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XIX. LETNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Z města

Střípky z majetkového odboru
V rámci oprav majetku města jsme objednali
opravu poškozeného chodníku spojujícího
sídliště U Pivovaru se Starým náměstím.
Stávající chodník z betonových dlaždic včetně
nevyhovujících podkladních vrstev byl demontován a následně na nové podkladní konstrukce
se položila zámková dlažba. Práce prováděla
Správa majetku spol. s r. o. Kynšperk nad Ohří.
Město Kynšperk nad Ohří nemá dostatek finančních prostředků na realizaci celé stavby
„Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavírny a části ulice Knoflíková“ podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří „Dopravní stavby
a venkovní architektura s.r.o., Cheb“. Stávající
plochy na Starém náměstí nejsou dostatečně
upravené, a tak město přistoupilo k postupnému upravování tohoto prostoru. V letošním roce
v souladu s vypracovaným projektem zrekonstruuje chodník pro pěší spojující sídliště U Pivovaru s komunikačním napojením na Truhlářskou
ulici. Zároveň budou osazeny silniční obrubníky
ohraničující část budoucích stání pro motorová
vozidla. Pokračování prací na dalších stavebních
objektech této stavby se uskuteční podle finančních možností města v příštích letech.
Stávající oplocená odstavná stání sloužící pro
provoz kotelny na sídlišti U Pivovaru provozovatel pro svoji činnost plně nevyužíval. Z toho
důvodu se město s nájemcem dohodlo, že poškozené a nefunkční oplocení město zbourá
a nájemce umožní veřejnosti parkování
motorových vozidel na stávajících odstavných plochách pod kotelnou.
Kapacita odstavných stání U Pivovaru se tak
zvýší o pěkných 16 stání. Do konce roku počítáme i s přidáním osvětlovacího tělesa na stávající sloup VO, aby prostor byl dobře kontrolovatelný i v nočních hodinách.
Majetkový odbor MěÚ vyzval společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. k provedení oprav

Odstavné stání

Část projektu Staré náměstí
poškozených kanalizačních šachet, které
jsou důvodem propadání komunikací v jejich
blízkosti. Firma VEOLIA s.r.o. Sokolov, jako
správce, již provedla opravu šachet na místních komunikacích nám. SNP, ulic Bezručova a Strmá. Oprava ostatních poškozených
kanalizačních šachet bude realizována podle
volné kapacity správce vodohospodářského
majetku.
Robert Vacek
referent majetkového odboru
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Splavnění ramene Ohře

Zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel

Stavební společnost Strabag a.s., která provádí stavbu „Splavnění levobřežního ramene
Ohře“ dokončila k 15. červnu stavební objekt
Mostku na ostrov, včetně přistávací pláže. Bez
odkladu jsme požádali stavební úřad v Sokolově o předčasné užívání stavby, které by
mělo trvat do celkové kolaudace díla. Povolení
očekáváme nejpozději do konce první dekády července. Práce na ostatních stavebních
objektech probíhají podle uzavřené smlouvy
o dílo. Tyto měly být dokončeny do konce
června 2012, ale v jejich průběhu a zejména
po vypuštění koryta bylo zjištěno, že se zde
nachází větší množství usazenin, než předpokládal projekt, a na více místech jsou vážně
poškozena opevnění břehů.
Z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek na vícepráce a tyto proběhnou do
25. 7. 2012 nákladem cca 200 tisíc Kč.

V měsíci červnu 2012 vyhlásila do odvolání
Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Karlovarský kraj mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení
šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Nařízení bylo vydáno na základě prováděných
zimních laboratorních vyšetření, kdy se prokázalo, že ve včelstvech u chovatelů majících
svá stanoviště na území Karlovarského kraje
byla zjištěna nebezpečná nákaza – varroáza
včel, kterou způsobuje roztoč Varroa destruktor. Vzhledem k velkému počtu a rozmístění
ohnisek ve všech okresech Karlovarského
kraje a rozsahu ochranných pásem, která se
překrývají nebo na sebe navazují, se na celé
území Karlovarského kraje stanovila jednotná nákazová situace a území se posuzovalo jako plošně zamořené varroázou včel.

V souvislosti s tím by však neměl být narušen
provoz vodáckého tábořiště.
Slavnostní otevření levobřežního ramene
plánujeme na sobotu 28. 7. 2012, kdy proběhne i tradiční Den Ohře.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Školská rada
Dne 12. 6. 2012 proběhlo první jednání nově
zvolené školské rady ve složení: paní Jitka
Slámová a Ing. Zdeněk Koco (zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků), Mgr. Irena
Všetečková a Mgr. Hana Kopečná (zvolen
za pedagogické pracovníky) a Bc. Alena Kadavá a Bc. Pavla Cibová (jmenované radou
města za zřizovatele). Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada se mimo jiné např. vyjadřuje
k návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
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Veterinární opatření přesně vymezuje ochranná opatření k prevenci a tlumení varroázy,
poučení o nákaze, přemisťování včelstev
a postup při úhynu nebo likvidaci včelstva
z důvodu varroázy.
Celé znění nařízení Státní veterinární správy
najdete na úřední desce Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří nebo na stránkách města
na adrese: http://www.kynsperk.cz/files/uredni-deska/988/177.pdf. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných
veterinárních opatření může správní orgán
podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 50 000 Kč
u fyzické osoby a 2 000 000 Kč u právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
vzdělávání žáků v základních a středních školách, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy.
Tíží-li vás, rodiče žáků, nějaké problémy, či
máte-li návrhy či připomínky ke vzdělávání v základní škole, máte možnost se obrátit
na školskou radu. Kontakty a emailová adresa
budou v brzké době zveřejněny na webových
stránkách základní školy, popřípadě si můžete
domluvit i osobní jednání.

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

- 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
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Policie ČR

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

- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

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

Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů. Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel. č. 352 350 431.

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.
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Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané, dovolte, abych Vás seznámil
s některými případy a činnostmi, řešenými
policisty Obvodního oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří. Naše obvodní oddělení v měsíci květnu 2012 přijalo a prošetřovalo celkem
11 případů pro podezření ze spáchání trestného činu a to:
- 1 případ výtržnictví a ublížení na zdraví, kdy
v jednom z místních barů byl napaden host několika pěstmi, až musel být ošetřen v nemocnici. Pachateli bylo sděleno podezření ve zkráceném řízení a o jeho trestu rozhodne soud.
- 1 případ výtržnictví a těžkého ublížení
na zdraví, kdy v jednom z dalších místních
barů byl napaden muž a to natolik, až musel
být v nemocnici nejen ošetřen, ale i hospitalizován. Jeho zranění byla natolik vážná, že
byla věc kvalifikována jako pokus těžké újmy
na zdraví a věc je šetřena ze strany služby
kriminální policie a vyšetřování v Sokolově.
Pachatel je znám a bude se zpovídat u soudu.
- 1 případ řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
kdy další řidič požil před jízdou alkohol.
- 1 případ násilí proti úřední osobě, kdy muž při
zákroku policistů nedbal jejich pokynů a poté
na hlídku policie zaútočil. Za takové jednání
připouští trestní zákoník až 4 roky odnětí svobody. Případ byl předán na službu kriminální
policie a vyšetřování Sokolov.
- 1 případ krádeže vloupáním do motorového
vozidla na Kamenném Dvoře. Policisté služby
kriminální policie však pachatele zanedlouho
zjistili a usvědčili. V rámci šetření byla zajištěna i část odcizených věcí, které majitel jistě
rád znovu získal zpět.

- 1 případ krádeže vloupáním do nádrže nákladního motorového vozidla v Kynšperku nad
Ohří, kdy pachatel nechtěl tankovat u benzinky,
a tak si vybral jiný způsob získání nafty v domnění, že se na něj nepřijde. Když si pro něj
policisté přišli, byl překvapen, že tomu tak není.
- 1 případ podvodného jednání na internetovém serveru BAZOS.CZ, kde pachatel nabízel
zboží, za které inkasoval peníze, avšak zboží
nikdy nedodal. Tímto v poslední době velmi
rozšířeným případem podvodů se setkáváme velmi často a vyzývám všechny uživatele
k obezřetnosti ve svých nákupech.
- 1 případ vloupání do lesního stroje v odlehlé části Slavkovského lesa, kde se pachatel
vloupal do lesního stroje, ze kterého odcizil
nářadí, autorádio a navíc poškodil hydraulické ovládání stroje, čímž způsobil majiteli větší
škodu. Po pachateli nadále pátráme.
- 1 případ vloupání do rodinného domu v Kynšperku nad Ohří, kdy za bílého dne využil
pachatel otevřeného malého okna koupelny
a v době, kdy byl majitel v práci, se do domu
vloupal a odcizil různé věci. I po tomto pachateli stále pátráme a případ je stále v šetření.
- 2 případy zanedbání povinné výživy, kdy si
opět další otcové neplní své povinnosti vyživovat své děti.
Policisté našeho obvodního oddělení také
v měsíci květnu řešili celkem 103 přestupků,
předvedli a zadrželi 3 osoby a vypátrali další osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní
pátrání.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Hasiči

Různé

Sdružení dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří

Poděkování

Jednotka dobrovolných hasičů SDH Kynšperk nad Ohří zasahovala v období od 1. 5.
do 14. 6. celkem u 15 událostí.
Nejvíce vyjížděli hasiči k požárům a to celkem
8krát. Největším z nich byl bezpochyby požár
zemědělské budovy na Rovné, ve které byla
uskladněna sláma a seno. Škoda, která vznikla,
se vyšplhala na několik miliónů korun. Během
tohoto zásahu došlo i k několika poraněním
mezi hasiči. Jedním z nich byl i náš dobrovolný
hasič (Tomáš Šourek). Na místě byl ošetřen záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice. Vše dopadlo dobře. Dalším větším byl
požár řadové garáže v Kynšperku, v ulici Školní, který se též neobešel beze škody. Zde naši
hasiči zasahovali zároveň s kolegy ze stanice
v Chebu, v Sokolově a na Březové.

Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům, kteří nám přispěli ve školním roce na různé
aktivity pro děti – paní MUDr. Komárkové, paní
Mgr. Uhlíkové, panu ing. Mosesovi z firmy L. A. I.
a panu Boreckému z restaurace Kašna za
zakoupení knih pro děti, manželům Liškovým
za bezkonkurenční ceny za dopravu, panu

Dále celkem 2krát likvidovali hasiči následky
dopravních nehod, kdy například 1. 5. zasahovali při úklidu vozovky po srážce 2 osobních
vozidel. Na místě záchranná služba ošetřila
2 zraněné osoby.
Hasiči 2krát asistovali u technických zásahů,
dne 28. 5. byli zachraňovat zraněnou osobu,
kterou vyprošťovali z uzamčeného bytu.
Dne 9. 6. zachránili naši hasiči malého chlapce, kterému noha uvízla v dřevěném držáku
na kola. Chlapec byl v pořádku.

Ifkovichovi, a.s. Komterm, SM Kynšperk
n.O.,Pekose Chodov.
Je úžasné, že i v dnešní době potkáváme lidi
s otevřeným srdcem myslící na radost druhých.
S úctou
Milena Valešová
ředitelka mateřské školy U Pivovaru.

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková
organizace
Moc děkujeme všem sponzorům z Kynšperka
nad Ohří, kteří nám v měsíci květnu pomohli
s nákupem knih, které předá mateřská škola
na rozloučenou našim předškolákům při odchodu z mateřské školy. Pomohli nám nakoupit
40 knih o přírodě – „Smysly zvířat“ a „Kocourek se vrací“. Prodej knih zajišťovala paní Jiřina
Laubendorfová z Lokte, které patří také naše
poděkování.

Poděkování patří:
- firmě Crea – Card s. r. o.
- firmě pana Aleše Pavloviče
- firmě Anat s. r. o.
- firmě Sajbriels s. r. o.
- firmě Petra Šimůnka
- paní Ivetě Endyšové
- paní Mgr. Jaroslavě Uhlíkové
Mgr. Vlastimila Prchalová
ředitelka MŠ

V. letní kynšperská olympiáda
Jednotka dále vyjela jednou na planý poplach
na Chlum a jednou na únik nebezpečných látek na místní komunikaci, na kruhovém objezdu likvidovali olejovou skvrnu.
Renata Sassmannová
Starosta SDH Kynšperk
Marek Matoušek
Velitel JPO SDH Kynšperk
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Přijďte, přihlašte se a vyhrajte !!!
Zkuste ve dvojicích štěstí v našich kynšperských disciplínách BĚH S BŘEMENEM,
HOD BŘEMENEM, PLAVBU KRKOLOMNOU, HOD CÍLENÝ a SEŽER HO !!
Uź jste někdy pili pivo nebo pojídali bramborové šišky se strouhankou na čas??
Takže kde?
Kdy?		
Kdo?		
Za kolik?		

hřiště „u lávky“ v Kynšperku nad Ohří
7. 7. 2012, prezentace od 13.00 hod., start ve 14.00 hod.
jakékoliv partnerské dvojice
200,- korun olympijských (kurz je stejný jako u korun českých)
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Různé

Různé

Sportujeme se Sokolovskou uhelnou a TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří
V pátek 1. 6. 2012 - při příležitosti oslavy
Dne dětí probíhala výuka žáků Základní školy
v Kynšperku nad Ohří ve sportovním duchu.
Celé dopoledne se žáci a žákyně realizovali v různých sportovních disciplínách: v rámci
družstev soutěžili v kopané, vybíjené a florbalu, v rámci jednotlivců: v běhu, skoku dalekém,
rybolovné technice, stolním tenise a mohli si
vyzkoušet i tenis. Podle zájmu si také zasoutěžili v netradičních disciplínách: ve slalomu
mezi kuželkami, hodu na cíl a badmintonu.
Všechny soutěže připravili ve spolupráci pracovníci a trenéři TJ Slavoj, vyučující tělesné
výchovy a pedagogové SVČ základní školy.

České Švýcarsko. Každého z těchto závodů
se zúčastnilo přes tři sta závodníků z celé ČR,
soutěžil s námi i reprezentant Lipska ze sousedního Německa a skupina děvčat z Finska.
Za naši školu a naše město nastoupilo postupně osm děvčat a chlapců a tři dospělí. Naše
družstvo obsadilo celkově 12. místo v Českém
poháru v kategorii žactvo a 20. místo v kategorii dorost a dospělí. V jednotlivcích nás reprezentovali:
Dominik Daniš – celkově 22. místo v ČP
- kategorie nejmladší žáci
Magdaléna Wagnerová – celkově 3. místo v ČP
- kategorie nejmladší žákyně
Kristýna Nováková – celkově 29. místo v ČP
- kategorie nejmladší žákyně
Pavel Bjalončik - celkově 25. místo v ČP 	
- kategorie mladší žáci
Adéla Nováková - celkově 32. místo v ČP
- kategorie mladší žákyně

Kateřina Reidlová - celkově 23. místo v ČP
- kategorie mladší žákyně
Marie Wagnerová - celkově 12. místo v ČP 	
- kategorie mladší žákyně
Vilém Dušek - celkově 14. místo v ČP
- kategorie starší žáci
Na mistrovství České republiky se probojovali:
Magdaléna Wagnerová (6. místo a zajištěný
postup na mezinárodní závody), Marie Wagnerová (14. místo) a Vilém Dušek (9. místo
a postup na mezinárodní závody).
Všem závodníkům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i města a blahopřání
k dosaženým výsledkům. Poděkování patří
i rodičům, škole, městu, organizacím a jednotlivcům za důvěru, pomoc a podporu, kterou
nám věnovali.
Vojtěch Wagner
vedoucí zájmového kroužku

Tuto akci sponzorovaly Sokolovská uhelná
a Město Kynšperk nad Ohří.
Všem patří velké poděkování za pěkný netradiční školní den.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Turistické závody
Po dubnovém úspěchu v přeboru Karlovarského kraje se členové turistického kroužku
Základní školy Kynšperk nad Ohří zúčastnili
i série závodů Českého poháru a Mistrovství
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České republiky. Letošní závody se postupně konaly ve Frýdku-Místku, Lovosicích, Malenovicích (pod Lysou horou v Beskydech)
a Mikulášovicích na hranici Národního parku

9

Různé

Různé

Výlet do obce Kolová
7. 6. 2012 jsme se žáky DM již tradičně
ke konci školního roku navštívili Penzion „Čertův mlýn“, který je vyhlášený svým půvabným
prostředím v blízkosti lesa a také dobrou pizzou, na kterou jsme se těšili nejvíc.
V klidu lesa, zurčení vody a se sluníčkem nad
hlavou jsme se odreagovávali v přírodě.
Nakrmili jsme postupně nejen sebe, ale také
kapry a oslici Babetu, která nás za kousek tvrdého chleba a trávy „oblízla“ svým jazykem.
Když byly všechny žaludky najezené k prasknutí, vyrazili jsme zpět lesem na internát.
Byl to bohužel výlet poslední a nejenom proto,
že se blíží konec roku, ale také proto, že se
náš krásný internát uzavře z důvodu malého
počtu žáků.
Bylo to velmi příjemně strávené čtvrteční odpoledne s našimi posledními žáky na DM.
Vychovatelky DM
Iva Jirsová a Jitka Slámová

Absolventi ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Vodácký kurz
Opět po roce se vydali žáci ze Živnostenské
školy v Kynšperku nad Ohří, pod vedením
zkušených instruktorů, zdolat řeku Ohři na týdenní plavbě z Kynšperka do Karlových Varů.
Zpočátku slunečné počasí vystřídal ke konci
týdne déšť. Přesto si všichni užili hodně legrace a odnesli si spoustu nezapomenutelných
zážitků.
JM
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Letošní školní rok ukončilo v Základní umělecké škole svým absolventským koncertem,
divadelním představením a závěrečnou výtvarnou prací 17 žáků z oboru hudebního, dramatického a výtvarného.
Divadelníci uspořádali v místním kině své
představení, hudebníci a výtvarníci se představili v sále školy výstavou svých prací a koncertem absolventů.
Všechny jejich výkony byly báječné a posluchači se přesvědčili, že je to baví.
Ráda bych jim popřála další krásná léta
s uměním, které si vybrali a v nadcházejícím
čase krásné prázdniny.

Všem učitelům přeji také krásné prázdniny,
myslím, že si je opravdu zaslouží.
Karbulová Zdeňka
ředitelka školy
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Regionální přehlídka dechových orchestrů

Regionální přehlídka dechových orchestrů

Moderátor pan Petřík, starosta Ing. Svoboda

Majoret ZŠ Kynšperk

Majoret ZŠ Kynšperk

Nejmenší majoret s pí. Kubisovou a Trefilovou

4. Regionální přehlídka dechových orchestrů
Dne 9. 6. 2012 pořádala Základní umělecká
škola Kynšperk nad Ohří ve spolupráci s MKS
Kynšperk nad Ohří již 4. Regionální přehlídku
dechových orchestrů.
Program přehlídky zahájily majoretky ZŠ Kynšperk nad Ohří pod vedením paní Kubisové
a Trefilové.
Svůj program předvedly orchestry z Tachova, Toužimi, M. Lázní se svými mažoretkami
a jako host k nám přijel orchestr „TREMOLO“
z Třemešné, jehož dirigent Dalibor Bárta je bývalý učitel naší „zušky“.

Celý dopolední program byl poskládán z krásných melodií, báječných výkonů mladých muzikantů a mažoretek.
Ráda bych poděkovala Městu Kynšperk nad
Ohří za finanční podporu, organizátorům a pořadatelům za hladký průběh přehlídky a těm
divákům, kteří přišli, za jejich přízeň.
Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří.

Orchestr Toužim

Orchestr z Tachova
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Orchestr z Tachova + majoretky

Zpěvák z Toužimi
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Různé

Různé

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
pro vás připravilo akci

ARABELA TEAM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Majoret z Toužimi

Orchestr Mariánské Lázně

FOTBALOVÝ ZÁPAS SE ZNÁMÝMI HERCI,
KTEŘÍ SE UTKAJÍ S MÍSTNÍM VÝBĚREM
Účinkující: Pavel Trávníček, Kamil Emanuel Gott, Mojmír Maděrič,
Jaroslav Sypal, Libor Petrů, Zdeněk Srstka, Pavel Kožíšek,
Michal Gulyáš, Michal Hudček, Ilona Větrovská a další…

neděle 26. srpna 2012 od 15.00 hod.
na sportovišti v Kynšperku nad Ohří
Orchestr M. Lázně s majoret

Taneční orchestr Tremolo z Třemošné

Poděkování
Dne 9. června proběhly tradiční letní slavnosti
města v areálu městského sportoviště.
Alespoň v krátkosti bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.
V první řadě Správě majetku a technickým
službám města Kynšperk nad Ohří, Městu Kynšperk nad Ohří, obvodnímu oddělení Policie
ČR, městským strážníkům. Zvláštní poděkování patří našim hasičům za pomoc při zajištění
bezpečnosti a pořádku v průběhu slavností.
Za krásná vystoupení děkujeme mažoretkám základní školy, jejich uměleckým vedoucím, učitelkám z mateřských školek a jejich dětičkám, bez
kterých by se žádné letní slavnosti neobešly.
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Za materiální podporu děkujeme ZKD Sušice.
K dobré náladě přispěl i výkon moderátora
Davida Petříka, za což mu též patří dík.
Děkujeme také Jiřímu Vydrovi za zapůjčení
pódia a ozvučení celé akce.
A na závěr bych chtěl také poděkovat všem
obyvatelům města za jejich shovívavost
a za to, že se přišli podívat a svou účastí podpořili nemalé úsilí celého realizačního týmu.

prodej vstupenek na místě
vstupné 40 Kč, děti do 12 let zdarma
• chcete se podívat na pořádný fotbal?
• chcete kromě fotbalu vidět celebrity v doprovodném programu plném
písniček v podání: Kamila Emanuela Gotta, Pavla Trávníčka,
Moniky Fialkové, Mojmíra Maděriče a dalších…
• o kouzelnické vystoupení se postará Pavel Kožíšek
• děti si také užijí spousty legrace a soutěží za skvělé ceny
• stánkový prodej bude zajištěn

Za MKS Ing.Vladimír Palík
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Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 13. června 2012
upravená verze
č. 214
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. bere na vědomí
Zprávu o stavu společnosti Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r. o. k 25. 5. 2012
předloženou jednatelem této společnosti
na základě usnesení RM č. 80 ze dne 7. 3.
2012. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 215
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
zprávu o finanční situaci Města Kynšperk nad
Ohří.
č. 216
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Kynšperk nad
Ohří a Správou majetku spol. s r. o., Chebská
697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 25233556,
na činnosti – čištění a úklid města včetně zimní údržby, provozování a údržba veřejného
osvětlení, pomníků, kašen a věžních hodin,
provádění výzdoby města, správa a údržba
komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících v majetku města, svoz komunálního odpadu a správa a údržba veřejné zeleně
ve městě včetně souvisejících technických zařízení na II. pololetí 2012, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
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č. 217
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
a) změnu rozpočtu na rok 2012 rozpočtové opatření č. 3a. Rozpočtové příjmy se nemění a rozpočtové výdaje se navyšují o 1 300,00 tis. Kč.
Rozpočtové příjmy po úpravě činí 52 164,41 tis.
Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 59 103,44
tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – navyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 1 300,00 tis. Kč. Změna stavu
na bankovních účtech po úpravě činí 1 043,03
tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
č. 218
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2012/Rada města,
vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2012 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
č. 219
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s navýšením poplatku za krátkodobý pronájem smuteční síně o daň z přidané hodnoty od
01. 07. 2012 a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení
jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o.
č. 220

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
možnost stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou
vyhláškou.

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
zapojení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
města Kynšperk nad Ohří do soutěže „Dobrovolní hasiči roku 2012“ a

č. 221
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výši výdajů a příjmů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011,

2. pověřuje
Boženu Nývltovou, DiS. zajištěním potřebných
materiálů a přihlášením jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří
do soutěže.

2. bere na vědomí
zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru připravit návrh
možné změny výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a předložit jej na jednání rady města
do 26. 9. 2012.
č. 222
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
odpis pohledávek místních poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů XXX a místních poplatků za psy XXX
dle jmenného seznamu, který tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení.
č. 223
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
odpis pohledávek nezaplacených pokut uložených v rámci přestupkového řízení ve výši
XXX dle jmenného seznamu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
č. 224

č. 225
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na výrobu Kynšperského zpravodaje mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupeném starostou Ing. Tomášem Svobodou a společností
AZUS Březová, s.r.o., U Přádelny 88, 357 03
Svatava, zastoupenou jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Benešovským a
2. pověřuje
starostu podpisem výše uvedeného dodatku
č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
č. 226
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a:
a) společností SUPtel, a.s., Hvožďanská 3,
148 01 Praha 4, IČ:25229397 pro provedení
opravy porušeného kabelu společnosti Telefonica O2 na p.p.č. 911/1 a 757/3 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří,
b) Společenstvím Zámečnická 100-102 Kynšperk
nad Ohří pro provedení sanace spodní části obytného domu č.p. 100-102 na p.p.č. 471/1 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří,
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2. souhlasí
se stavbou na pozemku ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří:
a) sanace spodní části obytného domu č.p.
100–102 v majetku Společenství Zámečnická 100-102 Kynšperk nad Ohří, realizovanou
společností Správa majetku Kynšperk nad
Ohří s.r.o., Chebská 697, Kynšperk nad Ohří,
IČ:26324547,
b) přípojky elektrické energie, přípojky pitné
vody, srážkové vody a sjezdu na p.p.č 772/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří k budoucímu RD
XXX,
se stavbou na pozemku žadatele:
a) nového rodinného domu stavěného XXX
na p.p.č 772/10 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a vybudováním sjezdu, přípojky elektrické energie,
vody a kanalizace srážkové vody, splaškové
kanalizace a žumpy na p.p.č 772/10 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří k RD a
3. pověřuje
starostu podpisem smluv a souhlasů.
č. 227
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
A) delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 22.6.2012, která bude jednat o těchto
záležitostech:
1) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu
majetku společnosti,
2) projednání a schválení vyúčtování vodného
a stočného za rok 2011,
3)
roční
účetní
závěrka
společnosti
k 31.12.2011,
4) zpráva dozorčí rady společnosti,
5) schválení roční účetní závěrky společnosti
k 31.12.2011,
6) uzavření dohody o investicích s VOSS,
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jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a
B) uložit mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení vyúčtování vodného a stočného
za rok 2011,
- o schválení roční účetní závěrky společnosti
k 31.12.2011,
- o schválení dohody o investicích s VOSS.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
č. 228
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) výjimku z čl. 2 odst. 6 „Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu v bytovém domě
v ulici J.K.Tyla čp. 882 v Kynšperku nad Ohří“,
b) výjimku z čl. 3, bodu 3 „Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu v bytovém
domě v ulici J.K.Tyla 882 v Kynšperku nad
Ohří“ XXX ,
c) přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří
do nájmu XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření nájemní smlouvy.
č. 229

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře 285 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. 230
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 86/1 (trvalý
travní porost) o výměře 5041 m2 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 231
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1347
(trvalý travní porost) o výměře 285 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. 232
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 1347 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne

02.11.2009 uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,
b) pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře 320 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou
od 15.06.2012 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody o ukončení nájemní smlouvy
a nájemní smlouvy.
č. 233
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 smlouvy č. 87/2010
(před přečíslováním č.147/2004) o zařazení
do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří, společnosti
Výroba oken s.r.o. Nádražní 617, Kynšperk
nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek č.1 smlouvy k podpisu starostovi města.
č. 234
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) návrh jednatele společnosti THERMO
HOUSE s.r.o., stavební společnost, IČ
2641387 se sídlem Nádražní 544, 356 01
Sokolov, na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě a smlouvě budoucí kupní uzavřené
dne 10.3.2011 a
b) právní stanovisko Advokátní kanceláře Šendera – Čihák k navrženým změnám ve smlouvě a
2. ukládá
starostovi města, vzhledem k návrhu podstatných změn ve smlouvě, jednat s jednatelem
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Usnesení

Různé

společnosti Thermo House, s.r.o. a řešit požadavky, které dle právního stanoviska AK Šendera – Čihák neodpovídají původnímu záměru
města a nejsou pro město výhodné.
č. 235
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru XXX společnosti
ZEUS o.s., Kamenná 13, 350 02 Cheb, IČ:
22909311, DIČ: CZ22909311 za pořádání
skateboardových závodů v rámci Slavností
města Kynšperk nad Ohří a

2. pověřuje
starostu podpisem darovací 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 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.“

Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje
Jsme nevládní nezisková organizace – občanské sdružení, působící v Karlovarském kraji
se stálými pobočkami v Karlových Varech,
Sokolově a Chebu. Poskytujeme především
ambulantní a terénní sociální služby zdravotně
postiženým bez rozdílu věku a seniorům.
Nejdůležitější placenou službou jsou služby
osobní asistence. Službu zajišťují zkušení pracovníci v sociálních službách.
Veškeré informace naleznete též na našich webových stránkách www.sluzbypostizenym.cz.
Poskytujeme především ambulantní a terénní sociální služby zdravotně postiženým bez
rozdílu věku a seniorům, kteří potřebují pomoc
druhé osoby, aby mohli žít samostatným, dů-

stojným a plnohodnotným životem ve svém
domácím přirozeném prostředí (pomoc při
zvládání běžných úkonů péče, při osobní hygieně, při zajištění stravy, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, při zajištění osobních záležitostí, úklid, vaření apod.)
Kontakt:
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Rokycanova 1756
356 01 Sokolov
Tel.: 352 628 788, 602 340 482
E-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
www.sluzbypostizenym.cz

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří
    Usnesení z jednání Rady města konaného 16. 5. 2012 a 30. 5. 2012 si můžete přečíst na
    internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Různé

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

Různé

V měsíci červenci 2012 oslaví své
narozeniny členky SPCCH paní
Pšeničková Miluše
Maurerová Anna
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

Červencová noční obloha nad Kynšperkem
V červenci uvidíme na obloze převážně letní
souhvězdí. Červencové noci jsou krátké, hvězdy začínají být vidět až kolem 22 h, koncem
července 21 h letního středoevropského času.
Za večerního soumraku svítí nad západem
Arkturus, nejjasnější hvězda souhvězdí Pastýře. Nad severozápadem se rozkládá Velký
vůz, který postupně klesá k severnímu obzoru.
Vysoko kolem zenitu se objeví hvězdy Letního
trojúhelníku: Vega ze souhvězdí Lyry, severněji slabší Deneb ze souhvězdí Labutě a o něco
dál směrem k jihu Altair ze souhvězdí Orla.
Nízko nad jižním obzorem je vidět Štír s jasnou hvězdou Antares. Tento stav se do půlnoci
příliš nezmění. Letní trojúhelník svítí stále vysoko v nadhlavníku. Vrcholí také cirkumpolární
souhvězdí Cepheus. Po půlnoci zapadá Štír
a nad jižním obzorem vrcholí Střelec. Ve druhé
polovině noci postupně klesá k obzoru Arkturus. Na východní polovině oblohy postupně
stoupá nad obzor Pegas a Andromeda, severně od Andromedy potom Cassiopeia. Nízko na jihovýchodě můžeme spatřit souhvězdí
Kozoroha tvořené slabšími hvězdami a o něco
východněji od něj Vodnáře. Pokud bude jasno
až k obzoru, můžeme vidět i vycházející hvězdu Fomalhaut ze souhvězdí Jižní ryby. Kolem
4. hodiny ranní, kdy se začíná rozednívat, se
nad východním obzorem objeví vycházející
podzimní a některá zimní souhvězdí.
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Měsíc, který poměrně rychle „křižuje“ oblohu,
může zakrýt nejen Slunce (v tom případě nastává zatmění Slunce), ale mnohem častěji
zakryje některou hvězdu, občas také nějakou
planetu. Zákryty hvězd nejsou příliš nápadné
úkazy. Případy, kdy se za Měsícem skryje
opravdu jasná hvězda (aby byl úkaz přitažlivý
i pro pozorovatele bez dalekohledu), nastávají
jen výjimečně. Z jasnějších hvězd může Měsíc zakrýt například hvězdu Aldebaran v souhvězdí Býka, Regula ze souhvězdí Lva, hvězdu Antares ze souhvězdí Štíra. Zajímavějším
úkazem z pohledu běžného pozorovatele,
spoléhajícího se pouze na svůj zrak či malý
dalekohled (triedr), jsou zákryty jasných planet Měsícem.

Začátek úkazu:
Největší fáze úkazu:
Konec úkazu:
Východ Slunce:

03 h 35 min 32,1 s SELČ
03 h 57 min 56,0 s SELČ
04 h 21 min 04,4 s SELČ
04 h 58 min SELČ

Další úkazy: 3. 7. ve 20 hod - Měsíc v úplňku,
5. 7. - Země nejdále od Slunce, 12. 7. v 17 hod
- Venuše jako Jitřenka dosahuje maximální
jasnosti, 15. 7. před 3.hod - Měsíc v konjukci
s Jupiterem, 14. - 16. 7. ráno nad východním
obzorem - seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru, Aldebaranu a hvězdokupy Plejády.
22. 7. v 11 hod vstupuje Slunce do znamení

Slunce 10,6° pod obzorem
Slunce 5,6° pod obzorem

Lva, 24. a 25. 7. - seskupení Měsíce, Marsu
a Saturnu nad západním obzorem po západu
Slunce, 28. 7. - maximum meteorického roje
Akvarid, 30. 7. ráno opět velké seskupení
planet, Měsíce a hvězd (viz. 14. - 16. 7.)
Všem Lvům a Lvicím přeji krásné narozeniny
JBenda Pavel

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ PŘESTAVBY
BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ.

Zákryt planety Jupiter Měsícem: 15. 7. 2012
Dne 15. července 2012 - v ranních hodinách
- zakryje Měsíc největší planetu Sluneční
soustavy, obří planetu Jupiter. Úkaz bude viděn nad východním obzorem a bude se odehrávat v souhvězdí Býka. Ve vzdálenosti asi
6° od Měsíce spatříme i jasně zářící planetu
Venuši. V případě dobrých pozorovacích podmínek by mohly být viditelné i zákryty čtyř
nejjasnějších (galileovských) měsíců planety
Jupiter (Io, Europa, Ganymed, Kallisto).
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Skauti

Kultura

Skautské krajské závody světlušek a vlčat

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Připravujeme

O víkendu od 18. – 20. května 2012 proběhly
v Aši krajské závody světlušek a vlčat. Naše
skautské kynšperské středisko Lípa rozhodně
nechybělo. Celý závod byl naplánován od pátku až do neděle, přičemž závod samotný probíhal v sobotu celý den. V závodě reprezentovaly Kynšperk dvě hlídky. Jedna hlídka světlušek
v čele s Maruškou R. a jedna hlídka vlčat, které velel David K. Soutěžilo se nejen ve znalostních disciplínách, jakými jsou např. první
pomoc, poznávání fauny a flory našich lesů,
ale i v disciplínách, které prověřily fyzickou
připravenost závodníků. Zajímavými disciplínami pak bylo např. zvládání krizových situací
– účast při dopravní nehodě, cizí opilý člověk
atd. Celá akce probíhala v novém sportovním
centru Háj v Aši. Děti tak měli spoustu možností užít si volný čas i v momentě, kdy nebyly
zrovna na trati. Nejpopulárnější byl minigolf.

sobota 4. - 31. 8. ve výstavní síni Panský dům

středa 5. – 27. 9. ve výstavní síni Panský dům

Jan Saudek

„Pastelem pro radost”

- výstava olejomaleb a fotografií

Gerhard Kuhla
- výstava obrazů

středa 26. 9. v 19.00 hod. v kině

,,Večer hudby a poezie”
- recitace Bára Štěpánová

Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci našeho střediska i města. Také děkujeme oddílovým vedoucím za přípravu dětí
na závody a vůbec za přípravu dětí na život
v dnešním světě.

A výsledky? Naše děvčata skončila na překrásném druhém místě z dvanácti hlídek
a chlapci obsadili šesté místo z deseti chlapeckých hlídek – takže výsledky skvělé!

Ti starší vyrazili o prodlouženém víkendu
na vandr do Českosaského Švýcarska. Skauting zkrátka nabízí smysluplné využití času
všem věkovým generacím.
Sm
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Knihovna

Městská knihovna

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

Půjčovní doba v době letních
prázdnin:
Pondělí: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 18.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 18.00

Různé

Romány pro ženy:
Bagshawe, L. - Osud, Callen, G. - Lekce svádění, Fallon, J. - Ve stínu sestry, Kaye, R. - Dobré
ráno, lásko, Körnerová, H. M. - Heřmánkové
údolí, Kleypas, L. - Místo v životě, Keleová-Vasilková, T. - Lži, Long, J. A. - Kráska a špion

Naučná literatura:
Lukáčová, M. - Mámo, táto tvořte se mnou,
Kropáčková, J. - Budeme mít prvňáčka, Toušlová, I. - Toulavá kamera (14), Pejčoch, I. - Vojáci na železné oponě, Minulostí Západočeského kraje XLVI,

Novinky pro dospělé:
Jakoubková, A. - Manžel, který štěká, taky
kouše, Hindenberg, G. H. - Čarodějnice
z Gushiegu, MacLean, S. - Seznam skandálních snů, Hilderbrand, E. - Naboso, Hájková,
V. - Pes ve městě, Longinová, H. - Kukačky,
McNab, A. - Agresor, Vaňková, L. - Domeček
na Vesuvu, Obermannová, I. - Vznášedlo, Bahramí, A. - Oko za oko, Pawlowská, H. - Až
se mě dcera zeptá, Forstchen, W. R. - Vteřinu
poté, Matthews, C. - Jediná cesta vede nahoru

Historie:
Scott, H. S. - Královský dar, Sidebottom,
H. - Římský válečník, Ranney, K. - Vynucený
sňatek, Beverley, J. - Rebelův návrat, Schröder, M. R. - Strážci moci, Horáková, N. - Brněnské nevěstky, Small, B. - Pouta vášně

Pro děti:
Kawuloková, J. - Rozbité vánoční sny, Steinhöfel, A. - Rico, Oskar a přízraky, Buckley, M.
- Zmatené stopy, Ševčíková, J. - Písně lásky
s vůní dálek, Dessen, S. - Ukolébavka, Kinney, J.- Deník malého poseroutky - Ponorková
nemoc
Přejeme krásné léto s knihou!!
Za knihovnu Irena Zolotarová

1. úspěchy Gorin Kynšperk v roce 2012
Zahájení závodní sezóny Shinkyokushin karate v roce 2012 se uskutečnilo v Sokolově dne
21. 4. 2012, kde proběhlo 3. kolo Ligy mládeže v kumite a Soutěž nováčků a juniorů, kterou jako již tradičně zorganizoval místní oddíl
Kamikaze Sokolov.
Náš kynšperský oddíl Shinkyokushin karate
Gorin pod vedením trenéra Jaromíra „Stanyho“ Stanka, postavil na tatami 3 závodníky.
Michaelu Kunzovou, Jakuba Košatu a Tomáše Suchopára a nikdo z našich borců neodjel
domů bez úspěchu. Míša startovala v kategorii ženy a obsadila 1. místo, Jakub startoval
v kategorii junioři - 70 kg, kde se probojoval
těžkou konkurencí k 3. místu a Tomáš v kategorii muži + 90 kg získal 1. místo.

Našim závodníkům gratulujeme a přejeme
všem další sportovní úspěchy v roce 2012.
Martina Stanko Žofčinová
SKK Gorin Kynšperk n. Ohří

7. sraz volejbalových generací
Ani jsme se nenadáli a už uplynulo dalších
5 let. Před dlouhými třiceti roky začal psát
Jirka Roubínek tradici volejbalových srazů,
na kterých by se potkávali zasloužilí bývalí
hráči a hráčky s těmi současnými i budoucími. Tak i letos 2. června se na kurtech u sportovní haly sešli zástupci těchto generací.

Detektivky a thrilleri:
Olsen, A. - Zabijáci, Rottová, I. - Případ zeleného hadru, Sandford, J. - Pohřbená oběť, Connelly, M. - Pátý svědek, Indridason, A. - Oběť,
Neuhaus, N. - Sněhurka musí zemřít, Stevens,
T. - Lovkyně informací, Child, L. - Poslední sbohem
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Pohříchu mužský volejbal v Kynšperku prakticky zanikl, takže sportovní stránku akce zastupovaly především naše dámy, byť i u nich
převažuje generace pamatující onen 1. sraz
před 30 lety. Doplnilo je pár mužských, přeživších sportovní důchod, protože ti zbylí by
byli na ortopedickou encyklopedii. Přesto se
na kurtech urputně, leč s úsměvem bojovalo
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Různé

Různé

téměř tři hodiny. Následovala společenská
část akce v zimní zahradě kina. Vzpomínalo
se u vybledlých fotek na nevybledlé a krásné
zážitky let dávno minulých, mnohdy i s vlhkým
zrakem. Aby volejbalisté neztuhli zcela, zahráli nám pánové Kunz a Kříž něco od podlahy
i pomalejšího, což zvláště u těch rychlejších
skladeb vyhnalo na parket především naše
děvčata - a bylo se stále na co dívat.
Přece jenom už pokročilá léta u většiny zúčastněných se projevila v tom, že na rozdíl
od dřívějších akcí se šlo před půlnocí do hajan.
Přesto doufám, že za dalších 5 let Jirka Roubínek a Yvetta Milfaitová opět přilákají na 8. sraz
co nejvíce bývalých i současných volejbalistek
a volejbalistů.
Č. Malý

trase. Vyloženou „záludností“ byla třeba záměna pravé a levé strany v itineráři nebo odhad váhy vozidla i s posádkou. Tyto zlomyslnosti organizátorům vracel svižný větřík, který
neustále kácel válce u jízdy zručnosti.
Členové posádek aut se výtečně bavili (mnohá auta i velice vtipně vyzdobili) a již dnes
doufají, že tento jubilejní ročník BOTASu nebude posledním. Kromě zábavy samozřejmě
nesmíme pominout i aspekt soutěživosti, takže zde jsou závěrečné výsledky :
1.místo
Pečinka, Radl, Vojta, Hájek (Skleník)

Botas 2012
V sobotu 26. května již od rána vykukovalo sluníčko a předznamenalo nádherné počasí pro již tradiční akci v ulicích Kynšperku
a na silnicích našeho i okolních okresů. Ano,
opět se jel Botas (Branně Orientační Turistická Automobilová Soutěž), tentokrát jubilejní
a neuvěřitelný 30. ročník.

Vítězná posádka - Skleník

2.místo
Kunz, Stehlík, Urbanec, Kočí (Kašna)
3.místo
Tunega,Tunegová, Fogatošová, Adlofová
Nejlepší navigátor
V. Stehlík
Nejlepší řidič
P. Veselý
Miss Botas 2012
J. Volfová
Zvláštní ocenění
J. Roubínek, organizátor všech 30 ročníků
J. Rozsnyaki, účastník všech 30 ročníků
Obrovský dík kromě organizátorům patří pochopitelně i sponzorům, bez nichž by se
tato náročná akce nemohla uskutečnit: gen.
sponzor fa Prevenkov, dále Město Kynšperk,
MO ČSSD, Hydraulika Košr, Kynšperský Kovošrot, Restaurace Skleník, Kašna, Koruna
a Bílá Labuť, Květinářství Mulders, Květinářství
U Jarky, Obuv Milotová, Sklenářství Maršál,
Papírnictví Fiedlerová, Řeznictví U Krkovičky,
Sanitární technika Kohl, Truhlářství Bárta, Lajka, Lasting s.r.o., Sedlářství Novák, Oriflame
Jitka Fürstová, J. Kratochvíl, J.Březina.
Dík patří i posádkám za účast a boj v duchu
fair play, příští rok snad nashledanou.
Č. Malý

Nejlepší navigátor z 2. posádky

Kobra 11 v pytli
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Organizátoři v čele s pány Žilinou (ředitel závodu), Roubínkem (vrchní rozhodčí), Chalupou a Kovačíkem (vedoucí tratě) přichystali
pro velice pěkný počet 24 posádek spoustu
zábavných i složitějších soutěží v průjezdních kontrolách. Účastníci např. museli běžet
100 m se zátěží a následně trefit ze vzduchovky terčíky, pálili z obřího praku nebo skákali
v trojicích v jediném velkém pytli po určené

ZKO Kynšperk nad Ohří č. 201
8. ročník Voříškiády se konal 12. května 2012.
Pochvalu mají všichni páníčci, kteří i v chladném počasí měli chuť závodit a věnovat se
svému čtyřnohému kamarádovi celé dopoledne. Díky sponzorům, kteří přispěli věcnými
i peněžními dary, byl odměněn každý soutěžící. Voříškiáda byla rozdělena na dvě kategorie, děti a dospělí. Pes společně se svým
pánem zdolával různé překážky a diváci se

krásně bavili. Po ukončení soutěží byla ukázka Agility členů našeho ZKO a po ukázce byla
volba nejkrásnějšího voříška 8. ročníku Voříškiády 2012, kterého si vybrala porota složená
z diváků. Odměněn byl také nejstarší a nejmladší pejsek a největší a nejmenší pejsek
Voříškiády. Všichni byli úžasní a těšíme se
na další ročník.
Více na www.zko-kynsperk.webnode.cz
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Různé

Dítě:
1. Květa Mikšovská a Rita
2. Anna Radlová a Tulík
3. Jakub Holub a Blacky

Různé

Nejkrásnější voříšek Voříškiády
2012:

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

1. Anna Kábová a Eby
2. Šárka Murinová a Max
3. Anna Radlová a Tulík

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 nízkoenergetického RD 1+4 v Kynšperku n/O. cena: 3.250.000,-Kč

Prodej bytu 1+3 v Kynšperku, J. Jiskry, přízemí, cena: 590.000,-Kč
Prodej bytu 1+1 v Kynšperku, U Pivovaru, 4.patro, cena: 320.000,-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

Dospělí:
1. Josef Holub a Marvin
2. Hana Bencová a Enzo
3. Nikola Hesová a Lady

Voříškiáda 2012 volba pejska
∙ nejmenšího
Gucci – Nikola Hesová
∙ největšího
Max – J. Pohlmannová
∙ nejmladšího
Blacky – Jakub Holub
∙ nejstaršího
Tulík – Anna Radlová

ZKO Kynšperk č.201
Sportovní kynologie není jen poslušnost, obrana a stopy, ale i různé psí sporty a výstavy.
Na kynšperském cvičáku máme 1x týdně agility, kde jsme v začátcích, ale již máme několik úspěchů. Někteří naši členové dělají dobré
jméno našemu kynologickému klubu i na poli
výstavním a také v jiných psích sportech např.
Coursing – Cattle dog cup 26.5.2012 – Armani
Brave Drover - kat. puppy – 1. místo a Archie
Brave Drover – kat. puppy – 3. místo - psovod
M. Joura.

A co je to ten coursing ?
Lenka Jourová ZKO Kynšperk
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Dlouhou dobu před vznikem chrtích dostihů se
plemena chrtů v různých oblastech používala

k lovu zvěře pomocí zraku a také se hodnotili
a vysoce cenili nejlepší psi. Tyto lovy (nejčastěji na malou zvěř – králíky a zajíce) se staly
poprvé v Anglii sportem s pevnými pravidly,
svými hrdiny, sázkami, rozhodčími, diváky …
zkrátka vším, co ke každému sportu patří. Takto postupně z praktického využití chrtů jakožto
loveckých psů vznikl sport zvaný hare-coursing a rozšířil se všude tam, kde byli známi
britští chrti – greyhoundi, zejména do USA.
Po druhé světové válce ale byly nutné změny – jednak se upustilo od lovu živých zajíců,
což dnes již považujeme za nehumánní (některé tradiční závody hare-coursingu v Británii a Irsku jsou stále přes protesty aktivistů
i veřejnosti pořádány) a také bylo nutno učinit opatření zvyšující bezpečnost psů a jejich
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Lenka Jourová ZKO Kynšperk za pomoci
informací od Czech Coursing Clubu.

Hledáme nové
obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu

hotovost až do domu
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Armani 1. místo a Archie 3. místo - puppy

na dobu 8 a 13 měsíců

Trať by měla být členitá, pohyb návnady klikatý a nevyzpytatelný, velmi atraktivní jsou různé přírodní překážky a záludnosti a psi by měli
prokázat své lovecké schopnosti, jak fyzické,
tak duševní. Startují dva, výjimečně tři psi a měli
by spolupracovat při tomto imitovaném lovu
tak, aby jim „zajíc“ pomocí rychlé kličky neunikl.
Obvykle jeden pes pronásleduje „zajíce“ přímo
a druhý podle charakteru prostranství vsadí
na jednu stranu a snaží se zajíci nadběhnout,
někdy běží psi s dostatečným rozestupem vedle
sebe a zajíce se snaží udržet přesně mezi sebou.
Hodnotí se, jak dobře se umí chrti zorientovat

měsíční splátky

Armani 1.místo - v puppy

až 5O OOO Kč

v terénu a využít jej, jak dobře spolupracují se
sparing-partnerem a jak rychle a dobře dokáží reagovat na změny směru běhu „zajíce“.
Na trati dlouhé 500 – 700 metrů se také dobře
prokáže, zda je pes ve výborné kondici, dostatečně rychlý, vytrvalý a zdatný. Někdy se
stane, že chrt ztratí návnadu z dohledu, případně upadne, potom se vysoce cení, když chrt
i přes nepříznivé podmínky stále hledá návnadu
a prokazuje tím svou velkou chuť štvát. Závodníci mají speciální dostihové náhubky, ale vždy
je nepřípustné agresivní chování vůči sparing-partnerovi během běhu, které by mělo vždy
vyústit v diskvalifikaci psa. Vidíme tedy, že je
rozhodčími hodnocena nejen rychlost, ale také
inteligence, chuť štvát, vytrvalost a hbitost.
Původně vznikl lure-coursing jen pro chrty, ti
jsou pro něj nejlépe vybaveni, nicméně chuť
lovit střapeček mají psi prakticky všech plemen a v České republice se mohou všichni
coursingu účastnit. Nejsou sice tak rychlí jako
chrti, ale často běhají velice dobře a s maximálním nasazením. Proto je velká spousta majitelů psů, kteří si coursing oblíbili, psy velmi
baví a hlavně unaví a většinou se koná v přírodě v pěkném prostředí
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kontrolu během závodu. A tak se díky skupině
milovníků chrtů a zejména pana Lyle Gillete
v USA rozšířil lure-coursing – pokud možno co
nejlepší napodobení lovu zajíce pomocí umělé návnady, navijáku a systému kladek. Tento
sport je velmi oblíbeným v USA i většině zemích Evropy s delší historií chovu chrtů (Německo, Francie, Itálie, skandinávské země)
a někde jej chovatelé vnímají jako aktivitu
rovnocennou výstavám i klasickým dostihům,
případně mají stejnou váhu jako zkoušky loveckých psů.

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

Různé

Stačí jednou zavolat!

Různé

PŘÍMÉ PŘENOSY Z OLYMPIJSKÝCH HER 2012

XXX. LETNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY
od 26. července 2012 do 12. srpna 2012
od 8 – 20 hodin v kině v Kynšperku nad Ohří
Na hrách XXX. olympiády se bude soutěžit ve 29 sportovních odvětvích

Olympijské hry, které se v Londýně uskuteční v
červenci a srpnu, budete moci sledovat online
v sále kina v Městském kulturním středisku
v Kynšperku nad Ohří. Určitě si nenechte ujít
možnost sledovat tyto přímé přenosy na velkém
plátně v kině.

• Občerstvení bude zajištěno
z restaurace Skleník
• Na sále je přísný zákaz kouření

vstup zdarma
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
tel: 352 683 085
www.kynsperk.cz
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