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Kynšperk navštíví
prezident ČR Václav Klaus

Výstavba na Třešňovce
Vážení spoluobčané,
v poslední době se nás často ptáte, jak pokračuje výstavba v lokalitě „Třešňovka“.
Také jsme zaznamenali pochybnosti, jestli
v dané lokalitě k výstavbě vůbec dojde, a také
úvahy, zda bylo třeba stávající zahrádky likvidovat.
Odpověď je jednoduchá a prostá – na „Třešňovce“ se stavět bude.
Daná lokalita byla vyčleněna k výstavbě rodinných domů již v Územním plánu města z roku 1997, přičemž záměr pronájmu pozemků k výstavbě s jejich
následným prodejem byl schválen usnesením Rady města v březnu 2007.
V únoru letošního roku schválilo Zastupitelstvo města smlouvu o pronájmu
zmíněných pozemků společnosti THERMO HOUSE, s.r.o., která projevila
zájem v uvedené lokalitě stavět a o tomto záměru jednala s městem již od začátku roku 2010.
Na přelomu měsíců března a dubna uvedená společnost pozemky fyzicky
připravené k výstavbě od města převzala. Nyní je má podle uzavřené smlouvy v nájmu a v současné době vyřizuje povolení potřebná k zahájení stavby.
Zde je nutno také podotknout, že výstavba je naplánovaná do několika etap
a poslední etapa by měla být ukončena v roce 2017.

Ing. Petr Kučera,

tajemník MěÚ

Do mezinárodního výzkumu
bude zapojen také Kynšperk

Prezident České republiky Václav Klaus zavítá společně se svou chotí Livií
do Kynšperku nad Ohří v rámci čtyřdenní návštěvy Karlovarského kraje.
Občané města se s hlavou státu mohou setkat na náměstí Míru,
a to 14. září od 15.45 do 16.30 hod.

Oslava 10 let výročí partnerství
měst Kynšperk nad Ohří a Himmelkron
Setkání při jubilejním desátém výročí spolupráce mezi městem Kynšperk
nad Ohří a Himmelkron se uskuteční ve dnech 17. – 18. září 2011.
Zahájení oslavy začne ve 14.00 hodin před místním kinem.
Program:

- vystoupení mažoretek ZŠ s Městskou dechovou hudbou 		
Kynšperk nad Ohří
- průvod městem
- zasazení stromu přátelství
- kulturní program na hřišti v areálu zdraví ve Školní ulici
- Malý taneční orchestr ZUŠ Kynšperk nad Ohří
- staročeská kapela Pepíci
- koncert Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří

Součástí oslav bude také výstava Historie partnerství v zimní zahradě kina.


Srdečně vás zveme

Město Kynšperk nad Ohří bude v období od září letošního roku do března příštího roku součástí výzkumu PIAAC. Jedná se o mezinárodní výzkum
vědomostí osob ve věku od 16 do 65 let, které budou dotazovány speciálně
vyškolenými lidmi. Ti budou zjišťovat dovednosti, s nimiž se člověk setkává
v každodenním životě, např. vyhledávání informací, práce s grafy, tabulkami,
využívání počítačů, čtení apod.
Jak bude výzkum probíhat?
• tazatelsky v jednotlivých domácnostech od 1. září 2011
		 do 31. března 2012
• tazatelé vyškolení společností SC&C budou dovednosti
zjišťovat pomocí přenosných PC
• dotazování bude trvat přibližně 2 hodiny
• účast ve výzkumu bude zcela anonymní
• každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční
odměnu ve výši 500 Kč
Respondenti budou do výzkumu vybíráni náhodně a nemohou být nahrazováni.
Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji školního vzdělávání a školicích
programů na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení se
do ekonomiky a společnosti 21. století. Výsledky budou porovnány v rámci
jednotlivých zemí. Ukáže se tak, zda ČR se svými znalostmi obstojí v mezinárodní konkurenci.
Tento projekt podporují osobnosti ČR rektor Univerzity Karlovy - Václav
Hampl, vědkyně – Jana Rothová, dramatik a herec – Jan Svěrák, spolumajitel pivovaru – Stanislav Bernard, zpěvák – Radek Banga, sociální pedagožka – Jana Flechtnerová a další.
Chcete získat více informací o tomto projektu?
Kontaktujte nás na bezplatné informační lince: 800 800 878.
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Dispoziční fond
Program přeshraniční spolupráce
Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko
2007 – 2013
Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

Spolupráce partnerských obcí
Kynšperk nad Ohří - Himmelkron na rok 2011
17. - 18. září
24. září 		
22. - 23. říjen
12. listopad

10 let partnerství s Himmelkronem (K)
Přátelský turnaj v tenise (H)
10 let partnerství s Kynšperkem (H)
Setkání seniorů (K)

H – Himmelkron, K – Kynšperk nad Ohří, G – Gossenreuth, L – Lanzendorf

Společné akce na rok 2011
Městské hudby Kynšperk nad Ohří a mažoretek Základní školy Kynšperk
nad Ohří při oslavách, akcích a reprezentaci města Kynšperka nad Ohří
17. 9.
24. - 25. 9.
28. 10.
12. 11.

10 let partnerství Kynšperk – Himmelkron (SMH, mažoretky)
Vejvodova Zbraslav (SMH, mažoretky)
Lampiónový průvod (SMH, mažoretky)
Setkání seniorů (mažoretky)
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střípky z majetkového odboru
V průběhu léta pokračovaly práce na restaurování části oltáře a plastiky svatého Antonína Paduánského
z místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Část zrestaurovaných sošek
a výzdoby je již uložena v kostele a je
připravena k osazení na svá původní
místa. Restaurování probíhá pod dohledem odborníků z Národního památkového ústavu.
Rovněž pokračují práce na rekonstrukci vodohospodářského majetku, který město vložilo do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. Před
dokončením je rekonstrukce vodojemu na konci ulice Pod lesem, který je
z roku 1910 a chodí se kolem něj při
vycházkách po naučné stezce nad rybníkem Sýkorák. Celková rekonstrukce
byla již v plánu několik let. Přiložené
foto bylo pořízeno 18. 8. 2011.
Stále ještě čekáme na rozhodnutí
Regionální rady NUTS 2 Severozápad
ohledně přidělení dotace na splavnění
levobřežního ramene řeky Ohře, které
je v plánu na rok 2012. Rozhodnutí již
mělo být dávno známé, ale rada prodloužila termíny pro výběr uchazečů.
V rámci výzvy nadace Partnerství

Město prodává
pozemky
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.

USNESENÍ RADY MĚSTA
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení Rady města
Kynšperk nad Ohří,
která se uskutečnila:
20. 7. 2011, 10. 8. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města:
www.kynsperk.cz/radnice/
rada-mesta/usneseni-rady

www.kynsperk.cz

společnosti ČEZ jsme podali žádost
o dotaci na rekonstrukci zeleně na náměstí SNP. Po první kontrole ze strany nadace jsme postoupili do dalšího
kola a byli jsme vyzváni k předložení
dalších potřebných dokladů. Na uvedenou rekonstrukci je vypracována
specializovaným dendrologem projektová dokumentace.

městský úřad
V měsíci září budou využiti pracovníci veřejné služby v městských lesích,
kde budou vyřezávat náletové dřeviny,
které do lesa s hospodářským určením nepatří. S organizací nám budou
pomáhat pracovníci Správy majetku
spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří.

Josef Špaček,

vedoucí majetkového odboru

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Ing. Petr Kučera
tel. : 352 350 410
tajemnik@kynsperk.cz
vedoucí finančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel.: 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel.: 352 350 428
cibova@kynsperk.cz
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Informace o postupu při odvolání vratky 15 miliónů Kč
za rekonstrukci sportovišť v areálu zdraví ve Školní ulici
Na základě pověření Rady města Kynšperk nad Ohří proběhlo na Generálním finančním ředitelství jednání starosty Ing. Tomáše Svobody s generálním ředitelem panem Ing. Knížkem, s nímž byla konzultována částka, kterou se v první fázi jednání podařilo snížit z 15 mil. Kč na 2.321.151 Kč (Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o snížení odvodu a penále ze dne
10. 5. 2011).
Na základě písemné žádosti vedení města vydal Finanční úřad v Karlových
Varech Rozhodnutí o rozložení úhrady daně a příslušenství daně na splátky
ve výši 50.000 Kč měsíčně s počátkem splácení od 1. 1. 2012. Dále byla podána žádost o další možné snížení vratné částky přímo k rukám generálního
ředitele, pana Ing. Knížka.
Ing. Tomáš Svoboda, starosta města

PROTIKORUPČNÍ LINKA
V současné době Ministerstvo vnitra usiluje o propagaci jednotné protikorupční linky 199 mezi širokou veřejností, zaměstnanci veřejné správy i samosprávy.
Linka 199 poskytuje právní poradenství a podporu při oznamování případů korupce, jejím zřizovatelem je Ministerstvo vnitra a provozovatelem je
na základě výběrového řízení občanské sdružení Oživení. Provoz a propagace protikorupční linky 199 je součástí Vládní strategie boje proti korupci pro léta 2011-2012 a jejím cílem je přispět k řešení korupční situace v České republice, je tedy průřezovým a společným řešením pro všechny instituce
veřejné správy. Podrobné informace jsou umístěny na webových stránkách:
www.linka199.cz a www.mvcr.cz/soubor/letak-199.aspx .


Bc. Alena Kadavá

za správní a sociální odbor

Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

POZVÁNKA
V sobotu 1. října 2011 se letos uskuteční již 33. ročník kynšperského zamykání Ohře.
Trasa: Nebanice - Kynšperk


Objednávka lodí nebo raftů - Jiří Roubínek tel.: 607 931 046
Srdečně vás všechny zveme.

pronájmy
Nabídka bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 5 o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2, v ul. J. K. Tyla č. p. 881
(k přihlášce je nutné doložit lékařské
potvrzení o zdravotním stavu a kopii
rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).
Výše nájemného je stanovena na
72,21 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 8 o velikosti 2+kk, o výměře 41,62 m2 v ul. J. K.
Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na
minimálně 65 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou.
Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:

- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří, o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 211,40 m2, výše
nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k. ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,

Kynšperský ZPRAVODAJ

• nájemné stanovené dle způsobu
využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor,
- 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,
- 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 účinností od 1. 6. 2011 s možností
dalšího prodloužení
• výše nájemného minimálně 616
Kč/m2/rok + nárůst o každoroční in-

flaci
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání.
Nabídka nebytového prostoru v majetku města k prodeji:
- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52
a pozemek p. č. 52, o výměře 56 m2,
vše v k. ú. Liboc u Kynšperka nad
Ohří (sklad bývalé požární zbrojnice).
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici na
úřední desce a webových stránkách
města nebo při osobním jednání na
majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Bc. Radomíra Kiclová

referent majetkového odboru

MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Sbor dobrovolných hasičů
ČERVENEC 2011
30. července
- dopravní nehoda osobního automobilu mezi
		
Kynšperkem a H. Pochlovicemi bez zranění osob
SRPEN 2011
6. srpna		
		
14. srpna		
		
19. srpna		
		
20. srpna		
		
21. srpna		
		
22. srpna		
		
		
		

- dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu
na 149 km R6 směr K. Vary bez zranění osob
- dopravní nehoda osobního automobilu na 151 km R6
směr K. Vary bez zranění osob
- požár lednice ve sklepě rodinného domu v Kynšperku
n.O., ul. J. Jiskry
- technická pomoc s odstraněním stromu přes silnici
u obce Mokřina
- dopravní nehoda osobního automobilu s kombajnem
mezi Hněvínem a Lesinkou, zraněn řidič automobilu
- dopravní nehoda osobního automobilu u obce
Tuřany, poté jednotka přejela k druhé události
technická pomoc - únik provozních kapalin
na 155 km R6 směr Cheb

Dopravní nehoda na R6 - 14. srpna

Srážka osobního automobilu s kombajnem - 21. srpna

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 18. 7. 2011 do 17. 8. 2011 celkem
33 případů protiprávního jednání.
- 23 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích, kdy se jednalo především o stání v protisměru, stání na chodníku, kdy v jednom případě
se na vozidlo použil TPZOV (technický
prostředek k zabránění odjezdu vozidla
– botička) a stání na vegetaci.
- 3 přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
kdy se ve všech případech jednalo o kouření na místech zákonem zakázaných
(autobusové zastávky, veřejnosti volně
přístupné uzavřené prostory, atd.).
- 7 přestupků proti veřejnému pořádku, kdy se převážně jednalo o nepořádek, který vzniká po kynšperské mládeži, a to jak na sportovišti, tak i na naučné stezce pod Sýkorákem. Dále bylo při-

www.kynsperk.cz

jato oznámení pro rušení nočního klidu,
v tomto případě postačila domluva a zábava byla ukončena. Díky všímavým občanům bylo nahlášeno odcizení nové lavičky na cyklostezce, která zde zřejmě
někomu překážela, anebo se natolik líbila, že neodolal a lavičku si přivlastnil (řešeno jako majetkový delikt).
- Označení dvou autovraků, a to v ulici
U Pivovaru a v ulici Školní.
- Neznámý pachatel, který si plete tábořiště Dronte se samoobsluhou, opět
odcizil osobní věci vodáků, kdy jsme část
těchto věcí nalezli a předali přes PČR původním majitelům.
- Doručování písemností, zjišťování pobytu osob pro potřebu MěÚ
Kynšperk, součinnost při provádění sociálního šetření v rodinách s úřednicemi
sociálního odboru.
- Již po několikáté jsme se setkali s vel-

mi unavenými těžce pracujícími občany,
kteří nebyli schopni při své únavě ani dojít domů a kteří použili veřejné prostranství k noclehu a načerpání nových sil (řešeno jako přestupek proti veřejnému pořádku – vzbuzování veřejného pohorše-

ní).
- Odchycení toulavého psa a jeho předání do útulku (Útulek Pavlinčina fauna,
viz. odkaz www.facebook.com).

Za Městskou policii

Jaromír Stanko
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Den Ohře

Počasí Dni Ohře nepřálo
Dne 30. července se uskutečnil již
9. ročník oslav úcty k řece Ohři u lávky v Kynšperku nad Ohří. I letos počasí nepřálo divákům, závodníkům, ale
ani pořadatelům. Přesto se však hlavní
cíl vydařil.
Součástí akce Den Ohře byl již 6. ročník vodáckého závodu. Letos se ho zúčastnilo 10 lodí a jeden raft. Své vítězství obhájili, stejně jako loni, Jaroslav
Sýkora a Jiří Činčera z Karlových Varů
s časem 1.43 hod. Na kajaku dojel do
cíle i nejstarší účastník soutěže, 85letý
Josef Vávra, s časem 1.48 hod.
Vítězům a všem účastníkům předali
ceny starosta města Kynšperk nad Ohří
Ing. Tomáš Svoboda, generální ředitel Povodí Ohře s.p. Ing. Jiří Nedoma,
náměstek hejtmana Miloslav Čermák
a pořadatel akce pan Miroslav Volf.
Děkujeme sponzorům:
Jiří Šramota, Iva Cikánková, Václav
Poulíček, firma PENTRIM, stavebniny KESSL s.r.o., Město Kynšperk nad
Ohří, Krajský úřad, VEOLIA – Sokolov, Povodí Ohře s.p., SDH Kynšperk
nad Ohří, MKS, autodoprava Josef Rybár, podium MOTO LHOTSKÝ.
Velké poděkování patří řediteli závodu Jiřímu Roubínkovi a také vedení
a zaměstnancům Správy majetku s.r.o.
Kynšperk nad Ohří za přípravu a úklid
místa, kde se Den Ohře konal.
Už letos vás zveme na jubilejní 10.
ročník. Věříme, že počasí snad bude
lepší než letos.

Stejně jako v loňském roce i letos obhájili své vítězství ve vodáckém závodu Jaroslav Sýkora a Jiří Činčera z Karlových Varů. Vítězům popřál kynšperský starosta (uprostřed).

Nejstarším účastníkem vodáckého závodu byl 85letý vodák
Josef Vávra. Do cíle dojel na kajaku jen pět minut za vítěznou
Tak jako v předešlém roce i letos moderoval Den Ohře pořadatel akce Miroslav Volf (vlevo).
dvojicí.

Kynšperský ZPRAVODAJ
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Letní tábor kynšperských skautů
Skautský rok by nebyl úplný, kdyby
nebyl zakončen letním táborem. Kynšperští skauti ze střediska Lípa svůj
tábor uspořádali a prodloužili tak nepřetržitou řadu na úctyhodných 21
realizovaných táborů.
Letos zůstala naše vlastní louka
v Krásně opuštěná, neboť jsme dva táborové týdny strávili na zapůjčeném
tábořišti v blízkosti Přimdy v centrální části Českého lesa. Přestože se tábořiště jmenovalo Na Včelnici, přivítaly nás hned po příjezdu obyvatelky několika vosích hnízd a dvě kolonie sršňů sídlících v malém sroubku
sloužícím jako kuchyně a sklad potravin. Likvidace sršňů tachovskými hasiči pak byla jedna z velkých táborových atrakcí.
Český les nám kromě hlubokých
příhraničních hvozdů nabídnul také
ukázku typického počasí; po prvním
dešti trvajícím od soboty do pátku se
jen na pár dní ukázalo sluníčko, aby
nás připravilo na závěrečné deště.
Stany, v nichž jsme bydleli, byly naštěstí zapůjčené spolu s tábořištěm,
a tak nás problémy se sušením letos
netrápí.
Kromě společné velké táborové hry,
v níž tři rodinky ztroskotaly na pustém ostrově cestou na dovolenou,
měly svou činnost i jednotlivé oddíly. Mladší děti – vlčata a světlušky – utvořily kmeny Krvavých a Hadích bojovníků a v průběhu tábora si
osvojily indiánské znalosti, dovednosti a ctnosti. Oba původně nepřátelské kmeny postupně zjistily, že spolupráce je výhodnější než boj, a spojily se při hledání ztraceného starodáv-

ného bohatství kmene. Oddíly starších dětí – skauti a skautky – sledovaly spolu se Zdeňkem Šmídem a jeho
knihou Lesk a bída Čekání pohnuté
osudy Českého lesa po druhé světové
válce. Na vlastní kůži tak prožily třeba

a s dalšími drobnými pracemi rozvíjejícími jak samostatnost, tak schopnost spolupráce ve skupině.
Dětem (i dospělým) se tábor líbil
a odvezly si spoustu zážitků. Zorganizovat tábor by ale nebylo možné bez

vé z lékárny Primula, která nám opět
zdarma vybavila táborovou lékárnu,
malířské firmě Josef Mlejnek, která
nám bezplatně zapůjčila dodávku pro
odvoz táborového materiálu, a panu
Kotíkovi, který zapůjčení auta dojed-

odsun německého obyvatelstva v roce
1945, nové osídlení pohraničí nebo
sovětskou okupaci. Hry samozřejmě
nebyly jedinou náplní táborové činnosti. Děti trénovaly zručnost při realizaci drobných táborových staveb,
pomáhaly v kuchyni s přípravou jídel

dobré přípravy a spousty vložené dobrovolné práce. Proto děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tábora. Děkuji také rodičům, kteří se
přijeli podívat na tábořiště a pomoci
nám s jeho závěrečným úklidem. Speciální dík patří paní Mgr. Moravčíko-

nal a sám odvoz zrealizoval.
Podrobnější článek a více fotografií
z tábora můžete nalézt na naších webových stránkách:
www.kynsperk.skauting.cz.
 Za středisko Lípa Karel Kuželka

– Rikki, vedoucí tábora 2011

DOJMY Z MĚSTA
Vážení,
ve vašem městě jsem začínal jako mladičký učitel na své první “štaci“. Bylo to v roce 1950-51. U příležitosti svých osmdesátých narozenin jsem konal jakousi okružní jízdu po svých někdejších působištích.
Na mnoha místech jsem byl zklamán, když jsem nalezl tehdejší školy
v troskách a celé ulice, v nichž jsem bydlel, srovnány se zemí. Kynšperk
mne mile překvapil. Myslím, že roste do krásy. Budovy, kdysi v ruinách,
jsou opraveny a udržovány. Byl jsem rád, že jsem nalezl nejen starou
školu v novém “kabátě“, ale nalezl jsem i své první bydliště u tehdejší
listonošky, paní Novákové a později u řezníka, pana Říhánka. Dokonce jsem se setkal se svým žákem, panem Ryndákem. Určitě by jich bylo
více, jen času bylo málo. Na vaše město, přestože mi to moje mládí nevrátí, budu vzpomínat stále.

S upřímnými pozdravy Miloš Štětovský, Praha

www.kynsperk.cz

7

ZUŠ, ZŠ, zájmová sdružení
PĚT DŮVODŮ,PROČ BY VAŠE DÍTĚ MĚLO
HRÁT NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
Kromě rozvoje tvořivosti a studium hry na hudební nástroj pěstuje mnoho
dovedností, které mohou být užitečné pro celý život vašeho dítěte.
Dovednosti, které studium hry na hudební nástroj pomáhá u dětí rozvíjet:
1. KONCENTRACE – učení hry na hudební nástroj pomůže vašemu dítěti rozvíjet soustředění a pozornost, protože se musí soustředit na konkrétní činnost po delší dobu. Rozvoj koncentrace tímto způsobem pomůže dítěti
i ve škole, kde je třeba zaměřit pozornost na jiné předměty.
2. KOORDINACE – učení hry na hudební nástroj zlepšuje koordinaci
oko-ruka. Rozvíjí jemnou motoriku. Zapojuje do procesu učení pravou i levou část mozku současně a to zvyšuje schopnost učení, schopnost pamatovat si získané informace. Vědci také našli významný vztah mezi znalostí hry
na hudební nástroj a pozitivními výkony v takových oblastech, jako jsou porozumění čtení, psaní, matematika, základní duševní schopnosti a motorické dovednosti.
3. TRPĚLIVOST – vytrvalost a cíl naučit se hrát na hudební nástroj rozvíjí u dítěte trpělivost a vytrvalost, které jim pomohou v dalším životě, kdy je
třeba se vypořádat s dalšími, těžšími úkoly.
4. SEBEVĚDOMÍ – akt učení a hraní na hudební nástroj, s podporou učitelů a nadšením hrdých rodičů, bude ve vašem dítěti budovat pocit hrdosti,
sebeúctu, jistotu a sebevědomí. Navíc děti, které prošly kreativní praxí, později v životě lépe komunikují.

Turnaj starých pánů
Zveme všechny příznivce kopané

na II. ročník znovuobnoveného turnaje
věnovaného Mírovi Sadílkovi.
Hrát budou mladíci +45 let věku, hraje se od 10.00 hod.

dne 10. 9. 2011
na „umělce“ za halou

a mimo místních a okolních přijedou i borci

5. RELAXACE – hra na hudební nástroj pomáhá relaxovat, zvládat lépe
stres, snižuje svalové napětí, zlepšuje pohyb těla a koordinaci. Relaxací při
některém typu hudby může dojít ke snížení srdeční frekvence a krevního tlaku. Tento způsob zklidnění je pro dítě v dnešní uspěchané době jistě důležitý.
Hudba má pozitivní vliv na děti i dospělé všech věkových kategorií tím,
že buduje intelektuální a citové schopnosti, posiluje schopnost vzdělávání
v oblastech čtení a matematiky, pomáhá myslet dopředu a rozvíjet představivost. V dnešní přetechnizované době je možnost vlastního kreativního vyjádření, ať už v hudebním, výtvarném nebo dramatickém směru, pro naše
děti jistě důležitá.
A proto, vážení rodiče, neváhejte a navštivte ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU
ŠKOLU v Kynšperku nad Ohří a vyberte si pro své dítě ze široké nabídky
uměleckých činností v oboru hudebním, výtvarném a dramatickém. Jsme tu
pro vás a vaše děti pět dnů v týdnu.

kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří

z bývalého Unionu Brdy
Pořádá J. Hrubý spolu s o.s. „Šance pro vás“

Poděkování
Děkuji Milušce Pospíšilové a firmě PENNY Market za možnost poznat
v jednom brigádnickém týdnu jejich těžkou práci. Zároveň některým
udiveným nakupujícím sděluji, že můj výdělek s přispěním vedoucí M.
Pospíšilové použilo o.s. „Šance pro vás“ pro děti na letním táboře, a tak
jako tak se rozhodně z těchto peněz nedá zbohatnout.

S pozdravem Jiří Hrubý, Kynšperk nad Ohří

Kynšperský ZPRAVODAJ

NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ
Krásného
kulatého
životního
jubilea se v září dožívá v plné síle
dirigent Městské hudby Kynšperk
nad Ohří, pan Jan Zmrzlý. Všichni
členové
městské
hudby
mu
srdečně blahopřejí k jeho krásným
narozeninám a do dalších let mu
přejí pevné zdraví, štěstí, lásku
a nezdolného ducha. Ať nadále oplývá optimismem, velkou chutí
do života a má ještě mnoho sil do práce s městskou hudbou. Těšíme
se na další spolupráci!

Členové Městské hudby Kynšperk nad Ohří
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AKCE ZUŠ
Škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty žáků. Dále vánoční
koncerty pro obyvatele Domova důchodců Pochlovice, Dům
pečovatelské služby Kynšperk, Svaz invalidů a vánoční koncert
v kostele.
Tradicí se stala také přehlídka „Hraje celá rodina“ (sourozenci nebo
rodiče s dětmi).
Pravidelně každý rok jsou uspořádány koncerty: závěrečný, náborový,
absolventský, vánoční, podzimní, zimní a třídní přehrávky.
Učitelé se představí vždy na koncertě učitelů.
Dvanáctým rokem bude uspořádán ples ZUŠ a MKS a 2. ples učitelů.
Žáci literárně-dramatického oboru nacvičí a vystoupí na veřejnosti vždy
s minimálně čtyřmi divadelními představeními.
Výtvarný obor zajišťuje výstavy a výzdobu školy.
Vyučujeme i dospělé a připravujeme žáky na střední i vysoké školy
uměleckého zaměření.
TROJKOMBINACE – ESTETICKÁ VÝCHOVA

Je určena dětem, které budou ve školním roce 2011/2012 předškolní
(5 let). Děti se v této výchově seznámí se všemi obory – hudebním,
výtvarným, literárně dramatickým. Na konci šk. roku si vyberou, čemu
se budou v dalším roce věnovat.
Výuka probíhá vždy od 15.45 do 18.00 hodin.
Školné se platí pololetně, a to 1000 Kč. Žáci si v této výuce vyzkouší
i hru na zobcovou flétnu a klavír – výuka obsahuje 3 vyučovací hodiny.

Nabídka ZUŠ Kynšperk nad Ohří
pro rok 2011-2012
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 nad Ohří od 1. 9. do 15. 9. 2011.
Zde vám také budou podány potřebné informace.

ZUŠ INFORMUJE:
Všichni žáci přijati do ZUŠ si přijdou domluvit rozvrhy k třídním
učitelům nebo do ředitelny školy od 1. září do 10. září 2011
Jakékoliv informace je možné získat na ředitelství ZUŠ i přímo od
učitelů, a to osobně nebo telefonicky:
352 683 229, 737 526 710 a na www.kynsperk.cz
adresa školy: Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Školné pro rok 2011/2012
Školné se platí pololetně, a to hotově v kanceláři školy nebo složenkou či
převodním příkazem na účet školy.
Splatnost 1. pololetí je vždy do konce měsíce října a 2. pololetí do konce
měsíce února.
Není-li po těchto datech školné zaplaceno, není možné žáky dále vyučovat.
Hudební obor:			
nástroj				
obligátní nástroj			
pěvecký sbor			
multimediální tvorba		
lit.-dramatický obor			
trojkombinace			
výtvarný obor			
Dospělí
hudební obor 			
keramika a paličkování		
multimediální tvorba			

měsíčně		
200 Kč		
20 Kč
20 Kč
80 Kč
130 Kč		
200 Kč		
180 Kč

pololetně
1.000 Kč
100 Kč
100 Kč
400 Kč
650 Kč
1.000 Kč
900 Kč

550 Kč		
550 Kč		
250 Kč		

2.750 Kč
2.750 Kč
1.250 Kč

Seznam učitelů a oborů ZUŠ
HUDEBNÍ OBOR
S. Bárta - trubka, zobcová flétna
K. Drašarová - příčná flétna, zobcová flétna, keyboard, hudební nauka
L. Janatová - kytara, příčná flétna, klavír
Z. Karbulová - akordeon, keyboard
L. Knoblochová - příčná flétna, zobcováflétna, baskytara, dechový orchestr
J. Janata - lesní roh, tuba, bicí
E. Kutišová - keyboard, zpěv, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
P. Tyralík - housle, kytara
A. Pavlasová - klavír, korepetice
J. Jirmásek - baskytara, el. kytara
J. Černý - bicí
Z. Drholecký Mgr. - klarinet, saxofon

Informovat se můžete i telefonicky – tel. 352 683 229
		
1. 9.		
8.00 - 17.00 hod.
		
2. 9. – 15. 9.
13.00 - 17.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR
V. Medvecká - kresba, malba, grafika, keramika, paličkování

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

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
E. Mrázková - divadelní soubor, slovesný projev, recitace, loutky

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA



ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSÍ NA DECHOVÝ NÁSTROJ –
TRUBKA, LESNÍ ROH, TUBA, BARYTON, TENOR
– BUDEME JE VYUČOVAT ZDARMA!
Věk výuky na tyto nástroje je 9 let. Těšíme se na děti i dospělé.
Z. Karbulová, ředitelka školy

www.kynsperk.cz

Půjčování hudebních nástrojů
Škola půjčuje:

trubka, klarinet, saxofon, příčná flétna, tenor,
baryton, pozoun, tuba, lesní roh
Platba na rok : 0 Kč
Po třetím roce výpůjčky je třeba zakoupit nástroj vlastní!
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kino
PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2011
čtvrtek 1. 9. v 11.00 hod.

KUNG FU PANDA 2

Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který
společně s pěti přáteli Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem,
hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi,
který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu
a zničit umění kung fu. Po společně s pěti postrachy vyráží na strastiplnou
pouť napříč Čínou, na jejímž konci čeká mocný nepřítel. Animovaná
komedie v českém znění.
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 91 min.
čtvrtek 1. 9. ve 20.00 hod.

čtvrtek 22. 9. ve 20.00 hod.

ŽENY SOBĚ

Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány,
jak nás o tom názorně přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným
předsvatebním martyriem můžou projít i ženy. Zvlášť když je největší
kamarádka nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc,
jakou je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. O tom všem je komedie
Ženy sobě, v níž exceluje jedna z nejpopulárnějších a nejzábavnějších
komiček současnosti Kristen Wiig (Zbouchnutá, Kopačky). Hrají: Rose
Byrne, Maya Rudolph, Kristen Wiig a další.
USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 125 min.
úterý 27. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací ještě před film X-Men
Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého století. V době,
kdy mladý Charles Xavier (James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael
Fassbender) byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné
schopnosti. V době studené války, kdy společně s dalšími mutanty
museli čelit největší hrozbě, jakou kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale
z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt?
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 131 min.

VODA PRO SLONY

Jacob Jankowski (Robert Pattinson) skládal závěrečné zkoušky na
veterině, když se dozvěděl, že oba jeho rodiče zemřeli při autonehodě.
Bez rodiny a bez peněz Jacob netušil jak dál, ale osud ho zavál do vlaku
světového cirkusu Benzini. Hrají: Reese Witherspoon, Christoph Waltz,
Robert Pattinson a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 120 min.
čtvrtek 29. 9. ve 20.00 hod.

úterý 6. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2

Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto
výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války
čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není
v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť
největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. Film
v českém znění. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
a další.
VB/USA, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 130 min.

CIGÁN

Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo
neví, co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy. Matka po pohřbu dlouho
netruchlí. Chce zabezpečit děti, a tak se provdá za otcova bratra – zloděje
a lichváře Žiga. Adamovi se ze dne na den změní život. Najednou dospěl.
Pomáhá matce, stará se o sourozence a snaží se je ochránit před Žigovým
vlivem. Má jen dvě radosti – boxerský trénink a černookou Julku. Hrají:
Ján Mižigár, Miroslav Gulyas, Attila Mokos a další.
Slovensko/Česko, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 107 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI ZÁŘÍ

čtvrtek 8. 9. ve 20.00 hod.

LIDICE

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou
připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného
filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která
stojí na počátku celého příběhu. Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská,
Zuzana Fialová, Ondřej Novák a další.
ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 126 min.

neděle 4. 9. v 15.00 hod.

MEDVÍDEK PÚ

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 70 min.
neděle 11. 9. v 15.00 hod.

úterý 13. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

AVATAR

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 161 min.

PAŘBA V BANGKOKU

Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed
Helms), Alan (Zach Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) do exotického
Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas
nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní
snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje.
USA, MN 15, vstupné 65 Kč, délka 102 min.

neděle 25. 9. v 15.00 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA

ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 101 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA ŘÍJEN

čtvrtek 15. 9. ve 20.00 hod.

ÚTĚK ZE SIBIŘE

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk
mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze
sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí
Transsibiřskou magistrálu. Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris,
Saoirse Ronan a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 133 min.
úterý 20. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

V PEŘINĚ

Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází
čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi
nimi vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno
objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Hrají:
Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná a další.
ČR, MP, vstupné 70 Kč, délka 103 min.

Kynšperský ZPRAVODAJ

TRANSFORMERS 3
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
VIDITELNÝ SVĚT
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
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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Městská knihovna
Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00-12.00, 12.30-18.00
12.30-17.00
8.00-12.00, 13.00-18.00
Novinky:

PRO DOSPĚLÉ:
Bourke, Ch. - Lev jménem Kristián, Tanizaki, J. - Klíč, Taylor, P. - Doktore, teď
to chce klid!, Wisniewski, J. - Bikini, Jamison, L. - Tajná komora, Körnerová,
H. - Minuta na rozloučenou, Suter, M. - Kuchař, Clarke, S. - Tak pravil hlemýžď,
Morrison, B. - Archa
Historie:
Weir, A. - Nevinná zrádkyně, Whyte, J. - Nebeský kámen, Harper, T. - Lazarova
krypta
Detektivky a thrillery:
Barclay, L. - Nepříjemně blízko, Bradley, A. - Koláč s kapkou jedu, O‘Conor, E.
- Leda, Pettersson, T. - Dej mi své oči, Lenormand, F. - Případy soudce Ti,
Doetsch, R. - Zloděj temnoty, Rendell, R. - Mrazivé mlčení
Romány pro ženy:
Steel, D. - Záležitost srdce, Green, J. - V dobrém i zlém, Forman, G. - Jestli
zůstanu, Marinová, Z. - Důvěřuj, ale pak se moc nediv
PRO DĚTI:
Procházková, I. - Uzly a pomeranče, Sol, M. - Tři holky na stopě, Stolarz, L. F. Bílá je barva kouzel, Hurtová, V. - Jak andělům zlomit křídla, Lincoln, Ch.
- Kostík Billy, Ausfelder, T. - Prostě kluci!


Barevný podzim s knihou přejí knihovnice

Blahopřejeme
Ať Váš slavný den naplní
láska, radost a veselí.
Ať máte stále hodně sil,
zdraví a štěstí velký díl.
V měsíci září oslaví své narozeniny člen ZO SPCCH

Pa n R o u č k a Vá c l av
Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

PŘIPRAVUJEME
NA ŘÍJEN
sobota 22. 10. v 10.00 hod.
v kině
KYNŠPERSKÁ
TAMBURÍNKA
- základní kolo pěvecké
soutěže BRÁNA pro děti ve
věku
od 6 do 10 let s postupem
do Západočeského finále
- vstupné 20 Kč
pátek 28. 10. od 18.00 hod.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
- ke státnímu svátku, start
u školy, cíl v parku u kostela
- program: státní hymna,
projev, krátký kulturní
program

www.kynsperk.cz
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Kynšperská olympiáda opět pobavila
Dne 2. 7. 2011 odstartoval již IV. ročník „Kynšperské olympiády“ Atraktivní zábavné soutěže pro dvojice příchozích jsou určeny zejména pro recesisty
a srandisty. Snad jen trvale nepříznivé počasí odrazuje od přihlášek, které jsou
přijímány až do začátku soutěží hned po poledni. Podotýkám, že dosavadní rekord v „šiškované“ činí 27 ks a „pivo na čas“ 4:58 vteřiny, přičemž oba rekordy

jsou z roku 2009. Věřím, že celosvětová hospodářská krize a zimní počasí v létě
jednou pominou a olympiáda dozná dostatečného počtu účastníků, které si zcela jistě zaslouží ! Jsme na tom prozatím stejně jako novodobé konkurenční hry,
ale jednou… Děkujeme všem účastníkům a přispěvovatelům za pomoc a účast.
SPORTU ZMAR a za rok NAZDAR! 
Jiří Hrubý

Výsledky IV. Letní kynšperské olympiády 2011
disciplína 		
Hod břemenem		
			
Sežer ho!		
Běh s břemenem		
Hod cílený		
Plavba slalomová		


1. místo Gubišovi

dosažené hodnoty
body
H. č. 11,5 m
19 b
H. z. 9 m		
4 vt.
25 b
18,03 vt.
40 b
7 zásahů	
7b
4 min. 16 vt.
50 b
Celkem bodů: 141 b

3. místo Litoměřický

disciplína 		
Hod břemenem		
			
Sežer ho!		
Běh s břemenem		
Hod cílený		
Plavba slalomová		


dosažené hodnoty	
body
H. č. 8,5 m		
13 b
H. z. 7 m		
11,08 vt.		
21 b
14,03 vt.			
40 b
6 zásahů			

6b
4 min. 50 vt.		
43 b
Celkem bodů: 123 b

2. místo Loupáci

disciplína 		
dosažené hodnoty	
body
Hod břemenem		
H. č. 10,5 m		
16 b
			
H. z. 8 m		
Sežer ho!		
15,11 vt.		
17 b
Běh s břemenem		
15,04 vt.			
40 b
Hod cílený		
13 zásahů		
13 b
Plavba slalomová		
3 min. 52 vt.		
50 b
			
Celkem bodů: 136 b

disciplína 		
Hod břemenem		
			
Sežer ho!		
Běh s břemenem		
Hod cílený		
Plavba slalomová		
		

4. místo Hrubásci

dosažené hodnoty	
body
H. č. 12 m		
25 b
H. z. 13 m		
26,12 vt.		
11 b
17 vt.			
40 b
4 zásahy			
4b
6 min. 41 vt.		
23 b
Celkem bodů: 103 b

Výsledková listina - pivovarská
účastník					
dosažený čas
1. Kubánec		
diskvalifikace, po amnestii 5:22
2. Matěj						 14:44
3. Lama	
diskvalifikace
4. Kony 						 12:78
Výsledková listina - šiškovaná
účastník					 pozřeno ks šišek
1. Kubánec		
13
2. Kony						
9
3. Lapy	
10
4. Matěj 						
15
5. Lama						
8

www.kynsperk.cz

13

inzerce

Kynšperský ZPRAVODAJ

14

inzerce

www.kynsperk.cz

09 2011

15

inzerce

09 2011

Vydává Město Kynšperk nad Ohří • Ročník XIII, číslo 9. Vyšlo 5. 9. 2011 • Náklad 1500 ks.• Zdarma.• Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609 • Adresa:
Městský úřad - podatelna, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří • E-mail: zpravodaj@kynsperk.cz • Redakční rada: Ing. Tomáš Svoboda, Mgr. Lenka
Hrušková Bursová, Ing. Vladimír Palík, p. Jana Tomsová, Mgr. Štěpánka Neubergová• Přispěvatelé: zaměstnanci Městského úřadu Kynšperk n. O., MKS, školy, vedoucí
sportovních klubů, občanská sdružení. Příjem inzerce: tel. 739 544 445, 354 597 403 • Uzávěrka příspěvků je 19. 9. 2011.• Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory
redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů. • Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel. 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz

