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Střípky z majetkového odboru
Mimo největší stavební akci města v letošním
roce, kterou bylo „Splavnění levobřežního
ramene řeky Ohře“ jsme zajistili opravu a rekonstrukci chodníku a části místní komunikace
včetně obrub odstavných stání na Starém náměstí. I když se nám realizace trochu protáhla
až do srpna, uskutečnili jsme část projektu,
na který je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Věřím, že většině občanů se provedení líbí a vítá jej. Slyšel
jsem však také názory, že je použito zbytečně drahého materiálu a že je strašně pracná
a drahá pokládka menších kostek.

Staré náměstí
K tomu chci jen říci, že materiál byl předepsán
projektantem, který řeší i architektonický záměr v dané lokalitě. Rozhodně mně by se nelíbilo udělat chodník v asfaltu a bez obrubníků
jen proto, že je to levnější. Je to ale asi věcí
názoru. Rozdíl mezi cenou nejlevnější zámkové dlažby 10 x 20 cm, kterou nakupujeme
za 198 Kč/m2, včetně DPH a dlažby obchodního názvu Nostalgie (menší kostky), kterou
nakupujeme za 227Kč/m2 je 29 Kč na jednom metru čtverečném. Cena zemních prací
a ostatních materiálů, to je obrubníků a podkladních štěrků, zůstává stejná. Tím, že máme
dlouhodobě dohodnutou jednotkovou cenu
s městskou společností Správa majetku spol.
s r.o. a to za výstavbu chodníku v síle zámkové dlažby 6 cm ve výši 960 Kč včetně DPH

za jeden m2 (včetně obrubníků), neprodražuje
se nám výstavba při použití jiných než standardních materiálů.
O celkové ceně stavby vás budu informovat
příště, jelikož v době uzávěrky tohoto vydání
KZ ještě není kompletně dokončena.
Rada města rozhodla v rámci investic o realizaci položení nových asfaltových povrchů
na místních komunikací (MK) a rekonstrukci
chodníků v těchto lokalitách:
MK 5. května od ul. Gorkého až k ulici Chebská,
část MK v ulici Jana Nerudy mezi SNP a ulicí
Jana Jiskry, včetně chodníku na jedné straně,
část MK ve středu Náměstí SNP včetně chodníku na jedné straně,
MK mezi ulicí Okružní až téměř k dřevěné láv-

Jana Nerudy

Náměstí SNP
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ce přes řeku Ohři.
Na zaplacení bude využito části úvěru, který
nebyl vyčerpán na akci „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“. O tomto rozhodlo zastupitelstvo města dne 8. srpna 2012.
V průběhu srpna až října budou probíhat některé práce na rekonstrukci veřejného osvětlení (dále VO) v ulici Jana Nerudy. Dojde
k výměně kabeláže a budou osazeny nové
sloupy. Máme k dispozici 20 ks sloupů včetně

Z města

osvětlovacích těles a cca 400 metrů kabelu.
Rozsah výkopů je však limitován finančními
prostředky, které jsou k dispozici v rozpočtu
města na práce s tímto spojené a další potřebný materiál. Rekonstrukci bude provádět
za dohodnuté dobré ceny Správa majetku
spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří. Lokalita byla
vybrána z důvodu velice nedobrého stavu,
na který upozornila revize VO, provedená
v tomto roce.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Podávání alkoholických nápojů nezletilým dětem
Dne 17. 2. 2012 za součinnosti Městské policie
Kynšperk nad Ohří, Policie ČR, KŘ policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení Kynšperk nad
Ohří, pracovnice Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří a pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ Sokolov, byla na území města Kynšperka nad Ohří prováděna kontrola dodržování
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.
Přestože kontrola probíhala od 23:00 hodin, potulovalo se po nočních podnicích hned několik
nezletilců. Provedenou dechovou zkouškou se
u pěti z nich prokázalo popíjení alkoholických
nápojů, nezletilé děti nadýchaly na svůj věk
úctyhodných 0,32 až 1,27 promile. Nezletilci
pak byli pod dohledem zákona předáni od baru
rovnou do rodičovské náruče. Městský úřad
Kynšperk nad Ohří podal podnět k dalšímu šetření na odbor sociálních věcí Městského úřadu
Sokolov, který kontroluje výchovu rodičů. Rodiče museli vysvětlit, proč se jejich děti po nocích
potulují opilé v kynšperských barech.
Jedním z podniků, který byl navštíven, byl
i podnik „Dupárna“ na ul. Okružní č.p. 513/1,
Kynšperk nad Ohří. V průběhu prováděné
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kontroly jeden z opilých nezletilců zkolaboval, ztratil vědomí. Nereagoval na bolestivé
podněty ani na chlazení studenou vodou, byl
dušný, z tohoto důvodu byla přivolána Územní
zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, Oblastní středisko Sokolov. Přivolaný
lékař nezletilému poskytl první pomoc, následně byl předán do péče rodiče. I zde provozovatelé tohoto podniku podávali nezletilým
osobám alkoholické nápoje.
Protože se dětský organismus stále ještě vyvíjí, může mít jakýkoliv zásah do jeho metabolismu fatální následky. Dětské tělo ještě není
zvyklé na působení alkoholu ani ostatních „jedovatých“ látek. Alkohol totiž ovlivňuje nejen duševní vývoj dítěte, ale působí i na jeho cévy. Je
proto velmi důležité vyvarovat se podávání alkoholu nezletilým. Z tohoto důvodu je podávání alkoholu osobám mladším 18 let trestně postižitelné, neboť kdo ve větší míře nebo opakovaně
prodá, podá, nebo poskytne dítěti alkohol, může
být potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
To nyní pocítí právě provozovatelé podniku
Dupárna v Kynšperku nad Ohří, kteří nezletilým osobám podávali ve větší míře alkohol,
což vedlo až ke zkolabování jedné z nich.

Na konci měsíce srpna 2012 o jejich osudu rozhodne soudce Okresního soudu v Sokolově.
Doufejme, že toto bude dostatečným ponaučením nejen pro provozovatele podniků, ale
i pro rodiče nezletilých dětí.

Vždyť na čem by nám mělo více záležet, než
na našich dětech, jejich řádné výchově a přípravě na jejich budoucnost.
Božena Nývltová, DiS.
správní a sociální odbor

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 66,24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou.

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 211,40 m2 :
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení

- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- 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
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo 4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního
střediska) na parcele č. 49/5 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za těchto podmínek:
- doba nájmu na dobu neurčitou
- nájemné ve výši 500 Kč/rok
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje
čtyř částí pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice
Křižíkova (směr rybník Sýkorák). Tato lokalita je
určena k výstavbě rodinných domů.

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

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

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

Informace občanům
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České
republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
Podle Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 27.06.2012, byly volby do
Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva
Karlovarského kraje stanoveny na:
PÁTEK 12.10.2012 OD 14. 00 HODIN DO 22. 00 HODIN A
SOBOTU 13.10.2012 OD 8. 00 HODIN DO 14. 00 HODIN

Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností. Okrsky zůstávají beze
změny, občané budou volit ve stejných volebních místnostech jako v předcházejících
volbách.
1. volební místnost
- Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost
- Základní škola Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost
- Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost
- Střední živnostenská škola Sokolov,
budova školy v Kynšperku nad Ohří
Školní 764, Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost
- ubytovna Vězeňské služby
Kynšperk nad Ohří, část Zlatá

Starosta města Kynšperk nad Ohří stanovil minimální počet členů okrskových volebních
komisí pro konání voleb ve volebních okrscích č.1,2,3,4 - 6 členů , s výjimkou volebního
okrsku č. 5, kde budou minimálně 4 členové. Skutečný počet členů okrskových volebních
komisí bude odvislý od počtu delegovaných osob politickými stranami, hnutími, koalicemi.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb tj.do 09.10.2012
hlasovací lístky. Na doručovací obálce bude mít každý volič vyznačeno číslo a místo volební
místnosti, kde bude oprávněn volit. Ve dnech konání voleb v pátek či sobotu, bude mít
volič, který z objektivních důvodů neobdržel volební hlasovací lístky do schránky, možnost
vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve volební místnosti, nebo na městském úřadě.
Seznamy voličů pro volby podle jednotlivých volebních okrsků sestavuje Městský úřad
Kynšperk nad Ohří podle místa trvalého pobytu občanů. Seznamy budou uzavřeny dne
10.10.2010 v 16.00 hod.. Pokud nevíte, kam máte jít volit, můžete navštívit Městský úřad
Kynšperk nad Ohří v pracovní dobu i ve dnech voleb, rádi Vás budeme informovat.
Za správní a sociální odbor Eva Knížová
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Levé rameno řeky Ohře je funkční, vodáci mohou
bezpečně projet až k tábořišti

DISKUSNÍ ARENA – TOUR
Setkání s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou
se uskuteční dne 24. září 2012 od 14.00 hodin
v parku u kostela v Kynšperku nad Ohří.

Dne 28. srpna 2012 na mostku levého ramene řeky Ohře přestřihli pásku Splavnění levého ramene řeky Ohře hejtman Karlovarského
kraje PaedDr. J. Novotný a starosta města
Ing. T. Svoboda. Bylo tak oficiálně otevřeno
a uvedeno do provozu dílo, které má sloužit
zejména vodákům řeky Ohře, aby bylo zmenšeno nebezpečí, které přináší kynšperský jez.
Na základě mnohých dotazů, proč právě
splavnění a ne jiné důležitější akce, je třeba
všem říci, že dotace jsou vyhlašovány na různé akce a my, pokud chceme finanční podporu
kraje, státu, Evropské unie získat, se musíme
přizpůsobit. Vzhledem k finanční situaci města jsme dlouho váhali, zda nabídku využít, požádat o dotaci a realizovat stavbu, která v prioritách není zrovna na prvním místě.

Vítání občánků
Dne 22. června 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.

Nyní, po procházce ostrovem a projížďce levým ramenem řeky Ohře, jsem přesvědčena, že celé dílo bylo smysluplné a finanční
prostředky byly účelně vynaloženy. Koryto
levého ramene bylo vyčištěno od obrovského
množství nečistot, naplavené zeminy a uloženého odpadu, který samozřejmě do řeky nepatřil. Byly zpevněny břehy, obnoven kamenný
chodník přes ostrov, upravena celá plocha
ostrova. Současně byl zrekonstruován mostek na ostrov a celý ostrov byl tak zpřístupněn
nejen vodákům k táboření, ale i návštěvníkům města a zejména kynšperským občanům
k procházkám. Byl tak velmi pěkně zveleben
další vstup do našeho města s využitím finančních prostředků nejen z městské pokladny, ale
z velké části peněz dotačních.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

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 : Adéla, Samuel, Ondřej, Anežka, Martin, Lucie, Angele Elizabeth, Kateřina, Ihueze,
Amy, Andreas, Marcela, Jindřich a Matěj.
Na závěr pan starosta upřímně maminkám poblahopřál k této radostné události, předal kytičku,
malou upomínku na dnešní den a památníček.
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Gratulujeme
Eva Knížová
matrikářka
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Sportovní utkání v rámci partnerství
V sobotu 15. září 2012 se uskuteční další akce v rámci projektu 10 let spolupráce
Kynšperk nad Ohří - Himmelkron.
V přátelských utkáních se střetnou kynšperští tenisté a stolní tenisté s himmelkronskými
v našem domácím prostředí (hala TJ Slavoj Kynšperk a tenisové kurty).
Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat a fandit. Srdečně vás zvu.
						
Mgr. Štěpánka Neubergová
							
místostarostka

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace

SVČ - DDM

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012 – 2013

Sportovní
basketbal, volejbal, floorbal, nohejbal, kopaná, stolní tenis, tenis,
atletika, vybíjená, sebeobrana, karate, gymnastika, dívčí kopaná,
aerobik, zdravotní tělesná výchova, turistický

Základní škola má letos opět přípravnou třídu
V letošním školním roce opět zřizujeme přípravnou třídu. Děti jsou do této třídy přijímány
na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko
psychologické poradny).
Přípravná třída je umístěna v budově 1. stupně
základní školy. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se snažíme předcházet případným školním neúspěchům. Organizace výuky
se liší od mateřské školy. Děti mají denně 4
vyučovací hodiny rozdělené na kratší časové
úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci
školního roku se stručně slovně zhodnotí.
Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků,
který umožňuje užší kontakt se základní školou. Počet dětí vychází ze školského zákona,
v praxi se pohybuje v rozmezí 7 – 15 dětí.
Samozřejmostí je respektování individuálních
zvláštností dítěte a specifický přístup k němu.
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Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí k zahájení
povinného vzdělávání v základní škole. Cílem
je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi
a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností).

Dovednostní
fotografický – mladý reportér, vaření a pečení, rybáři, mladý
hasič, šikovné ruce

Výtvarné
výtvarný, keramický, aranžování

Dítě se tak již během pobytu v přípravné třídě
postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, zvyká si na režim běžného školního života.
Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné
třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.
Mgr. Štěpánka Neubergová
ZŘ

Hudební
sborový zpěv, hra na flétnu

Taneční
mažoretky, pom-poms, moderní tanec, pohybová výchova,
výrazový tanec, zumba

Naukové
logopedie, náprava dyslexie, dopravní, přírodovědný, literární, počítače,
jazyk – anglický, německý, ruský, cvičení z Čj a M

Vážení rodiče, budeme velmi rádi, když naši pestrou nabídku
využijete a vyplníte tak volný čas svého dítěte.
Jana Tomsová, SVČ - DDM
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Různé

Různé

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

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena? Provádíme
poradenství zcela zdarma.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.

Prodej větší zděné rek. chaty se zahradou, přehrada Skalka cena: 850.000,-Kč

Prodej bytu 1+3 v Kynšperku, J. Jiskry, přízemí, cena: 590.000,-Kč

Prodej RD 1+5 se zahradou v Sokolově, Stará Ovčárna, cena: 2.120.000,-Kč
Prodej rek. chaty s úst. topením k bydlení se zahr. v Liboci, cena: 720.000,-Kč
Prodej RD se zahradou a stodolou v obci Tuřany – Návrší cena: 1.500.000,-Kč
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad
Ohří pro rok 2012 – 2013
Nabízíme vám možnost výuky v oborech:
-

výtvarném
literárně – dramatickém
hudebním
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)

Přihlásit se mohou: děti předškolního věku,
školáci, studenti i dospělí bez omezení věku,
na základě vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk
n/O od 3. 9. do 14. 9. 2012.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky:
tel. 352 683 229
3. 9.		
8.00 - 17.00 hod.
4. 9. – 14. 9.
13.00 – 17.00 hod.
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40. výročí Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
Základní umělecká škola oslaví
1. října významné jubileum
- 40. výročí svého založení.
Dříve před rokem 1972 byla pobočkou sokolovské školy a 1. 10. 1972 se osamostatnila.
Tehdejším ředitelem byl jmenován pan Václav
Nikl, který vedl školu do roku 1988 a založil také
dechový orchestr. V roce 1972 výuku, pouze
v oboru hudebním, zajišťovali čtyři učitelé, já
byla jedna z nich, protože jsem v tomto školním
roce nastoupila jako učitelka hry na akordeon.
Kromě tohoto nástroje se vyučovala hra na klavír, housle a kytaru. V dalších letech se výuka
rozšířila na dechové nástroje a v roce 1980 se
začal vyučovat také obor výtvarný.
Od roku 1992 se výuka rozšířila o další dva
obory – taneční a dramatický.
V počátcích svého vzniku školu navštěvovalo
156 žáků a v současné době se u nás vzdělává 338 žáků. Od svého vzniku se ve škole vystřídalo 78 učitelů a nyní zde působí 14 učitelů.

Naši žáci se pravidelně účastní soutěží, které pro ZUŠ vyhlašuje MŠMT ČR a to s velice
dobrými výsledky, nemalé úspěchy i v zahraničí /SRN, Holandsko, Švédsko, Belgie, Itálie,
Švýcarsko/ získával dechový orchestr . Naši žáci
úspěšně studují / nebo již dokončili / střední, či vysoké školy uměleckého zaměření. Tři z nás jsme
také bývalé žačky původní lidové školy umění.
V roce 1991 se škola přestěhovala do nově
zrekonstruované budovy, byla vybavena novým nábytkem i mnoha hudebními nástroji.
Později také keramickou pecí. Pravda, je to
už 21 let a vše je potřeba neustále obnovovat.
Se žáky pořádáme mnoho koncertů, výtvarných
výstav a divadelních představení k různým příležitostem a pro různé organizace, regionální
přehlídky dechových orchestrů, okresní i krajské přehlídky hudebního oboru, ples 3. tisíciletí,
ples učitelů, projekty pro naše předškolní žáčky
/Trojkombinace/, soustředění pro žáky v době
jarních prázdnin, zábavná odpoledne vždy
na konci školního roku a další různé akce.

Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!

Pozvánka

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Žáci, kteří se přihlásí na dechový
nástroj – trubka, lesní roh, tuba,
baryton, tenor – budeme vyučovat zdarma!!!
Věk výuky na tyto nástroje je 9 let.

Těšíme se na děti i dospělé.

Srdečně Vás zveme na program, který připravujeme ke 40. výročí založení ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Přijďte zavzpomínat – prohlédnout staré fotografie, výtvarné práce našich žáků a poslechnout
si koncert našich žáků, učitelů i hostů.

1. 10. 2012 - 17,00 hod. - vernisáž výstavy v Panském domě
 		
18,00 hod. - koncert v evangelickém kostele
							
							

Karbulová Zdeňka		
ředitelka školy

Z. Karbulová
ředitelka školy
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Různé

Různé

Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje
pořádá již po šesté oblíbené bezplatné PC
kurzy pro seniory v Karlovarském kraji, které
budou probíhat běhez září a října 2012.
Díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových pořádá v letošním roce kurzy
v těchto městech: Jenišov, Abertamy, Kyselka, Lomnice, Chodov, Kynšperk nad Ohří,
Horní Slavkov, Velká Hleďsebe, Luby, Klášterec nad Ohří.
Cílem projektu Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Vzdělávací projekt je
zaměřen především na ty seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se zmíně-

Zavření prodejny Coop na náměstí SNP

nými moderními komunikačními prostředky blíže, a chtějí se je alespoň v základních funkcích
naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým by budoucí generace seniorů už neměly
být tolik poznamenány.
Veškeré informace Vám poskytneme na pobočce Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Sokolově, Rokycanova 1756
(budova polikliniky, 3. patro),
tel.: 352 628 788, 602 340 482,
e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz

Pořídila jsem je 25 minut před konečným zavřením prodejny potravin COOP (Jednota)
na náměstí SNP. Prodejna má za sebou téměř 50 let činnosti. Nevydržela konkurenční
tlak super- a hypermarketů a vietnamských
prodejců.

Byla to správná, téměř vesnická prodejna.
Prodavačky přinesly v případě nutnosti nákup až do domu, znaly své zákazníky jménem a u pokladny s ním stačily prohodit
většinou i vlídné slovo.
				
Fré

Termíny kurzů
Město

Údaje o učebně

Časy konání kurzů

Termíny

Základní škola,
Lomnice

17. - 21. 9. 2012
Školní 234
Základní škola,

Chodov

není ještě stanoven
Školní 697
Základní škola,

Kynšperk nad Ohří

10. - 14. 9. 2012
Komenského 540

Zářijová noční obloha nad Kynšperkem

1. Základní škola,
Horní Slavkov

není ještě stanoven
Nádražní 683
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V průběhu září se léto mění v podzim. I přes
vyšší pravděpodobnost nepřízně podzimního
počasí nám noční obloha připravuje zajímavou
podívanou. Září je totiž měsíc, kdy lze po západu Slunce obdivovat krásu Mléčné dráhy.
Po setmění se totiž táhne od jihu přes nadhlavník až k severu.

A pak se můžete těšit, až zase zvečera uvidíte na Velkou galaxii v Andromedě. Slunce letos protíná nebeský rovník již 22. září.
V ten den nastává podzimní rovnodennost.
Podle svého názvu se úkaz vyznačuje tím,
že den i noc trvá stejně dlouho, tedy 12 hodin. Letní trojúhelník tvořený Vegou v Lyře,
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Různé

Denebem v Labuti - Cygnus a Altairem
v Orlu - Aquila stále ještě vládne obloze, ale
leží už dál na západě. Jasně je vidět i okřídlený kůň Pegasus - Pegas, letící k východu
a severovýchodního rohu čtverce Pegasa se
dotýkající Andromedy. Mezi těmito souhvězdími můžeme zahlédnout Velkou mlhovinu
- Velkou galaxii M31, malý protáhlý mlhavý
mráček viditelný pouhým okem. Cassiopeia
- Kasiopeia ve tvaru zploštělého W se otáčí
v oblasti na sever od Andromedy. Nízko na JZ
se rozkládá Střelec - Sagittarius ve tvaru čajové konvice, tuto oblast ještě vyplňují
mizející letní souhvězdí Herkula, Hadonoše
a Hada. Také v září můžeme ještě velmi dobře

Různé

pozorovat Mléčnou dráhu, která nejkrásněji vyniká nad JZ v oblasti souhvězdí Střelce
a výše položeného Štítu.
Zářijové úkazy:
8. a 9. 9. - Jupiter v blízkosti Měsíce, 12. a 13.
9. - Venuše v blízkosti Měsíce ráno na východě. 16. 9. ve 3 hod - Měsíc v novu, 19. 9. večer nízko nad JZ obzorem přiblížení Měsíce
k Marsu, 22. 9. v 15 hod 48 min - podzimní rovnodennost, začátek astronomického
podzimu, Slunce vstupuje do znamení Vah,
30. 9. - Měsíc v úplňku
Všem narozeným ve znamení Vah přeji
krásné narozeniny J
Benda Pavel

Malá recenzička
Podle novinářských tradic jsou letní měsíce
takzvanou okurkovou sezonou, tj. časem, kdy
občanstvo vyjíždí na dovolenou do zahraničí
nebo v tuzemsku, případně na chalupu. Workoholici se vydávají na zahrádky k boji s plevelem, méně majetní vyrazí alespoň k vodě.
Je to období pro pisálky nekonečně nudné,
kdy i zloději kradou méně a co se majetkové
trestné činnosti týče, dokonce i obě Sněmovny mají parlamentní prázdniny. Zkrátka a dobře, je to doba kdy, chcípl pes. Protože momentálně ani k té vodě nemohu, zabloudil jsem
po delším čase do knihkupectví paní Fiedlerové (přiznám se, že na základě upozornění).
Zakoupil jsem zde útlou knížečku s nadějným
a mnohé slibujícím názvem Tvá, navždy Tvá,
s lehkým srdcem jsem oželel sledování našich
komerčních televizních programů a ponořil se
do čtení této novelky.
Děj Vám pochopitelně nebudu prozrazovat, to
by bylo z pohledu autorky poněkud kontraproduktivní, leč jako donedávna poměrně zdatný
čtenář jsem si dovolil pár malých postřehů.
Hlavní hrdinka Klára se potýká – jako většina
mladých lidí – s osobními i tvůrčími problémy
(je to mladá spisovatelka). Mně osobně jako
zástupci řekněme středního věku trochu vyrazilo dech střídání bi a heterosexuálních vztahů, ovšem jak jsem si zjistil listováním v moderních psychoanalýzách a na facebooku,
mám se s ostatními dinosaury vrátit do hrobu.
V dnešní době ztráty tradičních hodnot, kdy
málo mladých mužů se dokáže chovat k dívkám a budoucím Ženám jako k dámě, je nabíledni hledání citové náhrady.
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To, že si takový přístup spousta „dívek“ ani nezaslouží, je na samostatnou sociální studii. Ale
zpět ke knížce. Klárka osciluje mezi polohou
pragmatického drsňáka, do které se stylizuje,
a téměř orgasmickými výlevy naivního a snadno zranitelného malého zvířátka, kterým se
možná cítí. Nakolik je to vnímání autobiografické, nebo je zde přání otcem myšlenky, to
bychom museli umět číst v hlavičce skutečné
Katky. Události v životě její hrdinky se valí
jako rozvodněná horská říčka a jsou popisovány živým a poutavým slohem. Pokud nejste
zkušeným čtenářem detektivek, pointa dílka
Vás překvapí a možná i šokuje. Asi nebude
vhodným dárkem pro čtenáře Káji Maříka či
Rychlých šípů, ale mě rozhodně zaujalo.
Dnešek je dobou počítačů a chytrých mobilů,
kdy přání, kondolence i pozdravy z dovolené řešíme SMS -kou nebo E-mailem. Ruku
na srdce, kdy jste naposledy napsali obyčejný dopis, nebo pohled, to první dokonce
rukou ?!! A v této neosobní a konzumní době
napíše mladá a vnímavá dívka příběh, který
má co říci alespoň části společnosti. Když je
navíc takový talent z Kynšperku, měli bychom
si tu knížku koupit, nebo aspoň půjčit. Vzhledem k tomu, že nosívám klobouk, mohu si dovolit jej smeknout.
Kateřina Veselá : Tvá, navždy Tvá, Nakladatelství ČAS 2012

Čeněk Malý
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Usnesení

Usnesení

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 18. července 2012
				
č. 255
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se stavbou na pozemku žadatele:
a) oplocení části pozemku p.č. 1246/3 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří realizované XXX,
b) dřevěný přístřešek pro zahradní nářadí
a zahradní nábytek na pozemku p.č. 1032/2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovaný XXX,
c) Kynšperk nad Ohří, Foglův mlýn, Končál, TS knn na pozemku p.č. 1157/1 a p.č.
1157/4 v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovanou
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ
24729035, zastoupené společností Elektroplan s.r.o., Nejdecká 160/8, Karlovy Vary, IČ
26394472 a
2. pověřuje
starostu podpisem souhlasů.
č. 256
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se změnou investora stavby „Odkanalizování
části Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic
do kanalizační sítě města – kanalizace a intenzifikace ČOV Kynšperk“ z Města Kynšperk nad
Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří na společnost Sokolovská vodárenská s.r.o., Nádražní 544, 356 01 Sokolov a
2. pověřuje
starostu podpisem souhlasu.
č. 257
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku
na akci „Oprava povrchu místních komunikací
v Kynšperku nad Ohří“,
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2. v případě schválení dodatku k úvěrové
smlouvě na akci „Splavnění levobřežního
ramene řeky Ohře“ usnesením zastupitelstva schvaluje
zadat zakázku společnosti VHS Teplice s.r.o.,
se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ:
40233308 a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
č. 258
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení smlouvy o nájmu bytu XXX v Kynšperku nad Ohří se stávajícím nájemcem bytu
XXX na dobu určitou l rok a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.
č. 259
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení smlouvy o nájmu bytu XXX v Kynšperku nad Ohří se stávajícím nájemcem bytu,
XXX na dobu určitou 2 roky a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.
č. 260
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. revokuje
své usnesení č. 228 z jednání Rady města

Kynšperk nad Ohří dne 13. června 2012 v celém znění a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení
rady města a vrátit složenou kauci na byt XXX.
č. 261
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku p.č. 1440/1
(zahrada) o výměře cca 1222 m2 a části pozemku p.č. 1574 (trvalý travní porost) o výměře cca 67 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
b) záměr prodeje části pozemku p.č. 1440/1
(zahrada) o výměře cca 1070 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
c) záměr prodeje části pozemku p.č. 1440/1
(zahrada) o výměře cca 1041 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit
záměr prodeje jednotlivých částí pozemku
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
č. 262
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 263
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem pozemku p.č. 1298/2 (ostatní plocha) o výměře 2260 m2 v k.ú. Kynšperk nad

Ohří XXX a stavby stojící na pozemku p.č.
1298/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX na dobu
neurčitou od 01.08.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
č. 264
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 632 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 127 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou
od 01.08.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
č. 265
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 1347 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
16.08.2010 uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,
b) pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře 285 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou
od 01.08.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu.
č. 266
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem pozemku p.č. 86/1 (trvalý travní porost) o výměře 5041 m2 v k.ú. Chotíkov
u Kynšperka nad Ohří XXX na dobu neurčitou
od 01.08.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit
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Usnesení

Usnesení

vyhotovení nájemní smlouvy.

ní nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájmu.

č. 267
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 1347 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
04.11.2009 uzavřenou mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a XXX dohodou ke dni 31.07.2012,
b) pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý
travní porost) o výměře 285 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří XXX neurčitou od 01.08.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotove-

č. 268
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s přijetím věcného daru – automatického defibrilátoru Lifepack 500 od MUDr. Uhlíka pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů města
Kynšperk nad Ohří.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 8. srpna 2012
č. 272
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. projednala
předložený materiál,
2. schvaluje
Rozhodnutí společníka ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení,
3. schvaluje
účetní uzávěrku za rok 2011, která je přílohou
č. 2 tohoto usnesení XXX a
4. schvaluje
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
která je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
č. 273
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku
v celkové výši XXX z majetku Základní školy,
Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří a
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2. ukládá
ředitelce Základní školy, Jana A. Komenského
540, Kynšperk nad Ohří, vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to
formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat na finanční odbor
městského úřadu.
č. 274
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
změnu odpisového plánu pro rok 2012 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace,
náměstí SNP 389, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru promítnout změnu
odpisového plánu do rozpočtu města na rok
2012, kde bude navýšen provozní příspěvek
příspěvkové organizaci i její nařízený odvod
do rozpočtu zřizovatele o XXX..

č. 275
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pro školní rok 2012/2013 povolení výjimky
z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace, na základě
ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do 4 dětí na každou třídu, tzn. do 28 dětí
na každou třídu mateřské školy za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
č. 276
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
odpověď na petici za odstranění laviček
u domu s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici,
2. ukládá
starostovi zaslání odpovědi zástupci občanů
XXX.
č. 277
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
smlouvu mezi Karlovarským krajem, se sídlem
v ul. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
IČO: 70891168 a Městem Kynšperk nad Ohří
o poskytnutí finančního příspěvku v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ v roce
2012,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
smlouvu k podpisu starostovi města Kynšperk
nad Ohří a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

č. 278
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejného osvětlení na podpěrné body nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly,
IČ:24729035 na p.p.č. 1568 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří - ostatní plocha (silnice) a p.p.č.
1575 v k.ú. Kynšperk nad Ohří - ostatní plocha
(ostatní komunikace) a
2. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
č. 279
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro
provedení a umístění stavby mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupené společností Elektroprojekce
Vincíbr s.r.o., Sadovská 60, 362 63 Dalovice,
IČ 28050207 pro výstavbu kabelové přípojky elektrické energie k p.p.č. 772/9, 772/10,
786/1 a 786/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
2. souhlasí
se stavbou na pozemku žadatele:
a) dřevěné zahradní pergoly realizované XXX,
b) dřevěné zahradní boudy realizované XXX a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy a souhlasů.
č. 280
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
p.č. 1376 a p.č. 1494 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
ze dne 27.02.2009 uzavřenou mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dodatku.
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Usnesení

č. 281
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
zrušení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1365
(trvalý travní porost) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
ze dne 29.09.2010 uzavřenou mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit doručení výpovědi nájemcům.
č. 282
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
p.č. 1438 (nově p.č. 1438/1) v k.ú. Kynšperk
nad Ohří uzavřenou mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a XXX, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
p.č. 1438 (nově p.č. 1438/1) v k.ú. Kynšperk
nad Ohří uzavřená mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a XXX, který je přílohou č. 2 tohoto
usnesení,
c) dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku
p.č. 1438 (nově p.č. 1438/1) v k.ú. Kynšperk
nad Ohří uzavřená mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a XXX, který je přílohou č. 3 tohoto
usnesení a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dodatků k nájemním smlouvám.
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Kultura

č. 283
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
prodej části pozemku p.č. 218/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 236 m2 v k.ú. Zlatá
u Kynšperka nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

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

Různé

Den Ohře

Usnesení Rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří

Desátý ročník Dne Ohře je za námi. Počasí se
letos vydařilo a k vodě nás přišlo mnoho.
K tradici se přidala i oslava otevření levého ramene řeky Ohře pro vodáky.
Slavnostního zahájení se účastnil hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný, starosta
města Ing. Tomáš Svoboda, generální ředitel
s. p. Povodí Ohře Jiří Nedoma a další účastníci
na výstavbě.
Pro celé odpoledne firma Dronte poskytla
zdarma lodě na sjíždění nové atrakce na Ohři.

7. ročník vodáckého závodu o Pohár Povodí
Ohře se účastnilo 21 kanoí, 5 kajaků a 3 rafty.
Již potřetí za sebou vyhrála posádka Jaroslav
Sýkora a Jiří Činčera st. z Karlových Varů v čase
1:44. V kajacích zvítězil Jiří Činčera ml. z Lokte
v čase 1:45. V raftech zvítězili Kynšperáci.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 31. července 2012 si můžete
přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
Usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo dne 8. srpna 2012 si
můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení
Poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění akce:
Karlovarský kraj, Město Kynšperk nad Ohří,
Povodí Ohře s. p., Veolia – Sokolov, MKS
v Kynšperku nad Ohří, SDH Kynšperk nad Ohří,
Správa majetku města Kynšperk nad Ohří, firma
Dronte, firma Sajbriels paní Cikánkové, firma
Pentlit, Stavebniny Kessl s. r. o., Autodoprava
Josef Rybár, Jiří Šramota, Jan Dvořák, Václav
Paulíček, Jiří Roubínek, Jan Žilina, Štěpánka
Hendrychová. Zaměstnanci Správy majetku připravili plac a uklidili po nás. Z majetkového odboru města chci poděkovat pánům Josefu Špačkovi a Robertu Vackovi za dotažení desetiletého
záměru na záchranu lidí na jezu v Kynšperku.
Na rok 2013 jsou pro vás připraveny v organizaci akce zajímavé změny.
Děkuje všem pořadatel
Miroslav Volf

Zavírání řeky Ohře
33. ročník Kynšperského zavírání řeky Ohře proběhne v sobotu 6. října 2012
z Nebanic do Kynšperka nad Ohří.
Objednat lodě a další informace podá Jiří Roubínek tel.: 607 931 046
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Kino

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2012

NOVĚ PROMÍTÁME MÍSTO
VE ČTVRTEK V PÁTEK

Kino

na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Hrají:
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar
a další. ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 102 min.

jímavé finanční odměně pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle
stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 115 min.

pátek 14.9. ve 20.00 hod.
úterý 4.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ČTVRTÝ DRUH

VENDETA

V roce 1972 byla stanovena stupnice vyšetřování případů s podezřením účasti mimozemské
inteligence. Zpozorování UFO bývá označeno
jako první druh setkání, shromáždění důkazů
znamená druhý stupeň, kontakt s mimozemšťany je druhem třetím. Poslední, čtvrtý druh setkání, označuje únos. Dokumentace třetího a čtvrtého druhu setkání neexistovala. Donedávna.
Provokativní thriller Čtvrtý druh je natočen podle
skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky,
kde od šedesátých let dochází k záhadnému
mizení lidí. Hrají: Milla Jovovich, Charlotte Milchard, Will Patron a další. USA, MP 12, vstupné
40 Kč, délka 98 min.

Na opuštěné mýtině najde lesní správce ležet
bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak se
do lesa dostal ani proč je celý od krve a namísto odpovědí z místa uteče. Správce se
vydává za ním a postupně zjišťuje, že muž je
zapletený do krvavé msty, kterou možná sám
inicioval a v níž důležitou roli hraje jeho čtrnáctiletá dcera. Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich
Kaiser, Igor Chmela, Marek Taclík a další. ČR,
MN 15, vstupné 40 Kč, délka 86 min.
pátek 7.9. ve 20.00 hod.

BRATŘI
Příběhem rodiny, kterou čeká tragédie, bolest
a ostrý souboj dvou bratrů. Starší z bratrů Sam
(Tobey Maguire), je sestřelen při misi v Afgánistánu. Jeho okouzlující žena (Natalie Portman) najde oporu v manželovu bratrovi (Jake
Gyllenhaal). Nečekané idyle udělá konec návrat
Sama, který sice přežil, ale změnil se k nepoznání... Z  kliďase a slušňáka udělalo mučení
v zajetí, agresivního uzavřeného podivína, trpícího záchvaty paranoie a děsícího vlastní děti.
USA, MN 15, vstupné 40 Kč, délka 105 min.

NEVINNOST
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co
jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne
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PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu
Francie. Suzanne Pujole je spořádaná hospodyňka a oddaná manželka továrníka Roberta
Pujola, který svůj podnik na výrobu deštníků
řídí železnou rukou. Zdá se být stejně nepřístupný a despotický jak ke svým dělníkům, tak
k dětem a ženě. Po stávce a sesazení manžela
se Suzanne nečekaně ocitá ve vedení továrny
a k všeobecnému překvapení se ukazuje jako
žena činu a zdravého rozumu. Hrají: Catherine
Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini
a další. Francie, MP, vstupné 40 Kč, délka 103
min.

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

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
neděle 9.9. v 15.00 hod.

LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
USA / Austrálie, vstupné 25 Kč, délka 97 min.
neděle 16.9. od 15.00 hod.

MÉĎA BÉĎA
USA, vstupné 25 Kč, délka 77 min.
neděle 23.9. od 15.00 hod.

úterý 25.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NEBEZPEČNÁ METODA
úterý 18.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SIGNÁL
úterý 11.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

pátek 21.9. ve 20.00 hod.

byla ponižována a bita autoritativním otcem.
Jung tak odhaluje rušivý sexuální element, který
ovlivňuje její dysfunkci, což podpoří jeho teorii
o propojení sexuality a emočních poruch. Velká
Británie / Německo / Kanada / Švýcarsko, MN
15, vstupné 40 Kč, délka 99 min.

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali
nejlepší místo pro instalaci nového mobilního
vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o za-

Curych, 1904. Psychiatr Carl Jung (Michael
Fassbender) žije se svou těhotnou ženou Emmou (Sarah Gadon) v nemocnici Burgholzli
a na prahu třicítky stojí na počátku hvězdné kariéry. Inspirovaný prací Sigmunda Freuda (Viggo
Mortensen) chce na mladé pacientce, u níž byla
diagnostikována hysterie, vyzkoušet experimenální léčbu zvanou psychoanalýza. Léčba Sabiny Spielrein (Keira Knightley) je úspěšná a Sabina v hovorech s Jungem přiznává, že v dětství

KARLÍK A TOVÁRNA NA
ČOKOLÁDU
USA / Velká Británie, vstupné 25 Kč, délka 106 min.
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Kultura

Výstava

neděle 30.9. od 15.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

TOM A JERRY:
KDO VYZRAJE NA PIRÁTY

sobota 6.10. od 10.00 hod. v kině

USA, vstupné 25 Kč, délka 71 min.

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

,,PASTELEM PRO RADOST”

- základní kolo pěvecké soutěže BRÁNA pro děti
ve věku 6 až 10 let s postupem do Západočeského finále
- vstupné 20 Kč

Gerhard Kuhla
- výstava obrazů

neděle 28.10. od 18.00 hod.

PROGRAM AKCÍ MKS V ZÁŘÍ
středa 5. – 27.9. ve výstavní síni Panský dům

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
středa 26.9.od 19.00 hod. v kině

,,VEČER HUDBY A POEZIE”
- recitace Peta Špalková
- vstupné v předprodeji 60 Kč
- hodinu před konáním 100 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

- ke státnímu svátku, start u školy, cíl v parku
u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní
program

pátek 28.9. od 19.00 hod. v kině

DIVOKÉ KOČKY
Travesti skupina
- z Ostravy přijíždí v rámci svého turné opět
i k nám DIVOKÉ KOČKY s novým programem
- vstupné 170 Kč

Blahopřejeme
Ať splní se vše co vás napadá,
ať okolo vládne dobrá nálada,
ať štěstí a zdraví vás provází
a v životě nic neschází.

V měsíci září 2012 oslaví své narozeniny členky a členové SPCCH
paní a pán
Makulová Terezie
Roučka Václav
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH
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Různé

Volejbalové okénko
TJ Slavoj Kynšperk oddíl volejbalu pořádá ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem

32. TURNAJ SMÍŠENÝCH

NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV

Dne 2. 6. 2012 pořádal oddíl volejbalu ve spolupráci s MKS a městem v rámci oslav města
Kynšperka nad Ohří již 31.TURNAJ SMÍŠENÝCH NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV.
Zúčastnilo se 12 týmů. Výborné organizační
schopnosti p. Roubínka a Ing. Koukala zajistily
plynulý a klidný průběh celého turnaje. Zápolilo se na třech kurtech ve třech skupinách Samostatnou skupinu čtyř družstev tvořili amatéři. Registrovaní hráči byli rozděleni do dvou
skupin po čtyřech. Týmy umístěné na 1. a 2.
místě postupovaly do finálové skupiny. Ostatní
týmy dohrávaly o umístění. Všechna družstva
obdržela ceny. Byla vyhodnocena i družstva
jednotně a nápaditě oblečena. Ceny vítězům
předával starosta města Ing. Tomáš Svoboda.
Pro velký úspěch pořádáme další turnaj 8. září
2012 (viz. plakát).
Celkové pořadí:

Registrovaní

 8.září 2012
 9.00 hod. prezentace
 Kynšperk n.Ohří, kurty za sport.halou
 Vklad 300,- Kč
 Minimálně 2 ženy ve družstvu
 Občerstvení zajištěno
 Přihlášky do 6. 9. 2012 na telefon:
Yvetta M. - 725 466 116
nebo emailem (nutné !!!) kvůli občerstvení
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu !!!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPORŤÁCI
ŇÚ MECHOVÁ
EMÍLIE
BERUSITAJM
ČESKÁ PLÁCANÁ
DRACI
TYMITAKY
NEVÍM

Děkujeme organizátorům z oddílu volejbalu,
MKS Ing. Palíkovi a starostovi Ing. Svobodovi
za ochotu a spolupráci.

Okresní přebor žen
Okresního přeboru žen se účastní deset družstev. Kynšperské ženy utvořily dvě družstva.
První utkání proběhla 30.8. 2012. Výsledky
uvedeme v dalším měsíčníku.
Na volejbalových kurtech za sportovní halou
sehrají další utkání ve dnech:
6. 9., 11. 9., 13. 9., 25. 9., 2. 12., 4. 10. 2012
vždy od 17.00 hod.
Přijďte povzbudit naše hráčky.
Za oddíl volejbalu
Mgr. Yvetta Milfaitová

Amatéři

MILUJEME NAPLNO
KYNO
FAMILY
BOMBARĎÁCI

Poděkování
Oddíl kopané TJ Slavoj Kynšperk děkuje panu Jiřímu Lhotskému, firma Moto Lhotský
za pořízení kompresoru.
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Různé

V době dovolené si na sebe udělali muži čas
a zahráli si přátelské utkání skupin A a B muži,
kdy mělo áčko nad béčkem převahu a porazilo

R

nově založené béčko 8:2. Na hřišti vládla přátelská atmosféra. Oběma skupinám do podzimní sezóny přejeme hodně štěstí.
Jana

Vážení přispěvatelé do Kynšperského zpravodaje,
děkujeme za příspěvky, které nám posíláte.
Prosíme vás ale o dodržení určitých pravidel
vzhledu příspěvků.
Redakce musí všechny příspěvky připravit pro
tiskárnu v určité podobě, proto je potřebuje
o vás tak, aby s nimi mohla dál pracovat.
Nepoužívejte v textu ŽÁDNÉ úpravy Word
Artu, nepoužívejte možnosti barevných textů,
orámování, grafické úpravy, nevkládejte obrázky ani fotografie. Potřebné požadavky napište např. pod text.
Základní pravidla:
Text pište ve formátu DOC (MS Word) jako samostatný soubor. Neprovádějte žádné grafické úpravy sazby – sloupce, zarovnání bloků,
úprava písma apod.
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Fotky, loga, obrázky ukládejte samostatně
v JPG. Do textu pak označte umístění fotky
podle čísel. Chcete – li jen fotky s popiskami, očíslujte fotografie a v textovém formátu
napište pod odpovídajícím číslem popisku.
Fotografie nemusíte upravovat do černobílé
podoby.
Své příspěvky posílejte do 20. v měsíci na emailovou adresu zpravodaj@mkskynsperk.cz.
Příspěvky příjmáme pouze v elektronické podobě.
V případě nejasností kontaktujte sl. Janu
Kuhlovou osobně v Infocentru v Panském
domě nebo na tel. číslech: 602 314 241;
352 324 271
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Redakce
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
ČERNOBÍLÁ
Celá stránka ( A5 )
1/2 stránky – pouze na šířku ( A6 )
1/4 stránky ( A7 )

500,-Kč
300,-Kč
200,-Kč

BAREVNÁ
( A5 )
( A6 )
( A7 )

700,-Kč
500,-Kč
400,-Kč

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

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

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
2.
řádek

až 5O OOO Kč
měsíční splátky

3.
řádek

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

4.
řádek

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce
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