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Spuštění základních registrů
veřejné správy od 1. 7. 2012

Mateřská škola (Školní ulice)

9. B základní škola

Mažoretky - sluníčko

Dopravní soutěž mladých cyklistů

1. B

Od 1. července 2012 dojde
k zásadní změně ve fungování
veřejné
správy
i v chování státu
vůči
občanům.
Spuštěn bude systém základních registrů, které umožní efektivní získávání a ověřování dat,
zjednoduší přístup k údajům, garantují jejich
validitu nebo zkrátí průběh procesů ve veřejné
správě. Spuštění Základních registrů veřejné
správy 1. července 2012 bude významným
a pozitivním milníkem jak pro občana, tak pro
úředníka, potažmo celou veřejnou správu.
Díky této bezpečné a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech už
občan nebude muset obíhat úřady, shánět data
a předkládat úřadům stále stejné dokumenty.

Základní registry budou celkem
čtyři:
Registr osob (ROS)
Registr osob slouží k evidenci právnických
osob a jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a jejich
organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.
Bude obsahovat základní identifikační údaje
o osobách, jejich provozovnách a statutárních
zástupcích. Seznam referenčních údajů naleznete v ust. § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen ZZR). Všechny
osoby zapsané do ROS budou identifikovány
jednoznačným identifikátorem (IČO), které
na žádost editorů přidělí přímo ROS.
ROS budou využívat všechny orgány veřejné
správy, které budou mít oprávnění z Registru práv a povinností. Editoři budou provádět
veškeré záznamy do ROS a v rámci jejich

role budou přidělovat osobám IČO a zapisovat a aktualizovat příslušné referenční údaje.
Hlavní zdroje dat: obchodní rejstřík, rejstřík
živnostenského podnikání a dále informační
systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústřední orgány státní správy, profesní
komory, obce, kraje nebo veterinární správa.
Registr obyvatel (ROB)
V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR
a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné
relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data
s ostatními základními registry.
Základní registr obyvatel, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra, bude od 1. července 2012
hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách,
konkrétně o:
• všech občanech ČR,
• cizincích s povolením k pobytu v ČR,
• cizincích, kterým byl na území ČR udělen
azyl nebo doplňková ochrana,
• jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní
předpis stanoví, že budou vedeny v Registru
obyvatel.
O všech těchto osobách se v Registru obyvatel vedou následující referenční údaje:
• příjmení, jméno,
• odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, příp. na adresu pro doručování,
• datum narození a úmrtí,
• datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého a den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,
• odkaz do registru územní identifikace na místo
a okres narození a úmrtí; popřípadě stát narození
a úmrtí,
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• státní občanství,
• čísla elektronicky čitelných identifikačních
dokladů,
• údaj o tom, zda má osoba zpřístupněnu datovou schránku.
Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k obsahu údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách,
adres, územní identifikace a údajích o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky budou zobrazovány nad mapami státního mapového díla a digitálními mapami veřejné správy.
RÚIAN bude zprostředkovávat i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr povede také
nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ budov (počet podlaží,
výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu,
způsob vytápění...).
Je budován v gesci ČÚ zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy budou definovány odkazem na adresní místo
v RÚIAN. Tím lze zaručit, že údaje se nebudou dublovat a budou vždy aktuální. Součástí
tohoto projektu je ještě tzv. „veřejný dálkový
přístup“, který bude sloužit zdarma veřejnosti
k nahlížení do dat v RÚIAN přes internet.
Registr práv a povinností (RPP)
Registr práv a povinností slouží jako zdroj
údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům
v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv
se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj,
nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to
právo ze zákona.
V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální
stopy“, tj. za jakým účelem se na referenční
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údaje v ostatních ZR dotazoval či je měnil.
Díky tomu bude mít každý občan možnost se
dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem na data
o něm vedená v ZR nahlížel, dotazoval se
na ně nebo je editoval. Všichni, kteří mají
zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej
obdrží na vyžádání z Czech POINTu.
Obsahem RPP jsou:
Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních
systémech, které pro výkon agend používají
a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním
údajům a návaznost na eSbírku.
Referenční údaje o právech a povinnostech
osob a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž
základě dochází ke změně referenčních údajů
v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
Referenční údaje vedené v registru práv
a povinností (§ 50, 51,52):
a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních
přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník agend“),
b) referenční údaje o právech a povinnostech
fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto
osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů
veřejné moci.
Referenční údaj
- údaj vedený v základních registrech,
který je státem garantován jako aktuální
a správný. Každá změna referenčního údaje se promítne ve všech ostatních agendách
veřejné správy, občan tak již nebude muset

obíhat řadu úřadů, aby zde tuto změnu doložil.
Například při změně jména nebo adresy místa
trvalého pobytu občan pouze navštíví nejbližší
úřad v místě bydliště, kde tuto změnu ohlásí
a ostatní úřady si prostřednictvím systému základních registrů tuto informaci již předají mezi
sebou.

dokladů (občanský průkaz, cestovní pas,
průkaz k povolení pobytu) nebo kombinací
údajů obsažených např. v ust. § 36 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (přestože se jedná o referenční údaje):
• jméno, popřípadě jména, příjmení
• datum a místo narození
• adresa místa trvalého pobytu

Přínosy zavedení systému ZR
Přínosy zavedení systému základních registrů pro občany při kontaktu s veřejnou
správou:
• větší komfort a kvalita poskytovaných služeb,
• data vedená ve formě referenčních údajů již
nebude muset občan dokládat, či je stále opakovaně vyplňovat na jednotlivých formulářích,
• méně času stráveného na úřadech,
• vyšší úroveň ochrany jejich osobních údajů,
• zkrácení procesu vyřízení žádosti,
• snížení byrokratické zátěže,
• občanovi se zřízenou a zpřístupněnou datovou schránkou bude bezplatně zasílán výpis
při každé provedené změně referenčních údajů.
Přínosy zavedení systému základních registrů pro úředníky:
• usnadnění jejich činnosti v souvislosti se získáváním a ověřováním údajů občanů,
• již nebudou muset váhat nad správností
osobních údajů o občanech,
• nebude docházet k duplicitám,
• bude zajištěna jedinečnost referenčních údajů v Registru obyvatel.

Příklad z praxe
Pokud se paní XY vdá a nechá si změnit příjmení, po obřadu matriční úřad automaticky informuje ROB a dojde ke změně příjmení. Když
od této chvíle přijde kterýkoliv úřad s paní XY
do kontaktu, bude mu automaticky dodáno
nové příjmení. Paní XY tak po svatbě nemusí
znovu a znovu na různých úřadech hlásit nové
příjmení. Dokonce dá-li souhlas, nemusí změnu jména hlásit ani nestátním institucím, např.
bance, protože ta informaci o novém příjmení může dostat také z registrů. Rozhodnou-li
se novomanželé ohlásit změnu adresy místa
trvalého pobytu, v ROB se změní u jejich záznamu odkaz do příslušného registru a úřední
korespondence jim bude chodit na správnou
adresu.
Zdroj: www.szrcr.cz, Veřejná správa – Základní registry II., VSOL 4/2011, rubrika: Veřejná správa online, MV ČR – Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy
za správní a sociální odbor
Pavla Cibová

Nedokladování referenčních údajů klientem (občanem)
Klient nemusí dle ust. § 5 odst. 1 ZZR dokládat referenční údaje, které jsou o něm
vedeny. Avšak toto ustanovení nemá vliv
na povinnost identifikovat žadatele nebo
předmět jeho podání, a to prostřednictvím
čísla elektronicky čitelných identifikačních
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Město Kynšperk nad Ohří blahopřeje
k významnému jubileu
Dne 28. 4. 2012 oslavili 50 let společného života manželů - zlatou svatbu, manželé Marie
a Michal Capouchovi.

K této příležitosti se konala malá slavnost. Vše
nejlepší, hodně zdraví a štěstí přišli popřát zástupci Města Kynšperk nad Ohří, blízká rodina
a přátelé.
Eva Knížová
matrikářka

Povinnost likvidovat bolševník velkolepý
Bolševník velkolepý je rostlina dosahující několika metrů a jeho květenství mohou dosahovat
i půl metru v průměru. Tato dvou až víceletá
rostlina je nebezpečným invazním druhem, který
je schopen ničit původní ekosystémy na daném
území. Ovládne-li bolševník velkolepý nějaký
prostor, nelze dost dobře předpokládat, že by
se ho příroda v dohledné době sama zbavila
a k jeho vytlačení je třeba lidského zásahu. Jde
o jedovatou rostlinu, která představuje zdravotní
riziko pro zvířata i člověka. Může být velmi nepříjemná pro alergiky a může vyvolávat až astmatické záchvaty. Bolševník se řadí mezi nejnebezpečnější invazní druhy na českém území.
Dle § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
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zákonů je každá fyzická a právnická osoba,
která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné
předměty, a vlastník pozemku nebo objektu
nebo osoba, která je užívá z jiného právního
důvodu, povinna zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Proti této rostlině se nasazují nejrůznější způsoby boje, včetně postřiků a mechanického
odstraňování. Mechanické odstranění je nutné
provést pokud možno před vysemeněním rostliny. Jelikož má rostlina vysokou regenerační
schopnost a dokáže znovu vyrůst z kořenů, je tře-
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ba je celé vykopat. Pokosení či jiná likvidace odstraní porost a zabrání dalšímu šíření. Pravidelný
pokos vede nakonec i k potlačení výskytu. Nutný
je však dlouhodobý a naprosto důkladný pokos,
aby nedošlo k vysemenění ani jediné rostliny.
Chemický postřik je vhodný aplikovat pokud
možno brzy na jaře, když rostliny dosáhnou
výšky cca 20-40 cm a na konci dubna jej zopakovat. Minimální nebo žádný účinek má

v době kvetení rostliny. Vysoce účinná, ale
pracná je metoda aplikace Roundupu injekční stříkačkou do stonku rostliny. Vhodné je
rovněž kombinovat více metod jeho ničení.
Osvědčila se likvidace spočívající v odseknutí
byliny těsně nad zemí a potření pahýlu stonku
silnou koncentrací herbicidu.
Ing. Slámová Markéta
majetkový odbor

Reklamace povrchu skateparku
ve sportovním areálu
V březnu letošního roku reklamovalo město
poškozený povrch velmi využívaného sportoviště pro mládež – skatepark. Toto sportoviště bylo postaveno za přispění finančních
prostředků ministerstva financí, dodavatelem
prací byla firma Hubert s.r.o. z Chodova.
Během letošní zimy došlo k poškození části
vrchní betonové vrstvy, a proto byla dodavatelská firma Hubert vyzvána v rámci záruční

doby k opravě povrchu. Opravou byla odstraněna nášlapná betonová konstrukční vrstva
v tloušťce 5 – 7 cm na nejspodnější ploše skateparku. Tato plocha byla nově nabetonována, a tak uvedena do bezvadného stavu.
Nyní naše mládež může opětovně bezpečně
využívat tento oblíbený sportovní prvek pro
své volnočasové aktivity.
Robert Vacek
referent majetkového odboru

Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
– zahájení stavebních prací
Investor stavby město Kynšperk nad Ohří zastoupené společností Olivius (administrativně
zajišťuje dotaci a stavební dozor stavby) předalo staveniště vybranému zhotoviteli stavby
– společnosti STRABAG a.s. dne 10. dubna
2012. Dodávka stavby je rozdělena na dva samostatné celky s různým termínem dokončení.
První část stavby řeší stavební práce umístěné
v těsné blízkosti stávajícího vodáckého tábořiště provozovaného společností DRONTE
s termínem dokončení do 15. 6. 2012 tak, aby
nebyl narušen provoz tábořiště v letní sezoně
roku 2012. V této části stavby budou ukončeny stavební objekty „Mostek přes levobřežní
rameno řeky Ohře“, „Chodník“ vedený po ostrově a „Odstranění sedimentů" ze zaústění levobřežního ramene do vlastní řeky Ohře. Práce
na zbylých stavebních objektech nebudou narušovat rekreační provoz vodáckého tábořiště
a měly by být ukončeny k 30. červnu 2012.

Ke konci dubna bylo zajištěno přehrazení přítoku vody do ramene řeky zhotovením „Hrázové jímky“, zahájeny práce na pilířích „Mostku“,
na „Chodníku vedeném po ostrově“ a „Likvidaci sedimentu“. Stavební dozor kontroluje
provádění prací 2 – 3 x za týden s tím, že jeden den v týdnu se koná kontrolní den stavby
za účasti stavebního dodavatele, stavebního
dozoru a investora stavby. Postup stavebních
prací je zdokumentován na přiložených fotografiích.
Robert Vacek
majetkový odbor

staveniště mostku

před opravou
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po opravě

chodník

předávka staveniště
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Příprava dotací
Dne 10. května 2012 vyhlásila Místní akční
skupina Sokolovsko Výzvu č. 6 na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
v období 2007 – 2013. Tento Program je financován Ministerstvem zemědělství a je určen
pro podporu života a podnikání na venkově.
Majetkový odbor byl tedy pověřen zpracováním
a podáním žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace včetně úpravy návsi v části Liboc,
kde lze konstatovat, že se žije venkovským způsobem života a akce tedy splňuje kritéria daná
Programem rozvoje venkova ČR.

-nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Žádost o podporu této akce byla již podána
v loňském roce, ale nebyla bohužel vybrána
mezi množstvím jiných žádostí v rámci regionu
Sokolovsko. Doufáme tedy, že budeme letos
úspěšní. Výše dotace by v letošním roce mohla činit až 90 % vynaložených nákladů.
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

- 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
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

OZNÁMENÍ

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.

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.

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
- 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.

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. 11 o velikosti 2+kk
(podkrovní), o výměře 41,07 m2 v ul. J.K.Tyla
č.p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného
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Nabídka nebytových prostorů v majetku
města do nájmu:
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Městská policie

Policie ČR

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
     Usnesení z jednání Rady města konaného 18. 4. 2012 a 2. 5. 2012 si můžete přečíst na
     internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

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.
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Naše obvodní oddělení v měsíci duben 2012
přijalo a prošetřovalo celkem 7 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:

- 1 případ krádeže varného systému, kdy pachatel bez vědomí své matky vnikl do jejího
sklepa a odcizil z něj varný systém, který poté
prodal a peníze užil pro svou potřebu. Policistům se nejen podařilo pachateli jeho jednání
prokázat, ale také zajistit odcizený varný systém. Poškozená pak využila svého zákonného
práva a nedala Policii ČR souhlas s trestním
stíháním svého syna, a tak byla věc odložena.
- 1 případ krádeže stromů, kdy pachatel vykácel větší množství stromů v obci Dasnice a způsobil tak škodu přesahující částku 5.000,- Kč.
Ve spolupráci se službou kriminální policie
a vyšetřování se nám podařilo pachatele zjistit
a ve zkráceném řízení mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež, kdy mu hrozí až 2 roky odnětí svobody.
- 1 případ vandalství ve vlakové soupravě,
kdy dva mladíci poškodili během cestování
vlakem v kupé okno, avšak to nezůstalo bez
povšimnutí pracovníkům dráhy. Případ je stále v šetření.
- 1 případ krádeže vloupáním do objektu
na Zlaté, kam se pachatel vloupal a odcizil
různé věci. Případ je stále v šetření a po pachateli pátráme ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování.

- 1 případ krádeže kabelů na železniční trati, kdy dosud neznámý pachatel poblíž obce
Dasnice odcizil několik propojovacích kabelů.
I tento případ je stále v šetření a po pachateli,
nebo pachatelích dále pátráme.
- 1 případ řízení motorového vozidla v době,
kdy měl řidič vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidič nejenže se pokusil policistům utéct, ale později se zjistilo, že to nebyl
jeho první prohřešek. Vzhledem k tomu, že
jmenovaný opakovaně porušoval trestní zákoník a byly u něj ze strany Policie ČR zjištěny
důvody vazby, putoval řidič přímo do policejní
cely a poté k soudu, který jej poslal do vazební
věznice. Případ byl realizován v tzv. rychlém
řízení a netrval více než 48 hodin od zadržení
do umístění osoby do vazby.
- 1 případ zanedbání povinné výživy, kdy si
další otec neplní své povinnosti vyživovat své
děti.
Policisté našeho obvodního oddělení také
v měsíci dubnu řešili celkem 86 přestupků,
předvedli a zadrželi 4 osoby a vypátrali 1 osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří

Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 20. 3. 2012 do 19. 5. 2012 celkem
53 případů protiprávního jednání.
- 29 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích… řidiči si nedají říct a nedají.
- 11 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy
se ve všech případech jednalo o kouření
na místech zákonem zakázaných viz. zákon
č. 379/2005 Sb., (tabákový zákon).

- 13 přestupků proti veřejnému pořádku, převážně se jednalo o znečišťování veřejného
prostranství.
- Součinnost s úřednicemi MěÚ Kynšperk při
provádění sociálních šetření v rodinách.
- Podání svědecké výpovědi před Okresním soudem Sokolov ve věci maření úředního výkonu.
Jednalo se o pachatele, jemuž byl vysloven zákaz řízení a který se nám snažil při silniční kontrole utéci. Poměrně rychle se vzdaloval od svého
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Hasiči

Různé

vozidla a po značném náskoku, který od nás dostal jako dárek pro zlepšení fyzické kondice, jsme
ho udýchaného a sotva se držícího na nohou
dostihli (boty v oranici se s každým krokem zdají
být těžší a těžší…). Svůj životní závod o svobodu
prohrál a my ho předali orgánům činným v trestním řízení.

- Odchycení dvou toulavých psů, kdy v obou případech byli psi předáni majiteli.

Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Sdružení dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří
Z pozice starostky Sdružení dobrovolných
hasičů Kynšperk nad Ohří bych chtěla velice poděkovat všem sponzorům, kteří svým
finančním darem podpořili činnost sdružení
a zejména kolektiv Mladých hasičů.
Jsou to:
- město Kynšperk nad Ohří
- obec Kaceřov
- LAJKA, spol. s r.o.
- Kynšperský Kovošrot s r.o.
- Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov
- IMMOGARD s.r.o.
- ČEZ – ETI Tisová
Děkujeme.
Kolektiv Mladých hasičů SDH Kynšperk
se zúčastnil dne 29. 4. 2012 soutěže v požárním sportu, kterou pořádala obec Dasnice.
Z celkového počtu 8 soutěžících družstev obsadili naši následující místa :
1. místo – kategorie starší
2. místo – kategorie mladší
3. místo – kategorie jednotlivci (Petr Kutlák)

Všem našim Mladým hasičům gratuluji k úspěchu!
Jsou to: Petr Kutlák, Jiří Prančl, Dominik Wallisch, David Wallisch, Jan Rádl, Vít Veselý,
Radim Vaňousek, Jakub Přibyl, Jan Hos, Pavel Martínek, Michal Hronek, Petr Kmošek.
Výjezdová jednotka hasičů SDH Kynšperk
zasahovala od začátku roku 2012 celkem
u 13 událostí, z toho bylo 9 požárů, 1 dopravní nehoda, 2 technické zásahy a 1 planý
poplach. Největší událostí byl bezpochyby požár střechy 4patrového domu v areálu bývalé
Rudé Hvězdy v Chebu, v Kynšperku dále požár 2 zahradních chatek u fotbalového hřiště.
Zásah u dopravní nehody se týkal vyproštění
vozidla ze svodidel na rychlostní silnici R6.

starostka SDH Kynšperk
Renata Sassmannová
velitel JPO SDH Kynšperk
Marek Matoušek

Oslavy osvobození
4. 5. 2012 jsme si připomněli 67. výročí osvobození našeho města a uctili památku všech
padlých hrdinů v II. světové válce položením
kytic a věnců k pomníkům. Vzpomněli jsme
spolu se štábním rotmistrem MSG Philipem
C. Brennanem, zástupcem americké ambasády v Praze, že 6. 5. 1945 osvobodili naše
město vojáci americké armády. P. C. Brennan
byl v Kynšperku poprvé a velmi se mu líbil průběh oslav, uctění památky padlých v boji proti
fašismu a zejména pak vystoupení všech mažoretek a městské dechové hudby.
Děkuji všem účastníkům, kteří připravili pěkný
program a zajistili důstojný průběh oslav.

Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Setkání hasičů – 10 let spolupráce
Kynšperk nad Ohří – Himmelkron
V rámci tohoto významného výročí spolupráce obou partnerských obcí se v sobotu
19. 5. 2012 sešli zástupci kynšperských
a himmelkronských hasičů. Družstvo malých
Kynšperáků předvedlo přípravu na soutěž
Požární sport, himmelkronská mládež si disciplínu na čas vyzkoušela také. Pak se mladí
přátelé projeli hasičskou Tatrou. Společně
jsme si prohlédli vybavení obou hasičských
aut, viděli jsme zásah hasičů při otevírání
dveří a označení místností, které již stačili
hasiči při zásahu prohlédnout. U výborného
guláše s knedlíkem si pak všichni navzájem
vyměnili své hasičské zkušenosti.

Srdečně děkuji veliteli hasičů M. Matouškovi a dalším hasičům P. Lhotovi, T. Šourkovi,
M. Jiráskovi, Z. Matouškovi st., M. Holubové,
J. Holubovi a všem ostatním, kteří věnovali
svůj volný čas přípravě a samotnému setkání
s našimi přáteli.

Omluva redakce
          Omlouváme se za chyby a překlepy, které se objevily v minulém čísle zpravodaje.
          Uděláme vše pro to, aby se to již neopakovalo.
								
Redakce
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Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka
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Různé

Školní poradenské pracoviště v základní škole
Od února letošního roku naše škola realizuje projekt „Inovace rovných příležitostí dětí se
SVP na ZŠ Kynšperk“. Jednou z aktivit projektu je také rozvoj školního poradenského pracoviště pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a sociálním znevýhodněním a jejich
rodiče. Kromě výchovných poradců a školního metodika prevence, nabízí své služby také
školní psycholog a školní speciální pedagog.
Tyto služby jsou pro žáky, rodiče a pedagogy
naší školy zdarma.
Nabízené služby:
- poradenské konzultace pro rodiče (výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy)
- poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní, rodinné, vztahové problémy)
- vyhledávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami
- diagnostika školní zralosti
- speciálně pedagogická diagnostika
- diagnostika intelektových schopností
kariérové poradenství
- spolupráce s pedagogy (metodická pomoc)

- úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi
- práce s neprospívajícími žáky
- péče o žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí
- stanovení postupu náprav
Kromě výše uvedené nabídky je každou poslední středu v měsíci pořádán „Klub rodičů“, o jehož náplni jsou rodiče informováni
prostřednictvím třídních učitelů. První setkání
bylo zaměřeno na žáky 1. ročníků. Tématem
byla prevence školní neúspěšnosti dětí.
Kancelář školního poradenského pracoviště najdete v budově střediska volného
času.
Konzultační hodiny: středa 15:30 – 18:00
Schůzku je třeba předem telefonicky domluvit na čísle: 352 683 135
Za školní poradenské pracoviště
Mgr. Veronika Zemanová
školní psycholog
Mgr. Petra Spieglová
školní speciální pedagog

Mladí turisté na začátku sezóny
Členové turistického kroužku při základní
škole se připravují na novou závodní sezonu.
Po loňských úspěších v turistických závodech
chtějí opět dokázat, že něco umějí.
První akcí letošního jara byla účast na tradiční
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Kynšperské patnáctce, kterou pořádá místní
spolek přátel turistiky a TJ Slavoj. Už tady se
naskytla možnost procvičit se v určování dřevin a dalších technických disciplínách.

Dne 21. dubna 2012 jsme vyrazili do Bukovan
na Turistický závod II. stupně – mistrovský
závod a přebor Karlovarského kraje. Do závodu nastoupilo za naši školu devět závodníků
ve třech žákovských kategoriích a tři závodníci
v kategorii dospělých. Počasí vydrželo a bojovná nálada také. Všichni si s chutí zaběhali
a poměřili své síly, znalosti a dovednosti. A výsledky? Naše družstvo obsadilo první místo ze
sedmi zúčastněných oddílů. Mezi jednotlivci
jsme získali osm medailí.
Dominik Daniš III. A
- 1. místo v kategorii nejmladší žáci
Pavel Marek III. A
- 4. místo v kategorii nejmladší žáci
Pavel Bjalončik IV. A
-1. místo v kategorii mladší žáci
Vilém Dušek VII. B
- 1. místo v kategorii starší žáci

Magdaléna Wagnerová III. B
-1. místo v kategorii nejmladší žákyně
Kristýna Nováková III. B
- 3. místo v kategorii nejmladší žákyně
Marie Wagnerová V. B
- 1. místo v kategorii mladší žákyně
Kateřina Reidlová V. A
- 2. místo v kategorii mladší žákyně
Adéla Nováková V. B
- 3. místo v kategorii mladší žákyně
Vítězové získali za svůj výkon II. výkonnostní třídu a všichni si vybojovali právo postupu
do série závodů Českého poháru.
Blahopřejeme.
Vojtěch Wagner
vedoucí zájmového kroužku

Děti a umění
I v letošním školním roce proběhl v rámci spolupráce Základní umělecké školy Kynšperk
nad Ohří a základní školy projekt Děti a umění.
Od září 2011 do dubna 2012 navštívily ZUŠ
všechny ročníky I. stupně. Žáci se seznámili
s klávesovými, žesťovými, dřevěnými a strunnými nástroji, komorním, sólovým a sborovým
zpěvem a poznali práci ve výtvarné a dramatické dílně.

Děkujeme všem pedagogům základní umělecké školy, kteří jednotlivé programy pro žáky
připravovali. Naše poděkování patří rovněž
paní ředitelce ZUŠ Z. Karbulové, která tento
projekt mezi školami podpořila.
Pedagogové I. stupně základní školy

Výlet
Letošní nádherný nástup jara přímo vybízel
k výletu, a tak i školní družina neváhala a vyjela.
Původně jsme naplánovali výlet na zámek
Zbiroh a okolí, ale bohužel se nenaplnil autobus, tak jsme zajistili plnohodnotnou náhradu

do nedalekého místa – Lázní Kynžvartu.
Dobrodružství bylo zajištěno, protože jsme
zvolili způsob dopravy ČSD. Počasí meteorologové předpověděli nádherné a také splnili.

15

Různé

Různé

V sobotu 28. 4. 2012 jsme se sešli na nádraží a bylo nás 20 osob. Přestože dle jízdního
řádu, nicméně s prvky dramatičnosti jsme dojeli a vystoupili v Kynžvartu. Odtud je zámek
coby kamenem dohodil. Ten jsme si prohlédli
z venku (golfové hřiště, nádvoří, park) i zevnitř, kde se nám nejvíce líbila jídelna, knihovna a místnost s kuriozitami, mumie.
Poté jsme po turistické značce došli na náměstí, kde jsme se osvěžili zmrzlinou.

Cestu zpět na nádraží nám zpestřili „Tři medvědi“ a Kynžvartský kámen – zajímavá přírodní památka a kuriozita. Také jsme využili Pastevní rybník k osvěžení.
Domů jsme se vraceli příjemně unavení a rodiče nás vítali na nádraží. Výlet se vydařil
a v Kynžvartu se nám moc líbilo. Někdy příště
vyrazíme na Kynžvartský hrad, který je prý též
úžasný.
Tak příště!!
Děti ze ŠD a vychovatelka H.Soukupová

Odemykání jara
V měsíci květnu jsme se s dětmi vydali na odpolední vycházku do přírody. Vzali jsme klíč,
kterým každý rok odemykáme jaro. Cestou jsme viděli nové listy na stromech a první
jarní kytičky. Ne všechny ale byly rozkvetlé.

Zatančili jsme jim tedy jarní taneček, zazpívali
písničku a klíčem odemkli jarní vrátka. Při malém občerstvení jsme poslouchali zvuky v přírodě. Bylo to příjemně strávené odpoledne
a sluníčko se na nás celou cestu smálo.
Děti a p. uč. MŠ U Pivovaru

Pozvánka na akce ZUŠ Kynšperk n.O.
Srdečně Vás zveme na červnové akce Základní umělecké školy.

9. 6. 2012 - 9,00 hod. - 4. regionální přehlídka dechových orchestrů – před kinem
11. 6. 2012 - 17,30 hod. - Koncert absolventů - sál ZUŠ
25. 6. 2012 - 15,30 hod. - Zábavné odpoledne - zahrada ZUŠ

Zábavné odpoledne 2011
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří konaného dne 2. května 2012
(upravená verze)

č. 14
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) přechodnou finanční výpomoc společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o., Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad
Ohří na základě žádosti jednatele společnosti,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, XXX
s počátkem splácení od 1. července 2013
v pravidelných měsíčních splátkách,
b) výjimku ze zásad o použití prostředků získaných prodejem bytů na poskytnutí přechodné finanční výpomoci,
c) smlouvu o poskytnutí přechodné finanční
výpomoci společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., Chebská 697/19,
357 51 Kynšperk nad Ohří, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto usnesení,
d) na každém zasedání zastupitelstva města
podá jednatel společnosti zprávu o hospodaření a
2. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
č. 15
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok
2011, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a)
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, a to bez výhrad takto:
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad
Ohří:
Příjmy po konsolidaci ve výši
57 793 241,13 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
56 369 535,16 Kč
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Saldo příjmů a výdajů - zisk ve výši
1 423 705,97 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat na nerozděleném zisku ve výši
1 718 648,54 Kč
c) Finanční vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2011:
257 620,00 Kč 	 
d) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
88 247,73 Kč
č. 16
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2012 rozpočtové
opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 1 895,61 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 6 546,40 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 52 157,91 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 56 873,70 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – zapojení schváleného úvěru
ve výši 5 896,00 tis. Kč. Snižuje se zapojení
přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 1 245,21 tis. Kč. Změna
stavu na bankovních účtech po úpravě činí 1 180,21 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení a
d) použití finančních prostředků získaných
prodejem bytů a domů na dofinancování neinvestiční akce „Restaurátorské práce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie – II. etapa“ ve výši
291,04 tis. Kč.
č. 17
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad

členům zastupitelstva města Kynšperka nad
Ohří.
č. 18
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za rok 2011, která je přílohou č.
1 tohoto usnesení.
č. 19
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
směnu části pozemku p.č. 450 (ostatní plocha) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří
za část pozemku p.č. 446 (zahrada) o výměře
cca 4 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a část pozemku p.č. 444 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře cca 1 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
ve vlastnictví XXX a rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (výměrový přesah), který činí
10 m2, uhradí XXX, kdy náklady na vyhotovení
směnné smlouvy spojené se smlouvou kupní
a návrh na vklad do katastru nemovitostí ponese ve výši ½ město a ve výši ½ XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem směnné smlouvy.

č. 21
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej pozemku p.č. 116 (zahrada) o výměře
106 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

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 zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

č. 20
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
koupi pozemku p.č. 126/4 (ostatní plocha)
o výměře 138 m2 a p.č. 1273/2 (ostatní plocha) o výměře 70 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
z vlastnictví XXX do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454 XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Blahopřejeme
Narozeniny přímo vysněné,
všechny vaše touhy splněné
a něco navíc, co vás potěší,
přejeme vám vše nejlepší.

V měsíci červnu 2012 oslaví své
narozeniny členové SPCCH paní
a pan
Nováková Vladislava
Kadlecová Zdeňka
Plánka Karel
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

Vernisáž
Dne 7. 5. 2012 proběhla vernisáž výstavy
„Výstava ručně paličkované krajky u příležitosti
oslav 450 let Krušnohorské krajky“, kterou připravila skupina krajkářek z Kynšperka nad Ohří.

Poděkování patří všem ženám, které se na instalaci celé výstavy podílely (p. Studeničová,
Pielová, Zitzmannová, Huberová, Fréharová,
Hendrychová, Kubátová) a především děkujeme Městskému kulturnímu středisku, že
umožnilo spolku „Občanské sdružení Krušnohorská krajka“ prezentovat činnost, kterou se
snaží paličkovanou krajku a řemeslo paličkování jako takové zachovat.
E. Kubátová

Červnová noční obloha nad Kynšperkem

Výstava s tímto tématem (součást série výstav
o paličkované krajce v Karlovarském kraji) se
konala v Kynšperku nad Ohří vůbec poprvé.
Seznámení s krajkou probíhá v Panském
domě.
Vernisáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře za velkého počtu zájemců, kteří tak mohli být seznámeni (v krátkém úvodu) s historií
paličkované krajky v Krušnohoří a také, jak je
to s paličkovanou krajkou v současnosti.
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Počínající letní měsíce jsou pro amatérské
astronomy a pozorovatele velmi nezajímavé,
protože nastává letní slunovrat, noc je krátká a tím se posouvá pozorovací čas na pozdní
noční hodiny, zvláště v červnu, kdy několik dnů
není absolutní tma a celou noc trvá jen soumrak - během noci je totiž Slunce velmi nízko
pod severním obzorem, což způsobuje výrazně
světlejší noci - (19. - 29. 6.). Červnová obloha
však umožňuje pohled i do výrazně bližšího
vesmíru, do naší sluneční soustavy. Například
planeta Venuše nyní září hned po západu

Slunce vysoko nad západním obzorem. Za západní obzor zapadá přibližně tři hodiny po západu Slunce. Načervenalý Mars nyní můžeme vídat
v západní části souhvězdí Lva. Po západu Slunce
se tedy nachází nad jihozápadem. Za obzor zapadá po půlnoci. Naopak Jupiter je k vidění pouze na ranní obloze, nachází se v souhvězdí Ryb
a vychází kolem druhé hodiny ranní. Pro pozorování Saturnu se musíme vrátit zpět na večerní
a částečně i na noční oblohu. Nalezneme jej v západní části souhvězdí Panny, je tedy nad jihem.
Za západní obzor zapadá kolem druhé hodi-
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ny ranní. Uran i Neptun jsou již pozorovatelné
pouze pomocí astronomických dalekohledů.
Obě planety se nacházejí na ranní obloze,
Uran v souhvězdí Ryb (těsně u Jupiteru)
a Neptun v souhvězdí Vodnáře. Neptun tedy
vychází již přibližně hodinu po půlnoci, Uran
pak o hodinu déle. Nejzajímavější souhvězdí
na noční obloze je Panna. Souhvězdí Panny je mezi astronomy známo především díky
obrovské kupě vzdálených galaxií, před které se promítá. Pojmem galaxie astronomové
myslí obrovské seskupení hvězd, hvězdokup,
mlhoviny ale i planet a zkrátka všeho, co se
dá ve vesmíru nalézt. Taková uskupení jsou
obvykle tvořena stovkami miliard hvězd.
Naší Galaxii například tvoří přibližně 200 miliard hvězd, přičemž Slunce je jednou z nich.
Jednotlivé galaxie však mezi sebou dělí obří
vzdálenosti, které se již nepohybují v řádech
desítek, stovek a dokonce ani tisíců světelných let, ale v řádu milionů, desítek milionů,
stovek milionů ale i tisíců milionů světelných
let - 1 sv.rok je přibližně 9,5 bilionu km. Např.
světlo z nejbližší hvězdy Proxima Centauri,
které teď pozorujeme vyrazilo na svou pouť
před 4,22 roky.

Inzerce

Přechod planety Venuše před slunečním diskem 6. června 2012
Jde o velmi vzácný jev. Naposledy přechod
Venuše proběhl 8. 6. 2004. K dalšímu dojde
až v roce 2117! V roce 2004 bylo možné v ČR
pozorovat celý přechod Venuše. Tento rok
bude možné u nás sledovat pouze dvě poslední hodiny úkazu. Přesto půjde o nevšední podívanou. Vzhledem ke vzdálenosti Země a Venuše budeme na slunečním disku pozorovat
pouze pomalu se pohybující černou tečku, ale
za použití vhodného filtru (nejlépe svářečský
filtr č. 13) tento úkaz uvidíme i pouhým okem.
Průběh úkazu: východ Slunce 4 h 53 min
Další úkazy: 4. 6. ve 12 hod - Měsíc v úplňku, 21. 6. v 01 hod 09 min - letní slunovrat,
Slunce vstupuje do znamení Raka, 25. - 28. 6.
- seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky
pozorovatelné večer na západě až severozápadě.
Všem Rakům přeji krásné narozeniny J
Benda Pavel

Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hnědého uhlí ořech 2 a
peletek s možností spalování i kusového dřeva.
Kotle vyrábíme s litinovým výměníkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým
výměníkem z kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW.
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní
obsluhu, řídí automatické podávání paliva, čerpadlo topného okruhu, čerpadlo
podlahového topení a čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody. Dále je možné řídící
jednotku doplnit čidlem pro ekvitermní regulaci a čidly pro ovládání čtyřcestného
ventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit k prostorovému termostatu s týdením
naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.
Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10 dnů v přechodném období na jaře a na
podzim. V zimě je průměrná doba přikládání 2 až 5 dní.
Kotel má speciální šnekový podavač s retortovým otočným hořákem z litiny, který
je předmětem patentu.
Na níže uvedeném obrázku si můžete porovnat náklady na vytápění podle druhu
paliva.
/ zdroj www.tzb-info.cz /.

Kontakt: www.ekoscroll.cz; info@ekoscroll.cz; tel: 734 574 589
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2012

Nově každý čtvrtek filmový klub
Filmy v distribuci AČFK
úterý 5. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Kocour v botách
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době,
která časově předchází setkání se zeleným
zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož
hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak
by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět
a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak,
což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour
v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne
tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stala
štvaná zvěř. Film v českém znění. Animovaná komedie. USA, MP, vstupné 25 Kč, délka
90 min.
čtvrtek 7. 6. ve 20.00 hod.

Stud
Celosvětově úspěšný snímek Hlad (2008)
režiséra Steva McQueena prostřednictvím
extrémního případu vězně IRA a jeho smrtící
hladovky analyzoval vztah individuální a společenské svobody jednotlivce. Ve filmu Stud
je hlavní hrdina Brandon v naprosto opačné
situaci než Bobby Sands, hrdina Hladu - je
to úspěšný a finančně zajištěný mladý muž
žijící v současném New Yorku s absolutními
možnostmi. I přesto, že jeho sociální status je
velmi vysoký, Brandonova vnitřní spokojenost
a svoboda jsou deformovány do sexuální závislosti a společenské i osobní frustrace. Hrají:
Michael Fassbender, Carey Mulliganová, James Badge Dale a další. Velká Británie, 2011,
vstupné 80 Kč, délka 101 min.
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úterý 12. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Alvin a chipmunkové 3
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým
dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který
se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu
lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny
nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům.
Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak
se zdá, není úniku. Film v českém znění. Hrají:
Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Amy Podhled a další. USA, MP, vstupné 25 Kč, délka
87 min.
čtvrtek 14. 6. ve 20.00 hod.

Černá venuše
Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy Saartjie Baartmanové. Jeho kategorický verdikt je
doprovázen potleskem významných kolegů.
O sedm let dříve opustila mladá služka Saartjie rodnou Jižní Afriku a pod příslibem bohatství se vydala společně se svým pánem
Caezarem do Evropy. Nejdříve je vystavena
v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská
Venuše“ lačným divákům londýnského panoptika, kteří se přišli podívat na abnormálně
vyvinuté proporce jejího těla, poté se vydává
do Paříže, kde baví chlípnou společnost a stává se předmětem vědeckého bádání. Hrají:
Yahima Torrès, Andre Jacobs, Olivier Gourmet a další. Francie, 2010, MP 12, vstupné
80 Kč, délka 159 min.
úterý 19. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Líbáš jako ďábel
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel
Karel se sice konečně odstěhoval ze společné
domácnosti, může žít naplno svůj život svůd-

níka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí.
Na Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace
dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak
Františka a Helenu znovu získat pro sebe.
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří
Bartoška a další. ČR, MP, vstupné 75 Kč, délka 113 min.

Promítáme pohádky pro děti
v neděli v měsíci červnu
neděle 3. 6. v 15.00 hod.

Chůva v akci
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 92 min.
neděle 10. 6. v 15.00 hod.

čtvrtek 21. 6. ve 20.00 hod.

Saxána a lexikon kouzel

Zahraj to znuvu, Same

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 98 min.

V prologu komedie Herberta Rosse sleduje
filmový kritik Allan Felix s dojetím finále romantického hitu Casablanca, v němž navenek
cynický hrdina v podání Humphreyho Bogarta
přenechává milovanou ženu svému sokovi.
Následující děj pak líčí snahy Allana, jehož
opustila manželka, o seznámení s novou
(a vlastně s jakoukoli) ženou. Hrají: Woody
Allen (Allan Felix), Diane Keatonová (Linda),
Tony Roberts (Dick) a další. USA, 1972, MP
12, vstupné 80 Kč, délka 86 min.

neděle 17. 6. v 15.00 hod.

Astro boy
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 94 min.
neděle 24. 6. v 15.00 hod.

Tintinova dobrodružství
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 107 min.

PROMÍTÁME PRO DĚTI ZA
VYSVĚDČENÍ
pátek 29. 6. v 11.00 hod.

tvrtek 28. 6. ve 20.00 hod.

Auta 2

Harold a Maude

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 103 min.

Milostný příběh dvacetiletého Harolda, posedlého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude, vychutnávající život plnými doušky, není zrovna
běžný námět na hollywoodský film, ale počátek 70. let také nebyla běžná doba. Bouřliváctví předchozí dekády sice pomalu odeznívalo,
ale v lidech, kteří měli co mluvit do filmové výroby, ho pořád ještě dost zůstalo. Hrají: Ruth
Gordonová (Maude), Bud Cort (Harold), Vivian Picklesová (paní Chasenová) a další. USA,
1971, MP, vstupné 80 Kč, délka 92 min.

O PRÁZDNINÁCH KINO NEPROMÍTÁ
Vysvětlivky:
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb.,
§4. Změna programu vyhrazena. Pokladna
kina je otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz
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Knihovna

Program akcí MKS v červnu
sobota 2. - 23. 6. ve výstavní síni Panský dům

,,Krajina duše”

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

IV. Regionální přehlídka mládežnických dechových orchestrů

Jana Veselá
- výstava obrazů
sobota 23. 6. od 19.00 hod. v kině

Dokonalá svatba
- komedie v podání kynšperských ochotníků
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

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

úterý 26. 6. od 16.30 hod. v kině

od 14.00 hod. na hřišti u tenisových kurtů

Akademie ZŠ

XIX. letní městské slavnosti

- pořádá Základní škola v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 40 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

program:
14.00 - Zahájení
14.20 - Mažoretky
14.40 - MŠ Kynšperk
15.00 - Mirákl
15.30 - Friday
16.30 - Mirákl
18.00 - Ben Cristovao
20.00 - Rammstein Member ´s Club

sobota 9. 6. 	

110 let budovy základní školy
9.30, 10.30 prohlídka školy
10.00	 přehlídka zájmové činnosti žáků

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

Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.

lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

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.

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

Romány pro ženy:
Beverley, J. - Rebelova spása, Cartland, B. Hlavolam lásky, Steel, D. - Dědictví krve, Pineir, C. - Tvá, Holčák, L. -Probudím se včera,
Roberts, N. - Podivné hry, Morton, K. - zapomenutá zahrada, Lindsey, J. - Dareba, Krbová,
S. - Ta báj života, Keleová-Vasilková, T. – Dva
životy

Pro děti:
S předstihem informujeme čtenáře, že v době
letních prázdnin bude knihovna otevřena:
PONDĚLÍ: 8.00-12.00- 13.00-18.00
ČTVRTEK: 8.00-12.00- 13.00-18.00

Grimmová, S. – Případ vraždící slepice, Limb,
S. – Totální fiasko, Macoun, J. – Plus Minus
Max, Winterfeld, H. – Gaius je osel, Brezina,
T. – Dotek anděla, Kočičí holka, Madejová,
R. – Souhvězdí něhy

Pro dospělé:

Naučná literatura:

Ruiz Zafón, C. - Marina, Farrington, T. - Mnich
z přízemí, Nezelová, E. - Vesnické obrázky,
Patchett, A. - Země divů, Christer, S. - Odkaz
Stonehenge, Doležalová, M. - Kolej Today,
Scarfó, A. M. - Prokletá, Preger, A. - Mezi tím,
Ahern, C. - Dívka za zrcadlem, Vavřina, J. Pan primář se směje, Dočekalová, M. - Rychle
a bezbolestně, Brickhill, P. - Velký útěk, Walden, L. - Uprostřed ráje, Šabach, P. - Máslem
dolů

Miles, J. – Devět životu Otto Katze, Kosatík,
P. – Věra Čáslavská, Mačingová, A. – Zhubněte jednou provždy, Slušný, J. – Nejděsivější
československé zločiny, Svěrák, Uhlíř – Zpěvník, Ašenbrenerová, I. – Co dělat když.
Krásné slunečné dny s knihou přejí
knihovnice.

Historie:
Campion, E. - Králova milenka, Schröder,
R. M. - Kmotr z Florencie, Cristen, M. - Dámský mír, Steinhauer, O. - nejbližší východ,
Khoury, R. - Ďáblův elixír, Ebert, S. - Rozhodnutí porodní báby, Scarrow, S. - Orlova kořist

Detektivky a thrillery:
Prodej nízkoenergetického RD 1+4 v Kynšperku
Křižíkova, novostavba, garáž, tepelné čerpadlo,
terasa,balkon cena: 3.250.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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Temple, P. - Pravda, Černucká, V. - Tajemství sedmi ještěrek, Clark, C. H. - Příliš mnoho
náhod, Robb, J. D. - Smrtící klon, Jungstedt,
M. - Neviditelný, Reslund+Hellsrtröm. - Box 21,
Christie, A. - Dokud světlo nepohasne, King,
S. – Zhubni, Fielding, J. – Až ji uvidíš
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Různé

Různé

8. velikonoční závody agility - pondělí velikonoční
9. dubna 2012
ZKO Sokolov - Dolní Rychnov
Rozhodčí: Petr Rybář
oficiální závod: jumping, zkoušky A1, A2, A3,
agility
neoficiální závod: začátečníci – 2x jumping
dětský speciál – velmi jednoduchý jumping
(jeden běh)

28

ZKO Kynšperk mělo dva zástupce v kategorii
začátečníků:
Bára Múdra a Merlin 3. místo 1 běh a 4. místo
2 běh
Šárka Murinová a Max 6. místo 1 běh a 6. místo 2 běh
Gratulujeme!!!!

Kurtův a Mílův memoriál
28. 4. 2012 se konaly tradiční rybářské závody na Velkém plese. Rybáři přijeli z celého
kraje a účast 24 závodníků byla dobrá. Start
byl v 6.30 a ukončení v 11 hodin. Počasí bylo
nádherné. Ryby spolupracovaly, a tak třináct
závodníků i nějakou ulovilo. Chytal se cejn, lín,
ouklej, plotice, okoun a ježdík.
Vítězem závodů se stal Pavel Velíšek z Kynšperka s 8800 gramy, na druhém místě

Oplt Petr s 4600 gramy a na třetím místě
Ečer Karel ze Slavkova s 3520 gramy. Vyhodnocení a předání cen proběhlo na hřišti, kde bylo i občerstvení. Všichni závodníci byli spokojení a těší se na další ročník.
Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům, kteřívěnovali ceny.
MO ČRS Kynšperk nad Ohří
P. Velíšek
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Sport

Inzerce

Lukáši blahopřejeme
Jednoho doktora nám sice zavřeli, ale není třeba truchlit. Náš spoluhráč Lukáš Galek úspěšně
zvládl náročné studium a od pondělka 19. května může před svým jménem uvádět titul MUDr.

Je tak dalším členem našeho oddílu s akademickým titulem, dalším členem, na kterého
můžeme být pyšní. Blahopřejeme.

Výborný výkon mladšího žáka Vaška Pocka
Vašek teprve před měsícem „přezbrojil“
na jiný druh potahu /tráva/. Nejen odborníkovi
je jasné, že zvládnout techniku s naprosto odlišným charakterem materiálu vyžaduje mnohem delší dobu. O to překvapivější bylo jeho
umístění a zejména výkon, kterým se prezentoval na tradičním turnaji oblasti, kde startovali
v sobotu 19. května v Aši čtyři nejlepší hráči
našeho a čtyři z Plzeňského kraje.
Dokázal se všemi soupeři odehrát vyrovnané
zápasy, důkazem je, že z šesti zápasů hrál
pětkrát pět setů. Několikrát prohrál koncovku
nešťastně, kdy měl k vítězství mnohem blíže
než favorité. Tam se projevil nedostatek jistoty a sebevědomí. Vašek skončil šestý, jako
třetí hráč našeho kraje. Výborným výkonem
na sebe náš hráč výrazně upozornil. Výborně
reprezentoval naši TJ i Karlovarský kraj.
Turnaj se vyznačoval obrovskou vyrovnaností,
kdy o pořadí rozhodovaly až vzájemné zápasy, což by mohlo naznačit, že se výkonnost
hráčů našeho kraje přibližuje chlapcům sousedního kraje.
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Domov pro seniory v Dolních pochlovicích nabízí
moŽnost oDbĚru obĚDŮ všem zájemcŮm !

Pořadí oblastního poháru:
1. Partyngl Batesta Chodov
2. Sochor TJ Rokycany
3. Vladyka Sokol Plzeň V.
4. Hudec Sokol Plzeň V.
5. Tesař SL. K. Vary
6. Pock Slavoj Kynšperk
7. Vizinger Batesta Chodov
8. WO

O. Volf

Od 1. července letošního roku připravujeme pro všechny zájemce nabídku
odběru obědů z našeho zařízení.
Odběr bude možný po celý týden, vč. víkendů. Naobědvat se budete moci buď
přímo v jídelně domova, nebo Vám odebraný oběd dovezeme (podmínkou bude
mít k dispozici 2x jídlonosiče).
Cena oběda je stanovena na 56,- Kč, vaříme i dietu racionální, šetřící či
diabetickou. V případě Vašeho zájmu volejte po 1.6.2012 na telefonní číslo
352 370 122, kde obdržíte bližší informace ke způsobu úhrady, objednávání
stravy apod.
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Hledáme nové
obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu

hotovost až do domu

na dobu 8 a 13 měsíců

měsíční splátky

až 5O OOO Kč

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-100x100_CMYK.indd 1
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Stačí jednou zavolat!

Na požádání dárkové poukazy.

Služby poskytujeme ve večerních hodinách, v sobotu i neděli.

Kontakt: Jiří Blažek, Šabina 137, tel. 352 689 889, mobil 603 239926

 doplnění energie, uvolnění stresu
 zvýšení síly a vitality organismu
 napomáhá úbytku na váze a léčbě
celulitidy
 snižuje krevní tlak a hladinu krevního
cukru
 ulevuje od bolesti
 pomáhá při léčbě akné, lupénky, dny,
zánětu průdušek a poranění kůže
 detoxikuje tělo

infrasauna a přínos její infračervené terapie pro lidský organismus

Saunování v infrasauně pro 1 až 2 osoby

 celého těla
 masáž částečnou , zada, šíje,
masáž dolních a horních končetin
 provádíme reflexní masáž plosky
nohy
 manuální lymfodrenáž částečnou i
celkovou
 akupresuru
 pro zkvalitnění masáže nabízíme
možnost nahřívání bolestivých
míst peloidními obklady, nebo
 předehřátí před masáží
v infrasauně

V masérském studiu nabízíme klasickou švédskou masáž

Slavnosti města
Inzerce
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