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Střípky z majetkového odboru.
Koncem dubna byly dokončeny práce na rekonstrukci Zámečnické ulice. Finále se myslím podařilo,
komunikace je zhotovena řádně i se zhutněnými vrstvami
podloží a tak by měla sloužit bez problémů dlouhá léta.
Technické služby v návaznosti na dokončovací práce
vysadily nízké okrasné dřeviny a nízce rostoucí stromy,
které nahradily vykácené, klíněnkou napadené jírovce.
Ještě jednou chci objasnit skutečnost, že se jedná o obytnou zónu, ve které je počítáno s rychlostí projíždějících
vozidel 20 km/hod., na které nejsou budovány chodníky,
ale po stranách komunikace jsou odstavná stání. Chodci
budou užívat střední pruh.
Během května budou odstraněny drobné závady,
které se při přejímce zjistily.
Další akcí, o které rozhodla Rada města, je rekonstrukce náměstí 5. května. Staveniště bylo předáno
prováděcí ﬁrmě 10.5.2006 a rekonstrukce by měla
být dokončena nejpozději do 9.7.2006. Na této straně
náměstíčka již budou osazena svítidla veřejného osvětlení stejná, jako v parku před kostelem a v ulici Maxima
Gorkého.
Byli jste se podívat na náměstí Míru? Už se to
rýsuje. Jedna strana je již stavebně prakticky dokončena,
do 2 měsíců bylo mělo být hotovo.
Na ulici Maxima Gorkého se již skládá původní
kamenná dlažba. Po straně komunikace jsou zhotoveny žlábky k odvodu vody do vpustí. Chodníky budou
v nové betonové dlažbě, obchodního názvu Nostalgie,
s tím, že kostky jsou úmyslně tzv. ostařené, aby neměly
ostré horní hrany.
Pokud ještě nedojde ke změně do doby kolaudace,
je projektantem doporučena změna přednosti v jízdě na
křižovatce u městského úřadu, tedy mezi ul. 5. května
a Mistra Jana Husa a mezi ulicí Maxima Gorkého.
Pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu se v souladu s ustanoveními Obecně

Nabídka bytů do nájmu

závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005
uskutečnil ve čtvrtek 4. května 2006. Svoz odpadu
zajistili oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová ve spolupráci s Technickými službami p.o.
města Kynšperk nad Ohří. Bohužel jsme do uzávěrky
tohoto vydání KZ od společnosti A.S.A., která odpad
převzala, neobdrželi podklady pro rekapitulaci veškerého sebraného odpadu, takže s výsledkem sběru budete
seznámeni až v červencovém vydání zpravodaje.
Stavba rekonstrukce mostů přes Ohři pokračuje
dle harmonogramu. Byli jsme přizváni na kontrolní dny
stavby, jelikož se také na investici podílíme. Naše část
chodníku mezi mosty se právě buduje. Pracovníci dodavatelské ﬁrmy skládají kameny do gabionové opěrné
zdi.
Pracovníci Technických služeb zrekonstruovali
schody z ulice Mistra Jana Husa do ulice Štěpánská. Ty
bývalé byly již nebezpečné pro chodce, jelikož beton byl
rozpraskaný a vymletý od vody.
Na naučné stezce nad Sýkorákem jsme sázeli
stromy. Podrobnější informaci obdržíte v příštím vydání
KZ.
Rada města rozhodla o opravě místních komunikací ve městě. Jelikož není možné v rámci dostupných ﬁnancí opravit všechny komunikace, jak se říká
z gruntu, budou provedeny opravy méně náročným, levnějším způsobem a to proto, aby se dostalo na co nejvíce
částí ve městě.
V souvislosti s výměnou nevyhovujících dopravních značek dojde i k jejich doplnění tam, kde chybějí.
Naopak některé značky budou odstraněny jako nepotřebné a nadbytečné. Ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR jsme vybrali místa, kde by mělo ke
změnám ještě do konce tohoto roku dojít.
Josef Špaček
vedoucí majetkové odboru

Prodej a pronájmy

ul. J. K. Tyla čp. 882 - malometrážní byt v přízemí s balkonem, volný od 1.6.2006
ul. J. K. Tyla čp. 881 – byt v l. patře v domě s pečovatelskou službou, bez balkonu
Přihlášky pro přidělení bytů a bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru městského úřadu ve
2. poschodí, č. dveří 24.

Záměr pronájmu nebytových prostor

Opětovně zveřejňujeme nabídku nebytového prostoru v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží:
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1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného: pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Oznámení záměru prodeje nemovitostí

Majetkový odbor opětovně oznamuje, že je zveřejněn záměr prodeje těchto nemovitostí:
čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)
čp. 579 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 b.j., z toho je volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)
čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky - holobyty IV. kategorie)
objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74
Nejnižší nabídková cena činí 1 500 000,- Kč.

Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení rady
města. Bližší informace na majetkovém odboru, 2. patro, dveře č. 24.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Odbor výstavby, územního plánování s dopravy informuje …

Dotaz : Jak se počítá plocha podkrovních místností a co je pro výpočet rozhodující ?
Výpočet ploch podkrovních místností se provádí podle ČSN 73 4301 Obytné budovy.
Čl.6 -:

Podkroví je přístupný prostor nad nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Čl.11:

Počet podlaží obytné budovy se stanoví počtem nadzemních podlaží bez ohledu na jejich účelovou
funkci. Do tohoto počtu se nezahrnuje, ale uvádí se jmenovitě podkroví ) např. rodinný dům má
jedno NP a podkroví)

Čl. 45 a 47:

Obytná místnost se zkoseným stropem v podkroví musí mít nejméně nad polovinou své plochy
alespoň nejmenší světlou výšku, a to :
- 2,30 m v rodinných domech
- 2,55 m v bytových domech
V místech zkosení musí být v bytových domech nejmenší světlá výška alespoň 1,30 m, u rodinných
domů se tato světlá výška doporučuje. Taková místnost, pokud je určena pro spaní jedné osoby, musí
mít objem minimálně 20 m3, pro spaní dvou osob 31m3.

Čl. 37 :

Obytná místnost je místností o ploše alespoň 8,00 m2 (do této plochy se nezapočítává plocha zabudovaných skříní), která má přímé denní osvětlení okny, která je přímo větratelná okny, je vybavena
zařízením pro dostatečné vytápění a je vzhledem ke svému dispozičnímu a stavebně technickému
uspořádání a vybavení určena k trvalému bydlení a netvoří příslušenství bytu.

Čl. 42:

Žádná obytná místnost nesmí být určena pro spaní více než dvou osob.

Čl. 44:

Má-li obytná místnost niku (alkovnu), která nemá samostatné přímé osvětlení a větrání okny, má se
šířka oddělujícího volného (nezaskleného) otvoru rovnat alespoň 4/5 šířky niky.
Při dodržení uvedených podmínek je užitková plocha obytných podkrovních místností rovna ohraničené ploše
lemujícími svislými stěnami.
J.Hermann
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Informace občanům – volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2006

Podle zákonů č. 31/2006 Sb., Rozhodnutím prezidenta republiky, o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a 247/1995 Sb., o volbách ….se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konají:

v pátek dne 2. června 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 3.června 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností:
1. volební místnost
- Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 501
Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost
- Základní škola Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 506
Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost
- Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP 389
Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost
- Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
a Učiliště Kynšperk nad Ohří
Školní 764
Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost
- ubytovna vězeňské služby
Kynšperk nad Ohří, část Zlatá
Občané našeho města budou volit ve stejných místnostech pro hlasování jako v předchozích volbách.
Starosta města Kynšperk nad Ohří stanovil počet členů okrskových volebních komisí pro konání voleb v roce 2006
na 5 členů.
Voliči bude umožněno hlasování, jestliže prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny před dnem konání voleb ( tj.do 30.05.2006). Na obálce bude
vyznačeno číslo a místo volební místnosti, kde bude oprávněn volič volit.Ve dnech voleb bude mít volič možnost vyzvednout si hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Seznamy voličů pro volby sestavuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří, dle trvalého pobytu občanů. Seznamy budou
uzavřeny dne 31.05.2006 .
Za správní a sociální odbor Eva Knížová

Kvalita minerálního pramene v Dolních Pochlovicích

V údolí Libockého potoka, cca 1 km od Dolních Pochlovic vyvěrají z primitivních jímek 3 prameny kyselky. Třetí pramen
byl v průběhu let devastován, proto se voda z tohoto zdroje rozlévá do bažin a není použitelná. Vlastníkem pozemku, na kterém
se nacházejí minerální prameny, jsou Lesy České republiky s.p., lesní správa Kraslice. Proto není zákonnou povinností města
Kynšperka nad Ohří sledovat kvalitu těchto veřejně přístupných zdrojů minerální vody. Přes tyto skutečnosti město namátkově
zdejší prameny kontroluje. Poslední rozbor z roku 2004 (podotýkám, že pouze krácený rozbor, z něhož nelze hodnotit úplně
všechny požadavky dle vyhlášky pro pitnou vodu) označil pramen č. 2 (nižší studniční těleso) za nevyhovující v důsledku
výskytu koliformních bakterií. Pramen č. 1 (vyšší studniční těleso) neodpovídá normám pro pitnou vodu pouze pro své nízké
pH. Mezní hodnoty pH pitné vody jsou 6,5 až 9,5. pH naměřené na prameni č. 1 je 4,4. Voda s nízkým pH však nemá přímý
zdravotní dopad na zdraví. Nedá se říci, že je tato voda závadná, je jenom „zvláštní“, a proto by se měla „zvláštně“ – čili spíše
výjimečně používat. Nehodí se pro pravidelné pití jako pitná voda, protože nemá charakter pitné pro vysoký obsah CO2 a nízký
obsah vápníku a hořčíku. Pokud se minerální voda s nízkým pH vylije do otevřené nádoby či je s ní mírně zatřepáno, do okolí
samovolně uniká nerovnovážný oxid uhličitý, a tím se zvyšuje hodnota pH. Také zahřátím vody se zvýší hodnota pH a dostane
se tak do normovaného rozmezí.
Lenka Kadavá, studentka 3. ročníku gymnázia
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Oslavy osvobození 5. května

Slavnostní průvod při letošních oslavách osvobození za
doprovodu Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří a Mažoretek při Základní škole Kynšperk nad Ohří vyšel tradičně
od Základní školy ale netradičně opačným směrem.

Z Českého svazu bojovníků za svobodu se oslav zúčastnili
předseda Jaroslav Makrot, Eliška Beranová, Jiří Převrátil a Karel Roháč, z Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary přijel podpluk.Oldřich Lukeš, paní Piškulová za
SPUSA.

Ani letos nechyběly historické vojenské vozy z military clubu
Cheb a vystoupení mažoretek za doprovodu dechové hudby.

Slavnostní projev přednesl starosta města Kynšperk n/O. René
Bolvari a zástupce amerického vyslanectví mjr.Craig Normand,
který do našeho města přicestoval se svojí ženou Stephanií
a dvěmi dětmi. Úvodní slova přečetl lámanou americkou češtinou, za což sklidil upřímný potlesk, ale raději pokračoval ve své
mateřštině.

Pan poslanec Lubomír Suk pozměnil připravený projev
vzhledem k nové situaci, kterou byla zpráva o úmrtí generála
Peřiny, který zemřel v ranních hodinách. Požádal přítomné
o minutu ticha jako projev uctění jeho památky.

A tohle je naše budoucnost…..

Poděkování patří všem junákům, kteří drželi slavnostní stráž, mažoretkám, městské dechové hudbě, technickým službám, zaměstnancům MKS a všem přítomným občanům.
(kat)
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Setkání občanů partnerských obcí Kynšperka nad Ohří
a Himmelkronu, tentokrát trochu jinak:

První akcí v rámci spolupráce se stala výstava dřevěných objektů kynšperského
výtvarníka Antonína Grafnettera v gotické síni himmelkronského kláštera nazvaná
„Radost pro oči a duši“ (viz článek Pprkýnka v Himmelkronu).
Druhou akcí bylo setkání na téma: „Literatura německy i česky“.
V sobotu 6.5. 2006 se mezi 24 městy a obcemi v Horních Frankách zúčastnila obec
Himmelkron akce „Literární oblasti Bavorska“. Pod heslem: „Kde všude se mohou křížit
cesty“ se konalo setkání v zasedací místnosti radnice v Himmelkronu. Setkali se zde
obyvatelé Himmelkronu a partnerského města Kynšperka nad Ohří, aby si přiblížili díla
německých a českých autorů.
Kynšperk nad Ohří reprezentovali mladí žáci SOŠ, SOU a U v Kynšperku nad Ohří:
Lucie Štrbová (česky) a Petr Pfortner (německy). Předčítali texty Čapkových Povídek
z jedné a druhé kapsy a ukázky z díla Vladimíra Neffa. Stručné životopisy a přehled děl
českých autorů nám přiblížila i překladatelka paní Helena Brázdová.
Himmelkronsští nám představili život, dílo a úryvky textů německého liberálního básníka Ludwiga Uhlanda,
dále pak nejpřekládanějšího básníka Hermanna Hesse, který získal za své dílo Nobelovu cenu a po své smrti se stal
ještě známějším a aktuálnějším než za svého života a Ericha Kästnera, spisovatele, žurnalistu a dramatika, o jehož
životě a díle se více můžeme dozvědět v muzeu Ericha Kästnera v Drážďanech. Připomněli jsme si ho úryvky z knih
Domácí lékárna a Vývoj lidství. My Ericha Kästnera známe z dětské literatury, jedním dechem jsme četli jeho knihy
Emil a detektivové a Luisa a Lotka.
Čtení bylo proloženo hudebními dílky bayreuthského kytaristy Harry Jamsscheka.
Obě dvě setkání probíhala ve velmi přátelském duchu, snaha všech byla domluvit se jakýmkoli způsobem a tak
se ozývaly němčina, čeština a někteří si pomohli i anglickou slovní zásobou. Všem šlo o jediné – dorozumět se
navzájem, pohovořit si spolu, sdělit si informace. Setkali se a poznali se další obyvatelé obou partnerských obcí.
Těšíme se na další setkání.
Mgr. Štěpánka Neubergová, 1. místostarostka

Kytarista Harry Jamsschek

Petr Pfortner, Lucie Štrbová

Poděkování

Dne 6.5 2006 proběhly v našem městě oslavy 61. výročí osvobození Kynšperka nad Ohří americkou armádou.
Děkuji za velmi pěkný průběh oslav a za kulturní program mažoretkám Základní školy Kynšperk nad Ohří pod
vedením p.Mgr. Jaroslavy Danešové, Městské dechové hudbě Kynšperk nad Ohří pod vedením p.Jaroslava Brože
a junákům ze střediska Lípa. Děkuji také pracovníkům Městského kulturního střediska a Technických služeb za
zajištění technického zázemí.
Mgr. Štěpánka Neubergová, 1. místostarostka
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„Prkýnka“ v Himmelkronu

Co to jsou prkýnka? To vědí všichni ti, kdo navštívili v listopadu loňského rokuv Panském domě výstavu
„Druhý dotek duše“ Antonína Grafnettera. Autor tak totiž říká svým dřevěným objektům, jimž „vdechl“ druhý
život. Stará vrata či kusy zašlých plotů dostaly nový překvapivý rozměr, divák v nich objevuje nečekané
kouzlo.
Kynšperská expozice natolik zaujala naše přátele z partnerského města Himmelkron, že si přáli mít
výstavu ve svém městě. A tak po přípravné fázi, kterou společně zajistila himmelkronská radnice a kynšperské
kulturní středisko, ve středu 3. května 2006 v gotické síni himmelkronského muzea proběhlo slavnostní zahájení výstavy. Vernisáž uvedl starosta Himmelkronu Gerhard Schneider, místostarostka Kynšperka nad Ohří
Štěpánka Neubergová a krátce pohovořil i autor Antonín Grafnetter a himmelkronský organizátor výstavy
Reinhard Stelzer. Hudební část programu zajistila umělecká škola paní Anette Lachance, s níž se kynšperští
mohli seznámit v dubnu v našem kině při hudební přehlídce Kynšperský klíč.
Za MKS: Hana Bašková

Z vernisáže v Himmelkronu: autor Antonín Grafnetter (vpravo),
starosta Himmelkronu
Gerhard Schneider (třetí
zleva),
místostarostka
Kynšperka Štěpánka Neubergová (čtvrtá zleva).

DEN HUDBY

22. 6. 2006 v 15.00 hod.
v zahradní restauraci U KAŠNY
Hlavním sponzorem je Město Kynšperk nad Ohří
ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE

§ KOUPÍM GARSONKU NEBO BYT 1+1 V KYNŠPERKU N.O., SPĚCHÁ.
MOBIL:723151680.

INZERÁT
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně
dveří
NAJDETE NÁS
NA ADRESÁCH:
e-mail: info@manipul.cz

MANIPUL s.r.o.
Svobody 51, CHEB
tel.: 354 435 279

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844

RŮZNÉ
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Žáci 9. tříd Vás zvou na
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
29. června 2006 v 10.00 hodin
na dvoře Základní školy
v Kynšperku nad Ohří

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
Srdečně vás všechny zveme na naši žákovskou akademii,
která se koná ve středu 28.6. 2006 v 16.30 hodin v kině MKS.
Vstupné 20,-Kč.
Vaše děti, žáci Základní školy v Kynšperku nad Ohří a jejich pedagogové

Za ptačími hlásky

Konečně je to tady! Všechno se zelená, kvete a ptačí cvrlikání nás provází na každém
kroku. Po té nekonečné zimě nás jaro naplňuje novými silami a optimismem.
Náš jarní výlet do přírody jsme letos uskutečnili až 4. května, ale počkat si se opravdu
vyplatilo. Za ptačími hlásky jsme se vydali ke břehům řeky Ohře. Počasí bylo nádherné, sluníčko hřálo a štěstí nám přálo – kromě jiných opeřenců a zpěváčků jsme viděli i našeho kynšperského čápa, který u vody asi sháněl něco k snědku.
Z malého mostku v kempu jsme po vodě pustili do světa papírové lodičky, u splavu vyzkoušeli házení kamínků – pěkně to šplouchalo, žbluňkalo a stříkalo. Společně jsme se vyfotili
a posvačili ve stínu stromů. Jak pravila Lucinka: „Byl to krásný výlet. Takže zase v létě…“.
Ivana Vebrová
MŠ U Pivovaru

ŠKOLSTVÍ
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Kdo si hraje, nezlobí.

Plán akcí SVČ – DDM na červen 2006
1.6.
MDD – Mezinárodní den dětí, dopoledne turnaj ve fotbale, vybíjené a soutěže
3.6. – 4.6.
Krajské kolo Zlaté udice
5.6.
Není ryba jako ryba – Malujeme ryby. Za každý výkres, který namalujete, dostanete malý dárek.
Akce se uskuteční v DDM – SVČ pro I.st. od 13 00 hodin a pro II.st. od 14.00 hodin.
V týdnu od 22.5. – 26.5. a od 29.5. a 2.6. můžete donést do DDM – SVČ tvrdý chléb pro ryby.
Chléb bude odevzdán rybářům po skončení akce.

15.5.
19.6.
26.6.

SuDoku – soutěž pro ty, kteří si to umí dobře spočítat. Od 14.00 hodin v DDM – SVČ.
Test všeobecných znalostí – ověř si své znalosti v zábavném testu. Pro I.st. od 13.hodin.
Pro II.st. od 14.hodin v DDM – SVČ.
Zábavné odpoledne - pro školáky hudba, tanec a zpěv. Rozloučení se školním rokem. Dle počasí
bude upřesněno místo konání.

Martina Hollá třetí „Dívkou roku“

Ve dnech 29.4 a 30.4. probíhalo
v Plzni v Měšťanské besedě oblastní
kolo pro západní Čechy „Dívka roku
2006“, kam se probojovala žákyně naší
Základní školy Martina Hollá. Čtrnáct
dívek se utkalo o titul „Dívka roku“
a Martina Hollá obsadila úžasné třetí
místo. Martinko gratulujeme! Za
všechny, kteří ti drželi palce.
Martina: „Chtěla bych touto
cestou hrozně moc poděkovat paní učitelce Mgr. Jarušce Danešové, která mi
věnovala svůj volný čas pro přípravu,
dále Janičce Tomsové, za nádherné
fotograﬁe pro prezentaci, paní Baškové
za podporu a paní učitelce Mgr. Lence
Bursové za pomoc při sestavení pěkného proslovu. Je možná škoda, že při
této akci chyběl zástupce naší školy, ve
kterém ostatní děvčata našla nejen podporu, ale i určité zázemí.
(Joyce)

Martina Hollá vpravo

ŠKOLSTVÍ
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Prší, prší, jen se leje, my na výlet pojedeme!
Ani dešťové kapky nás nezbavily dobré nálady, která panovala
v ranních hodinách u školy. Dne 29.dubna si opět družinové děti
s přáteli a s paní učitelkou Hankou Soukupovou vyjeli na výlet. Tentokrát na zámek Manětín nedaleko Plzně.
Manětín je poprvé v písemných pramenech připomínán roku
1169, kdy král Vladislav I. zdejší újezd postoupil rytířskému řádu
johanitů. Na počátku 18. století byl v držení rodu Lažanských. Manětín byl především venkovským sídlem šlechty, ale byl také centrem
správy hospodářské. Barokní umění přichází v letech 1683 – 1685.
Zajímavostí je rozsáhlá expozice s barokním mobiliářem a unikátní
kolekce třinácti obrazů zámeckého služebnictva, kterou ztvárnil malíř
Václav Dvořák. Manětín se dodnes dochoval jako mimořádně hodnotný památkový celek a v roce 2001 byl manětínský zámek vyhlášen
národní kulturní památkou.
Po nádherné procházce v zámeckém parku jsme navštívili Rabštejn nad Střelou. Rabštejn je nejmenší městečko ve střední Evropě,
které leží nad pravým břehem řeky Střely. Je poprvé zmiňován roku
1269. V roce 1992 byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Podél řeky Střely vede naučná stezka dlouhá 8km. Naše cesta autobusem pokračovala do Žihle. Odtud jsme vyrazili pěšky lesem po žluté
trase, kde se před námi objevily žulové balvany známé jako Dědek
a Bába, Viklany a Skalní město. Byla to úžasná podívaná. Po 6 km
jsme dorazili na rozcestí u Nového Dvora, kde už na nás čekal autobus. Naše poslední zastávka byla v Doubravě u Chebu.
Ves Doubrava, součást obce Lipová, vznikla v období středověké kolonizace, v písemných pramenech je poprvé zmiňována k roku
1313. Jako celek představuje osada ojediněle dochovaný urbanistický
útvar rozptýlené vsi se zástavbou velkých usedlostí i samostatně stojících obytných stavení. Mezi charakteristické znaky chebského statku
patří čtyřstranný dvůr s pravoúhle vázanými hospodářskými budovami. Většina dochovaných obytných domů pochází až z druhé poloviny 18. století. Nejobdivovanější usedlostí je čp. 9 – tzv. Rustlerův
statek, kde je umístěno soukromé národopisné muzeum. Pro tento jedinečně zachovaný soubor staveb lidové architektury
je ves Doubrava vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. V podvečer jsme se domů vrátili, unaveni, ale spokojeni.
Výlet byl plný nádherných a nezapomenutelných zážitků.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dům dětí a mládeže Sokolov pořádal pro mladé cyklisty okresní kolo XXVII. ročníku dopravní soutěže za ﬁnanční
podpory MŠMT ČR, Krajského úřadu KK a oddělení ﬁnancování vzdělávání OŠMT KÚ Karlovarského kraje. Akce se
konala dne 4. května 2006.
Vyhlašovatel: Koordinační rada Ministerstva dopravy a spojů – BESIP / MŠMT ČR
Pořadatel: MěÚ – ODSA Sokolov, Kraslice / BESIP pro Karlovarský a Plzeňský kraj / DDM Sokolov / MÚ – OŠaK
Sokolov / Policie ČR OŘ Sokolov / MÚ Sokolov – SPK Sokolov / ČČK – OS pro okres Sokolov a Cheb / fotbalový klub
Lomnice
Čestní hosté: Ing. Zdeněk Berka - místostarosta města Sokolov / Ing. Vojtěch Seidl – KÚ KK ODSH / Rudolf Volf – SPK
Sokolov / Eva Tousecká – MÚ OŠaK Soklov /
Ředitel soutěže: mjr. Bc. Pavel Žíha Policie ČR – DI OŘ Sokolov
Zástupce ředitele: Hana Schimmerová MěÚ ODSH Sokolov
Tajemník: Lada Mézsárošová MěÚ ODSH Kraslice
Hlavní organizátor: Iva Ondrejková DDM Sokolov / Václav Irčiny
BESIP pro Karlovarský a Plzeňský kraj
Grant soutěže: Miloslav Doležal DDM Sokolov
Hlavní rozhodčí: npor. Miroslav Koudelka – DI PČR OŘ Sokolov
Soutěžní disciplíny se skládaly ze dvou částí:
A. Teoretická – Test z pravidel silničního provozu
B. Praktická –
Jízda zručnosti (trať cca 100m, 10 překážek při dvojím projetí)
Jízda podle pravidel silničního provozu na MHD
První pomoc
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích:
I.kat. 4.a 5.třídy (celkem 17 družstev)
II. Kat.6., 7. a 8.třídy (celkem 16 družstev, věk do 13ti let)
Naši základní školu reprezentovala dvě družstva ve složení:
I. kategorie: Petr Altšmíd, Vojtěch Kostrhún, Klára Pajerková
a Klára Mendlová (13. místo)
II. kategorie: Jakub Žolna, Karel Havel, Jana Szelcsányiová a Jana Koukalová (5. místo)
Gratulujeme!
(Joyce)

Den bez úrazu

Určitě bychom si všichni přáli, aby se nám nikdy nic zlého
nepřihodilo. Proto každá prevence je pro nás určitě důležitá, obzvlášť,
když se jedná o naše děti. A taková jedna prevence probíhala pro žáky
I.stupně Základní školy v Kynšperku nad Ohří v měsíci dubnu.
Od 8 hodin sledovali žáci na videu pořad „Pozor!“ „Bacha!“, který
tématicky směřoval k požární prevenci a ochraně, nebezpečí, která
na nás číhají doma i venku, pomoc při úrazu, přivolání první pomoci,
zapamatování důležitých telefonních čísel a mnoho dalších údajů, které
mohou zachránit lidský život. Před školu přijeli hasiči, kteří seznámili
žáky s hasičskými technikami a hovořili o své práci. Poté se žáci přemístili za školu, kde se teorie proměnila v praxi. Zde si mohli žáci
vyzkoušet např. zdravovědu, ošetření a přenos raněného, pomocí telefonní ústředny zinscenovat nahlášení požáru, překonat slepeckou dráhu
nebo zhodnotit vybavení kola, rozpoznat nebezpečí doma a v terénu.
V neposlední řadě také odpovědět na připravené otázky, týkající se prevence. Všem se nám akce moc líbila a doufám, že se v opravdové praxi
s tímto tématem setkáme co nejméně. Děkujeme paní učitelce Fréharové a třídě 7.A za pomoc při organizaci.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Den země

Na konci měsíce dubna se naši žáci věnovali přírodě.
Nejenže uklízeli v okolí své školy, ale zamýšleli se nad
otázkami, co přírodě škodí a jak jí mohou pomoci. Vyhledávali informace v učebnicích, v knihovně i na internetu,
své poznatky porovnávali a vyhodnocovali. Závěrem

jejich snažení dne 21. 4. vznikly dva stromy – papírový
a z větví, kde každá třída vyjádřila svá přání přírodě.
Některé třídy připravily zajímavou stopovanou
s úkoly a otázkami z oblasti ﬂory a fauny pro mladší ročníky.
Také byli s paní učitelkou Bestajovskou a paní učitelkou Malou sázet stromky v nedalekém lese na Kolové.
Tento jedinečný zážitek našim dětem zprostředkoval
pan Kubát, lesní správce LČR Kraslice. Pod odborným
vedením revírníka LČR Kraslice pana Glose a jeho manželky naši žáci dokázali vysadit až 200 smrčků. Zjistili,
že to není žádná legrace a své práce si velice cení. Již se
k mladým stromkům budou chovat lépe, nebudou uštipovat vršky, protože dnes již ví, že takto poničený stromek
může zahynout. Jestli tyto mladé stromky přežijí a vyrostou, vysadili si tak svůj první, a doufám že ne poslední,
malý lesík a jsou na něj právem hrdí.
Gita Malá

RŮZNÉ
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POZVÁNKA

Dne 2. června v pátek se bude konat „Skautský dětský den“.
Od 16,30 hodin na loučce u bývalé benzínové pumpy naproti hřbitovu.
Všechny děti jsou srdečně zvány i s rodiči.
Smích

Pro něj
Já vím, že se vrátíš a budeš mě mít rád.
Zas budeš mě líbat a já se budu smát.
Má láska je věčná, i když nechceš ji mít.
Já vím, že spolu budeme žít.
Milovali jsme se, bylo to krásné,
teď však máš jinou, to je mi jasné.
Snad je hezčí, snad ji máš rád.
Já vím, že se vrátíš, třeba jako kamarád.
Denisa Hašková

Když je nuda, tak se vždycky najde zábava

Nový hrad najdete v Kynšperku nad Ohří u Panského domu na parkovišti. V neděli 7.5. jsme postavili hrad,
důvodem byla nuda. Základem hradu byly kameny. První nápad kamenné stavby byl kostel, ale ten kostel musel být
obnoven. Kostel byl nakonec přejmenován na hrad. Hradu se i podobá. Naše stavba je pro nás velkým úspěchem.
Nezapomeňte, nuda se dá vždycky zahnat. Ahoj.
Klára Pajerková, Jana Šístková, Tereza Záhorská,
Vendula Binzárová

INZERÁT
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Zkouška neviny

Zkouška neviny se jmenovala detektivka, kterou podle spisovatelky Agathy Christie nastudovali členové dramatického kroužku ze Základní umělecké školy v Kynšperku nad Ohří. Pod vedením paní učitelky Mrázkové nastudovanou hru zahráli v pátek 12.5. dvakrát, dopoledne pro žáky Základní školy a odpoledne pro širokou veřejnost.
Kynšperská „široká veřejnost“ se vešla do prvních tří možná čtyř řad, které nebyly zcela zaplněné.
Vystoupení bylo moc pěkné, náročné pro herce. Hrát komedii je určitě jednodušší než vážnou téměř statickou
kriminálku. Texty byly u většiny mladých herců dost dlouhé a složité a scény se často střídaly. Aby se vážnost
děje malinko odlehčila, některé dialogy hráli mladí umělci také před oponou. Jedna vražda a rozuzlení detektivní
zápletky bylo očekáváno, ale přeci u tak mladých herců by
to divák možná nečekal, že si to troufnou zahrát. Zahráli,
sice jim přitom malinko cukaly koutky úst od smíchu, ale
uměli to zakrýt.
Hráli opravdu dobře. Kde byli ti dospělí, kteří na
dnešní mládež neustále nadávají? Proč se nepřišli podívat
na to, že tihle mladí umí, co dospělí ne? Proč jim nepřišli
aspoň zatleskat a ocenit jejich celoroční práci, když ne
přispět dobrovolným vstupným? Určitě by si zasloužili
zaplněné hlediště.
(kat)
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Společné koncerty tří orchestrů

Dne 28.4. 2006 a 1.5. 2006 se uskutečnily dva koncerty tří Mládežnických dechových orchestrů. První v kapucínském klášteře v Sokolově a druhý ve Wiesau nedalo Tirschenreuthu v SRN. Orchestry měly společnou přípravu
na soustředění v Pšově u Žlutic.
Mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, ze ZUŠ Sokolov a z Kreismusikschule Tirschenreuth dokázali, že společně lze připravit a zahrát krásné koncerty, o čemž svědčil i ohlas publika.
Společné koncerty dirigoval ředitel ZUŠ Sokolov pan Roman Švancar, ale na přípravě se podíleli i dirigenti
dalších dvou orchestrů paní Lenka Knoblochová a pan Václav Eichler.

Pozvánky na akce ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Zveme občany našeho města na tyto akce:
5.6.
9.6.
12.-15.6.
12.6.
24.6.
26.6.

17,30 hod v sále školy
16,00 hod v kině
v zimní zahradě
16,00 hod
9,00 hod před MKS

Koncert absolventů ZUŠ
Pohádka „Dalskabáty hříšná ves“
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ
vernisáž výstavy
Regionální přehlídka dechových orchestrů
Přehlídka probíhá v rámci letních slavností města
15,30 hod zahrada školy Zábavné odpoledne pro žáky ZUŠ
(soutěže, koncert, opékání vuřtů)

Zdeňka Karbulová
ředitelka ZUŠ
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Závody vlčat a světlušek

Jako každé dva roky se i letos konalo,
od pátku 5. května až do neděle 7. května,
okresní kolo Závodu vlčat a světlušek
o putovní totem náčelníka a putovní vlajku
náčelníka. Pod tímto dlouhým názvem
se skrývá, dalo by se říci, takový turnaj.
Turnaj, ve kterém si mohou všechna
skautská střediska (a hlavně malí závodníci) porovnat své znalosti, zkušenosti
i fyzickou zdatnost s ostatními. Závod je
opravdu rozmanitý, soutěží se v mnoha
praktických disciplínách: paměť, logické
myšlení, fyzická zdatnost, schopnost
komunikace, vztah k vlasti a skautingu,
schopnost vyhledávat informace, znalost
první pomoci, poznávání přírody, problémové situace a v neposlední řadě orientace. Ani letos nechyběli na startovním poli kynšperští skauti, kteří dokázali
postavit dvě kvalitní hlídky. Jednu hlídku vlčat a jednu světlušek. Pořadatelem závodu bylo tentokrát středisko
„Jestřáb“ Chodov. A zde je hned potřeba zdůraznit, že organizace se vskutku vyvedla. Nejen že závod, vyhodnocení
i zabezpečení proběhly na výbornou, ale i doprovodný program stál za to. Tak například v sobotním rozvrhu dne
byly dva tajné body. Prvním bylo „Překvapení 1“. A opravdu… Když jsme se dozvěděli, že nás čeká ﬁlmové představení Doba ledová 2, byli jsme skutečně překvapení. Bylo pěkné, pozorovat reakce místních obyvatel, když viděli
jak asi 100 skautů v krojích napochodovalo do místního kina, které bylo rezervováno jen pro nás. Po ﬁlmovém
představení jsme povečeřeli a děti už se nemohly dočkat dalšího tajného bodu denního programu „Překvapení 2“.
Po návratu z jídelny byli už před Obchodní akademií v Chodově, kde jsme spali, připravení historicky odění chlapíci s děly. Chystala se přehlídka střelných zbraní. Rány, které tyto zbraně vydávaly, zněly jak čestná salva. Salva
pro vítěze. A tím se vlastně dostávám k tomu nejdůležitějšímu a sice k výsledku celého závodu. Pro hlídky kynšperských skautů to už ani lépe dopadnout nemohlo. Obě totiž postupují ze shodného druhého místa do krajského
kola. V konkurenci šesti středisek a devíti hlídek to potěší.
Rodičům, dětem i jejich vedoucím se potvrdilo, že metoda
„škola hrou“ funguje. Program,
který jim jejich vedoucí Myška
(Lucie Bremertová) a Otesánek
( Jan Pída) na schůzkách připravují, totiž rozvíjí všechny
důležité vlastnosti potřebné pro
úspěch v disciplínách závodu.
Děti také potvrdily, že dokážou
víc než normální děti a je vidět,
že skautský duch v nich stále
žije. Nezbývá jen doufat, že se
již brzy opět ozvu se zprávou
o krásném umístění našich dětí
v krajském kole.
Smích

JUNÁCI
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Exkurze do jarní přírody

Nejlepším způsobem, jak získat vztah k přírodě, je dobré seznámení s jednotlivými jejími
součástmi i s fungováním přírody jako celku.
Využili jsme proto teplých květnových dnů a připravili pro naše děti několik exkurzí za jarní přírodou do CHKO Slavkovský les.

Cesta za poznáním

Světluškám počasí příliš nepřálo, ale ani
drobné mrholení jim nesebralo chuť vstřebávat
nové poznatky. Na výpravě jsme prošli různé
lesy i louky, ukázali si běžné jarní květiny (orsej,
sasanka, blatouch, ...) i ty pro světlušky dosud
neznámé (ptačinec, kakost, brčál a další), svůj
prostor dostaly i rostliny léčivé a jedovaté. Děvčata si vyzkoušela, že šťavel kyselý je opravdu
kyselý, že řeřišnice hořká je opravdu hořká, zjistily, že violka
trojbarevná skutečně kvete trojbarevně, že douglaska voní po
citrusech a česnáček smrdí česnekem. Naučila se i používat atlas
rostlin a květiny podle něj určovat. Všímali jsme si i stromů
a jejich letošního vydatného kvetení, které se opakuje jednou za
několik let. Cestou jsme nemohli minout nejproslulejší bylinu
Slavkovského lesa, bolševník velkolepý, a tak přišla řeč i na tuto
invazní rostlinu a její nebezpečnost.
Cestu jsme prokládali hrami, z nichž se nejvíce líbila hra
Ekosystém: vytvořili jsme zjednodušený model potravního
řetězce v lesním ekosystému a jednotlivé dvojice světlušek měly
za úkol po dobu „tří let“ udržovat ve svém ekosystému rovnováhu mezi rostlinami, býložravci a masožravci.
Mohu tvrdit, že tato výprava byla pro naše světlušky zábavou i přínosem a že nově nabyté znalosti uplatní nejen v nadcházejícím krajském kole Závodů vlčat a světlušek, ale i ve svém
vztahu k životnímu prostředí.

Vstavačové louky

Málokdo ví, že ve vzdálenějším okolí Kynšperka se daří početné populaci
velmi vzácné a chráněné rostliny patřící mezi orchideje. Jedná se o vstavač
kukačku, jehož ﬁalové květy působí v zelené trávě skutečně dekorativně.
Za touto květinou jsme se vydali na druhé z našich exkurzí. Prohlédli
jsme si jak vstavače, tak i jejich biotop a další rostliny v tomto biotopu žijící.
Poté se rozproudila debata na téma chráněné rostliny.
Objevení této květiny nám udělalo radost, stejně jako vědomí, že i v našem okolí lze nalézt nějakou tu přírodní vzácnost.
Rikki
Středisko Lípa Kynšperk, www.lipakynsperk.wz.cz

RYBÁŘI
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Krajský přebor mládeže a juniorů v RT

Dne 16.4. 2006 se Plzni na střeleckém stadionu v Lobzích konal krajský přebor mládeže a juniorů v rybolovné
technice. Členové z kroužku MO Kynšperk n/O reprezentující ZŠ Kynšperk nad Ohří si vedli ve všech disciplínách
na dobré úrovni. Družstvo delegované na tento přebor čítalo osm členů a to: Martin Motloch, Tomáš Dvořák, Tomáš
a František Seidlovi, Filip a Nikola Nejedlých, Vladimír Jurygáček a Veronika Kašparová. Tomáš Dvořák obsadil
místo páté, Martin Motloch místo šesté a František Seidl byl desátý z jedenácti přihlášených. Všichni tři závodili
v kategorii dorostu. V kategorii starších žákyň Nikola Nejedlá se umístila na 1. místě ze dvou přihlášených. V kategorii mladších žáků obsadil Filip Nejedlý první místo a Tomáš Seidl byl čtvrtý ze šesti přihlášených. Dále v kategorii starších žáků obsadil Vladimír Jurygáček šesté místo z jedenácti. Veronika Kašparová, jako nejstarší členka
týmu, byla hodnocena úplně zvlášť a sama ve zvláštní kategorii a tím získala prestižní diplom Miss v RT. Tento
přebor mládeže se uskutečňuje před
soutěžemi Zlatá udice, aby si děti
porovnaly své možnosti a schopnosti pro nadcházející soutěžní
období. Závody se našim reprezentantům opravdu povedly, protože
v družstvech z osmi přihlášených
jsme skončili druzí. Vítězný pohár
družstva bude opět vystaven v síni
tradic v ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Tímto závodem se Tomáš
Dvořák a Nikola Nejedlá nominovali na Mistrovství České republiky
žáků a juniorů v RT, které bude ve
dnech 10. – 11.6. 2006 v Bílině.
Za dosažené výsledky členům
družstva děkuji.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Zpráva ze závodů v Plzni

Dne 20.4.2006 se konaly prestižní rybářské závody v lovu ryb udicí na plavanou v Plzni na Borské údolní nádrži.
Zúčastnilo se celkem 28 závodníků, z nichž bylo 18 dospělých a 10 dětí. Zde si mohly děti porovnat své rybářské
schopnosti, které během roku vstřebávají v rybářských kroužcích, se schopnostmi dospělých rybářů. Všichni soutěžící jsou tzv. mistři v lovu ryb udicí na plavanou. ZŠ
Kynšperk a MO ČRS Kynšperk reprezentovalo družstvo
ve složení ing.Josef Baron, Nikola Nejedlá a Martin
Motloch. Byl to opravdu těžký závod, protože se počítaly
jen ryby, které se dají chytnout pouze u dna, zejména se
jednalo o cejna velkého, plotici obecnou a kapra obecného. Všudypřítomná ouklej obecná, která se bezhlavě
vrhala na vše, co spadlo do vody včetně naší nástrahy,
se do bodování nepočítala. Naše družstvo se umístilo:
Nikola Nejedlá odsadila 28 místo, Martin Motloch byl
patnáctý a ing. Baron skončil na desátém místě.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Zpráva z místního kola „Zlatá udice“ ze dne 13.5. 2006
Dne 13.5. 2006 se konaly závody – „Zlatá udice“ místní kolo pořádané MO ČRS Kynšperk nad Ohří. Zde
žáci ZŠ Kynšperk bojovali mezi sebou o nominaci do okresního kola a zúročili tak svůj um, který získávali od září
loňského školního roku. Ráno v 6,00 se začala vypisovat prezenční listina. Přihlášených dětí včetně habartovských
bylo celkem 18 z toho 1 žákyně, 3 dorostenci a 14 žáků. Ihned po vlastním zahájení závodů se účastníci přesunuli
na fotbalové hřiště, kde se házely zátěžové disciplíny z rybolovné techniky a) hod zátěží do dálky, b) skische a c)
arenberg (plachta). Po odházení těchto disciplín se zimou zkřehlí závodníci přesunuli do rybářské klubovny. V
klubovně byla připravena další čtyři pracoviště, kde žáci rozpoznávali rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě nebo
kolem ní a ryby z barevných fotograﬁí. Dále se zde psaly znalostní testy z rybářského zákona a jednotného rybářského řádu platného pro rok 2006. Po vydatné organizované svačince jsme se měli přesunout na revír Ohře 17, kde
se měl prováděl praktický lov ryb udicí, ale nepřízeň počasí byla příčinou, že rybolov byl vynechán.
Ve 12:00 bylo vyhlášení výsledků jednotlivců a stanovení nominace do Okresního kola Zlaté udice, které se
bude konat dne 20.5. 2005 v Kynšperku nad Ohří. Podle dosažených výsledků byly rozděleny ceny v jednotlivých
kategoriích.
Nominovaní na Okresní kolo „Zlatá udice“ :
1. Dvořák Tomáš
Kynšperk nad Ohří
dorostenec
2. Nejedlá Nikola
Kynšperk nad Ohří
žákyně
3. Nejedlý Filip
Kynšperk nad Ohří
žák
4. Havel Karel
Kynšperk nad Ohří
žák
5. Sochor Matěj
Habartov
žák
6. Jurygáček Vladimír
Kynšperk nad Ohří
žák
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

PLASTOVÁ OKNA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ

www.idealfenster.cz

- přijedeme, zaměříme
- záruka 5 let
- zednické začištění
- ZDARMA – doprava
- realizace do 4 týdnů

- plastových oken a dveří
- rolet
- zimních zahrad
- rolovacích garážových vrat
- automatických dveřních systémů
- prosklených fasád

SOKOLOV, B. Němcové 1932
p. Aleš Hoch
mob.: 603 211 229, 737 119 556
tel : 352 602 508
a.hoch@volny.cz
idealfenstersokolov@seznam.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY
za mimořádně výhodných
podmínek, stačí 1/10 ceny

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 22%
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Kurtův a Mílův memoriál - Rybářské závody

Dne 6.5. se sešlo 30 rybářů z Kynšperka nad Ohří, Chebu a Karlových Varů na tradičním rybářském závodu
dospělých. Z Německa přijel stálý host Dieter Wrany – Ok.Team. Počasí bylo pěkné, ale ryby moc při chuti nebyly
Bylo uloveno několik druhů ryb jako např. cejn, plotice, ouklej, štika a bolen.
Lovilo se od 7 do 11 hodin. Vítězem se stal kynšperský rybář Jiří Zoul. Na druhém místě Pavel Velíšek, oba
členové O.K. Team Kynšperk. Na třetím místě se umístil František Zahradník. Všem se závod líbil a již se těší na
další ročník.
Děkujeme sponzorům
Sokolovská uhelná,
Obuv Milota
Rybářské potřeby
v Kynšperku.
P. Velíšek

Soutěž na výstavě vyhrála Danielka

Ve dnech 17.5. – 24.5. 2006 proběhla v MKS VV výstava a přehlídka prací žáků a studentů, kteří jsou ubytováni na DM v Kynšperku n/O a navštěvují SOŠ Kynšperk.
Byla to přehlídka prací zaměřená především na zručnost žáků, která je velmi dobrá, když uvážíte, že o dnešní
mládeži se říká, že umí jenom kouřit, pít alkohol a sedět u počítače.
Na této výstavě jsme zapojili i vás „návštěvníky“, kteří jste si udělali čas a přišli jste se podívat, za což vám
děkujeme a vážíme si toho, že vás zajímá práce našich studentů, kteří žijí mezi vámi.
Soutěž spočívala v tom, že jste měli k namalovaným obrázkům „Hradů a zámků v ČR“ přiřadit správný
název.
Správné odpovědi jsou:
a) KAŠPERK
b) HUMPRECHT
c) KOKOŘÍN
d) KŘIVOKLÁT
e) RADYNĚ
Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili, ale vítěz je jen jeden a to je : JIRSOVÁ DANIELA
Gratulujeme!!!! A co že vyhrává?
Odpolední pobyt u nás na DM, prohlídku po DM, možnost opečení vuřtů a též se může zapojit do míčové hry
se žáky z DM nebo zde může také přespat.
Příští rok se těšíme zase Na shledanou
Vychovatelky DM

SPORT
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Malá kopaná – Futsal

V okresním přeboru se utkaly dvě mužstva na hřišti v Kynšperku nad Ohří dne 23.4. 2006
Hogo Fogo Kynšperk a Bohemia Sokolov se šťastným výsledkem 3 : 1 pro kynšperské hráče.
Góly si připsali tito hráči. Milan Paikrt (2) a Standa Marek (1).

zleva klečící : Milan Paikrt ml., Standa Marek, Petr Gajič, František Handlíček ml., Michal Krhounek, Václav Toth
s dcerou Adélkou
zleva stojící : Pavel Lysý, Milan Paikrt st., František Handlíček st., Jaroslav Wágner, Jan Sassmann a trenér Roman
Bělunek

OTEVÍRÁNÍ ŘEKY
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Řeka Ohře byla 29.4.
slavnostně otevřena

A tímhle klíčem tady u lávky řeku Ohři na podzim
zase zavřeme.

Počasí ten den opravdu předvedlo svoji širokou škálu podob. Ráno zima, déšť, skoro i mráz.
Přes den vytrvalý déšť, občas i se sněhem, vítr.
Odpoledne se obloha protrhla právě ve chvíli,
kdy kapitán sedmi lodí Jiří Roubínek otevřel pro
vodáky řeku Ohři v úseku Tršnice – Kynšperk nad
Ohří. Po celou dobu plavby svítilo sluníčko a bylo
příjemně. Na řece muselo být nádherně.
(kat)

A tak není divu, že kapitán hlásil, že je všechno v pořádku.

Vodáci na proplouvajících lodích v Mostově volali své Ahóóóój!

RŮZNÉ
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NAMALUJ KYTKU - VYHRAJ KYTKU

Srdečně zveme v neděli 4. června rodiče a děti do výstavní síně Panský
dům v Kynšperku nad Ohří na celodenní akci „Namaluj kytku a vyhraj kytku“,
kterou pořádáme k mezinárodnímu svátku umění, který se také nazývá Den
muzeí a galerií. Panský dům bude otevřen jako každý den od 9.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hodin, potřeby pro tvorbu budou k dispozici.
Přijďte prožít aktivní, výtvarně zaměřený den, kde se fantazii meze nekladou. Každý tvůrce obdrží dárek, nejhezčí díla vystavíme o prázdninách v Panském domě.
Za MKS: Monika Šubrtová

Na maminky v Domově důchodců nezapomněli

Zástupci MO ČSSD 14.5. na Den matek přijeli potěšit ženy v Ústavu sociální péče
v Kynšperku nad Ohří – Dolních Pochlovicích. Maminkám, babičkám a prababičkám,
které se kvůli zdraví nemohly zúčastnit akce u táboráku, předali růže na pokojích. Ostatním
maminkám předali kytičku venku u ohniště, při kytaře si zazpívaly a pochutnaly si na pěkně
opečeném buřtu.
Díky personálu domova a členům MO ČSSD v Kynšperku nad Ohří prožili naši senioři
velmi pěkné odpoledne.
Ing. Tomáš Svoboda
předseda MO ČSSD

ČARODĚJNICE
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Jak se v Kynšperku slavilo na Čarodějnice

V kempu pod mostem

V kempu pod mostem
byly malé čarodějnice na svůj osud
připraveny již odpoledne. Před vlastním
upálením si mohly
naposledy
pohrát
a zasoutěžit. Přihlížející dospělí zvolili
tu
„nejkrásnější“
čarodějku.
Rybičky - pro malé i větší děti byly připraveny príma
soutěže, lovení rybiček na magnet ve škopku s vodou byla
zvlášť oblíbená u těch nejmenších.
chlapi sobě - Bez komentáře….

Soutěží se mohli
zúčastnit i dospělí
a podpořit tak své
děti. Hop, hop …

Soutěže pro děti a ceny pro malé čarodějky připravil pan ing. Tomáš Svoboda, předseda MO ČSSD v Kynšperku
nad Ohří. „Vybavení zapůjčil DDM Sokolov, kterému bych rád touto cestou poděkoval.“
Ing Tomáš Svoboda

U hasičárny

Letos se za hasičárnou slavilo celkem tradičně. Hudba, občerstvení, jen přítomnost přivolané lékařské služby k úrazu mladistvého
narušil lehký průběh oslav.

(kat)

DĚTI
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„Batolecí mejdan“ dal podnět k vytvoření oddílu rodičů s dětmi

Předem chci poděkovat všem, kteří k této akci něčím přispěli. Ředitelce MKS paní Haně Baškové, za ﬁnanční
slevy při výlepu plakátů, za nižší pronájem prostor zimní zahrady, paní ředitelce MŠ U Pivovaru paní Svehlové za
opakované zapůjčení hraček. Hlavně chci poděkovat maminkám, které přišly i přesto, že bylo venku krásně. Přišly
se svými dětmi na dvě hodiny do provizorní herny-tělocvičny. Některé se přišly jen podívat a ty, co přišly i podruhé
a potřetí přinesly něco, co by se dalo nazvat kreativní podnět. Nestěžovaly si na to, že tady v Kynšperku není nic pro
malé děti, to je jasné, to už bylo řečeno, ale přemýšlely o tom, co dál, co můžeme každá udělat pro to, abychom si
s dětmi mohly užít další společné a smysluplné chvíle. Zhodnotily jsme nabízené možnosti a těch několik maminek,
které přirozeně vytvořily zdravé jádro, jsme se dohodly na tomto:
Přijaly jsme možnost stát se členkami oddílu, který jsme založily pod TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří. Zaplatily
jsme členský příspěvek pro tento necelý rok, který po schválení výboru činí 200,- Kč. Čímž chceme zástupcům TJ
poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu nám pomoci. Už se těšíme, jak budeme moci v dopoledních hodinách využívat
halu pro společné cvičení, tanečky a hry s našimi batolaty a malý kout s pískovištěm na dolním fotbalovém hřišti.
Je nám jasné, že přes léto nebude činnost nově vzniklého „baby clubu“ výrazná, ale na podzim to rozjedeme ve
velkém. Přesto budeme držet jakési úřední hodiny v některé pondělky v hale od 9,30 – 11,30 hodin, aby se k nám
mohly přidat další maminky nebo tatínkové. Pískoviště budeme využívat podle počasí vlastně kdykoliv, poté co si ho
uklidíme a zprovozníme.
Věřím, že program pro děti budeme obohacovat a zábavy bude časem čím dál více a že si budeme umět s dětmi
mateřskou dovolenou pořádně užívat. A děti? Stačilo je vidět, jak si společně spokojeně hrály.

Cvičení v hale přes léto:

5.6., 19.6., 3.7. 17.7., 14.8., 28.8. od 4.9. každé pondělí od 9,30 – 11,30 hodin. Přezůvky s sebou pro rodiče
i děti se světlou podrážkou, sportovní oblečení a hlavně
chuť se hýbat.
Budeme hledat šikovné řemeslníky a sponzory k vytvoření jednoduchého hřiště pro nejmenší. Budeme potřebovat materiál (kulatiny, prkna, hranolky atd., spojovací
materiál) na malý plůtek, na dřevěný domeček a jiné
hrací prvky ze dřeva a na nákup sportovních pomůcek pro
nejmenší.
Kateřina Štochlová, mobil: 603 187 425

Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené na zábavné odpoledne 10.6. na hřiště u lávky

STOLNÍ TENIS
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Slušné je poděkovat

Stolním tenistům skončila úspěšná sezona – začíná příprava na další

V krátké historii České republiky je tato sezona bezpochyby tou nejúspěšnější. Potěšitelné je, že největší zásluhu na
této skutečnosti už mají členové mládežnických kategorií.
Zdá se, že generační problém už není tou nejožehavější otázkou. Ve všech pěti mužských družstvech hrají úspěšně
dorostenci a dokonce také žáci. Nevzpomínám si, že tomu tak bylo v minulých sezonách a pochybuji, že podobnou bilancí
se může pochlubit některý oddíl v našem kraji.
Náš oddíl má oﬁciálně nejširší základnu mládeže v Karlovarském kraji a třetina těchto borců patří k absolutní špičce.
Přirozeně nemohou být jednou všichni přeborníky, ale už ten fakt, že si mladí lidé najdou cestu na sportoviště, stojí za
námahu několika obětavých funkcionářů. Škoda, že je jich tak málo…
Družstvo dorostenců skončilo v krajském přeboru na druhém místě přestože dva ze tří členů družstva jsou dosud žáky.
Starší žáci loňské prvenství neobhájili, zůstali „stříbrní“. Mladší žáci v kraji neměli konkurenci, stali se přeborníky kraje
a B celku unikla stříbrná medaile o jediný míček!
Další přebornické tituly přidali mladí borci také v soutěžích jednotlivců a obrovským úspěchem je nominace dorostence, staršího i mladšího žáka na republikový šampionát. Vedle těchto úspěchů získali naši hráči desítku medailí na přeborech kraje, řadu okresních titulů a úspěšných výsledků na různých významných akcích kraje. Výkonnost některých našich
mladých hráčů zasluhuje, aby mohli startovat na republikových soutěžích, jinak se nemohou prosadit do celostátních
žebříčků. Naší snahou je získat prostředky a umožnit talentovaným dětem účastnit se těch významnějších akcí.
Možná, že někdo namítne, že rozdělením našich krajů se mohou sportovci v rámci kraje snáze prosazovat a mají
pravdu. Karlovarský kraj v současné době je na tom s výsledky sportovců neslavně. Mělo by být snahou lidí, kteří sportu
rozumí, mají vliv a možnosti, tuto situaci změnit.
Zajímavé může být srovnání dnešního stavu oddílu s tím z dob největších úspěchů. V té době byli muži nejlepším
celkem Plzeňského kraje, hráli několik sezon druhou nejvyšší soutěž Československa. Ženy a B celek hráli divizi. Mládež
se tenkrát příliš neprosazovala, až na jednoho žáka, ten však patřil k širší špičce ČSR. Začínalo se v malé herně na dvou
stolech. Jaký rozdíl při pohledu do hracího prostoru dnes, kdy se při tréninku hraje na deseti a více stolech…
Dnes hrají stolní tenisté ve sportovní hale, která je chloubou města a hrací podmínky nám většina soupeřů může
závidět. Sportovní vybavení za téměř půl století dosáhlo vysoké úrovně. Dnešní stav však nevznikl sám od sebe, vybavení
nespadlo z nebe… Dosáhnout dnešního stavu stálo moc úsilí, nervů, trpělivosti, porozumění vedení naší TJ a dalších
lidí.
Není možné nepřipomenout si, jak se zlepšily vztahy mezi radnicí a naší sportovní organizací v tomto volebním
období, jak významné ﬁnanční pomoci se od města našim sportovcům dostalo. Přirozeně se tato spolupráce promítla
také do situace stolních tenistů. Také místní ZŠ v čele s ředitelem panem Mgr. Jiřím Danešem má velkou zásluhu na
úspěšných výsledcích oddílu. Spolupráce a pomoci vedení školy si velice vážíme. Při modernizaci sportovního vybavení
významně pomohl pan Ing. Loník, s pořizováním cen na turnaje mládeže významně
pomohli pánové L. Košata, Vlček, Šavrňa,
M. Volf, někteří členové oddílu a další. Při
přesunech malých spoluhráčů na soutěže
nezištně pomohli někteří rodičové.
Všem, kteří se na úspěšné reprezentaci oddílu, TJ Slavoj a našeho města
podíleli, pomohli, přiložili ruku k dílu patří
naše uznání a poděkování.
Za oddíl stolního tenisu O. Volf

VÝZVA
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V Domově důchodců v Kynšperku nad Ohří opět kradli!
V Ý Z VA
Prosíme o pomoc!

V noci z 13.5. na 14.5. 2006 (ze soboty na neděli) byla odcizena
z Domova důchodců v Dolních Pochlovicích ústavní terapeutická
koza se svými dvěma kůzlaty. Vzhledem k tomu, že mnozí v našem Domově jsme tato zvířata nevnímali pouze jako chovné kusy,
ale hlavně jako dobré zvířecí přátele (k tomu účelu jsme kozy také
chovali), je pro nás tato krádež velmi bolestivá. Jsme velmi rozhořčeni i tím, že se nájezdy zlodějů, a domníváme se, že stále stejných,
opakují. Loni z areálu Domova ukradli podobným způsobem vodotrysky a sošky z jezírka.
Prosíme o jakékoliv informace vedoucí k odhalení zlodějů
a ukončení jejich hanebných krádeží v našem Domově důchodců
v Dolních Pochlovicích.
Laura
Popis koz:
Dospělá dvouletá koza Agáta, celá bílá, bezrohá, na vemínku má
pouze jeden struk (cecík), druhý je amputovaný a rána ještě není doléčená. Na krku odřená srst od kovového obojku,
který měla v době krádeže na sobě. Koza je velmi dobře narostlá a je matkou obou kůzlátek.
První kůzle – bezrohá kozička LUSY, je hnědá s černým hřbetem a černými „podkolenkami“.
Druhé kůzle – kozička LAURA s malými růžky, celá bílá a je menší než Lusy.
Všechny tři kozy jsou velmi důvěřivé a krotké.
Informace přijímáme na telefonním čísle 352 370 135, 352 370 124, 352 683 118 nebo na mobil 728 234 799.
Za všechny informace o těchto kozách a vaši pomoc děkujeme.
Za obyvatele a personál DD.
Yveta Leischová

Agáta

Lusy

VOŘÍŠKIÁDA
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Teda dneska je počasí, že bys ani psa nevyhnal. Tak takhle si představuji, že musí být, když se tato
věta pronese. Myslela jsem, že dnešní akce bude pro špatné počasí odvolána. Ale nebyla.

Voříškiáda se konala!
Noční déšť, ranní mrazíky a dopolední déšť, vítr a sníh
s deštěm neodradily ani pejsky ani jejich adoptivní pány,
alespoň pro tento den, tedy pro některé. Z psího útulku
města Cheb v Horní Hraničné přijelo letos šest pejsků. A
jen polovina se musela vrátit zpátky. Tři totiž našli právě
v Kynšperku nad Ohří své nové pány. Obdobný výsledek
měla tato akce i loni. Pejskové na voříškiádě prožili příjemný zážitek, mít zase na chvilku páníčka, a pejskové
byli předáni do svých nových domovů.

Zpříjemnit den pejskům z útulku přišlo 19 dětí. Děti
se o pejsky podělily, u některých se děti vystřídaly. Čas,
který byl před zahájením soutěže, všichni většinou trávili
uvnitř klubovny, u krbu s hrnkem něčeho teplého. Někteří
ho využili pro manikůru nebo pedikůru?

Po zaregistrování všech soutěžících byl nástup a pak
do nepohody, deště a zimy vyráželi jednotliví soutěžící,

aby splnili předepsané disciplíny. Po ukončení honem
zpátky do sucha a tepla a hezky se postarat o čtyřnohé
kamarády. Vysušit tlapky, osušit kožíšek, nějakou tu dobrotku za odměnu atd. Pejskové byli spokojeni a děti také.
Krátce po poledni již všichni absolvovali soutěžní úkoly a čekalo se na vyhlášení výsledků. Všichni podle
umístění dostali diplom a drobné dárky, ale myslím, že vítězové byli všichni, kdo dnes do toho aprílového počasí
přišli. Bylo to opravdu hrozné.
Na závěr všichni zúčastnění mohli shlédnout výcvik psa při útoku na pachatele.

VOŘÍŠKIÁDA

strana 31

Poděkování patří sponzorům, bez kterých by to nešlo:
MÚ Kynšperk nad Ohří,
OÚ Kaceřov,
Terea Cheb s.r.o.,
TOPTRANS Cheb,
Rejman a Lacina (autodoprava),
Ivan Pajtaš a krmiva, chovatelské potřeby Sokolov.

(kat)

Diplom a cena pro pejsky z útulků >>>

vítěz

strana 32

Vernisáž

…A KRAJINA SE
LESKLA JAKO
PŮVABNÝ IGELIT

Dalibor Blažek výtvarník a pedagog.
Vystudoval PF JU v Českých Budějovicích. Je
lektorem Rabasovy galerie Rakovník. Věnuje
se malbě a experimentálním technikám.
V současné době žije a pracuje v Rakovníku.
Lukáš Georgiev výtvarník a překladatel. Vystudoval MFF UK v Praze. Věnuje
se hlavně malbě, komiksu, ilustraci a graﬁce. V současné době žije a pracuje střídavě
v Praze a v Lubné u Rakovníka.
Vernisáž se konala 4. května od 17 hodin
ve Výstavní síni Panského domu č. 1 za přítomnosti obou autorů. Sami umělci pochvalují
naši výstavní síň a její prostory považují za
skvělé. Poděkování patří děvčatům za pěkné
hudební vystoupení pod vedením paní učitelky Káji Drašarové. Kouzelnou atmosféru
doplnily úžasné ozvučené obrazy s neobvyklými náměty. Autorům přejeme do dalších let
tvořivé práce mnoho skvělých nápadů.
(Joyce)

VERNISÁŽ
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✂

RŮZNÉ
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strana 34

CO NOVÉHO V INFOCENTRU

Městské infocentrum v Panském domě se stalo zprostředkovatelem cestovní agentury RAFTING OHŘE,
která nabízí vodácké výlety po Ohři a zapůjčení lodí.
Půjčovné lodě na den zahrnuje dvě pádla, barel, vesty, cena: 230,- Kč až 250,- Kč.
Půjčovné raftu na den zahrnuje pádla dle počtu osob, barel, vesty a pumpu, cena: 600,- Kč až 800,-Kč.
Půjčovné dalších vodáckých potřeb nad rámec standardního vybavení:
Pádlo – 20,- Kč za kus/den • Vesta – 20,- Kč za kus/den • Barel – 20,-Kč za kus/den

Výlety po Ohři

Např.: Jednodenní výlet trasa Kynšperk – Loket - délka trasy 27 km - přibližná doba plavby 6 – 8 h.
• cena za raft včetně průvodce a dopravy 2400,- Kč • cena za raft včetně dopravy 1.600,-Kč
• cena kanoe včetně dopravy 750,-Kč
1. Plavba na kanoi ( kanoe pro 2 až 3 osoby, pádla, vesty, barel, mapa sjížděného úseku, doprava osob a materiálu
zpět do místa vyplutí).
2. Plavba na raftovém člunu ( člun je pro 2 až 6 osob, plovací vesty pro děti a neplavce, pádla, barel, mapa sjížděného úseku, doprava osob a materiálu zpět do místa vyplutí).
3. Plavba na raftovém člunu s průvodcem ( člun je pro 2 až 6 osob, plovací vesty pro děti a neplavce, pádla, barel,
mapa sjížděného úseku, doprava osob a materiálu zpět do místa vyplutí, zkušený průvodce zajišťuje úplnou
bezpečnost pro všechny účastníky).
Další možné trasy:
Šabina – Loket, Sokolov – Loket, Královské Poříčí – Loket,
Tršnice - Karlovy Vary, Karlovy Vary – Pernštejn
Po dohodě lze sjet i jiný úsek na řece Ohři.
Podrobné informace včetně ceníků získáte v Městském infocentru v Panském domě.
Za Infocentrum: Šárka Pencová

✂



Vstupenka

Po předložení této pozvánky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

CÍRKEV
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Kde je tvůj poklad…?

Znáte podobenství z Lukáše 14, verše 16-24? Bible nám na tomto místě vypráví příběh muže, který
pořádal hostinu. Znázorňuje to Boží pozvání, které patří všem. Zvláštní, lidé se snaží, aby našli co nejlepší
omluvu pro odmítnutí tohoto pozvání.
„… koupil jsem pět párů volů, musím je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.“ Není náš postoj
často podobný postoji tohoto pozvaného? Dnešní člověk je často tak zaměstnán svou činností, že zůstává
hluchým k tomuto pozvání. Místo pěti spřežení volů to dnes může být ﬁrma, nové auto, nový počítač…
Skvělý vynález pro usnadnění naší práce nebo práce sama nám může bránit, abychom si dali s Bohem věci
do pořádku.
Také pro ty, kdo věří Pánu Ježíši jako Božímu Synu, by se mohla taková vášnivá činnost stát překážkou v jejich poměru k Bohu. A mohou to být i jiné, jinak příjemné činnosti – lyžování, fotbal, zahrádka…
Nezabírá nám to příliš místa nebo přední posty v našem životě? Jsme otroky svých strojů, přístrojů a zájmů
nebo jsou to jen nástroje, které slouží nám a také našemu Pánu?
A co peníze?
Ať se jedná o franky, marky, koruny nebo eura, hlavně, aby jich bylo hodně!! A přece je v Bibli vážné
varování: bohatství získaná na zemi jsou všechna určena k zániku. To znamená, že jednou přijde čas, kdy
nebude možné je použít. V „Boží bance“ nemají místo. S eury můžeme cestovat v mnoha zemích.. Paráda,
žádná směnárna. Jenže u Boha nemají kurs eura ani žádná jiná měna světa.
Nemyslete si, že se proto nemůžete ukázat před Bohem. On přijímá lidi i s prázdnýma rukama, takové,
jací jsou. Jediná podmínka je, abychom uznali tu měnu, která má u Něho cenu – krev Ježíše Krista.
Bylo by nemoudré cestovat do ciziny bez peněz v příslušné měně. Možná, že brzy nebude možné žít
v Čechách a odmítat přejít na eura. Stejně tak by bylo pošetilé postavit se před Boha a zanedbat podmínku,
kterou nám položil. Tím spíš, že nás to nebude stát ani eura ani dolary. A že se jednou před Boha budeme
muset postavit, je jisté.
Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde
je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Matouš 6,19-21
Evangelický sbor, D. Holubcová

Poděkování sponzorům
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na oslavy Osvobození
a též na uskutečnění závodů DIRT JUMP CONTEST 2.
Papírnictví Vlček • Keramika • obuv Milota • služby Hájek • cyklosport Šimůnek •
Kofroň Krajková • Moto Lhotský • konzum Volf • květinka Jarka a Vlaďka • papírnictví Fiedlerovi • penzion Řezníčková • Cukrárna • lékárna Primula • Šramota •
topenářství Pešl • MUDr. Uhlík • tesařství Košata • obuv Lída • krmivo Jirásek •
SOŠ • SOU a U Kynšperk nad Ohří • YUCCA Valtrová • pekárna Anet • reklamní
studio NIKO • Jürgen Dušek.
Za SPUSA pan Piškula

POLICIE, HASIČI
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Policie

Za uplynulé období přibylo dalších 13 trestných činů.
§ Pachatelé, kteří kradli kabely v Dasnicích jsou
známi a odsouzeni.
§ Neznámý pachatel se vloupal do osobního auta
v ulici J.K.Tyla.
§ Potrestán je již řidič, který řídil motorové vozidlo
přes zákaz a tím mařil výkon úředního rozhodnutí,
případ byl řešen ve zkráceném přípravném řízení.
§ Ve ZPŘ je řešen případ ublížení na zdraví, výtržnictví, který pachatelé spáchali na manželském páru a
jejich synovi na autobusovém nádraží v Kynšperku
nad Ohří.
§ Byla nahlášena krádež zlatého řetízku v bytě na
Zlaté.
§ Neznámý pachatel se vloupal do sklepa na nám.
SNP.
§ 16.5. na polní cestě u E1-6 došlo k trestnému činu
vydírání a omezování osobní svobody.
§ Je stíhán pachatel, který se dopustil hned několika
krádeží.

Hasiči

8.4. Jednotka likvidovala požár trávy v Kynšperku
nad Ohří.
28.4. Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
v ulici K.H. Borovského.
30.4. Jednotka zajišťovala průběh oslav stavění Máje a
Pálení čarodějnic.
11.5. Jednotka otevřela výtah s uvězněnou osobou.
18.5. Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
na silnici E1-6.
20.-22. Jednotka likvidovala následky větrné smrště,
převážně se jednalo o likvidaci padlých
stromů. Celkem byly realizovány 4 výjezdy.
22.5. Jednotka provedla otevření bytu.
J. Zeman

Místní Policie pravidelně zajišťuje bezpečnost při
veřejných akcích města, kterých v letních měsících
květen až červenec bývá hodně (Oslavy osvobození,
oslavy města, volby, Chlumská pouť atd.)
por.Bc. Jiří Novák

Táto podívej, ta vichřice nám
rozbila hnízdo, musíš zavolat
hasiče.

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
12.30 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Výběr z knižních novinek
Pro děti
Pro nejmenší:
Jiří Žáček – Říkáme si s krtkem –verše s obrázky
Zdeňka Milera.
Vladimír Sutějev – Veselé pohádky se zvířátky
Chlapecký román. Zajímavostí je, že knihu (události
školního roku) napsal žák 3.třídy jedné italské školy.
Jeho jméno je Edmondo de Amicis.
Prázdniny a záhady –to je kniha Enid Blyton – Dobrodružství na Měsíčním hradě.
Soubor – kniha komiksů – se jmenuje: Tajemství
železné masky.
Dívčí romány:
Stanislav Rudolf - Reklama na lásku;
Karen MCCombie – Stella a …šíleně pubertální kámoši
+Alice a…Dóóóst dobrá partička.
Fantastické romány:
C.S.Lewis – Letopisy Narnie. 6.díl má název Poslední
bitva.
Thomas Brezina – Upíří rakev + Boj s válečníky pekel.

Pro dospělé

28. díl historické epické ságy Dynastie Morlandů
vychází pod názvem Bílá růže.
Oblíbená autorka Mary Higgins Clark potěší své příznivce knihou Neznámí v pozadí.
Stejně žádaná spisovatelka Joy Fielding přichází s dalším psychologickým románem s detektivní zápletkou.
Své knize dala název Panenka.
Pokud už jste četli knihu Bílá Masajka a její pokračování Návrat z Afriky, jistě sáhnete i po další knize
Corinne Hofmann – Shledání v Barsaloi. Pokud se vám
zatím tyto knihy do ruky nedostaly, věřte-přišli jste o
mnoho.
Milostné historické romány:
Liz Carlye – Láska a hřích; Marie Cordonnier – Chantal.

Ženské romány:
Vlasta Pittnerová : Josef Zeman;
Frieda Birkner-Mahler : Dvojité štěstí .
Myslivecké příběhy ze života divočáků:
Arnošt Tabášek – Země černých rytířů.
Romány ze současnosti:
Hermína Franková – Hlavně dýchat; Sissi Flegel – Výlet
do Maroka.
Historické romány:
Bernard Cornwell – Poslední království (Alfred Veliký);
Joan Grant – Okřídlený faraón (Egypt, mystika).
Detektivky:
Velká kniha římských detektivek;
L.J.Braun – kočka, která brala růžové pilulky;
G.Simenon – Noc na křižovatce. Maigret se mýlí,
A.Christie – Plavý kůň.
Psychologické romány, detektivní zápletky, hrůza:
Jeffery Deaver – Pekelná kuchyně;
O.Cornwell – Moucha.
Irena Dousková je autorkou realistického románu z období totality. Kniha s názvem Oněgin byl Rusák je tragikomickou mozaikou předchozí epochy.
50. léta minulého století a vojenské letecké prostředí
– to je téma knihy Modrý sen autora Jiřího Horáka.
Fantazie:
D.Weber – Povstání; R.Zelazny – Devět princů
Amberu.
Z naučné literatury:
Štěpán Škorpil – Torino 2006;
Bohuslav Borovička – Cestománie;
Polsko-Společník cestovatele;
M.Moučková – Za časů přemyslovských knížat;
Scott-Clark – Jantarová komnata (Největší podvod
20.stol.);
Lukáš Pollert se ptá Jágra, Železného, Šmicera, Neumannové, Jandy…
Upozornění:
V době letních prázdnin bude upravena půjčovní doba.
Otevřeno bude takto:
pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00hod.
čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00hod.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ČERVEN 2006
1.6. – 25.6. ..................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 1.6. od 17.00 hod.

Jana Tomsová: VODA ŽIVÁ

- výstava fotograﬁí
- vstupné 10,- Kč, školní kolektivy 5,- Kč
4.6. .................................................... v Panském domě

Den muzeí a galerií

(viz článek „Namaluj kytku - vyhraj kytku“
5.6. – 11.6. .................................. v zimní zahradě kina

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ MŠ

12.6. – 15.6. ........................................ v zimní zahradě

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ

24.6. sobota ................................................před kinem

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA
MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ,
XIII. LETNÍ SLAVNOSTI
Program:
9.00 hod.
9.20 hod.
9.30 hod.
13.00 – 14.00
14.00 hod.
14.20 hod.
14.40 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.

průvod městem
slavnostní zahájení
přehlídka
polední pauza
vystoupení mažoretek ZŠ
vystoupení dětí MŠ
módní přehlídka SOŠ a SOU
orientální tanec, pohádka a další
Sunny Side – koncert nejlepší evropské
bluegrassové kapely
Akci ﬁnančně podpořil Karlovarský kraj.

26.6. a 28.6. ......................................................... v kině
Pořádá Základní škola v Kynšperku nad Ohří

AKADEMIE ZŠ

- pro žáky školy 26.6.
- pro rodiče a veřejnost ve středu 28.6. od 16.30 hodin,
vstupné: 20,- Kč, předprodej vstupenek od 14.6. v kině

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC ...........................
29.6. – 30.7. ................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 29.6. od 17.00 hod.
Jolana Moravcová, Alice Šmídová, Petra Duchková,
Hana Fischerová

4G FROM G4

- výstava fotograﬁí
30.7. neděle od 16.00 hod. ........v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, pořádá Festival Mitte Europa

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
FESTIVALU UPROSTŘED EVROPY
DEUTSCHES KAMMERORCHESTER
BERLIN

dirigent: MARKUS POSCHNER
- program: Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Suk,
Johann Sebastian Bach
- vstupné: 120,-Kč
- předprodej vstupenek JIŽ ZAHÁJEN v kině a v infocentru v Panském domě
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
PRCI, PRCI, PRCIČKY NA TÁBOŘE – DVD
SEXMISE - DVD
WALK THE LINE - DVD
PÝCHA A PŘEDSUDEK - DVD
INFOCENTRUM OZNAMUJE ..................................
Infocentrum v Panském domě upozorňuje, že v pátek
23. června a sobotu 24. června 2006 bude mimořádně
zavřeno. Otevřena bude pouze výstavní síň s výstavou
fotograﬁí Jany Tomsové.

KINO
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2006
6.6. úterý ................................................ ve 20.00 hod.

JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ*

Zdařilý režijní debut Mirandy Julyové je osvěživě
impresivní skládačkou na aktuální téma: jak těžké
je v tom podivném světě najít spřízněnou duši a jak
dovedou být lidé krutí při seznamování.. Prodavač bot
Richard by o tom mohl vyprávět a umělkyně Christine
by taky jistě cosi přidala…. USA/VB, MN 15, vstupné
49,-Kč, délka 92 min.

Rhys - Meyers) , jemuž vstup do bohaté průmyslnické
rodiny zkomplikuje vztah s potenciální švagrovou
(Scarlett Johanssonová). B/Luxem., MP 12, vstupné
49,-Kč, délka 124 min.
20.6. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU*

9.6. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

CASANOVA*

Všechny je miloval a ony jeho. Jen jedna ne. A právě tu
se rozhodl vzít si za ženu! Heath Ledger jako legendární
svůdce v romantické komedii s nádechem frašky. Hrají:
Sienna Millerová, Oliver Platt, Jeremy Irons. USA, MN
15, vstupné 49,-Kč, délka 108 min.
13.6. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

DĚSNEJ DOJÁK* - CENOVÝ HIT MĚSÍCE

Podle bestselleru Michaela Viewegha natočil debutující
Jiří Vejdělek letní komedii o autobuse plném výletníků
a jejich dovolené v Itálii. Hrají: Anna Polívková, Eva
Holubová, Bohumil Klepl, Pavel Liška a další.. ČR,
MP, vstupné 60,-Kč, délka 113 min.
23.6. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

PRIME*

Scénaristé Scary Movie Jason Friedberg a Aaron Seltzer si svůj další žánrový masakr natočili sami a tentokrát zmasakrovali romantické komedie. Hrají: Alyson
Hannigan, Alan Cambell, Tony Cox a Sophie Monk.
USA, MP 12, vstupné 22,-Kč, délka 82 min.
16.6. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

MATCH POINT – HRA OSUDU*

Woody Allen překvapil všechny příznivce i odpůrce a
svůj nový ﬁlm natočil mimo svůj obvyklý žánr i lokace.
V nečekané dvouhodinové stopáži vypráví příběh sociálního vzestupu ambiciózního tenisového trenéra (J.

Chlapec potkal dívku (Uma Thurmanová) a byla z toho
láska jako trám... jenže jí bylo sedmatřicet a jemu
třiadvacet. A to ještě netušili, že jeho matka (Meryl
Streepová) je její psychiatrička. USA, MN 15, vstupné
49,-Kč, délka 105 min.
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27.6. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

ŠIFRA MISTRA LEONARDA*

Manny, Sid a Diego jsou zpátky! Pořád stejně dobře
„sehraní“ a opět na cestě. Tentokrát unikají před přílivovou vlnou, která má zaplavit jejich dosavadní domov.
A aby to nebyla nuda, nesmí po cestě chybět nějaké to
vzrušení a potřeštěný Scrat, bojující o svůj vysněný
oříšek… USA, MP, vstupné 25,-Kč, délka 91 min.
30.6. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

MISSION: IMPOSSIBLE III

Harvardský profesor symbolologie se spolu s francouzskou kryptoložkou vydávají po stopách tajemství,
které může změnit minimálně dějiny církve... Adaptaci románu Dana Browna natočil Ron Howard. Hrají:
Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno. USA, MP 12,
vstupné 49,-Kč, délka 148 min.
30.6. pátek ................................................. v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO
ROKU

DOBA LEDOVÁ 2*

Třetí pokračování úspěšné akční série, v němž se tajný
agent Ethan Hunt musí postavit sadistickému obchodníkovi se zbraněmi a při záchraně své dívky dává v sázku
odhalení identity. Tentokrát se režie ujal J. J. Abrams,
tvůrce seriálů Alias a Ztraceni. USA, MP 12, vstupné
49,-Kč, délka 125 min.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC ...........................
V JAKO VENDETA
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
X – MEN – POSLEDNÍ VZDOR
HORY MAJÍ OČI
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. * = uplatnění volného vstupu na kartu. www.volny.cz/mkskynsperk
Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Červnové číslo vychází 31.5.2006
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 25. dubna 2006 usnesla na
následujících opatřeních:
č. 106

1. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Kynšperka nad Ohří ve
výši 5 000,- Kč na akci „Léčení včelstev“ pro Základní organizaci Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří.

č. 107

1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce s panem Petrem Richterem,
kdy sjednaným pracovním úkolem je zajištění hudební produkce
pořádané dne30.4.2006 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.

č. 108

1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce s panem Janem Kubátem,
kdy sjednaným pracovním úkolem je tlumočnická činnost dne
6. 5. 2006 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.

č. 109

1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou v ulici Zámečnická čp. 501 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 110

1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ulici Zámečnická čp. 501, Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2 žadatelce za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let od 1. 7. 2006
- výše nájemného 200,-Kč/m2/rok a to do 31. 12. 2006, poté
300,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inﬂaci
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení rady města žadatelce a vydat pokyn Správě
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. k uzavření nájemní
smlouvy,
b) v případě neuzavření nájemní smlouvy opětovně nabídku zveřejnit na úřední desce.

č. 113

1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 521 (zahrada ) o výměře 70 m2 a
části pozemku p.č. 525/1 (ostatní plocha ) o výměře 152 m2 v
k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2 Kč/m2/rok zpětně za
roky 2003 a 2004, za cenu 2, 06 Kč/m2/rok zpětně za 2005 a za
cenu 2,10 Kč/m2/rok v roce 2006 s každoročním navýšením o
inﬂaci a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností zpětně od 1. 5. 2003.

č. 114

1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře
335 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,10 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinnostíod 1. 5. 2006.

č. 115

1. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání, se zpětnou účinností od 1.1.2006 -na dobu neurčitou,
b) s účinností od 1. 5. 2006 dodatek č. 1 ke smlouvě o využití
systému obce pro odstraňování komunálního odpadu č.36/
2002, uzavřené dne 29.5.2002 mezi Městem Kynšperkem nad
Ohří a právnickou osobou-komanditní společností ANAT, se
sídlem Úzká č.p. 557, Kynšperk nad Ohří, který je přílohou
tohoto usnesení,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu a dodatek
smlouvy k podpisu starostovi (termín do 30.4.2006) a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy a dodatku.

č. 116

1. p r o j e d n a l a
návrh oprav a rekonstrukcí místních komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení, výměny nevyhovujícího svislého dopravního značení, úprav zeleně a výměny městského mobiliáře v roce
2006 a
2. s c h v a l u j e
realizaci akcí uvedených v přílohách číslo 1 až 3, které jsou přílohou tohoto usnesení, vždy dle pořadí až do vyčerpání vyčleněných ﬁnančních prostředků a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit provedení schválených
akcí.

č. 117

1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na stavební práce a dodávku zboží na akci
„Výstavba turistických tras, cyklotras a navigačního systému“ a
2. s c h v a l u j e
na základě doporučení „komise“ a po prostudování nabídek
zadat tuto zakázku ﬁrmám: oprava, zpevnění tras a zhotovení
zpevněných ploch: Nabau, s.r.o.
montáž značek: Nabau, s.r.o.
výroba a dodávka cykloznaček: DoZnač v.o.s.
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výroba a dodávka dřevěného mobiliáře: DoZnač v.o.s.
dodávka dřevěných laviček: Kovovýroba Václav Vinklát,
Okružní 234, 289 07 Libice nad Cidlinou,
výroba a dodávka map: Fornica Graphics, s.r.o.
výroba a dodávka městského navigačního systému: Sandwich
Design
výroba a dodávka městského mobiliáře: MMCité, a.s.
3.p o v ě ř u j e
tajemníka městského úřadu objednáním zboží a stavebních prací
u výše uvedených ﬁrem.

č. 119

1.schvaluje
přijetí daru od České republiky – Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje „osobního automobilu Škoda Felicia Combi
RZ: 1K14825, výr. číslo TMBEFF653V0490848 na základě
darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem darovací smlouvy.

Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 3. května 2006 na mimořádném
jednání usnesla na následujících opatřeních:
č. 120

A. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na stavební práce na stavbě „Rekonstrukce hřiště
ZŠ na veřejné městské sportoviště“ a
B. s c h v a l u j e
1. na základě doporučení „hodnotící komise“ a po prostudování
nabídek zadat tuto zakázku ﬁrmě: Stavby silnic a železnic,
a.s., Praha, IČO: 45274924
2. návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
C. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.

č. 121

A. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce hřiště ZŠ na veřejné městské sportoviště“ a
B. s c h v a l u j e
1. na základě nabídek zadat tuto zakázku ﬁrmě: Represent, s.r.o.
– Ing. Pavel Jaroš
2. mandátní smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
C. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.

Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 9. května 2006 usnesla na
následujících opatřeních:
č. 123

1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce, kdy sjednaným pracovním
úkolem je instalace výstavy v partnerském městě Himmelkron dne 11. 5. 2006 a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.

č. 124

1. s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě číslo PP02/00 s ﬁrmou
VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, na dodávku
zboží a práv spojených s propojením do ssl Kancelář
b) uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě číslo TP02/00 s ﬁrmou
VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, na poskytnutí
technické podpory k softwaru – Stavební úřad, Přestupky,
Propojení do spisové služby Kancelář a
2. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu výše uvedených dodatků smluv.

č. 125

1. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. o prodloužení
termínu dokončení stavby „Rekonstrukce Zámečnické ulice – I.
etapa, Kynšperk nad Ohří“ a
2. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 4/2005 a č. zhotovitele 655-2-6042-01, uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
společností Stavby silnic a železnic, a.s. dne 16.9.2005 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 126

1. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění honebních pozemků a o
výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu
myslivosti mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako vlastníkem
honebních pozemků, IČ: 00259454 a Pozemkovým fondem
České republiky, Územní pracoviště Sokolov, Nádražní 11, 356
01 Sokolov, IČ: 45797072, DIČ: CZ 45797072 s účinností od 12.
5. 2006, který je přílohou tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku

č. 127

1. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kynšperk n/O. se sídlem
J. A. Komenského 221, Kynšperk n/O. a Pozemkovým fondem
České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO
45797072 na pronájem části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Chotíkov u
Kynšperka n/O., která je přílohou č.1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
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starostu města podpisem této smlouvy.

č. 128

1. s c h v a l u j e
uzavření servisní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a ﬁrmou Geo
Data s.r.o., se sídlem Nádražní 93, Sokolov, IČO 25239970, která
je přílohou č.1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této smlouvy.

záměr pronájmu pozemku p.č. 441/4 (zastavěná plocha ) o
výměře 16 m2, pozemku p.č. 441/3 ( zastavěná plocha ) o výměře
133 m2 a pozemku p.č. 442/1 ( zahrada ) o výměře 703 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 15. 5. 2006 do 29. 5. 2006
včetně.

č. 133

č. 129

1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 525/1 ( ostatní plocha ) o výměře
72 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2 Kč/m2/rok
zpětně za roky 2003 a 2004, za cenu 2,06 Kč/m2/rok zpětně za
rok 2005 a za cenu 2,10 Kč/m2/rok v roce 2006 s každoročním
navýšením o inﬂaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností zpětně od 1. 6. 2003.

č. 130

1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo: IČO: 175/2006 KOVOŠROT MORAVIA CZ s.r.o. Dobročovice 22, 250 82 Úvaly 274 16 771
s účinností od 1.7.2006 - na dobu neurčitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce uvedenou smlouvu k podpisu Termín: do 30.5.2006 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.

1. s c h v a l u j e
záměr směny a prodeje části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha)
o výměře cca 80 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří za
část pozemku p.č. 910 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m2 v
osobním vlastnictví , vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr směny a prodeje na úřední desce na dobu 15-ti dnů od 15. 5. 2006 do 29. 5.
2006 včetně.
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 1621/33 (zastavěná plocha) o
výměře 20 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 15. 5. 2006 do 29. 5 .2006
včetně.

č. 131

1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 36 (ostatní plocha ) o výměře
426 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 15. 5. 2006 do 29. 5. 2006
včetně.

č. 132

1. s c h v a l u j e

č. 134

Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 10. května 2006
č. 23

1. s c h v a l u j e
a) Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2005, v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005, a to
s výhradou,
b) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad Ohří takto:
Příjmy po konsolidaci ve výši 80 950 342,68 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši 68 807 522,11 Kč
Saldo příjmů a výdajů ve výši 12 142 820,57 Kč,
c) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat na nerozděleném

zisku (účet 932) ve výši 482 299,83 Kč,
d) Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005
363 219,-- Kč
Finanční vypořádání s Karlovarským krajem za rok 2005
952,64 Kč,
e) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši 85 977,15 Kč,
f) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ( dle tabulky
č. 1 závěrečného účtu ),
2. p ř i j í m á o p a t ř e n í k odstranění zjištěných
nedostatků a u k l á d á
a) vedoucí ﬁnančního odboru dodržovat § 4 odst.5) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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ve znění pozdějších předpisů, na základě zjištěných nedostatků z přezkumu hospodaření za rok 2005 ohledně schváleného rozpočtu roku 2005. V rozpočtu bylo konstatováno, že
se jedná o rozpočet přebytkový a mělo být konstatováno, že
se jedná o rozpočet schodkový, protože byl do rozpočtu na
rok 2005 zapojen úvěr,
b) vedoucímu majetkového odboru, na základě zjištěných
nedostatků z přezkumu hospodaření za rok 2005 doplnit
do nájemních smluv za rok 2005 doložku osvědčující předchozí zveřejnění a schválení v souladu a ust. § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to
do 30.6.2006.

č. 24

1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové příjmy se navyšují o 12 457,38 tis.Kč a rozpočtové
výdaje se navyšují o 11 627,38 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 101 176,24 tis.Kč a rozpočtové výdaje po úpravě
činí 126 507,38 tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) snížení schodku, a to snížením zapojených přebytků minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 830,00 tis.Kč.
Zapojené přebytky minulých let po úpravě činí 20 068,14 tis.
Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
c) změnu závazných ukazatelů u Základní školy, Městského kulturního střediska, Technických služeb Kynšperk nad Ohří a
Místního hospodářství – Správa majetku, dle přílohy č. 2 ,
tohoto usnesení.

č. 25

1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se navyšují o 156,70 tis.Kč a rozpočtové výdaje
se navyšují o 156,70 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po změně
činí 101 332,94 tis.Kč a rozpočtové výdaje po změně činí 126
664,08 tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) změnu závazného ukazatele u Vnitřní správa – správa.
Závazný ukazatel se navyšuje o 130,20 tis.Kč. Závazný ukazatel po změně činí 16 822,20 tis.Kč.

č. 26

1. s c h v a l u j e
a) zrušit schvalující usnesení Městského zastupitelstva Kynšperka nad Ohří ze dne 21.5.1998, a to v tomto znění:
- zahájení likvidace Podniku bytového hospodářství Kynšperk
nad Ohří k 30.4.1998
- souhlasí s jmenováním likvidátora PBH Kynšperk nad Ohří
Ing.Jana Janouda, bytem Staré Sedlo 213 a
b) zrušit Podnik bytového hospodářství Kynšperk nad Ohří,
Chebská 697/19, Kynšperk nad Ohří, IČO: 000 76 341, státní
podnik, a to bez likvidace k 31.5.2006.

č. 27

1. s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2006, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smluv.

č. 28

1. s c h v a l u j e
zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 300/2
(zahrada) o výměře 1349 m2 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří
pro Město Kynšperk nad Ohří .

č. 29

1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1004 (trvalý travní porost) o výměře
cca 260 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 304
Kč/m2.

č. 30

1. s c h v a l u j e
nabytí části pozemku p.č. 1364/1 (ostatní plocha ) o výměře 12
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří bezúplatným převodem z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slavoj Kynšperk nad Ohří, se sídlem
Školní 614, Kynšperk nad Ohří, IČO 18248063 do výlučného
vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří.

č. 31

1. s c h v a l u j e
prodej areálu bývalého statku v Dolních Pochlovicích sestávajícího z těchto nemovitostí:
a) objekt k bydlení čp. 1 včetně pozemku parc. č. 160/2 o výměře
258 m2,
b) budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/3 o výměře 430 m2,
c) budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/4 o výměře 283 m2,
d) budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/5 o výměře 230 m2,
e) budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 163 o výměře 46 m2,
f) pozemek parc. č. 160/1 o výměře 3763 m2,
g) pozemek parc. č. 162 o výměře 3467 m2,
h) pozemek parc. č. 164 o výměře 1175 m2,
vše v k.ú. Dolní Pochlovice žadatelům za cenu 1 000 000,- Kč.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení (včetně
příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu
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