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Vernisáž

ZDARMA

Různé

Z města

Oznámení o době a místě konání voleb
pro „Volbu prezidenta České republiky“ konanou
ve dnech 11. 1. 2013 a 12. 1 .2013; případné druhé
kolo ve dnech 25. 1. 2013 a 26. 1. 2013
Starosta města Kynšperk nad Ohří podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

Mikuláš - ZŠ

Mikuláš - ZŠ

1. Volba prezidenta České republiky se
uskuteční ve dnech:
11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
12. 1. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin;
Případné druhé kolo ve dnech
25. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
26. 1. 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

MŠ Školní

MŠ Školní

MŠ Školní

MŠ Zahradní

Mikuláš ve městě

Sběr víček pro Lucinku

2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří,
Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří, je určena
pro voliče podle místa trvalému pobytu v ulicích:
- Hornická
- Nádražní
- Okružní od čp. 447 včetně
- Pionýrská
- Pobřežní
- Pochlovická
- Sokolovská od čp. 248 včetně, směr na Sokolov
- Staré náměstí
- Truhlářská
- U Pivovaru čp. 357 - 364
- Chotíkov
- Liboc
- Dolní Pochlovice
- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, je pro voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:

- Dlouhá
- Františka Palackého
- Jana A. Komenského
- Jana Žižky
- Malá Ulička
- Maxima Gorkého
- Mistra Jana Husa
- Na Hrázi
- Na Příkopech
- náměstí 5. května
- náměstí Míru
- Okružní do čp. 446 včetně
- Petra Bezruče
- Pod Domovem
- Slepá
- Sokolovská do čp. 247 včetně, směr na Sokolov
- Strmá
- Svatopluka Čecha
- U Pivovaru čp. 355 - 356
- V. B. Třebízského
- Zámecká
- Zámecký Vrch
- Zámečnická
- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří,
Náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, je pro
voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:
- Antonína Dvořáka
- Bedřicha Smetany
- J. K. Tyla do čp. 444 včetně, směr náměstí SNP
- Jana Nerudy
- Josefa Suka
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- Krátká
- náměstí SNP
- Vítězslava Nováka
- ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
Střední živnostenská škola Sokolov - budova
učiliště Kynšperk nad Ohří, Školní 764, je pro
voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:
- Aloise Jiráska
- Boženy Němcové
- Havířská
- Heydukova
- Chebská
- J. K. Tyla od čp. 445 včetně, směr na náměstí SNP
- Jana Jiskry
- Jiřího z Poděbrad
- K. Havlíčka Borovského
- Knoflíkova
- Křižíkova
- Miroslava Tyrše
- Mládeže
- Pod Lesem
- Potoční
- Prokopa Holého
- Příčná
- Školní
- Štěpánská
- Tyršova
- U Pivovaru čp. 353 - 354
- U Tavírny

Z města

-

Úzká
Zahradní
U Finků
Jiráskova
Pod Hřbitovem

- ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
Ubytovna vězeňské služby Kynšperk nad
Ohří, část Zlatá 52 pro voliče podle místa svého trvalého pobytu v částech obce:
- Zlatá
- Štědrá
- Kamenný Dvůr
- Dvorečky
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu umožněno hlasování.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta města

Dotace v roce 2012 a 2013
V září loňského roku se uskutečnila poslední akce v rámci dotovaného projektu „10 let
spolupráce Kynšperk nad Ohří –Himmelkron“.
Závěrečné vyhodnocení a žádost o proplacení
byla předložena v listopadu 2012 na regionálním pracovišti EUREGIA EGRENSIS v Karlo-
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vých Varech. Celkové náklady projektu jsou
16 tisíc EUR, zažádáno bylo dle schváleného
projektu o 13 tisíc EUR.
V listopadu byly také ukončeny restaurátorské
práce na druhé etapě restaurování hlavního
oltáře a sochy sv. Jana Nepomuckého v kos-

tele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku
nad Ohří. Náklady na restaurování hlavního oltáře činily v roce 2012 497 tisíc korun,
od ministerstva kultury ČR jsme obdrželi dotaci ve výši 206 tisíc korun. Náklady na sochu
sv. Jana Nepomuckého činily 113 tisíc korun
a od Karlovarského kraje jsme obdrželi příspěvek ve výši 40 tisíc korun.
Od Karlovarského kraje jsme rovněž obdrželi příspěvek na opravy a údržbu cyklostezek
v okolí Kynšperka nad Ohří. Příspěvek činil
91 tisíc korun, celkové náklady byly 122 tisíc
korun. V rámci této akce proběhly opravy a nátěry jednotlivých dřevěných prvků – posezení,
info tabule a stojany na kola - na jednotlivých
stanovištích cyklostezek.
V roce 2013 chceme opět pokračovat v restaurátorských pracích na hlavním oltáři a bočních
oltářích kostela. Žádost o dotaci na boční oltář
Panny Marie byla již podána na Karlovarský
kraj a začátkem roku 2013 zažádáme u ministerstva kultury ČR o dotaci na třetí a tím i poslední etapu restaurování hlavního oltáře.

Dále budeme opět žádat Nadaci ČEZ o dotaci
na zřízení dětského hřiště a o dotaci na rekonstrukci komunikace v Liboci prostřednictvím
organizace MAS Sokolovsko.
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Střípky z majetkového odboru
Jelikož se již v prosinci nezajišťovaly žádné
větší akce v terénu, věnovali jsme se přípravě
projektů na rok 2013 a záměrům na investice.
Vycházíme ze seznamu akcí, které je potřeba ve městě uskutečnit. Tento seznam je již
několik roků předkládán radě města k výběru
staveb v daném roce.
Jednou z akcí, která je připravována zatím projekčně, je rekonstrukce ulice Úzká. Vzhledem
k tomu, že není známo podloží stávající štěrkové komunikace, zajistili jsme ještě v polovině
prosince vykopání sondy, dle které odborník geolog doporučí projektantovi případná potřebná
opatření na uložení drenážního systému.

Pracovníci MO se rovněž zabývali prodloužením platnosti povolení na vyhrazená parkovací
místa (VPM) na rok 2013. Zatím si do poloviny
prosince neprodloužili VPM pouze tři žadatelé
z lokality U Pivovaru.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje
tří 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.

Prodej:
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m2
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1041 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

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

- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
222 v ulici Mistra Jana Husa, Kynšperk nad
Ohří o výměře 12,00 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
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Gratulujeme
Eva Knížová
matrikářka

Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Poděkování

Vítání občánků
Dne 22. listopadu 2012 se uskutečnila tradiční
malá slavnost k příležitosti vítání nových občánků Města Kynšperk nad Ohří. Této třetí
letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 15 dětí
společně s rodiči i svými příbuznými, kteří
zaplnili obřadní síň. Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské
školy - Školní.
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda obohatil
slavnost svým projevem. Na závěr upřímně
poblahopřál maminkám k této radostné události, předal kytičku, malou upomínku na dnešní den a památníček.Slavnostní atmosféra
byla zvěčněna fotografem i do pamětní knihy.
Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme
za příjemně prožité chvilky.

Novými občany Města Kynšperk nad Ohří se
stávají: Lucie, Eliška, Sofie, Adam, Matyáš,
Vilma, Michal, Darina, Maxim a Barbora.

Moc děkujeme sponzorovi z Kynšperka nad
Ohří, který nám v měsíci listopadu pomohl
s nákupem knih.
Zakoupil pro nás 25 knih „Neobyčejná dobrodružství“. Prodej knih zajišťovala paní Jiřina
Laubendorfová z Lokte, které také děkujeme
za zprostředkování.
Tyto knihy předá mateřská škola na rozloučenou našim předškolákům při odchodu z mateřské školy na konci školního roku.

Poděkování patří:
- firmě GPH, spol. s r.o., Elektrotechnický závod, Okružní 836, Kynšperk nad Ohří

Mgr. Vlastimila Prchalová
ředitelka MŠ

Přejeme velkou kopu zdraví, štěstí, úspěchů
a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským
úsměvem neboť není většího štěstí, než je
úspěch svého dítěte.
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Jana Tomsová - osobností Karlovarského kraje
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 byla Jana Tomsová vyhlášena osobností Karlovarského kraje v oblasti kultury a služeb veřejnosti pro rok 2012.
Jana Tomsová pracuje v současné době jako
vedoucí Domu dětí a mládeže Základní školy
Kynšperk nad Ohří. Organizuje a připravuje
pro děti zájmovou činnost, řídí činnost zájmových kroužků na škole a pořádá letní tábor pro
děti nejen našeho města, ale i nejbližšího okolí. Nadále pokračuje v přípravě dívek na soutěž
Dívka roku. Jen málokdo ve městě ji nepotkal
v roli fotografky. Jen málokdo ji nezná, neboť
téměř všechny akce ve městě uspořádané pro
děti a mládež jsou často v její režii.

Po celou dobu, co Janu znám, vím, že mnoho
práce dělá naprosto nezištně a zadarmo. Neumí odříct, nedělá rozdíly mezi lidmi. Je velmi
tolerantní a hodná, někdy až moc. Její láskou
jsou děti několika generací Kynšperáků. Jejím
velkým koníčkem zůstalo fotografování. Má
ráda svou velkou rodinu. Pro dobrou věc je
schopná obětovat velmi často všechen svůj
volný čas. Jakmile se objeví, je jí všude plno.
Jejího temperamentu, smíchu, opravdovosti,
otevřenosti a upřímnosti.
A proto výsledek hlasování nemohl být jiný.
Jsem ráda, že byla odměněna touto prestižní cenou právě proto, že jí dali hlasy ti, kterým po celý
život pomáhá a kteří ji mají skutečně rádi.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Kynšperačka – osobností Karlovarského kraje
Jani, jak ses vůbec ocitla mezi nominovanými?
Kolegyně z práce našla na internetu informace
o anketě a navrhla mě. Moje dcera K. vytvořila
odkaz na Facebooku a pak už to šlo samo.
Podpořili mě kamarádi, rodina a přátelé.
Myslela sis, že získáš první místo v této
oblasti?
Nikdy by mě nenapadlo, že odkaz bude mít
tak velký ohlas. A že se dostanu až tak daleko,
s tím už jsem vůbec nepočítala, při takovém
způsobu hlasování v tak obrovské konkurenci.
Velice mě potěšilo, když mi volali z Karlovarského kraje, že jsem se dostala mezi tři nominované v této kategorii. Už to byla pro mne
obrovská výhra dostat se mezi tři nejlepší.
Po zhlédnutí medailonků v sále Grandhotelu
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Pupp jsem si už vůbec nemyslela, že v této
oblasti mohu vyhrát.
Jak dlouho pracuješ s dětmi?
Již od roku 1985, kdy moje dcera Jana nastoupila do 1. třídy. Pracovala jsem jako vedoucí
skupiny Rozmarýnek. K další práci s dětmi
jsem se dostala až v novém zaměstnání, když
jsem pracovala na základní škole jako uklízečka. Vedla jsem zájmový kroužek dívčí kopaná
a vysílání školního rádia Titanik.
Tvojí původní profesí je fotografování.
Nyní je už jen tvým koníčkem?
Nebýt privatizace OPMH Sokolov, tak jsem
fotografkou dodnes. Ale osud tomu tak chtěl
a já dnes pracuji jako pedagog volného času.
Vlastně jsem vyměnila pořadí těchto dvou
skutečností.
Co fotografuješ?
Snad úplně všechno. Akce ve škole, ve městě, fotografovala jsem i soutěže kynšperských
mažoretek, a to nejen republikové, ale i jednu zahraniční. Svým fotoaparátem zachycuji
mnohá setkání v rámci partnerství s Himmelkronem, byla jsem se žáky školy i na výjezdu
v Itálii. Mám ráda fotbal, fotím fotbalové zápasy, často pořizuji fotodokumentaci i z dalších
sportovních turnajů a soutěží. Jsem takovou
hlavní fotodokumentaristkou řady školních
akcí, fotím i jednotlivé třídy a žáky na konci
školního roku, děti na letním táboře. V mém
repertoáru nechybí ani svatby, maturáky, děti,
je toho opravdu mnoho. Ve svých volných
chvílích vyběhnu na kopec a snažím se zachytit východ a západ slunce, tají se mně dech
z okamžitých snímků samotné přírody.

Kdybys měla vyčíslit, kolik fotek, alb, CD
jsi za svůj život udělala?
To se za můj skutečně pestrý život ani vyčíslit nedá.
Kde bereš tu neustálou energii?
Tu dobíjím právě u dětí, se kterými jsem denně
v kontaktu. Svoji práci dělám velmi ráda. Těším se na každý nový den.
Myslíš si, že tě ovlivňuje tvoje znamení?
Narodila jsem se ve znamení raka, určitě mě
ovlivnilo, jsem totiž rodinný typ.
Jeden rok jsi pracovala v Domově pro
seniory v Horních Pochlovicích. Víme, že
tam stále docházíš. Proč?
Během toho roku jsem si našla i mezi seniory a lidmi s postižením mnoho přátel a tyto
krásné vztahy udržuji tím, že se mezi ně stále
vracím. Přestože nejsem vášnivá čtenářka,
přihlásila jsem se do městské knihovny a půjčuji si pro klienty domova knihy. Jakmile to jde,
vracím se k nim alespoň na krátkou návštěvu.
Které období svého života považuješ
za nejlepší?
Mám svůj život ráda se vším všudy. Každá
minuta v něm je pro mě vzácná, už od narození. Rozhodujícím okamžikem pak byla zejména maturitní zkouška, která mě přivedla
k mé současné práci s dětmi. Jsem velká optimistka, mám ráda lidi, mám ráda svou práci.
A snad právě proto jsem získala i toto ocenění,
kterého si nesmírně vážím.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Keramická dílnička
Na začátku listopadu se v ZUŠ uskutečnila výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi. Tentokrát
se vyrábělo v keramické dílně. Po dva pátky
vznikala půvabná dílka jako jsou svícny, ozdoby, zvonečky, aromalampy, domečky, adventní věnce a vůbec všechno co se mohlo hodit
pro nadcházející vánoční čas.

V prostorách keramické dílny a prostoru LDO
bylo rušno. Děti radily rodičům jak správně
lepit drobné části, aby při výpalu neopadaly,
jak glazovat apod. Rodiče si mohli vyzkoušet
techniky tvarování a za přispění jejich dětí se
dílka povedla. Co však na celé akci bylo nejlepší? Společně a příjemně strávený čas se
svými dětmi, který si všichni užili. Pro velký zájem budeme s dílničkami pokračovat. Na jaře
proběhne opět keramická dílna a budou následovat i další, kde si rodiče s dětmi vyzkouší
i jiné techniky související s výtvarnou tvorbou.

Posluchači se o tom přesvědčili na jejím recitálu, který se uskutečnil v naší škole v říjnu.
Přestože Pavla je studentkou gymnázia a učení nemá určitě málo, zvládá studium hudby výborně. Takových žáků bychom si přáli mít co
nejvíce.
Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ

Na další tvoření se těší Věra Medvecká

Vánoční prosincová vystoupení ZUŠ
Recitál naší studentky
Pavla Loníková navštěvuje Základní uměleckou školu Kynšperk nad Ohří od útlého dětství
a hudba ji zaujala natolik, že v současné době
hraje na několik hudebních nástrojů.
Klavír ovládá skvěle, ale umí také na všechny
druhy zobcových fléten i kytaru.
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V předvánočním čase připravili naši učitelé se
svými žáky několik koncertů – adventní, vánoční v evangelickém kostele, pro obyvatele
DPS Pochlovice a pro členy SPCCH v MKS
Kynšperk nad Ohří.
Jsme moc rádi, že se občané Kynšperka zajímají o naše akce, přesvědčili nás o tom svojí
účastí.
Při adventním koncertě u nás ve škole byl sál
zaplněn do posledního místečka a v evangelickém kostele také.

Moc nás to těší. Je to nejlepší ocenění naší
práce.
Přejeme všem našim příznivcům hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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ZUŠ

Zápis do ZŠ

Ředitelství ZŠ v Kynšperku nad Ohří
vyhlašuje

Adventní koncert ZUŠ

Adventní koncert ZUŠ

Zápis do 1. ročníku
středa 30. 1. 2013 14.00 - 17.00 hodin
čtvrtek 31. 1. 2013 14.00 - 16.00 hodin
budova 1. stupně ZŠ

Adventní koncert ZUŠ

Vánoční koncert v Evangelickém kostele

Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
Vánoční koncert v Evangelickém kostele
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Vánoční koncert v Evangelickém kostele

Náhradní termín zápisu: 6. 2. 2013 14.00 - 15.00 hodin

13

Různé

Různé

Vánoční posezení
Dne 18. 12. 2012 se konala poslední letošní
výroční schůze členů Svazu postižených civilizačními chorobami. Nálada byla uvolněná,
tombola bohatá.

Doprovodný program dětí ze ZUŠ pod vedením paní Kutišové a pana Bárty dotvořil vánoční náladu. Hudební doprovod celého setkání
obstaral pan Kuneš.

Možná ti to málo říkáme,
jak moc pro nás znamenáš,
že jsi ta nejlepší maminka
a vždy pro nás pochopení máš.

Všechno nejlepší k životnímu jubileu 90. narozeninám přejí své mamince,
babičce a prababičce paní Eufemii Cardové její děti, vnoučata a pravnoučata.
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Jízdní řád

Jízdní řád

VLAKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 9. 12. 2012
Vlakové jízdní řády platné od 9. 12. 2012
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CHEB

KYNŠPERK

SOKOLOV

K. VARY

POZNÁMKA

4:23
5:16

4:39
5:32

4:56
5:49

5:22
6:16

11
38

5:30

5:45

6:03

6:29

Ξ

6:14

6:27

6:40

7:02

R

6:29

6:45

7:02

7:28

Ξ

6:58

7:14

7:31

8:17

Ξ

7:15
8:14
10:14
11:21
12:14

7:31
8:27
10:27
11:36
12:27

7:48
8:40
10:26
10:40
11:54
12:40

8:17
9:02
10:50
11:02
12:20
13:02

25
R
6
R

12:39

12:56

13:13

13:42

Ξ

13:21
14:14

13:36
14:27

13:54
14:40

14:20
15:02

25
R

14:33

14:49

15:06

15:33

Ξ

15:44
16:14
17:08

16:00
16:27
17:24

16:17
16:29
16:40
17:41

16:45
16:54
17:02
18:08

6
R
25

17:17

17:33

17:50

18:17

Ξ

18:14
20:05
22:39

18:27
20:21
22:55

18:40
20:39
23:16

19:02
21:05
23:43

R
10
10

R

K. VARY
4:18

SOKOLOV
4:44

KYNŠPERK
5:07

CHEB
5:22

POZNÁMKA
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5:28

5:53

6:13

6:28

Ξ

6:22
7:04
7:29
8:49
10:49
11:04

6:48
7:30
7:54
9:11
11:11
11:27

7:08
8:13
9:28
11:28
-

7:24
8:28
9:41
11:41
-

12:00

12:26

12:46

13:02

Ξ

12:49
13:08

13:11
13:36

13:28
13:55

13:41
14:10

R

14:12

14:39

14:58

15:14

Ξ

14:49
15:17
16:12
16:49
17:08
17:44
18:49
19:43
20:12
20:49
21:22
22:22

15:11
15:43
16:39
17:11
17:31
18:11
19:11
20:10
20:39
21:11
21:47
22:47

15:28
16:03
16:58
17:28
18:31
19:28
20:30
20.58
21:28
22:05
23:11

15:41
16:18
17:14
17:41
18:46
19:41
20:45
21:14
21:41
22:22
23:28

R

40
R
R
6

Ξ
R
6
R
37
23
R
10
10

Vysvětlivky:
R – rychlík
Ξ - jede v pracovní dny
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznávané svátky
10 – nejede 24. a 31. 12
11 – nejede 25. 12.; 1. 1.
25 – jede v 6 a +
23 – jede v Ξ, nejede 31. 12.
37 – jede v 6 a +, nejede 24. 12.
38 – jede v 6 a +, nejede 25. 12. a 1. 1.
40 – jede v Ξ, nejede 27. 12. – 2. 1.; 18. – 22. 2.; 28., 29. 3.; 1. 7. – 30. 8.; 29. a 30. 10.
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Usnesení

Usnesení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk
nad Ohří konaného dne 12. prosince 2012
upravená verze
č. 40
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) převod akcií – 95 kusů kmenových akcií
společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88,
Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČ: 291 14 373,
znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,- Kč, a to za kupní cenu
ve výši 95 000,- Kč na město Kynšperk nad
Ohří, IČ: 259454,

3. pověřuje
starostu města podpisem shora uvedené
smlouvy o převodu cenných papírů a spolupráci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

b) uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy
Vary, IČ: 70891168, jako převodcem a Městem Kynšperk nad Ohří, IČ: 259454, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod
cenných papírů – 95 kusů kmenových akcií
společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88,
Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČ: 291 14 373,
znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,- Kč, a to za kupní cenu
ve výši 95 000,- Kč, v předloženém znění,
a o spolupráci mezi Karlovarským krajem,
Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ: 70891168
a Městem Kynšperk nad Ohří, IČ: 259454, jejímž předmětem bude spolupráce smluvních
stran při nakládání s komunálním odpadem,
v předloženém znění, s účinností od 1.3.2013,

č. 42
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2012 rozpočtové
opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 347,23 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 767,23 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 53 170,87 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 60 436,09 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
financování – zvyšuje se zapojení přebytku
z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 420,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 1 369,22 tis. Kč,
změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení, zmocnění pro radu města
k provedení změn v rozpočtu města roku 2012
mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů,
vzniknou-li k tomuto důvody od 12. 12. 2012
do 31. 12. 2012 a
povinnost rady města na prvním jednání zastupitelstva města v roce 2013 informovat
o provedených změnách.

2. ukládá
vedoucí finančního odboru začlenit potřebné
finanční prostředky na nákup akcií do rozpočtu města na rok 2013 a
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č. 41
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
Zprávu o stavu společnosti Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. k 30. 11. 2012,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 43
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok
2013, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a to:
1. Rozpočtové příjmy
55 436,75 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
53 960,75 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek		
			
1 476,00 tis. Kč
4. Financování:
splátky dlouhodobého přijatého úvěru		
		
- 1 476,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
			
380,00 tis. Kč
č. 44
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.
č. 45
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která tvoří
přílohu č.1 tohoto usnesení a její povinnou přílohu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
č. 46
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 10 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Kaceřov, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 11 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Libavské Údolí, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a

2. pověřuje
starostu města k podpisu uvedených dodatků.
č. 47
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. deleguje
starostu města na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 14. 12. 2012, která bude jednat o těchto záležitostech:
- projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013,
- projednání a schválení výše nájemného pro
rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- projednání a schválení plánu investic pro rok
2013,
- schválení nabytí části kanalizačního řadu
v Oloví
- schválení nabytí části vodovodního řadu
v obci Dasnice a
2. ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:
a) projednání a schválení výše vodného
a stočného pro rok 2013,
b) projednání a schválení výše nájemného pro
rok 2013 - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
c) projednání a schválení plánu investic pro
rok 2013,
d) schválení nabytí části kanalizačního řadu
v Oloví,
e) schválení nabytí části vodovodního řadu
v obci Dasnice.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, určuje zastupitelstvo města zástupcem města místostarostku
Mgr. Štěpánku Neubergovou.
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Usnesení

Ples

č. 48
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1440/1 (zahrada)
o výměře cca 1222 m2 a části pozemku p.č.
1574 (trvalý travní porost) o výměře cca 67 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit uskutečnění prodeje ve smyslu zásad pro prodej
majetku města Kynšperk nad Ohří a
3. pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
č. 49
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
informaci o předložené výzvě k zastavení
dokončení II. fáze reformy veřejné správy,

		

2. schvaluje
podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze
reformy veřejné správy“ a
3. ukládá
starostovi podepsat v zastoupení města předloženou výzvu, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejňováno upravené usnesení zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
21. 11 2012, 5. 12. 2012 a 19. 12. 2012
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
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Různé

Různé

Blahopřejeme

V lednu 2013 oslaví své narozeniny členové
a členky naší ZO SPCCH

Hodně štěstí hlavně zdraví,
ať vás život vždycky baví.
Den co den ho užívejte,
ze života radost mějte.

Petrášová Helena
Csako Josef
Vagnerová Marie
Pokorná Věra
Tenglerová Irena
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

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

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

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

Pronájem bytu 1+2/L, Kynšperk, nam. SNP od dubna 2012, cena dohodou

Prodej bytu 1+2 v Sokolově, 3.p., Hornická, 52 m2, cena: 460.000,-Kč

Prodej 1+3 v RD s dílnou a garáží ve Fr. Lázní – Slatina, cena: 990.000,-Kč
Prodej bytu 1+2 v OV v Chebu, ul. Stavbařů, Skalka, cena: 590.000,-Kč
Pronájem neb. prostoru 21 m2, J.z Poděbrad, Kynšperk, 5000,-Kč/měs vč. energií
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou, cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

Máte zájem o paličkování nebo jiné ruční práce? Přijďte mezi nás.
Každé úterý od 14.00 – 16.30 hod. v zasedačce Panského domu.
Srdečně vás zveme
							
							

Pro všechny příznivce našeho kina
Kino v Kynšperku prošlo během letních měsíců částečnou modernizací projekčního zařízení. Souběžně s promítáním starých dobrých 35 mm filmů, zavedlo také standard kina
E-cinema a zároveň provizorně vylepšilo zvuk.
Sice to neznamená, že se kino dostane k premiérovým filmům jako třeba kino v Sokolově
nebo v Chebu, ale může nabídnout projekci
široké nabídky titulů z DVD a Blu-Ray, včetně
6 kanálového prostorového zvuku Dolby Digital
a DTS. Naprostá většina filmů je navíc v češ-

tině. Dále je možné v omezené míře promítat
i 3D filmy metodou tzv. anaglyfického zobrazení. (brýle modrá-červená). Kromě projekce
DVD a Blu-ray je kino schopné zprostředkovat
přímé přenosy pořadů České televize. Jedná
se zejména o sportovní události. (V létě kino
nabídlo přímé přenosy z LOH). Na příští rok
kino plánuje zprostředkovat přímé přenosy
z takových lokalit, jako je Metropolitní opera
v New Yorku, Národní divadlo v Londýně nebo
Bolšoj těatr v Moskvě.

V rámci zahájení ostrého provozu digitální technologie
vás srdečně zveme na projekci filmu

Doba ledová 4
15. 1. 2013 od 16.30 hod a 20.00 hod.
Přijďte se podívat na lepší obraz a poslechnout si nový, lepší zvuk.

Vstupné 1 Kč.
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Paličkářky Kynšperk
Studeničová Katarína

Těšíme se na vás
Ing. Vladimír Palík
ředitel MKS
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Kino

PROGRAM KINA

LEDEN 2013

pátek 4. 1. ve 20.00 hod.

ÚTĚK Z MS-1
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před
zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi
na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi,
uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova
dcera Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS One. Ale
krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný
člověk. Bývalý špičkový vládní agent Snow je
svéhlavý a nekompromisní. Jeho současná
pozice na špionážním trhu je, mírně řečeno,
špatná - čelí obvinění ze spiknutí proti USA.
Film v českém znění. Hrají: Maggie Grace,
Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent Regan
a další. Francie, MN 15, vstupné 40 Kč, délka
95 min., zvuk: prostorový.

Kino

úterý 15. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 22.1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU

MADAGASKAR 3

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou
vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří
se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem,
že pradávná Pangea začne praskat a lámat se
na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Film v českém znění. USA, MP,
vstupné 1 Kč, délka 94 min., zvuk prostorový.

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé
šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu
z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat
do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici
Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale
na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem.
Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků
nemají šanci vrátit se domů. Film v českém
znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 92 min.,
zvuk prostorový.
úterý 29. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2

úterý 8. 1. v 16.30 a ve 20.00 hod.

96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA
Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži
nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené
dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí
návštěva dcery Kim a také bývalé manželky
Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho.
Lenore je přímo před zraky Bryana unesena.
Kim se snaží před pronásledovateli uniknout.
Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá
naději na úspěch.Film v českém znění. Hrají:
Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace
a další. Francie, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
98 min., zvuk prostorový.

24

pátek 18. 1. ve 20.00 hod.

MUŽI V ČERNÉM 3
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti
J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět...
A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu
nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je život
agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí
agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby
dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 104 min., zvuk: prostorový.

Stará známá banda Postradatelných Barney
Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry Crews) se dají opět
dohromady poté, co je tajný agent CIA Church
(Bruce Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě
jednoduchou zakázku. K partičce se přidávají
i noví členové Billy the Kid (Liam Hemsworth) a Maggie (Yu Nan) jako první žena v týmu
Postradatelných. Ačkoliv úkol vypadá velice
jednoduše, samotná akce se příliš nevydaří
a jeden člen Postradatelných během ní dokonce zemře a to dost nepěknou smrtí. Film
v českém znění. USA, MN 15, vstupné 40 Kč,
délka 102 min., zvuk: prostorový.

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
V MĚSÍCI LEDNU 2013
neděle 6.1. v 15.00 hod.

TOM A JERRY: ZIMNÍ POHÁDKY
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 72 min.
neděle 20.1. v 15.00 hod.

SUPERMAN VS ELITA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 72 min.
neděle 27.1. v 15.00 hod.

SCOOBY DOO: ZÁHADY
NA CESTÁCH
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 84 min.
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina
je otevřena vždy hodinu před představením,
předprodej začíná 1 týden před promítáním.
Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

PROGRAM AKCÍ MKS V LEDNU
sobota 12. 1. od 20.00 hod. v zimní zahradě
kina

13. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Tentokrát na téma: ,EGYPT”
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 2.1. 2013 v kině
sobota 19. 1. – 23. 2. ve výstavní síni Panský dům

KRAJINOU BAREV
Michaela Černá
- výstava obrazů
-vernisáž 19. 1. od 16.00 hod.
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Různé

Různé

Vernisáž výstavy Náš rok
Dne 12. prosince 2012 proběhla v Panském domě vernisáž výstavy Náš rok, práce dětí ze školní
družiny, zájmových kroužků, speciálních tříd.

26

27

Různé

Vážení a milí občané,

nový rok 2013 je tady, nic s tím nenaděláme
a tak věřme, že třináctka na konci je ta šťastná. Dovolte mi tedy, abych vám popřála pevné zdraví, štěstí a veselou mysl, vždyť právě
s úsměvem jde všechno lépe. Nikdo z nás
není tak bohatý, aby úsměvem něco ztratil
a nikdo tak chudý, aby ho nemohl dát.
Víme, že všechny změny, které nás v tomto
roce potkají, nemusí být ty nejlepší, ale pokud
o nich víme a jsme na ně připraveni, na kolena nás nedostanou a také věřme tomu, že
bez špatného bychom nikdy nemohli ocenit to
dobré a vážit si toho, co máme.
Právě o vánocích si každý z nás uvědomuje
jakou hodnotou je domov a rodina, přátelé
a dobré vztahy.
S novým rokem plánujeme co uděláme lépe
než v tom uplynulém a také hodnotíme jak
jsme si poradili s penězi a rodinným rozpočtem a jak budeme hospodařit letos.
Právě na začátku roku bychom měli připravit
rozpočet, udělat inventuru v našem majetku,
v našich příjmech a výdajích, abychom věděli
co kde máme, co platíme a zda neplatíme zby-
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Různé

tečně a moc. Je důležité pečlivě prohlédnout
smlouvy a dokumenty, zjistit jejich aktuálnost
a výhodnost. Proč se platí? Není to mnoho?
Kdy to bude zaplacené? Kdy ty peníze můžeme vybrat a použít a na co to vlastně máme.
Spoustu odpovědí najdeme v té zásuvce,
kam odkládáme smlouvy, vyúčtování, výpisy
z účtů a další doklady. Podívejme se na pojistné smlouvy, zda kryjí rizika, která potřebujeme, zda peněžní plnění bude odpovídat naší
situaci a dostaneme ho v okamžiku potřeby.
Někdy stačí jen smlouvu změnit, platit určitou
dobu méně nebo pozastavit placení, ne vždy
se vyplatí smlouvu zrušit a uzavřít novou.
Velmi obezřetní také musíme být, pokud se
nám hlásí někdo, koho neznáme a chce naše
smlouvy zkontrolovat. Nestačí, že se prokáže
občanským průkazem, musí mít další doklad
o tom, že může tuto činnost provozovat a je
povinen ho předložit. Denně slyšíme kolik lidí
bylo poškozeno jenom proto, že nevyužili svá
práva při sepisu smlouvy – znalost osoby se
kterou smlouvu sepisují a její dosažitelnost,
dostatek času na vysvětlení podmínek, možnost odstoupení, který odstavec ve všeobecných podmínkách tomu odpovídá. Mít v dnešní
době svého stálého poradce se vyplatí. Nemám na mysli zástupce konkrétní banky nebo
pojišťovny, ale nezávislého poradce, který
na peněžním trhu bude vždy zastupovat vás
a vaše zájmy.

Pozvánka na Včelařský ples
Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá v sobotu 26. 1. 2013 od 20.00 - 03.00 hod.
v Zámecké restauraci v Kaceřově 31. včelařský reprezentační ples, na kterém bude k tanci
a poslechu hrát krojovaná dechová hudba „Horalka Domažlice“.
Vstupné 110 a 90 Kč, bohatá tombola, dámská volenka o perníková srdíčka.
Autobus zajištěn tam a zpět, odjezd v 19.15 hod. z aut.nádraží.
Předprodej vstupenek u p. Jiřího Štamberga, Nádražní 555, Kynšperk nad Ohří,
tel. 352 683 498, mob. 737 854 539.
					

Srdečně zve ZO ČSV. o.s. Kynšperk nad Ohří

Výkonný výbor TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří zve delegáty a členy TJ Slavoj na
Valnou hromadu, která se uskuteční dne 15. 2. 2013 od 18.00 hodin
v jednacím sále č.p.1 v Kynšperku nad Ohří.

Vážení Kynšperští,
i v tomto roce se spolu budeme pravidelně setkávat ve Zpravodaji a pokud si najdete čas
pro osobní setkání, bude mi potěšením.
Ulrike Trepáková
MKS Kynšperk nad Ohří
Středa 15 – 17 hod,
tel. 732832744
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Setkání olympioniků
V úterý 23. 11. 2012 byli přijati hejtmanem
Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotným bývalí olympionici z Karlovarského kraje. Mezi
oceněnými byl i kynšperský občan RNDr. Miroslav Štrunc, bývalý sportovec a významný
aktivista v oblasti sportu. Připojujeme se k poděkování za skvělé sportovní výkony a za veškerou činnost, kterou vykonal nejen pro Karlovarský kraj, ale zejména pro naše město
Kynšperk nad Ohří.

Miroslav Štrunc pracuje nadále ve výboru
TJ Slavoj nad Ohří, důsledně se snaží prosazovat zájmy TJ Slavoj ve městě, hledá nové
možnosti a zdroje, jak získat finanční prostředky a jak udržovat její současný majetek. Vážíme si jeho práce a děkujeme za jeho obětavost.
Za radu města
Mgr. Štěpánka Neubergová

Skvělý úspěch našich žáků
V neděli 2. prosince se konal v Aši přebor
Karlovarského kraje družstev dorostu. Naše
město reprezentovali Vašek Pock, Matěj Novotný a David Moldavčuk. Přivezli si domů
stříbrné medaile za druhé místo. Úspěch je
o to cennější, že všichni tři kluci budou ještě
příští sezonu staršími žáky !!! Naposledy jsme
se z medailové radosti / zlaté / mohli radovat
před dlouhými šesti roky.

V boji o stříbrné medaile naši hráči deklasovali loňské krajské přeborníky starších žáků
Batestu Chodov 4 : 0 !!! Vítězství a start na mistrovství ČR si zajistili dorostenci KST Fr. Lázně. Výsledek je jistě velikým příslibem, před
přeborem kraje starších žáků.
O. Volf

Práce Kateřiny Burdové, 8. A
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Různé

Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
ČERNOBÍLÁ
Celá stránka ( A5 )
1/2 stránky – pouze na šířku ( A6 )
1/4 stránky ( A7 )

500,-Kč
300,-Kč
200,-Kč

BAREVNÁ
( A5 )
( A6 )
( A7 )

700,-Kč
500,-Kč
400,-Kč

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

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

Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s Janou Kuhlovou, telefon: 352 324 271; mobil: 602 314 241
1
1.
řádek
2.
řádek
3.
řádek
4.
řádek
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