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ZDARMA

Poslední zvonění

Aktuality z radnice

Vážení spoluobčané,
dovolím si doplnit informace o studii plánovaného zastavění lokality Třešňovka, uvedené
v červencovém Kynšperském zpravodaji. Lokalita je studií rozdělena na 20 samostatných
parcel pro výstavbu rodinných domů, ve spodní svažitější části oddělených nízkou gabionovou zdí. Doprava v lokalitě je navržena jako
zklidněná jednosměrná komunikace - obytná
zóna s šířkou dopravního prostoru 7,5 m.

Součástí komunikace je parkovací pás pro
osobní automobily a jednostranný chodník.
V současné době vyhodnocujeme výběrové
řízení na zadání projektových dokumentací
pro územní řízení a stavební a vodoprávní povolení.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
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Aktuality z radnice

Děkujeme
Dne 1. 7. 2013 přijali na radnici starosta
Ing. Tomáš Svoboda a místostarostka
Mgr. Štěpánka Neubergová občany našeho
města, kteří jsou dlouholetými bezplatnými
dárci krve:
pan František Kronika – 120 odběrů
pan Stanislav Oříško – 120 odběrů
pan Ladislav Ohera – 100 odběrů
pan Jan Mandelíček – 80 odběrů.

Víte, kde si hrají Vaše děti?
Velmi si jejich daru vážíme a děkujeme za jejich příkladný přístup, neboť co může být cennější v lidském životě, než pomoc a záchrana
jiného lidského života.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Jsme rádi, že je máme
Vážení spoluobčané, milí Kynšperáci,
dovolte mi, abych jménem rady města srdečně poděkovala našim dobrovolným hasičům,
kteří ve dnech 10. června a 20. června v důsledku prudkých přílivových dešťů prokázali
odhodlání a výdrž a ochotně po celou noc až
do ranních hodin poskytovali pomoc při záchraně domů a vyčerpávání vody ze sklepů.
Opět ukázali zejména těm, kteří pomoc potřebovali, že jsou tu pro ně a umí vzít za práci
bez ohledu na svůj volný čas a po zásahu
nastoupili do své běžné každodenní práce.
Děkujeme veliteli hasičů Marku Matouškovi
a dalším členům dobrovolného hasičského

sboru: Michalu Jiráskovi, Zdenku Matouškovi ml., Zdeňku Matouškovi st., Martině Holubové, Josefu Holubovi, Petru Poulovi, Petru
Janskému, Pavlu Herinkovi, Jaromíru Zemanovi, Milanu Sukovičovi, Janu Lhotovi, Tomáši
Šourkovi, Michalu Mašterovi a Janu Havlovi.
Upřímně děkujeme za profesionální a obětavý
přístup. Podařilo se zmenšit škody na majetku
na nejnižší možnou míru a současně zabránit
dalším možným následkům záplav. Důležité
jsou i rady hasičů obyvatelům pro budoucí případ intenzivních lokálních záplav.
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Městský úřad nařídil majiteli budovy její důkladnější zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí a také se dohodl s místním Obvodním oddělením Policie ČR na častějších
kontrolách budovy.
Rodičům děkuji a dětem přeji pěkné a hlavně
bezbolestné prožití druhé poloviny prázdnin.
Ing. Petr Kučera
tajemník
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Mgr. Štěpánka Neubergová,
místostarostka

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje

Poděkování
Děkujeme hasičům z Kynšperka nad Ohří
a všem, kteří pomáhali při záchraně majetku
v době povodní během měsíce června v ulici
Na Hrázi.

Vážení spoluobčané a zejména rodiče,
v souvislosti s probíhajícími prázdninami
bych Vás rád požádal o spolupráci. Nevyužívaná budova bývalé pekárny č.p. 510 v ulici
K. H. Borovského se stala velmi oblíbenou
„atrakcí“ některých kynšperských dětí. Chápu, že zejména pro kluky může být návštěva
opuštěné budovy zajímavým prázdninovým
dobrodružstvím, ale bohužel z pohledu nás
dospělých se jedná o neoprávněné vniknutí
do soukromého objektu.
A asi jen dospělí si dokáží představit zranění,
která v budově dětem hrozí - od pádu z výšky až
po poranění rezivým hřebíkem. Prosím, zeptejte
se svých dětí, jestli se to netýká právě jich.

Velmi si ceníme této pomoci a velké ochoty
všech. Děkujeme!!
Rodina Kavanova

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

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

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

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

OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
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.
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Hasiči města Kynšperk nad Ohří mají za sebou
v polovině roku “50“ výjezdů
Jednotka za uplynulou polovinu roku vyjížděla k 50-ti událostem různého typu. Hasiči
řešili události jako planý poplach 2krát. Únik
nebezpečných látek ropného produktu byl
řešen 2krát při lokálních povodních 10. června z důvodu velmi špatného uskladnění nádob s vyjetým olejem v zahrádkářské kolonii
ul. F. Palackého a u rodinného domu v ulici
Na Hrázi. Dopravní nehoda byla řešena 5krát
a požáry 15krát.
Jednalo se o požáry bytů, automobilů, lesa,
trávy, kontejnerů na tříděný odpad, také hořely
saze v topném tělese.
Nejvíce vyjížděla jednotka k události technická pomoc a to 26krát, z toho 18krát v měsíci
červnu. Tato nadprůměrná výjezdovost byla
způsobena lokálními povodněmi, které zasáhly město 10 a 20. června. Při těchto povodních
jednotka řešila desítky událostí jako čerpání
kanalizace a sklepů, únik nebezpečných látek, stavění protipovodňových hrází, koordinaci rozvozu pytlů a písku i do okolních vesnic,
strhnutí pěšího můstku na Suchém potoce,
monitoring potoků a hráze rybníka, atd.
Při těchto povodních jednotka zasahovala po dobu 12 hodin bez přestávky v počtu
14 zasahujících hasičů s veškerou technikou,
kterou jednotka vlastní.

Následující dny jednotka pokračovala s likvidací dalších událostí i mimo k.ú. města, které
nebraly konce.
Další technické pomoci v červnu byly: záchrana uzamčeného novorozence v automobilu,
záchrana desetiletého chlapce, který se držel
z posledních sil větvičky nad rozvodněnou řekou Ohře s jeho tátou, který byl o něco výše.
Zde bylo provedeno zajištění osob po vyhlášení požárního poplachu v čase 10-ti minut.
Na místo dorazily všechny složky IZS.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za pomoc
při řešení náročných zásahů a všech problémů, které s těmito zásahy souvisí:
- všem zasahujícím hasičům z SDH Kynšperk
nad Ohří, HZS st. Sokolov, SDH Lomnice,
HZS KVK
- Láďovi Vitekovi („Pinďa“) za profesionální
pomoc s technikou při povodních
- městské policii za spolupráci při záchraně
novorozence a osob na řece Ohři
- starostovi Ing. Tomáši Svobodovi za velmi
dobrou spolupráci při povodních a řešení problémů
- Viktorovi Dědičovi a Mírovi Židlickému za pomoc při čerpání laguny u fotbalového hřiště.
Marek Matoušek
velitel jednotky SDH Kynšperk nad Ohří

Co dělat, když hrozí lokální povodně
Z důvodu velkého překvapení občanů při lokálních povodních, které se staly
10 a 20. června 2013 v Kynšperku nad Ohří
a okolí jsme se rozhodli informovat majitele
nebo uživatele nemovitostí, které se nacházejí
v oblasti, kde lokální povodeň může nastat.

- řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů

Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)

Jak se chovat během povodně

- každý den sledujte předpověď počasí
- televizní stanici ČT
- internet (ČHMÚ), mobil (Meteor-Aladin)
- www.kynsperk.cz, zde jsou veškeré výstražné informace
- informujte se na městském úřadě, zda se
vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenacházejí v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
- připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
(pytle s pískem, fólie, desky, ucpávky kanalizace)
- proveďte si povodňovou prohlídku kolem
svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby
neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky, nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního
toku, aby látky ropného produktu (olej, nafta,
atd.) nepřišly do styku s vodou
- buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku
a rybníka (může-li vás ohrozit)
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- vytipujte si bezpečné místo, které nebude
zaplaveno vodou

- jednejte v klidu a s rozvahou
- dodržujte pokyny povodňových orgánů, hasičů, policie a dalších složek IZS
- pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
- zbytečně neriskujte! Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte
do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte
a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
- pamatujte, že povodňový orgán obce
ve svých územních obvodech organizuje, řídí,
koordinuje a ukládá opatření na ochranu
před povodněmi a v případě potřeby může
i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc
- v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky,
včas požádejte o pomoc
- nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou
Marek Matoušek,
velitel JSDH Kynšperk nad Ohří
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Kácení dřevin v soukromých zahradách
Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti nová
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Dle § 3 vyhlášky se
povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že
tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, nevyžaduje
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
- pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Dle vyhlášky je zahrada definována jako pozemek u bytového domu nebo rodinného
domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Za zahradu nejsou považovány podle vyhlášky např. pozemky v zahrádkářských osadách,
zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Ing. Šimková Markéta
majetkový odbor

Připomínáme
svoz nebezpečného odpadu
Podle plánu svozu nebezpečného odpadu se další svoz uskuteční

dne 5. 9. 2013

(každý první čtvrtek v měsíci květnu a září)

Sběrná místa nebezpečného odpadu:
Kynšperk - Areál TS 14.00 – 17.00 hod
D. Pochlovice - ul. Hornická 15.00 – 15.15 hod
Chotíkov - Na Návsi 15.30 – 15.45 hod
Liboc - u autobusové zastávky 16.00 – 16.15 hod
Štědrá - Na Návsi 16.30 – 16.45 hod
Zlatá - u býv. prodejny potravin 17.00 – 17.10 hod
Odpad je nutno shromažďovat na sběrných místech, nikoliv u domů !!
Od domů nebude odpad odvezen !!
Správa majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s. r. o.
tel.: 725 660 895
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Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 211, 40 m2:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

Dětské hřiště v ulici Na Hrázi

- 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
Ing. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Zajímavé informace o Kynšperku nad Ohří
a poděkování
V měsíci červnu byl dokončen zápis kroniky
města Kynšperk nad Ohří za rok 2012. Ráda
bych poděkovala všem respondentům, kteří mi za rok 2012 ochotně poskytli zajímavé
informace o samotném městě, zájmových
činnostech i organizacích. Není v silách jednoho člověka, aby zachytil dění ve městě sám
a uchoval ho pro příští generace, ale díky
Vám, poskytovatelům informací, je zápis rozsáhlý a pestrý.
Poděkování patří také Ing. Josefu Hoffmannovi z NGI-fotostudia – speciální fotografické
práce za poskytnutí leteckých snímků Kynšperka nad Ohří. Na internetových stránkách
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V této lokalitě, na polovině pozemku, bylo
v minulosti zřízeno dětské hřiště s herními
prvky, které jsou již dlouhodobě demontovány
a zbyly po nich v místě osazení pouze betonové plochy. Na druhé polovině je hřiště s osazenými brankami na malou kopanou. Pozemek je tak rozdělen na dvě části, kdy dělícím
prvkem jsou pouze dvě lavičky ve stavu dosti
opotřebeném vlivem stáří a částečně vlivem
poškození. Tyto budou opraveny a další dvě
lavičky budou přidány.
Z rozhodnutí rady města zajistil majetkový
odbor poptávku u firem, které se specializují
na výrobu a dodávku dětských hřišť. Jako nejvhodnější, co se týká finančních i kvalitativních
kritérií, byla podaná nabídka od společnosti
Ing. Olgy Šaškové. Tato firma již v Kynšperku
nad Ohří realizovala dodání a osazení herních
prvků u Penny marketu a v ulici Jana Jiskry.
Tyto prvky jsou proto již osvědčené a prověřené provozem, spokojenost byla i s termínem
dohodnutého plnění vlastní realizace.

V těchto dnech započaly přípravné práce.
Společnost Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. provedla terénní úpravy
na dopadových plochách budoucích konstrukcí herních prvků, které spočívají v odtěžení zeminy a dodání drobného kameniva, dle požadavku na bezpečnost dopadových ploch a dle
příslušných norem.
Následně budou dovezeny a osazeny herní
prvky. Rozmístění prvků je částečně dáno jejich velikostí a nutností zřízení již zmiňovaných
dopadových ploch. Menší herní prvky, jako
dětská houpadla, mohou být umístěny oproti
původnímu záměru na jiném stanovišti.
Po osazení dětských herních prvků bude zřízeno oplocení jako ochranný a bezpečnostní
prvek na hranici s komunikací a jako dělící
část mezi stávajícím hřištěm na malou kopanou a dětským hřištěm.
Michálek Václav
referent majetkového odboru

http://foto.ngi.cz/ si můžete některé letecké
snímky prohlédnout a zároveň je na webových
stránkách http://kynsperk.ngi.cz/ velice pěkně
zpracována virtuální prohlídka našeho města.
Pokud by se někdo z občanů chtěl podělit
o zajímavé informace z našeho města za rok
2013, může je zasílat na adresu: kadava@kynsperk.cz (např. fotografie po přívalových deštích, popis situace a pocitů lidí v zatopených
částech města atd.).
Alena Kadavá,
kronikář města
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Různé

Mateřská škola

Vážení spoluobčané,
situace ve školství není právě příznivá. Žáků,
kteří vycházejí ze základních škol, je každým
rokem méně, nabídka oborů je však široká,
a proto jsou odborné střední školy nenaplněné. Tak je tomu i ve Střední škole živnostenské Sokolov, která má v Kynšperku nad Ohří
svoje odloučené pracoviště, a to školu, školní
jídelnu a domov mládeže. Činnost domova
mládeže byla pro nedostatek žádostí žáků
o ubytování ukončena již vloni. Budova domova mládeže slouží jako ubytovna pro veřejnost. Na konci školního roku jsme museli
přistoupit k tomu, že celou teoretickou výuku
jsme přestěhovali do Sokolova, kde jsou další dvě velké školní budovy. A tak v Kynšperku

Rozloučení s předškoláky
nad Ohří zůstane jen odborný výcvik oborů
truhlář a zpracování dřeva, ubytovna a pro
veřejnost budeme nadále provozovat školní
kuchyni.
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem
o obědy, můžete si koupit stravenky v posledním srpnovém týdnu.
Pokud byste potřebovali zajistit ubytování nebo pronajmout tělocvičnu, volejte na
tel.: 775 751 151 (paní Novotná).
Školní budova zůstane prázdná, třídy se budou v zimě jen temperovat. Protože se jedná
o krásnou budovu z roku 1933, snažíme se
pro ni najít další využití.

Poslední indiánský tanec si s mladšími kamarády zatancovali indiáni – předškoláci
19. června na zahradě MŠ Zahradní. Rozloučili se tak s indiánským rokem, kamarády
Zvonečky, Srdíčky a Korálky. Poděkovali paní
ředitelce i provozním zaměstnancům za celoroční péči a odměnili je i kamarády indiánskými náhrdelníky na rozloučenou. Poté jim
byly předány šerpy a dárečky jako upomínka
na mateřskou školu.

Mgr. Hana Jandíková

Celý rok jsme si hráli na indiány, vyráběli
indiánské oblečení, šperky, lapače snů, čelenky a seznamovali se se životem indiánů.
Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku, indiánskou
hru lacrosse, naučili se indiánským rytmům,
uzlíkovému a obrázkovému písmu. Jaké bylo
ale překvapení, když se v našem kmeni objevil opravdový indiánský dopis a spolu s ním
indiánské počítací dřívko! Byl to pozdrav z indiánské vesnice od náčelníka Velkého Medvěda. Když jsme rozluštili indiánské obrázkové
písmo, vydali jsme se podle pokynů náčelníka na indiánskou stezku. Cesta byla značena
pouze pohozenými počítacími dřívky, a tak

S kytičkou a přáním za jubilanty
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
od letošního března setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
S kytičkou a gratulací navštívili zástupci města
v uplynulém půl roce tyto jubilanty: p. Josefu
Faitovou, p. Žofii Kučerovou, p. Marii Holubovou, p. Evu Šaškovou, p. Miladu Duchoňovou,
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p. Marii Černohousovou, p. Margitu Lázňovskou, p. Elišku Jungwirthovou a p. Kateřinu
Kazilovskou.
Všem jubilantkám ještě jednou přejeme spokojený život a hlavně pevné zdraví!

kancelář starosty
D. Hámorová

Na závěr zazpívali písničku „Co má umět předškolák“ a spolu se všemi kamarády si vesele
zatancovali. Pak už nezbývalo, než se vydat
na výpravu za sladkou odměnou do města.
Přejeme všem indiánům – předškolákům
mnoho úspěchů na stezce, která je v září
čeká.
kolektiv učitelek
MŠ Zahradní

Za pokladem
nebylo jednoduché správný směr vystopovat.
Dokázali jsme, že jsme dobří stopaři a zkušení
indiáni, neboť jsme splnili spoustu úkolů a překonali všechny nástrahy stezky. Obstáli jsme
ve zkoušce hmatu, střelby z luku, přenášení
vody v dlaních, vázání uzlíkového písma i stavění indiánských chýší. Odměnou pro nás byla
barevná počítací dřívka, ze kterých jsme složili
symbol indiánského tábora. A pak se to stalo!
Poklad byl tu! S veselým indiánským rykem
jsme se vrátili a poklad si spravedlivě rozdělili.
Indiáni
MŠ Zahradní
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Mateřská škola

Mateřská škola

Návštěva školního statku Cheb
Poslední den před prázdninami, v pátek
28. června, jsme si udělali výlet na školní statek Cheb. Vybaveni gumovkami jsme se těšili
na to, jak uvidíme zvířata z blízka a dozvíme
se něco o tom, jak žijí.

Protože jsme byli šikovní a moc jsme se snažili, za odměnu jsme dostali tvrdé pečivo a mohli si zkusit nakrmit krávu, kozy, prasátka a to
nám šlo docela dobře.
Pak už jsme si vzali svoje batůžky, rozloučili se se zvířátky, poděkovali paní chovatelce

a odjeli zpátky do školky. Byl to sice krátký
výlet, ale i příjemné zakončení školního roku
před prázdninami.
Kolektiv dětí a učitelek
MŠ U Pivovaru

Na statku nás přivítala milá paní chovatelka.
Zvířátka už byla slyšet z dálky, ale nejprve
jsme se domluvili, jak se budeme chovat, aby
se nás zvířátka nepolekala, a aby se nám nic
nestalo.
Procházeli jsme úplně blízko kolem kravičky,
koňů, koz, prasátek, slepic, krůt a králíků. Každý měl své jméno. U každého jsme se zastavili
a paní chovatelka nám povídala, jak se o ně
musí starat, co jim dává jíst a jak vlastně žijí,
čím jsou užiteční a co nemají rádi.
Viděli jsme, jak se o svá mláďata stará slepička a králík.
V místnosti, která vypadala napůl jako malá
školní učebna a napůl jako kuchyň pro zvířátka jsme se dozvěděli, jak se pro ně chystá
potrava. Pak jsme dostali pracovní list a plnili
úkoly jako ve škole.
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Poslední zvonění

Poslední zvonění

Děti ráje
Parta maturantů na konci 80. let tráví většinu
volného času na diskotékách, kterým kralují
velcí frajeři – „dýdžejové“ Tom a Stanley. Jen
Michal Gregor se třídnímu kolektivu vymyká
a je terčem jejich posměchu, protože píše básničky a skládá písničky.

Poděkování patří všem, kteří se na této akci
podíleli, panu Kunešovi za ozvučení a dětem
z MŠ a PT za jejich nádherné vystoupení.
Co popřát všem vycházejícím? „Hodně štěstí“.

Když se do třídní krásky a hvězdy Evy zamiluje jak nesmělý Michal, tak suverén Tom,
do hry začnou vstupovat intriky. Evina kamarádka Kájina, Stanley a Tom Evině a Michalově lásce nepřejí a nakonec se jim povede je
na dlouhých 20 let rozdělit.
Tento příběh byl námětem „Posledního zvonění“ pro vycházející žáky Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Poslední společné chvíle
prožili v zajetí melodie známých písniček z tohoto muzikálu.
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Vážení spoluobčané,

Rodinné rybářské závody

dovolte mi touto cestou poděkovat všem, které
oslovil článek ohledně složité situace v mém
životě a svou pomocí mi umožnili nastoupit
léčbu, která byla pro můj další život velice důležitá, ne-li zásadní.

Dne 29. června 2013 proběhly na rybníku
v Dolních Pochlovicích za deštivého počasí
rodinné rybářské závody. Jako každoročně se
jedná o soutěž, která je připravena pro rodiče s dětmi, a kterého se zúčastňují pravidelně
tatínkové nebo maminky se svými potomky.
Letos, kdy bylo počasí nepříznivé, byla účast
poněkud slabší, ale nicméně děti i rodiče se
dobře bavili a za svoji trpělivost byli odměněni
nejenom úlovky, ale i pěknými cenami a diplomem. Vítěz si odnesl pohár, kterým se bude
pyšnit po celý tento rok až do dalšího ročníku,
na který Vás tímto srdečně zvu a doufám, že
účast bude lepší než letos.

Jsem velice potěšen, že jsou mezi námi občané, kterým není lhostejný osud ostatních lidí
a neváhají podat pomocnou ruku svému spoluobčanovi, aniž by ho třeba znali.
Díky této pomoci jsem mohl být zařazen
do experimentální studie paní profesorky Sykové, kterou praktikuje v nemocnici Praha –

Motol ve spolupráci s Ústavem experimentální
medicíny AV ČR, a která mi pomohla zmírnit
postup mé vážné nemoci.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem,
kteří mě podpořili, zvláště pak týmu paní
prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., MUDr. Homolovi, Mgr. Janě Křížové, RNDr. Pavle Jendelové,
Městu Kynšperk nad Ohří a všem dárcům, bez
kterých by tato akce nemohla proběhnout.
S pozdravem

Konečné pořadí:
1. místo
Vaneska Košatová a Jan Košata
(celkem 227 cm)
2. místo
Nela Princová a Slávek Princ (celkem 89 cm)

3. místo
Pepa Novák a Josef Novák (celkem 54 cm)
4. místo
Tereza Zachulová a Míra Kaucký
(celkem 30 cm)
5. místo
Patrik Koudelka a Míra Koudelka
(celkem 11 cm)
6. místo
Matěj Zajíček a Jakub Hoskovec
(celkem 10 cm)
Děkuji všem za účast a organizátorům za pomoc. Především děkuji p. Paulíčkovi za poskytnutí rybníku, bez kterého by tato akce
mohla jen těžko proběhnout a MO ČSSD za finanční podporu.

Ing. Tomáš Svoboda

Karel Richter

Hodně štěstí
Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V srpnu 2013 oslaví své narozeniny členky
naší ZO SPCCH paní
Wernerová Anna
Michálková Jiřina
Borecká Marta
Gregorová Rozálie
Endyšová Kateřina
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH
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Noční obloha

Noční obloha

Srpnová noční obloha nad Kynšperkem
Noci se v srpnu viditelně prodloužily, budou
už ale o něco chladnější než v červenci. První
hvězdy se na tmavnoucí obloze objeví krátce
po jedenadvacáté hodině a celá souhvězdí
bude možné vidět již před dvaadvacátou hodinou letního času, kdy se již téměř úplně setmí.
Nejjasnější hvězdou srpnových nocí je Vega
ze souhvězdí Lyry. Po setmění září na obloze
velmi vysoko a najdeme ji jižně od nadhlavníku. Východně od Vegy je další velmi jasná
hvězda. Jmenuje se Deneb a je nejjasnější
hvězdou souhvězdí Labutě. Na jihojihovýchodě najdeme po setmění zhruba v polovině výšky mezi obzorem a nadhlavníkem třetí
velmi jasnou hvězdu. Jmenuje se Altair a je
nejjasnější hvězdou souhvězdí Orla. Vega,
Altair a Deneb tvoří velmi výrazné seskupení
hvězd, kterému říkáme Velký letní trojúhelník. Ač Velký letní trojúhelník není souhvězdím, v noci je nad obzorem po celé léto a díky
jeho jasným hvězdám se dá velmi dobře využít
pro orientaci jak na samotné obloze, tak i při
pohybu noční krajinou. Souhvězdí, ke kterým
hvězdy Velkého letního trojúhelníka patří, se
od sebe velmi liší. Lyra je velmi malé a nenápadné souhvězdí připomínající jakousi zmenšeninu Malého vozu. Naproti tomu Labuť je
souhvězdí velké a výrazné. Orel je sice také
malé, ale hezké souhvězdí. Z již zmíněných
tří souhvězdí je však na představivost nejnáročnější. Nejnápadnějším souhvězdím letních
nocí je nepochybně Herkules. Připomíná tak
trochu květináč a najdeme ho po setmění vysoko na jihozápadě. Astronomové zaměřují
své dalekohledy často mezi jeho pravou horní a pravou dolní hvězdu, neboť právě tam se
nachází nejjasnější kulová hvězdokupa celé
severní oblohy. Má katalogové číslo M13, obsahuje povětšinou velmi staré hvězdy, kterých
je na tři sta tisíc, a je od nás vzdálena 25 ti-
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síc světelných let. Okem můžeme kulovou
hvězdokupu M13 spatřit za bezměsíčné noci
a za velmi dobrých meteorologických podmínek a mimo rušivý vliv městského osvětlení
jako nevýraznou mlhavou skvrnku. Přímo pod
Herkulem se rozkládají souhvězdí Hadonoše
a Hada. Hadonoš drží Hada v rukou a Had je
také jediným souhvězdím na celé obloze, které je rozděleno na dvě části, na Hlavu hada
a Ocas hada. Protože souhvězdím Hadonoše prochází ekliptika, s klidným svědomím
můžeme Hadonoše zařadit do zvířetníkových
souhvězdí, kterých je i se započítaným Hadonošem třináct. Poněvadž však astrologové
rozdělili oblohu na dvanáct stejně velkých
částí, na dvanáct znamení tak, aby každému
znamení odpovídal přibližně jeden kalendářní měsíc, třináctý Hadonoš se jaksi nehodil,
a z neznámých důvodů byl právě on ze znamení vyřazen. Co si astrologové počnou se
znameními v příštích staletích a především
v následujících tisíciletích, není známo, protože například už za přibližně pět tisíc let bude
Slunce v některých částech roku procházet
zcela jinými souhvězdími než dnes. Pro astronomy je velmi zajímavým souhvězdím též
Střelec, protože se do něj promítá střed naší
Galaxie. Souhvězdí má podobu čajové konvice a po setmění ho najdeme nízko nad jihem.
Souhvězdí Střelce je však jen málokdy vidět
dobře, poněvadž se většinou ztrácí v zákalu při obzoru. Pokud se vyjasní až k obzoru,
což se stane jen několikrát za celé léto, můžeme ve Střelci astronomickým dalekohledem
spatřit nádhernou emisní mlhovinu Laguna.
Pokud máme k dispozici jen triedr, nevadí,
i triedrem je na mlhovinu Laguna velmi pěkný
pohled. Vpravo od Střelce, těsně nad jihojihozápadem, můžeme spatřit horní polovinu
souhvězdí Štíra. Štír u nás vychází nad obzor

jen zčásti, celé souhvězdí je vidět dobře například z jižní Evropy. Nejjasnější hvězdou Štíra
je červený veleobr Antares, který je po setmění nízko nad obzorem. Na západě v jedné
třetině výšky mezi obzorem a nadhlavníkem
oranžově svítí rudý obr Arkturus. Arkturus je
po Slunci čtvrtou nejjasnější hvězdou oblohy,
je od nás vzdálen jen 37 světelných let a je
nejbližším červeným obrem, kterého můžeme
na obloze vidět. Ještě před úplným setměním
najdeme velmi nízko nad jihozápadem Spiku,
nejjasnější hvězdu souhvězdí Panny. Na východě můžeme naopak vyhledat některá souhvězdí podzimu. Z nich je určitě nejnápadnější Pegasův čtverec, který je již celý nad
východním obzorem. Na levou horní hvězdu
Pegasova čtverce navazuje souhvězdí Andromedy. V něm se dá za jasné bezměsíčné
noci spatřit Velká galaxie v Andromedě, kterou na hvězdných mapách najdeme většinou
pod označením M31. Galaxie M31 je za velmi dobrých pozorovacích podmínek viditelná
někdy i pouhým okem, triedrem ji už najdeme
zcela spolehlivě. Velká galaxie v Andromedě
je podobná naší Mléčné dráze, jen je o mnoho větší a skládá se též z mnohem většího
počtu hvězd. Na severní obloze najdeme nezapadající souhvězdí. Nejznámější z nich je
Velká medvědice a Malý medvěd. Velkou
medvědici, jejíž součástí je sedmihvězdí Velkého vozu, najdeme na severozápadě vlevo
pod Polárkou, Malý medvěd se rozkládá nad
Velkou medvědicí na severozápadě vlevo nad
Polárkou. Mezi Velkou medvědicí a Malým
medvědem se kroutí souhvězdí Draka. Nezapadající souhvězdí Kasiopeji najdeme zvečera již vysoko nad severovýchodem a poznáme
ho podle jeho typického vzhledu, který připomíná písmeno W.

Pro pozorování Mléčné dráhy je srpen nejvýhodnější. Mléčnou dráhu máme přímo nad
hlavou a noci jsou již temné a poměrně dlouhé. Nad obzor Mléčná dráha vystupuje na severovýchodě, prochází Kasiopejou, probíhá
přímo nad našimi hlavami, odkud pokračuje
do Labutě, kde se jakoby rozděluje a následně sestupuje k jihu souhvězdím Orla a pod obzorem pak mizí v souhvězdí Střelce, tam se
nachází i střed naší galaxie Mléčná dráha.
Srpnové úkazy:
3.8. - Měsíc v konjukci s Jupiterem (seskupení
Měsíce, Jupiteru, Marsu, a Merkuru pozorovatelné 3.- 5.8. ráno nad V obzorem), 9.8. Měsíc v konjukci s Venuší, po západu Slunce
nízko nad Z obzorem, 12.8. ve 20:00 hod maximum meteorického roje Perseid - slzy
svatého Vavřince. 21.8.ve 2:45 hod - Měsíc
v úplňku, 23.8. v 0:01 hod - Slunce vstupuje
do znamení Panny, 31.8. - Měsíc v konjukci
s Jupiterem a Marsem ráno nad V obzorem.
Blíží se i událost posledního desetiletí - pokud Slunce nebo planeta Jupiter nevyvede
velkou kometu ISON ze své dráhy, nastane
koncem října a začátkem listopadu na obloze
velká a krásná podívaná. Jádro komety prolétne velmi blízko a bude dlouho doprovázet
planetu Mars. V blízkosti Slunce prolétne
28.11. a bude možné ji pozorovat i za bílého
dne. Pouhým okem bude pozorovatelná až
do poloviny ledna 2014.
Všem narozeným ve znamení Panny přeji
krásné narozeniny.
Benda Pavel

21

Sport

Sport

Chebští lukostřelci odstartovali úspěšně
Martin Hámor obsadil na světovém poháru
v Turecku 57. příčku, klubu se daří i na domácí půdě
Úspěšný start sezóny mají za sebou lukostřelci TJ ESKA Cheb. Klub má vůbec poprvé
v historii vlastního zástupce na světovém poháru a po letech i dvě družstva v domácích
soutěžích.
Vrcholem jarní části sezóny byl bezesporu
start nejlepšího oddílového střelce Martina
Hámora v seriálu světového poháru v turecké
Antalyi. Na něj Hámor vyrazil jako jeden ze tří
závodníků reprezentujících Českou republiku
a jako vůbec jediný střelec v disciplíně olympijský luk. Bohužel, za situace, kdy mu od excelentní halové sezóny, v níž vybojoval 9. místo na Mistrovství Evropy, vůbec nevycházela
forma.
„Od konce haly jsem se do toho nemohl vůbec
dostat. Projevilo se to už na prvních závodech,
kde jsem měl spoustu dobrých zásahů a vedle
nich totální úlety,“ přiznává střelec. Nicméně
ani to mu nezabránilo v tom, aby se v Turecku probojoval s přehledem základní částí
a z 92. příčky postoupil do eliminací.
„Bohužel tam jsem narazil na australského
žraloka Taylora Wortha,“ bilancuje Hámor
s tím, že jeden z aktuálně nejlepších světových střelců byl pro něho tvrdým oříškem. I tak
ale nedal kůži zadarmo a v eliminacích prohrával jen o jednotlivé body. A stejně jako on pak
vypadli i zbylí dva čeští reprezentanti Brada
a Reitmeier. Celkové 57. místo Martina Hámora tak je nakonec velmi solidním výkonem.

Česká výprava v Antalyi
„Pro mně to byla obrovská zkušenost. Měl
jsem možnost se dívat na světovou špičku, vyzkoušet si nějaké jiné věci a některé
z nich jsem už začal uplatňovat. A ono to
funguje, výkon jde zase nahoru,“ říká Hámor
s tím, že nebýt podpory z regionu, na světové
závody by se asi nikdy nedostal. „Je to natolik
nákladné, že kdyby mi nepomohl Karlovarský
kraj i města Kynšperk nad Ohří a Cheb, seděl
bych doma a díval bych se na to jen v televizi," uzavírá střelec, který rostoucí formu potvrdil na závodech v Litvínově, kde splnil první
část limitu pro český reprezentační tým na rok
2014.

ková si navíc odnesla před týdnem i ocenění
za své výkony ze strany sokolovské radnice,
která ji vyznamenala za vynikající reprezentaci města jak na poli sportu, tak při výtvarných
a jazykových soutěžích.

Podracký nastřílel 656 bodů, zatímco Klapper
o více než stovku méně a nakonec obsadili
sedmé a tím pádem poslední bodované místo. Podle Podrackého ale není důvod si s tím
lámat hlavu.

Velmi slušně pak nastoupilo také po více než
desetileté pauze do domácích soutěží chebské družstvo střelců z reflexního luku, když si
v přeboru připsalo na své konto v Plzni hned
1724 bodů a na závodech v Nejdku dalších
1758. Což znamená, že pokud udrží nastavenou laťku, mají velkou šanci, že v příští sezóně
postoupí do vyšší soutěže.

„Liga je o zkušenostech. Martin má to štěstí,
a zároveň smůlu, že nastoupil do rozjetého
vlaku a jako začátečník vletěl rovnou do nejvyšší soutěže. Má to tedy hodně těžké. Pokud ho ale tato tvrdá zkušenost nezlomí, příští rok si to určitě vynahradí,“ shrnuje situaci
Podracký.

Naopak příliš se Chebu nedaří v 1. lize kladkových luků. Klub totiž má pouhé dva dospělé
kladkaře, Vladislava Podrackého plus nováčka Martina Klappera. Ti tak na prvním kole
ligy nedokázali uhájit žádný bod a jen nepatrně lépe si vedli na závodě v Litvínově, kdy

V nejbližších týdnech tak chebské lukostřelce
čeká další kolo 1. ligy v Ostravě a poté dva
závody doma. První z nich proběhne 3. srpna
na chebské střelnici, další jen o víkend později
na fotbalovém hřišti v Chodově, kde se utkají
o pohár starostů měst Chodov a Waldsassen.
Hámor však bude muset vynechat další kolo
světového poháru, protože polský organizátor
přesunul závod na jiný termín. A ten koliduje
s domácí první ligou.
za lukostřelecký oddíl TJ ESKA Cheb
V. Podracký
(pozn. redakce: členové oddílu - Hámor, Chaloupková, Podracký, Prosba jsou Kynšperáci)

Chebským se ale dařilo i na domácí půdě,
když tým odstartoval sezónu již tradičně na plzeňské Ceně Petrolu. Ta letošní byla vůbec
nejsilněji obsazená za celou historii závodu
a vyrazilo na ni z Chebu hned šest střelců,
Vladislav Podracký, Pavel Smažík, Michal
Prosba, Martin Hámor, Vít Vejražka a Katrin
Chaloupková. A všichni se vrátili domů jako
vítězové, když shodně obsadili první příčky
ve svých kategoriích. Mladší žákyně Chaloup-

Česká výprava v Antalyi
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ZKO

Den Ohře

Horké letní agilitění

Je za námi Den Ohře 2013

V sobotu 27. července vyrazilo pár statečných členů ZKO Kynšperk na neoficiální závody agility do Břasů u Plzně. Pořadatelé byli
na vysoké teploty připraveni, dostatek posezení pod stany ve stínu a hlavně bazénky,
rozprašovač a hadice s vodou pro pejsky byly
v neustálém provozu a obklopeny pejsky a jejich páníčky. I přes nástrahy počasí podali kynšperští agiliťáci skvělé výkony a opět dovezli
řadu medailí. Dvoukolový tunelový běh ovládla Bára Múdra se svou desetiměsíční border
kolií Saxanou a získaly tak zlato.

Letošní počasí byl extrém, ale přál vodákům
u nás na řece Ohři. Byl opraven levobřežní
kanál po velké vodě a vodomilové si mohli
užívat. Krásné počasí přitáhlo na břeh Ohře
odvážlivce, kteří se v tom horku zúčastnili závodu. Bylo přítomno 11 kanoí, 8 kajaků a 6 raftů při 8. ročníku Vodáckého závodu amatérů
na 18 km dlouhé trase z Tršnic do Kynšperka
nad Ohří.

"Rafťáci" z Kynšperka, ze Zlína
a Mariánských Lázní
města Městské kulturní středisko, dobrovolní
hasiči, ale osobně chci poděkovat Správě majetku spol. s.r.o a jejím zaměstnancům za přípravu a úklid pozemku u řeky.
K oslavám se letos přidala i obec Vojkovice
v Karlovarském kraji s akcí „Neckyáda“.

V jumpingu závodníků získala Bára Múdra
s border kolií Merlinem krásné 2. místo.
V závodnících si dále skvěle vedla Martina
Holubová s krysaříkem Marvinem, kteří si čistým a krásným během v agility zajistili 1. místo
a zvládli vybojovat ještě 3. místo ve velmi obsazeném otevřeném běhu.
Poslední z kynšperské výpravy byla Anna Kábová s kříženkou border kolie a australského
ovčáka Eby, které reprezentovaly klub v kategorii nezávodníků a ani jim bedna neutekla,
v jumpingu získaly 3. místo a to závodily v té
nejobsazenější kategorii.
Počasí dalo všem závodníkům zabrat, ale díky
možnosti stálého ochlazování to všichni zvládli bez újmy na zdraví. OSA Žabka Břasy připravila úžasnou akci a pokud budou pořádat
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další ročník závodů, kynšperští agiliťáci tam
určitě chybět nebudou. ZKO Kynšperk nad
Ohří všechny srdečně zve na 1. neoficiální závody agility pořádané v Kynšperku 17. srpna
ve sportovním areálu města. Přijďte se podívat, jak takové běhání s pejsky vypadá a kolik
radosti to přináší pejskům i jejich páníčkům.

Čtyřnásobní vítězové Jiří Činčera a Jaroslav
Sýkora letos dojeli v čase 1 hod. 44 min. Vítěz
kajaku Miroslav Blahník z Karlových Varů dojel v čase 1 hod. 34 min.

Těším se na další ročník oslav v roce 2014.

Vítězům předali ceny starosta města Kynšperk
nad Ohří Ing. Tomáš Svoboda, ředitel Povodí
Ohře s.p., Karlovy Vary Ing. Martin Zoul, předával i zástupce Karlovarského kraje Bc. Miloslav Čermák spolu s pořadatelem akce Miroslavem Volfem.
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav: zastupitelům a starostovi
města Kynšperk nad Ohří nejen za finanční
prostředky, dále Karlovarskému kraji, Povodí Ohře s.p., Vodohospodářské společnosti
Sokolov, stavebninám KESSL Kynšperk nad
Ohří, dále poděkování zaslouží organizace

za pořadatele
Občanské sdružení Vodácká Ohře
místopředseda sdružení
Miroslav Volf

Barbora Múdra
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Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 26. června 2013
upravenáverze
č. 180
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2013/Rada města,
vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2013, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 181
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku z majetku Základní
umělecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk
nad Ohří,
2. schvaluje
bezplatný převod 6 ks křesel na Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, náměstí
SNP 389, 357 51, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a

šperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540,
okres Sokolov, v souladu s ust. § 27 odst. 5,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas
k přijetí finančního daru od Místní organizace Českého rybářského svazu, Okružní 513,
Kynšperk nad Ohří, XXX pro zájmovou činnost
rybářského kroužku při základní škole a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení ředitelce Základní školy Kynšperk nad Ohří.

č. 183
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
ve výši XXX na realizaci dodávky „Oprava
a výměna osvětlení třídy školy“ a

3. ukládá
ředitelce ZUŠ vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace a to bezodkladně po obdržení usnesení rady města, doklad
o provedené likvidaci předat na finanční odbor
městského úřadu a provést bezplatný převod
majetku Městskému kulturnímu středisku.

2. ukládá
ředitelce Základní školy Kynšperk nad Ohří
zajistit převod finančních prostředků ve schválené výši z rezervního do investičního fondu.

č. 182
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. poskytuje
příspěvkové organizaci Základní škola Kyn-

1. schvaluje
prodloužení smlouvy o nájmu bytu XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla č.p. 882 v Kynšperku nad Ohří se stávajícím nájemcem
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č. 184
Rada města Kynšperk nad Ohří

bytu, Vězeňskou službou ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, zastoupenou vrchním radou,
plk. Mgr. Martinem Klapperem, IČ 00122423,
se sídlem Zlatá č.p. 52, Kynšperk nad Ohří,
na dobu určitou l rok a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.

č. 185
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v objektu č.p. 732, ul. A.
Jiráska, Kynšperk nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.

č. 186
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v objektu č.p. 732, ul. A. Jiráska, Kynšperk nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.

č. 187
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) výjimku z čl. 3, odst. 1 ze zásad pro při-

dělování městských bytů do nájmu v domě
s pečovatelskou službou J. K. Tyla č.p.881,
Zámečnická č.p. 501 a Aloise Jiráska č.p. 732,
s výjimkou dvou půdních bytů v Kynšperku nad
Ohří – nabídka nájmu bytu nebyla zveřejněna,
b) přidělení bytu XXX v objektu č.p. 501, ul.
Zámečnická, Kynšperk nad Ohří, žadatel XXX
a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
č. 188
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s prodloužením termínu užívání dočasné
stavby zahradní chatky pro zahradu č. 74
v zahrádkářské osadě č. 5A užívanou XXX
na části pozemku p.č. 1248/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří, pronajaté Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kynšperk nad
Ohří, zastoupená Ing. Josefem Baronem,
do 31.12.2015 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení souhlasu vlastníka.

č. 189
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
ukončení vyhrazeného parkování v ulici U Pivovaru na čísle stání 36 žadatele XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vystavit pokyn finančnímu odboru k vrácení přeplatku a to po-
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čtem zbylých měsíců do konce roku počínaje
1. červencem roku 2013.

č. 190
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3
o Používání vozidel a evidence spotřeby PHM,
2. schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce vozidla Ford Transit r.z.
2K5 5699 z majetku města XXX, smlouva tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení a
3. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

č. 191
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) výjimku z „Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu radou města, tajemníkem, odbory městského úřadu, městskou
policií a sborem dobrovolných hasičů“ článek
4a
b) na základě dlouhodobě výhodných jednotkových cen pro město zadat veřejnou zakázku na výstavbu chodníků a úpravu křižovatky
v ulicích Truhlářská a Sokolovská společnosti Správa majetku spol. s r.o., Chebská 697,
Kynšperk nad Ohří, IČ 25233556,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru rozdělit stavební práce na samostatné dílčí celky dle projektové dokumentace a
3. pověřuje

28

Usnesení

tajemníka městského úřadu podpisem jednotlivých objednávek až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

č. 192
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku
na akci „Rekonstrukce bytové jednotky 1+2
byt č. 2 v Kynšperku nad Ohří, J. Husa č.p.
222“,
2. schvaluje
a) zadat zakázku společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o., Chebská
697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 25233556,
XXX,
b) návrh smlouvy o dílo a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
smlouvu o dílo k podpisu starostovi města.

č. 193
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Kynšperk nad
Ohří a Správou majetku spol. s r.o., Chebská
697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 25233556,
na činnosti – čištění a úklid města včetně zimní údržby, provozování a údržba veřejného
osvětlení, pomníků, kašen a věžních hodin,
provádění výzdoby města, správa a údržba
komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících v majetku města, svoz komunálního odpadu a správa a údržba veřejné zeleně
ve městě, včetně souvisejících technických
zařízení, na 3. čtvrtletí 2013, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá

vedoucímu majetkového odboru:
a) zajišťovat v průběhu 3. čtvrtletí 2013 kontrolní činnost nad plněním a dodržováním ustanovení této smlouvy a
b) předložit smlouvu k podpisu starostovi města.

č. 194
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 196
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem pozemku p.č. 1394/3 (orná půda)
o výměře 8340 m2 a pozemku p.č. 1394/7 (trvalý travní porost) o výměře 541 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX, za cenu 0, 054 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci na dobu
neurčitou od 01.07.2013 a

1. vyhodnotila
návrh kupní smlouvy na objekt č. p. 499 v ulici
Sokolovská v Kynšperku nad Ohří včetně přilehlých pozemků a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit dopracování připomínek radních
do návrhu,
b) doplněný návrh odsouhlasit u právního zástupce města AK Šendera a Čihák,
c) doplněný návrh kupní smlouvy poskytnout
žadateli k vyjádření
d) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů s uvedením konkrétních
podmínek stanovených zákonem o obcích a
e) kupní smlouvu v komplexním znění předložit k projednání radě města na její nejbližší schůzi.

č. 197
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 195
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 911/1
(ostatní plocha) o výměře cca 984 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města.

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsané
dne 20.5.2013 na realizaci stavby „Oprava
povrchu místní komunikace – části Okružní ul.
v Kynšperku nad Ohří“ uzavřené mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177,
360 01 Otovice, IČ 26402068, který je přílohou
č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi města.

č. 198
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) výjimku z „Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu radou města, tajemníkem, odbory městského úřadu, městskou
policií a sborem dobrovolných hasičů“ článek
4 a,
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b) na základě průzkumu cen na trhu zadat veřejnou zakázku na realizaci plynové přípojky
a rekonstrukci vytápění v prostorách knihovny
v čp. 386 ul. Chebská, společnosti Správa majetku spol. s r.o. Chebská 697, Kynšperk nad
Ohří, IČ 25233556 XXX,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit na této
stavbě stavební dozor investora a převzít dokončené dílo a
3. pověřuje
tajemníka městského úřadu podpisem objednávky.

č. 199
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru za 80 a více dobrovolných bezplatných odběrů krve těmto
občanům města Kynšperk nad Ohří: panu F.

Různé

K. za 120 odběrů, panu S. O. za 120 odběrů, panu L. O. za 100 odběrů, panu J. M. za
80 odběrů a
2. pověřuje
starostu podpisem smluv o poskytnutí finančního daru, které tvoří přílohy č. 1 – 4 tohoto
usnesení.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarosta

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

Usnesení Rady a Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
26. 6. a 10. 7. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
19. 6. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení
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Různé

Různé

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

Oddíl kopané TJ Slavoj Kynšperk Vás srdečně zve na domácí
podzimní zápasy Mužů v sezoně 2013 – 2014.

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Mužstvo mužů „A“ bylo v minulém ročníku nováčkem v 1.A třídě a obsadilo
pěkné čtvrté místo. Snahou bude posílení kádru a minimálně obhájit toto
umístění. Začátek domácích utkání je stanoven na sobotu od 16.00 hodin.

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

Prodej větší RD se zarhadou a garáží v obci Okrouhlá, cena: 2.400.000,-Kč

Prodej domu s byty a provozovnou, Kynšperk, Sokolovská ul., cena: 1.700.000,-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: 1.750.000,-Kč
Prodej domu s nebyt. prost. 55 m2 + byt 1+3 ( 70 m2) v 1. patře, nám. Míru
Kynšperk n/O. cena: 1.850.000,-Kč. Možno i pronájem: 11.000,-Kč/ m. + poplatky
Prodej RD s vel. pozemky a rybníkem, Horní Rozmyšl, cena: 990.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

Mužstvo mužů „B“ , které bylo složeno většinou z bývalých dorostenců a v okresní soutěži bylo
nováčkem obsadilo nakonec druhé místo. Po reorganizaci v soutěžích si zahraje Okresní přebor.
Začátek domácích utkání je stanoven na neděli od 15.00 hodin.
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Čas

Kategorie

13.

Kynšperk

Hroznětín

17.08.

So 16.00

Muži A

1.

Kynšperk

Rotava

24.08.

So 16.00

Muži A

1.

Kynšperk B

Chodov B

25.08.

Ne 15.00

Muži B

2.

Kynšperk B

Krásno

01.09.

Ne 15.00

Muži B

14.

Kynšperk B

Šindelová

04.09.

St 15.00

Muži B
Muži A

3.

Kynšperk

Skalná

07.09.

So 16.00

4.

Kynšperk B

D.Rychnov B

15.09.

Ne 15.00

Muži B

5.

Kynšperk

Lipová

21.09.

So 16.00

Muži A

6.

Kynšperk B

Bukovany

29.09.

Ne 15.00

Muži B
Muži A

7.

Kynšperk

Aš

05.10.

So 16.00

8.

Kynšperk B

Kraslice

13.10.

Ne 15.00

Muži B

9.

Kynšperk

Loko K.Vary

19.10.

So 15.30

Muži A

10.

Kynšperk B

Březová C

27.10.

Ne 14.30

Muži B

11.

Kynšperk

Vintířov

02.11.

So 14.00

Muži A

12.

Kynšperk B

N.Sedlo B

10.11.

Ne 14.00

Muži B

O případných změnách, které mohou nastat Vás budeme včas informovat na nástěnce nebo na webu
http://www.slavoj-kynsperk.cz
Karel Bayer
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