie dětí a zápasy základní skupiny dospělých. V odpoledních hodinách po odehrání všech zápasů mládežnické
kategorie, bylo provedeno vyhodnocení a rozdání pohárů a cen.
Kategorie dětská ( 8 - 15 let )
1. místo		
Black Miners
2. místo		
Reds
3. místo		
FB Hurican
4. místo		
ZŠ Kynšperk 2
5. místo		
ZŠ Kynšperk 1
V sobotu byly také předány ceny družstvům,
která se umístila na 9. - 12. místě.
Zápasy pokračovaly v neděli a po urputných
bojích vyřazovacím systémem jsme se dopracovali v odpoledních hodinách k tomuto konečnému pořadí:
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Kategorie dospělých ( 18 a více )
1. místo		
Pupíci z Chebu
2. místo		
MD Level
3. místo		
Ztraceni
4. místo		
HS Břechosoky
5. místo		
Florbaláci
6. místo		
FBC Lamy Cheb
7. místo		
HC Sokolov
8. místo		
Kašna Team
9. místo		
USK Akademik Cheb
10. místo		
FBC Coldcase Cheb
11. místo		
FX Team
12. místo		
Bongiorno
Turnaj řídili sudí z florbalového oddílu FB Hurican Karlovy Vary, za což jim patří velký dík,
neboť zvládnout celkovou porci 52 zápasů
bylo velmi náročné.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem za podporu při realizaci celého turnaje, zejména
hejtmanovi KK, Karlovarskému kraji, Údržbě
silnic Karlovarského kraje, městu Kynšperk
nad Ohří, TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, MO
ČSSD Kynšperk nad Ohří a celému realizačnímu týmu, jmenovitě Martinovi Poulovi,
Martinovi Hrubému, Ferdinandu Bernáthovi,
Josefu Březinovi, naší zdravotnici paní Frehárové, paní Kateřině Svobodové, která se
starala o občerstvení a paní Rohlíkové, která
se snažila udržet celou halu a zázemí, kde se
pohybovalo bezmála 140 lidí, v čistém a uklizeném stavu.
Všem ještě jednou děkuji za pomoc, všem
hráčům za účast a dovoluji si je tímto pozvat
na další, v pořadí již 6. ročník florbalového turnaje v roce 2013.
Ing.Tomáš Svoboda

Kynšperský sedmiboj
V sobotu dne 7. března 2012, za deštivého
počasí, proběhl již 19. ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se ho zúčastnilo
deset dvojic (zřejmě některé odradilo počasí
a proto se zúčastnili jenom ty skalní) a nasazení všech bylo jako každoročně fantastické.
Soutěžícím byl připraven k obědu gulášek
od mistra „Špačka“, který byl jako vždy vynikající. Další podpůrné prostředky našich borců byly podávány systémem „co kdo snese“.
Zápolení bylo ukončeno kolem 14 hodiny, kdy
proběhlo vyhlášení výsledků.
1. místo Slavia
2. místo Komi Team
3. místo Chelsea Team

Vítězům byl předán putovní pohár, který jim
zůstane do doby, než budou známy výsledky
nového ročníku. Tato akce, která má v Kynšperku letitou tradici, se nám opět velmi vy-
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Krásná tečka za sezonou

dařila, a to i díky lidem, kteří ji připravují a bez
kterých by nebylo možné ji uspořádat. Jim
všem patří velký dík.
Realizační tým: restaurace Kašna v čele s Láďou Boreckým, MO ČSSD Kynšperk,Fa Krufin, Papírnictví Fidler, Svatava Gregorová, Karel Tomek, Martin Poul a Pepa Březina
Kamera: Ferdinand Bernáth
Režie: Tomáš Svoboda

Končí padesátá třetí sezona
Top 12 mladších žáků v Aši

V sobotu 17. března měřilo v Aši síly nejlepších dvanáct mladších žáků a žákyň našeho
kraje. Do turnaje byli nominováni z našeho
oddílu čtyři zástupci, čím se nemohl pochlubit
žádný jiný oddíl. Jde o druhou, nejvýznamnější soutěží roku s nejvyšším bodovým koeficientem. Škoda, že turnaj „vypustil“ Michal Janda, nabídl tak posun v žebříčku náhradníkovi.
Ostatní naši hráči výborně bojovali a jejich
umístění je možné považovat za velice úspěšné. Dokázali řádně „rozvířit hladinu“ mezi
elitními borci kraje. Šanci na medaili propásli
Vašek Pock, který dokázal pokořit například
Partyngla, který dlouho vedl krajský žebříček.
Proti druhému Visinferovi neproměnil mečbol
a s pozdějším vítězem Tesařem prohrál až
koncovku pátého setu. Stejně se mu vedlo
v souboji se spoluhráčem Matějem Novotným.
Ten zase nedokázal dovést k vítěznému konci
ani dvousetoké vedení s krajskou jedničkou
Picmauzem. Také Moldavčuk podobně jako
jeho kolegové prohrál několik zápasů až v pátém setu zbytečně.
Umístění všech tří našich hráčů mohlo být při
trošce štěstí mnohem lepší, pravdou však je,
že ještě v první polovině soutěže by se o podobném výsledku, mohlo klukům zdát. Zbývá
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poslední turnaj a kluci přejdou do vyšší kategorie. Škoda jen, že se o titul družstev hrálo
už vloni… A začne příprava na novou sezonu.
Bude stejně úspěšná? Je na čem pracovat.
Pořadí :
1. Tesař		
2. Visinger
3. Partyngl
4. Picmaus
5. Novotný
6. Pock		
7. Kříž		
8. Moldavčuk
9. Mora		
10. Karoch
11. Trgo		
12. Břečka

Poslední krajský bodovací turnaj mladších
žáků končící sezony pořádala v neděli 1. dubna Jiskra Aš. Pro naše kluky Vaška Pocka
a Davida Moldavčuka, to byla také poslední
akce, v této kategorii. Oba se rozloučili dosud
nejlepším umístěním. Pock skončil na skvělém druhém místě, když po velkém boji nestačil pouze na vítěze Visingera z Chodova.
Stejnou bitvu svedl o kolo dříve se spoluhráčem Moldavčukem. David po skvělém výkonu
v souboji o semifinále vyřadil úřadujícího přeborníka kraje chodovského Partingla. Postup
do finálové skupiny unikl nešťastně Honzovi
Dranczakovi, když neproměnil v rozhodujícím
zápase mečbol. Honza trochu povolil v tréninkovém nasazení, vynechal několik turnajů
a mistráků a to se projevilo na sebevědomí…

Také semifinálová účast nejmladšího účastníka turnaje Páji Marka v B finále je dosud jeho
nejlepším výsledkem. Pavlík bude v této kategorii hrát ještě další čtyři sezony.
V soutěži čtyřher se našim párům příliš nedařilo, i když umístění dvojice Pock - Moladvčuk
v semifinále není neúspěchem.
Mezi starší žáky přestupují také Janda a Novotný. Ještě dvě sezony bude mladším žákem
Dranczak a v záloze jsou další želízka. Pokud budou kluci“makat“ jako dosud máme se
v příštích sezonách nač těšit.

KST K. Vary
/4/
Batesta Chodov
/3/
Batedtesta Chodov /2/
TJ Merklín
/1/
Slavoj Kynšperk
/5/
Slavoj Kynšperk
7/
J Lomnice
/6/
Slavoj Kynšperk
/9/
Batesta Chodov
Merklín
Jiskra Aš
TJ Lomnice
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VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

21. – 25. května 2012

čas:

8.00 – 17.00 hodin

místo: Městské kulturní středisko v Kynšperku – zimní zahrada
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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22.5.2012 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
24.5.2012 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov





www.kessl.cz



Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.



Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Generální partneři :




25.5.2012 od 7.00 - 16.30hod.

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

VYHLAŠUJE

STAVEBNINY

Více na www: diakoniebroumov.org

ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

sleva 15% na veškerý sortiment
sleva 20% na výrobky firmy Kessl
pochoutky na grilu pro nakupující zdarma

Inzerce

Den plný slev v Kesslu - slavíme 20 let !!
Dárek pro každého nakupujícího !!

Sbírka šatstva
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