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ZDARMA

Poslední zvonění

Aktuality z radnice

Jak plníme plán akcí v roce 2013
Vážení spoluobčané, chci vás seznámit o průběhu akcí, které jsme se rozhodli v letošním
roce realizovat.
Akce, které jsou už hotovy:
- projektová dokumentace rekonstrukce křižovatky a pokračování ulice J. Nerudy a část ulice A. Dvořáka – zadána, bude dokončena do
konce října 2013
- zpracování průkazů energetické náročnosti městských budov – 20 městských objektů
(128 100 Kč)
- dětské hřiště v ulici Na Hrázi, zbývá dokončit
pouze jeho nízké oplocení (262 000 Kč)
- restaurování hlavního oltáře – III. etapa a
bočního oltáře – I. etapa v kostele Nanebevzetí panny Marie (636 900 Kč, z toho 300 000 Kč
získáno z dotace MR).
Byla zpracována projektové dokumentace
na akce:
- řešení dopravy a parkování v ulici Zámečnická (15 125 ),
- výstavba inženýrských sítí a komunikace
v ul. Tyršova (365 185 Kč),

- parkoviště U Pivovaru – 14 stání (15 840 Kč),
chodník v ul. J. Nerudy – zadní část (12 505
Kč),
- výstavba mostku přes Suchý potok k zahrádkářské osadě č. 1 (21 965 Kč),
- přípojka veřejného osvětlení v prodloužení
ulice U Tavírny a na Štědré – nyní je podána
žádost o územní řízení (9 075 Kč)
Akce, které jsou již rozpracované a akce,
které budou dokončeny do konce roku
2013:
- výstavba chodníku podél pivovaru a úprava křižovatky (předpokládaná částka kolem
900 000 Kč),
- rekonstrukce asfaltové vrstvy na místní komunikaci mezi ul. Okružní a lávkou (292 543
Kč),
- rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. J. Nerudy a S.Čecha ( 200 000 Kč),
- prováděcí projektová dokumentace na akci
Revitalizaci Starého náměstí a ulice U Tavírny – připravuje se žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti (639 800 Kč).
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
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Střípky z majetkového odboru
V ulici Na Hrázi bylo dáno do užívání nové dětské hřiště nákladem cca 230 tisíc Kč. O jeho
využití je vysoký zájem, o čemž svědčí obležené hrací prvky. Zájem si pohrát a zacvičit si má
i mládež nad 15 let. Je však potřeba, aby si
uvědomila, že prvky jsou konstrukčně řešeny
pro mládež do 14-ti roků a že může dojít k jejich poškození. Taktéž věříme, že do prostoru
hřiště nebudou chodit majitelé psů tyto venčit.
V plném proudu je výstavba chodníku a změny křižovatky v prostoru před Kynšperským pivovarem. Již dnes se setkáváme s připomínkami, proč se ještě neudělal ten, či onen úsek.
Víte, je to vše o penězích. Předpokládáme, že
náklady by měly činit do 900 tisíc Kč a i to je
dost vzhledem k poměrně nízkému rozpočtu
města na investice v roce 2013.
Během prázdnin proběhly dva kontrolní dny
na kterých jsme hodnotili stav rozpracovanosti restaurování oltářů v místním katolickém
kostele. Pracovníky Národního památkového
ústavu bylo konstatováno, že práce probíhají dle harmonogramu a v požadované kvalitě.
V části náměstí SNP a v ulici Jana Nerudy došlo k výměně sloupů veřejného osvětlení. Tyto
práce navázaly na činnost v roce 2012, kdy
byla položena nová kabeláž. Taktéž byla dokončena přípojka veřejného osvětlení u nového mostku nad levobřežním ramenem řeky
Ohře.

Pracovníci Správy majetku spol. s r.o. ukončili práce na rekonstrukci nebytového prostoru na bytovou jednotku 1+1 v domě s pečovatelskou službou Zámečnická čp. 501. V průběhu září by mělo dojít ke kolaudaci a následně bude bytová jednotka přidělena do nájmu. Dále zahájili práce na zateplení štítových
stěn bytového domu čp. 33 a 34 na náměstí Míru. Tyto by měly být dokončeny do konce září 2013.
Mimo plán budeme muset zajistit rekonstrukci
veřejného osvětlení v části ulice Sokolovská a
Truhlářská, kde je toto umístěno na sloupech
ve vlastnictví společnosti ČEZ. Firma ČEZ
a.s. se rozhodla, že dráty na sloupech vymění za kabely. Proto i my se musíme k danému
řešení připojit.
Projekční kancelář, která byla vybrána
ke zpracování projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace a potřebné infrastruktury v ulici Tyršova ( lokalita Třešňovka)
zahájila svou činnost. S vedením města jsou
konzultovány detaily pro co nejvhodnější řešení budoucí výstavby rodinných domů a organizaci dopravy. Termín pro získání územního rozhodnutí jsme si stanovili do konce října 2013, jelikož se chceme ucházet o dotaci
na výstavbu této infrastruktury prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Opatření Rady města po přívalových deštích
v červnu 2013
Majetkový odbor připravil pro radu města podklady a návrhy na opatření po přívalových deštích v červnu 2013 ve vztahu k majetku města.
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Asi nejvážnější situace vznikla v ulici Na Hrázi, kde voda dostatečně neodtékala vlivem
malé průtočnosti lávky přes Bezejmenný po-

tok, ve které je umístěn nadregionální vodovod
s průměrem trubky 400 mm a lávka je v majetku města. Tato lávka byla vytvořena v minulosti, někdy v 70. letech minulého století. Od té
doby několikráte způsobila zátopu v místech
nad ulicí Na Hrázi proti proudu Bezejmenného potoka. Nikdy však nebyly důsledky takové, jako v tomto roce. Bezprostředně po přívalových deštích zahájil majetkový odbor jednání s odborníky (projektanty), kteří mají za úkol
vypočítat a navrhnout opatření na odstranění
tohoto nežádoucího stavu. Rada města vyčlenila potřebné finanční prostředky na tyto úkony. Jsme v jednání s vlastníkem vodovodního řadu a to Sokolovskou vodárenskou s.r.o.
o přeložení vodovodního řadu pod dno potoka. Ze strany města pak je varianta odstranění lávky bez náhrady, či výstavba nové lávky,
která by neměla negativní vliv při přívalových
deštích, případně při povodni na řece Ohři.
Přeložení vodovodního řadu a demolice lávky
je předběžně oceněna na částku cca půl milionu Kč. K demolici je nutná projektová dokumentace a potřebné demoliční rozhodnutí stavebního úřadu.
Smyslem výpočtů projektantů je i vyhodnocení, zda otvor v mostku v ulici Na Hrázi, který
je rovněž v majetku města, je dostačující pro
odvod vody při takových přívalových deštích,
jako byly letos v červnu, případně ještě v horších případech. Je možné říci, že štěstím v neštěstí bylo, že hladina Ohře byla v době dešťů
defacto v normálu. Pokud by hladina byla zvýšená, odtok vody z Bezejmenného potoka by
byl podstatně snížen a došlo by ještě k dosažení vyšší hladiny srážkové vody v problémovém území. Lokalita Na Hrázi zůstane, i při realizaci zamýšlených opatření, trvale rizikovým
územím.
V Chotíkově na návsi se voda rozlila a zastavila na dva dny dopravu. Rovněž došlo k ohrožení přilehlých stavení zatopením. Vodu nestačila odvést vodoteč, která byla částečně

zanesena naplaveninami a proto Rada města rozhodla o vyčištění a rozšíření koryta vodoteče, která je v majetku města, od kapličky až k řece Ohři. K realizaci dojde v průběhu září 2013.
Za čp. 510 v ulici K. H. Borovského byla z rozhodnutí povodňové komise při přívalovém
dešti odstraněna lávka pro pěší. Po určitých
úpravách bude tato navrácena na její původní místo.
Taktéž budou provedeny potřebné úpravy
u mostku přes Suchý potok v ulici Pod lesem.
Vlivem přeplněné kanalizace v době dešťů došlo k zatopení sklepů a okolí u domu čp.
489 v ulici Sokolovská. Rada města rozhodla o osazení zpětných klapek na splaškovou
a dešťovou kanalizaci, aby nemohlo dojít k nátoku vody do sklepních prostor přes tato potrubí. Rovněž dojde k osazení jiných dveří, které
vedou právě do sklepního podlaží. Také v tomto domě nejde problém do důsledku vyřešit.
V místě je trvale vysoká hladina spodní vody
a při jejím zvýšení dojde k zatopení sklepů touto vodou. Dům je starý a nemá funkční izolaci
proti vodě. Tuto izolaci v podstatě již nejde dodatečně zhotovit.
Problém vznikl i v ulici Knoflíková v prostoru
pod křižovatkou s ulicí K. H. Borovského.
Rovněž zde vytékala voda z kanalizace revizními šachtami a dešťovými vpustěmi na povrch a na komunikaci a v přilehlém parčíku
vytvořila samostatný potok. Došlo k zatopení
sklepa u domu čp. 394 zejména vodou z této
komunikace. Možným řešením, které by mělo
zmírnit následky, je celková rekonstrukce části ulice až k parčíku u lávky přes Suchý potok, kde by se řešil i odvod vody po komunikaci tak, aby nedošlo k jejímu přelivu přes obrubníky. Záměr vypracování projektové dokumentace a následná rekonstrukce bude zařazena
do seznamu investic města na rok 2014, případně na další roky.
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Taktéž osazení dešťové vpusti u čp. 435 v ulici Jana Nerudy bude do tohoto seznamu zapracováno.
Někteří vlastníci nemovitostí, které sousedí s majetky města, požadují od města maximální investice a radikální úpravy. Ano, orgány města učiní potřebná opatření v závislosti na finančních prostředcích, které je možné

Z města

uvolnit z rozpočtu města. Tito žádající vlastníci
si však také musí uvědomit, že i sami jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Takto to řeší i občanský zákoník
v § 415 a následujících ustanoveních.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Splatnost místních poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na blížící se splatnost druhé části místních poplatků za komunální odpad a poplatku za psa činí-li více než
500,- Kč.
Sazba poplatku za komunální odpad pro rok
2013 je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok.
Splatnost poplatku za komunální odpad:
- prvních 300,- Kč do 31. března každého roku
- druhých 300,- Kč do 30. září každého roku
Poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
března každého roku.
Sazby poplatku za psa:
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
- za prvního psa - 1000,- Kč
- za každého dalšího psa - 1500,- Kč
- za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
a nebo poživatel sirotčího důchodu - 200,- Kč
- za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písm. c) - 300,- Kč
- za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě - 500,- Kč
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Splatnost poplatku za psa:
- nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku
- činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého
roku
Poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
května každého roku.
Tyto poplatky máte možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.
Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako správce daně, přistoupil
k vymáhání nedoplatků daňovými exekucemi
(dle § 178 zákona 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
finanční odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Výběrové řízení na auto, aneb opět mnoho humbuku pro nic…
Jak již bývá dobrým zvykem, dne 30.07.2013
vyšel v regionálním vydání DNES z pera Bohumila Zemana manipulativní a rádoby senzacechtivý článek o výběru služebního vozu
pro pana starostu s náhodným komentářem
opozičního zastupitele p. Bolvariho. Vzhledem k tomu, že článek je opět plný polopravd
a mnozí z Vás se o skutečný stav věcí zajímáte, dovolím si jen pár informací uvést na pravou míru.
V roce 2008 bylo bývalým vedením zakoupeno služební vozidlo Mazda 6 2.0 D za 550 tis.
Kč vč. DPH s důrazem na výbavu bezpečnostními prvky a reprezentativní vzhled. V únoru 2013 byl na toto vozidlo doplacen leasing
a přestože starosta nepožadoval nové vozidlo, k jeho pořízení nás přivedly jednoduché
kupecké počty. Vůz Mazda 6 má nyní najeto přes 150 tis. km a na základě znaleckého
posudku byla jeho zůstatková hodnota stanovena na 145 tis. Kč. Bohužel toto vozidlo
se neukázalo příliš spolehlivým a jen v letech
2012-2013 bylo nutné mimo pravidelnou údržbu do jeho oprav investovat téměř 60 tis. Kč.
Pokud bychom si Mazdu dále nechali v majetku města, museli bychom v nejbližší době
do dalších oprav – výměny filtru DPF, výměny
předních a zadních brzdových kotoučů a destiček, zadních ložisek vč. nábojů, atd. opět investovat téměř 85 tis. Kč. Myslím, že vydávat
za opravy auta částky, které v součtu převyšují jeho zůstatkovou hodnotu , je ekonomický nesmysl a zbytečné utrácení peněz. Proto
jsme na nové vozidlo vyhlásili naprosto transparentní výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Což se mimochodem o výběru vozu Mazda 6 v roce 2008
nedá jednoznačně říci. Ve výběrovém řízení
jsme oslovili 5 firem s požadavkem na vozidlo
stejné kategorie, stejné cenové hladiny a sa-

mozřejmě v téměř shodné výbavě, jakou mělo
vozidlo Mazda . Není pravda, jak píše účelově pan novinář Zeman, že se nepodařilo získat požadované cenové nabídky. Samozřejmě podařilo ! Výběrové řízení ale bylo zrušeno na základě zákona dne 24.07. 2013, protože zájemci různě nesplnili požadované procesní podmínky – požadovaný termín dodání, nebo převzetí Mazdy 6 protiúčtem za nové
vozidlo. A k tolik inkriminovanému požadavku
na tažné zařízení, neboli „kouli“, jehož potřebě se diví bývalý starosta p. Bolvári a které
mimochodem stojí necelá 2% z celkové ceny
auta. Pan starosta Ing. Svoboda osobní vozidlo s vlekem samozřejmě používá při pořádání různých kulturních akcí – dopravu stánků, stanů a příslušenství pro dětské dny, partnerská setkání v Himmelkronu atd, protože je
v mnoha případech prostě ekonomičtější použít osobní vozidlo s nižší spotřebou, než má
velká dodávka jednotky SDH. (Hasiči mají samozřejmě dodávku jen jednu. Ne dvě, jak se
v novinách vyjádřil p. Bolvari). Starosta i jako
předseda povodňové komise také operativně
používal osobní auto s vlekem při záplavách
pro dopravu a rozvoz protipovodňových pytlů
a čerpadel. To je prostě nezvratný fakt a mnozí z občanů, kteří byli záplavami postižení, to
mohou potvrdit. To všechno bylo p. Zemanovi
sděleno, bohužel vybral si jen to, co se mu hodilo pro rádoby „senzační“ článek.
Skutečnost, že si kterýkoliv novinář může
na našich stránkách přečíst informace a potom je patřičně i za pomocí opozice „překroutit“, bereme prostě jako daň za průhlednost a
transparentnost všech výběrových řízení, která vyhlašujeme.
Mgr. Štěpánka Neubergová, místostarostka
Ing. Tomáš Svoboda, starosta
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Jak je to s volně pobíhajícími psy
Čas od času se ve městě potuluje volně pobíhající pes. Na základě oznámení strážníci
městské policie psa odchytí a nejdříve musí
zjistit, komu pes patří. Pokud se během pěti
dnů nezjistí majitel, pak se teprve pes může
odvést do útulku pro zvířata. Po tuto dobu
musí strážníci psa krmit a venčit. Veškeré náklady jdou na účet města. V současné době
vznikl velký problém, neboť některé útulky
v nejbližším okolí byly zrušeny. P. Hrbáček Útulek Pavlínčina fauna Vítkov s městem neobnovil smlouvu. Záměr vybudovat krajský psí
útulek v Sokolově nebyl uskutečněn pro vysoké finanční náklady. Záchytné zařízení pro psy
na ranči Vránov je zcela naplněné. Bylo také
jednáno s majitelkou útulku v Chebu – Horní Hraničná. Po týdnu se podařilo psa v útulku umístit. Vzhledem k tomu, že je nutné po-

starat se o nebezpečné pobíhající psy, byli
dva volně pobíhající psi odchyceni a prozatím
umístěni ve dvou záchytných kotcích ( na cvičišti pro psy). Aby se vyřešily stížnosti občanů, kteří v blízkosti cvičiště bydlí a psí vytí
a štěkot je rušil, bylo ihned přistoupeno k přesunutí kotců do zadní části cvičiště. Starosta
města Ing. T. Svoboda s majiteli útulků v jednání pokračuje a hledá řešení pro naše město. Přesto si musíme uvědomit, že po krátkou
dobu pes v kotci musí být umístěn.
Jako řešení do budoucna vidím čipování psů,
nebo označení známkami, aby byla jejich
rychlá identifikace a pes byl navrácen majiteli.
O volně pohybující se psy se pak musí postarat město na své náklady.
Ing. Tomáš Svoboda, starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová, místostarostka

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

„Inovace rovných příležitostí dětí se SVP na ZŠ
Kynšperk“, CZ.1.07/1.2.19/01.0005
V rámci grantového projektu probíhaly ve školním roce 2012/2013 tyto aktivity:
Skupinová a individuální náprava poruch učení ve 14 skupinách a skupinové doučování
matematiky, českého, anglického a německého jazyka v 10 skupinách. Tyto aktivity probíhaly pravidelně každý týden ve výši jedné vyučovací hodiny a byly určeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žákům
ze znevýhodněného prostředí. Vedli je kvalifikovaní pedagogové.
Služby poradenského zařízení nabízely psycholožka Mgr. V. Zemanová a speciální pedagog Mgr.
P. Spieglová. Velmi dobře pracovaly se žáky,
jejich rodiči i pedagogy. Při práci využívaly
metodických doporučení odborných pracovišť
– PPP v Chebu, Sokolově a K. Varech. SPC
v Sokolově a Plzni, dětských lékařek a klinických psychologů.
Pedagogové začali vytvářet metodické a pracovní listy jako podporu žáků při výuce v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro inovaci
výuky žáků.
V rámci klubu rodičů zpravidla 1x měsíčně se
rodiče učili pomoci dětem při zvládání školního neúspěchu, metodám a principům při domácí přípravě dětí do školy a jak připravit dítě
pro nástup do 1. třídy.
Pedagogům a asistentům pedagogů byla poskytnuta podpora při dalším celoročním vzdělávání k prohloubení jejich kvalifikace práce

s dětmi se SVP. Témata pro kolektiv: Specifické vývojové poruchy učení – možnosti nápravy, Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Romské děti ohrožené sociální exkluzí, pro jednotlivce: Pedagogická diagnostika rizika poruch učení, Aplikace standardů v cizím jazyce, Tvořivá hra v literární výchově, Matematika v běžném životě, Podpora
čtenářské gramotnosti, Jak na angličtinu bez
knížky.
Pro pedagogy bylo uspořádáno metodické odpoledne a workshop s odborníky na téma:
poznatky z vedení náprav a doučování, konzultace nad kazuistikami žáků, spolupráce
s rodiči žáků.
Pro děti byl v květnu uspořádán výjezd na pětidenní pobyt v penzionu U Jakuba ve Vidžíně. Cílem bylo upevnění kolektivu třídy, získat informace o spolužácích, pochopit význam
spolupráce, kamarádství, naučit se rozdělení
rolí, podporovat toleranci, naslouchat ostatním
a umět přiznat chybu. To vše probíhalo formou her, kvízů, besed a různých sportovních
aktivit. Pod vedením lektorky PaedDr. R. Soukupové prožily děti jeden den při překonávání
osobních obtíží v zátěžových podmínkách formou týmové spolupráce.
Všechny tyto akci jsou financovány evropským sociálním fondem ČR
Mgr. Štěpánka Neubergová
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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.

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje čtyř částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák).
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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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Nabídka zájmové činnosti ve školním roce
2013/2014
Vážení rodiče, ve školním roce 2013/2014 nabízíme vašim dětem činnost pro volná odpoledne:

Školní družina
Budou otevřena 2 oddělení pro žáky 1. – 5.
ročníku - každý pracovní den od 6.00 hodin
do 7.45 a od 11.35 do 16.00 hodin. Nabízí různé druhy činností v oblasti poznávací, odpočinkové, sportovní. O děti se starají kvalifikované vychovatelky H. Soukupová a L. Bradáčová.

Dům dětí a mládeže
nabízí aktivity prostřednictvím zájmových
kroužků a dalších činností:
zájmové kroužky sportovní a pohybové
fotbal, florbal, basketbal, volejbal, sportovní hry, sebeobrana, stolní tenis, karate, gymnastika, airsoft, rybářský, turistický, zdravotní
tělesná výchova,
taneční a pohybové
mažoretky, street show dance, výrazový ta-

nec, zumba, aerobic,
dovednostní a praktické
rukodělné práce, aranžování, keramický, vaření,
naukové a vědomostní
anglický jazyk, cvičení z ČJ,N, informatika a
práce s počítačem, kulturní seminář.
činnost zájmových kroužků bude probíhat 1 –
2 x týdně v rozmezí 1 – 2 hodin dle rozvrhu
v odpoledních hodinách. O děti se budou starat J. Tomsová a A. Krapfová, kroužky povedou pedagogičtí a externí pracovníci, trenéři.
DDM je otevřený každý den od 11.35 do 18.00
hodin
i k příležitostné činnosti – různé akce výchovného, vzdělávacího a zájmového charakteru.
Milé děti, těšíme se na vás, přijďte k nám, vyplníme vám volný čas. Přihlášky si vyzvedněte
v domě dětí. Informace o činnosti školní družiny a DDM najdete na zs-kynsperk.cz.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Usnesení Rady a Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
24. 7. s 14. 8. si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad
Ohří pro rok 2013/2014
Nabízíme vám možnost výuky v oborech :
- výtvarném
- literárně – dramatickém
- hudebním
- „Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou:
- děti předškolního věku
- školáci
- studenti
- dospělí bez omezení věku
na základě vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk
n/O od 2. 9. do 20. 9. 2013.

Informovat se můžete i telefonicky
– tel. 352 683 229, 737526710
2.9.		
8.00 - 17.00 hod.
3.9. – 20.9.
13.00 - 17.00 hod.
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!
Mimořádná nabídka
Žáci, kteří se přihlásí na dechový nástroj:
trubka, lesní roh, tuba, baryton, tentor
budeme vyučovat zdarma!! Věk výuky na tyto
nástroje je 9 let.
Těšíme se na děti i dospělé.

Zde vám také budou podány potřebné informace.

Z. Karbulová
ředitelka školy

Partnerská setkání zástupců měst Kynšperk nad
Ohří a Himmelkron
Ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2013 proběhne setkání zástupců měst Kynšperk nad Ohří a partnerského města Himmelkron. Cílem toto setkání je prohloubení našich přátelských vztahů
uspořádáním společných kulturních akcí, poznávání pamětihodností Karlovarského kraje.
Součástí setkání je návštěva Parlamentu, Senátu ČR, prohlídka hlavního města ČR a také
prohlídka pivovaru v Kynšperku nad Ohří.

Projekt je spolufinancován v rámci programu
přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond, je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti.
Projekt byl vypracován s pomocí regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis –
Správce Dispozičního fondu.

Změna promítání v kině Kynšperk nad Ohří.
Kino bude promítat jen v úterý od 16:30 a 20:00
a v neděli od 15:00
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Různé

Mateřská škola

Letní tábor - Alcatraz
Skalnatý ostrov Alcatraz, který leží uprostřed
Sanfranciského zálivu v Kalifornii, nás inspiroval k námětu pro celotáborovou hru, proto
i název Letní tábor – Alcatraz. 51 dětí se spolu se sedmi vedoucími a zdravotnicí vydalo
na „opuštěné místo“ uprostřed lesů nedaleko
Roželova ležícího mezi Březnicí a Rožmitálem
pod Třemšínem.

Pobyt na ostrově se vydařil, všichni se vrátili
živi a zdrávi. Děkujeme všem účastníkům i dospělákům za krásných čtrnáct prázdninových
dní. A těm, co se líbilo, už teď můžeme slíbit,
že příští rok jedeme zase.

Na dobu 14 dnů v době od 9. do 23. srpna
byly děti odvezeny do přírody „ na pustý ostrov“, kde překonávaly mnohé překážky, prožily neopakovatelné chvilky, využily letního počasí ke každodennímu koupání, zažily noční pochod, zasportovaly si, předvedly taneční reje a musely zapojit veškerý um, aby ostatní pobavily. Díky věkově smíšeným oddílům se
naučily pomáhat jeden druhému a spolupracovat v týmu.
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Jana Tomsová
vedoucí letního tábora, DDM
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Vážení rodiče
chtěla bych Vás informovat, že od 1.10.2013 opět otevíráme
v naší školce U Pivovaru BABY KLUB.
Srdečně Vás zveme každý čtvrtek
od 14:30 do 16. hodin
do třídy Louka.

Těšíme se na Vás!!! 

Milena Valešová, ředitelka

Važení sponzoři,
Chtěla bych Vám tímto způsobem poděkovat za Vaši finanční i morální podporu,
kterou jste ve školním roce 2012/2013 projevili Mateřské škole U Pivovaru.
Toto poděkování píši hlavně za ty nejmenší, naše děti.
Panu Lhotskému z Moto Lhotský děkujeme za knížky,
které zakoupil našim 21 školákům v celkové hodnotě 2.688,-Kč.
Panu Ifkovichovi děkujeme za sponzorský dar v hodnotě 5.000,- Kč,
za které budou zakoupeny vzdělávací pomůcky.
Dále děkujeme společnosti Komterm, a.s.,
která nám přispěla částkou 15 000,- Kč na zakoupení vysavače Rainbow.
Milena Valešová
ředitelka
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Skautský tábor Krásno 2013
Letošní tábor, který se konal tradičně v druhé
polovině července, jsme opět trávili na Ďuriho
louce v Krásně, na niž se rádi vracíme. Všichni jsme si společně strávených čtrnáct dní užili. Celotáborová hra byla zahájena nalezením stroje času, který po splnění různých úkolů a získání všech potřebných klíčů měl odkrýt
mapu k pokladu.

Na cestě časem jsme se nejprve ocitli v pravěku, kde jsme zkoušeli rozdělávat oheň i bez
pomoci zápalek, stříleli jsme z luku na cíl, abychom věděli, zda by se nám podařilo ulovit si
nějakou zvěř, a také jsme si obarvili pomocí přírodnin šátky, které nás provázely celou táborovou hrou. Při dalším přenosu nám stroj času
zastavil v Egyptě, jenž nás přivítal vskutku tropickými teplotami, které se nakonec držely
celý tábor a letos jsme tak ani nevytáhli pláštěnky, neboť pršelo jen jednou přes noc a druhý den nebylo po dešti ani památky. Užili jsme
si za to ale spoustu koupání a vodních radovánek v nedalekém rybníce, jenž je obzvlášť v takovém počasí, jaké panovalo celý červenec,
nespornou výhodou. Pro některé byla možná
zkouškou odolnosti, vlastních sil a vytrvalosti,
dvoudenní výprava mimo tábor. Při dvoudenní
výpravě se děti učí mimo jiné i to jak hospodařit s vodou a jídlem, správně si s sebou sbalit
své věci a odhadu vzdáleností. Někteří teď ví,
že zvládnou víc, než by si dříve pomysleli.

Po dvoudenní výpravě jsme se opět přenesli
strojem času, tentokrát do roku 863, kdy přišli
na Velkou Moravu Cyril a Metoděj, aby vzdělali zdejší slovanský národ. Letos je tomu již
1150 let a my jsme si toto významné výročí
připomněli šifrou z hlaholice. Atmosféra dob
minulých na nás také dýchla na bečovských
slavnostech, kam jsme společně zavítali, abychom mohli utratit alespoň část kapesného
od rodičů. Velkou zkouškou připravenosti nás
všech byla evakuace tábora z důvodu nedalekého požáru. Ukázalo se, jak jsme schopni si sbalit potřebné věci a pomoci si mezi sebou, aby vše proběhlo jak má. Naštěstí jsme
se nemuseli skutečně evakuovat, ale jednalo
se o domluvené cvičení hasičů. Prvotní zděšení účastníků tábora z nenadálé nutnosti se
evakuovat mimo tábor nakonec po jízdě hasičskými vozy vystřídal pocit dobrodružství. Neboť celá akce probíhala tak, jako by se jednalo
o skutečnou evakuaci, spali jsme mimo tábor
v nouzovém nocovišti, které nám hasiči zřídili na sále krásenské hospody. Tam každý dostal číslo, aby si hasiči ověřili, že jsme přijeli
všichni, a nahlásil své identifikační údaje. Druhý den po návratu do tábora přichystali hasiči dětem jako zpestření prohlídku hasičského
vozu včetně vybavení.
Děti tak měly možnost zkusit si například, jak
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Poslední zvonění

fungují vyprošťovací nůžky, nebo stříkat hadicí. Odpoledne nás ještě vzali hasiči na Komáří rybníky, abychom si vyzkoušeli záchranu
tonoucího ze břehu a nakonec se děti svezly po rybníce na motorovém člunu. Hasičům
z Horního Slavkova, ale také z Krásna, z Lokte
a z Vintířova patří velký dík, že věnovali svůj
volný čas našim dětem, pro které se chvíle s hasiči staly nevšedním zážitkem tábora. Měli jsme také jedinečnou možnost podívat se do jámy Huber, dřívějšího místa těžby cínu, a to díky Ing. Karlovi Jakobcovi, jenž
je ve svém volném čase vášnivým mineralogem. V době našeho tábora pan Ing. Jakobec zkoumal, co lze v jámě Huber ještě objevit. Byl proto tím správným člověkem, aby dětem mohl povědět o místní těžbě a o minerálech vůbec. Z této výpravy
si každý odnesl pěkný kámen, neboť jáma
bude postupně zasypávána a po těžbě nezůstane brzy ani památky.
V závěru tábora opravdu stroj času odhalil

Poslední zvonění

po umístění všech klíčů mapu k pokladu, který v zápětí děti objevily a jeho obsah si mezi
sebou rozdělily. Na slavnostní táborový oheň
před koncem tábora přijeli i rodiče dětí, aby se
podívali, jak jejich děti čtrnáct dní žili, nechali si od nich začerstva vyprávět a okusili chuť
táborového života. Myslím, že byl tábor povedený a všichni si odvezli domů nejen spoustu
pěkných vzpomínek, ale také nová přátelství.
Ráda bych zde poděkovala všem, bez kterých
by se tábor nemohl vůbec uskutečnit – vedoucím našeho střediska, rodičům, kteří nás podporují, Mgr. Moravčíkové za vybavení naší lékárny, panu Švagerovi za odvoz táborového
materiálu, firmě ČEZ za dárky do pokladu pro
děti a dalším.
Za skautské středisko Lípa Kynšperk
Iva Naušová - Chechty
vedoucí tábora

Zpráva z letního rybářského tábora Na Rádě
Od 02.08. – 06.08. 2013

V době od 2. do 6.8. 2013 se konal letní rybářský tábor mladých rybářů z MO ČRS Kynšperk
nad Ohří a Habartova. Soustředění mladých
rybářů je organizováno vždy na konci školního roku nebo v průběhu prázdnin v Habartově
na koupališti Rád. Tábor byl zaměřen hlavně
na praktický lov ryb udicí, ekologii a chování
v přírodě. Důležitá pro lov ryb byla též teorie.
Mladí rybáři měli možnost mezi sebou soutěžit v různých disciplínách, které měly jedno
společné - dobrou a kvalitní přípravu nových
závodníků v plavané a v rybolovné technice.
V posledních letech se taková příprava osvědčila, děti ji využily při soustředěních na mnohých závodech a v územním kole Zlaté udice
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na přehradě Hracholusky.
Před zahájením soutěže byla dětem poskytnuta potřebná rybářská výbava a poslední den
tábora proběhlo vyhodnocení soutěží a předání cen.
Přestože nám letošní horké počasí komplikovalo chytání a děti byly častěji ve vodě než u
prutů, nachytalo se 2474 cm ryb. Dětem se
na letním rybářském táboře moc líbilo a stravování, o které se postarali Petr Kříž a Martin Zima, bylo hodnoceno všemi účastníky velmi dobře. Pánům kuchařům patří velký dík.
Všichni se při odjezdu těšili na další tábor, který proběhne zase příští rok. Děkuji všem, kteří
pomohli tento tábor zorganizovat.

1. místo
Patrik Richter - 1060 cm
2. místo
Filip Šefl - 820 cm
3. místo
Milan Havlík. - 116 cm

KVĚTINY PLUS - p. Mulders
Autodíly- R. Malhocký
Pension Marta- Křížovi
Restaurace Kašna
Restaurace Skleník
GPH, spol. s.r.o.
Tabák- Ungrová- Kovalík
ZKD Sušice- COOP
Bar Dupárna
PAP OIL Kynšperk
Radek Jonát
Arnošt Kozánek
Petr Kmošek

Poděkování patří též sponzorům, kteří pomáhají finančně, materiálně a organizačně:
Lékárna Primula, Kynšperk
Kynšperský pivovar
AUTO-PNEU rychloSERVIS A. Pavlovič
Penzion Prediger
Alfík- Alena Fiedlerová
Bar Koruna- Martin Dlugoš
Reklamní agentura NIKO
Řeznictví U Krkovičky

Petrův zdar
Petr Kříž
vedoucí rybářského kroužku.
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Sport

Sport

Tip na výlet

Pozvánka do Kynšperka nad Ohří
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kynšperku nad Ohří zve širokou veřejnost
na 1. Oblastní výstavu a 1. Krajskou výstavu
mladých chovatelů králíků, drůbeže a holubů. Výstava se uskuteční ve dnech 7. – 8. září
2013 v krásném areálu Kynšperského pivovaru za účasti chovatelů Karlovarského a Plzeňského kraje a přátel ze SRN.
Po dva dny je připraven bohatý doprovodný
program jako např. vystoupení mažoretek, výstava historických motocyklů, soutěž na podporu chovatelství dotovaná pěknými cenami,
prodej zahradnických rostlin a doplňků, živá

aktuality z radnice

hudba, farmářský trh apod. Samozřejmostí je občerstvení a dobré pivo „zajíc“. Pro děti
bude připraven dětský koutek a možnost svezení na koni.
Záštitu nad výstavou převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a starosta města Kynšperk nad Ohří Ing. Tomáš
Svoboda.
Pro členy ZO ČSCH Kynšperk bude Vaše
účast na výstavě tím nejvyšším oceněním
za obětavou práci při její přípravě.
Za ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
Ing. Miloslav Neubauer
předseda

Pozor!! Výstava se bude konat na školních
pozemcích,za budou 1. stupně.

SOBOTA

NEDĚLE

9.30 – 11.00 h „Mariánskolázeňská pětka
dechová kapela
11.30
Vystoupení mažoretek

9. 30 – 11. 00 h „Skromní“
country kapela
13. 00 – 14.00 h „Skromní“
country kapela
14. 00 – 15. 00 h Vystoupení mažoretek
15. 00 h Slavnostní vyhodnocení

Možnost prohlídky historických motocyklů, rozmanitá nabídka prodejních stánků
(občerstvení, cukrovinky, zahradnické potřeby, chovatelské potřeby, uzeniny, sýry,
koření, produkty zdravé výživy, košíkářské zboží…..)
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Noční obloha

PROGRAM KINA

ZÁŘÍ 2013

KINO PROMÍTÁ
V ÚTERÝ A V NEDĚLI
úterý 3.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

7 DNÍ HŘÍCHŮ
Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných
dnech na Šumperku roku 1945. Útěk ženy
českého lesníka Jana, Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá.
Její zmizení burcuje Jana v okamžiku vzájemné krize, kdy jejich bezdětné manželství je již
téměř troskách. Je konec války a domů se vracejí nejen lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci. Ne volba, ale osud štvanců spojil dohromady Jana a Jurgena, který se právě vrátil z fronty. Oba muži hledají Agnes, manželku a sestru v jedné osobě. Ta zatím prchá divokými
lesy, pronásledována nejmocnějším mužem
okresu pro své svědectví. Napříč horami vede
cesta k poznání osudovosti vzájemného svazku, do kterého nečekaně vstoupí Janova první láska Marie. Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Attila Mokos, Igor Bareš, Anna Šišková
a další. Česko / Slovensko,MP 12, vstupné 40
Kč, délka 107 min.

Noční obloha

úterý 10.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

OBCHODNÍCI
Petr a Richard patří mezi ty, kteří nechtějí chodit do zaměstnání a myslí si, že se uživí na volné noze. Petrovi k tomu ještě navíc
překáží jeho hudební talent a touha stát se
velkým skladatelem. A proto se už vůbec nemůže ponížit k tomu, aby chodil do normálního zaměstnání. Finanční netrpělivost těchto
mladých mužů se dostane až tak daleko, že
se oba začnou živit lží. Problémy však nastanou, když se lež stane běžnou záležitostí v jejich osobním životě. Oba si začnou uvědomovat, že si nevědí rady se životem. Ovšem láska, je snad silnější, než lež… Ale je to opravdu
láska? Kdo vystoupí z bludného kruhu? Petr,
nebo Richard? Hrají: Richard Nedvěd, Patrik
Ulrich, Lenka Zahradnická, Petra Tenorová,
Sandra Nováková a další. ČR, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 85 min.

se cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během
jednoho měsíce. Je přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké. Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici Venduly a Martina pomyslně vrátí zase na začátek
jejich vztahu. Znovu si začnou vážit jeden druhého a navzájem se respektovat. Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana Stivínová, Jan Budař a další. ČR, MP, vstupné 40 Kč,
délka 102 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
ZÁŘÍ 2013

úterý 17.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

TERAPIE LÁSKOU
Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku
i svůj dosavadní život. Jediné, co získal, bylo
osm měsíců strávených v psychiatrické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit
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se domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou, excelentního filmu, který se pyšní
4 nominacemi na Zlaté Glóby a dokonce 8 nominacemi na Oscary včetně nominace za nejlepší film, režii, scénář i herecký výkon. Pat se
vrací ke svým rodičům (Jacki Weaver a Robert
De Niro), kteří se mu ze všech sil snaží pomoci postavit se na vlastní nohy. Sám Pat je odhodlaný zásadně změnit svůj život, což pro něj
znamená přemoci nezvladatelné návaly vzteku, myslet pozitivně a především znovu najít
cestu ke své manželce Nikki (Brea Bee), protože je přesvědčený, že i přes velmi dramatické okolnosti jejich rozchodu, to musí spolu
dát opět dohromady. Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Jacki
Weavera další. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 122 min.

úterý 24.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

neděle 1.9. v 15.00 hod.

MARTIN A VENUŠE

LEGO: BATMAN

Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a nadějná výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se
svým budoucím partnerem a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu,
mají dvojčata – holčičky - předškolního věku
a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula se stará o děti a chod
domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe.
Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 68 min.
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Den Ohře

Sport

aktuality z radnice

neděle 8.9. v 15.00 hod.

neděle 29.9. v 15.00 hod.

sobota 19. 10. ve 20:00

pondělí 28.10. od 18.00 hod.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU

JIŘINKOVÁ ZÁBAVA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- pořádají: Základní organizace ČSCH ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad Ohří
- vystoupení mažoretek
- soutěž na podporu chovatelství s hodnotnými cenami
- vstupné 100 Kč

- ke státnímu svátku, start u školy, cíl v parku u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní program

Belgie, MP, vstupné 25 Kč, délka 93 min.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 76 min.

Nikam nechoďte.
Občanské vzdělávání přijde za vámi!
neděle 15.9. v 15.00 hod.

GARFIELD:
ZVÍŘECÍ JEDNOTKA ZASAHUJE
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 72 min.

neděle 22.9. v 15.00 hod.

PAST NA ŽRALOKA

vysvětlivky:
MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina
je otevřena vždy hodinu před představením,
předprodej začíná 1 týden před promítáním.
Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.mkskynsperk.cz

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 77 min.

Připravujeme na říjen
neděle 6.10. v 15.00 hod.
hudební divadlo: Hnedle vedle
divadelní pohádka

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
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Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok
pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování a dostupnost
vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme představit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické podobě, které si
účastník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky (těmi mohou
být např. různá videa, zvukové soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste právě doma,
v práci či na dovolené. Výuku můžete také
přerušit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou
pak online kurzy, někdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí v předem
určený čas na svém počítači do virtuální třídy,
kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma výuky si
tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lektorem a účastníky, přitom ale kurz

můžete sledovat z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením
až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občanské vzdělávání, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístup k životnímu prostředí, Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.
Všechny
kur-zy jsou realizovány zdarma a
srozumitelnou formou s důrazem na praktické
pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové metody v praxi a
přiučit se občanským dovednostem, navštivte
projektové stránky www.nebudovcan.cz, kde
najdete termíny i detailní informace.
Celý název projektu: „Podpora, stimulace
a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců
v oblasti odborných a obecných kompetencí“,
reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
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Usnesení

Vážení a milí Kynšperští,
nabídkou se mění ze dne na den. Každá společnost, aby mohla existovat, potřebuje svou
klientelu a tak se snaží mít tu nejlepší nabídku
pro vás. Své služby poskytuje na pobočkách ,
ale také využívá služeb makléřských společností a externích spolupracovníků – finančních
poradců, kteří vás kontaktují a zprostředkovávají vám uzavření smluv. Je jen na vás s jakou
odpovědností k tomu přistupujete a reagujete
na nabízené služby.

už je to rok, co se s vámi setkávám prostřednictvím Zpravodaje.
Budu se s vámi setkávat moc ráda i nadále,
ale žádný článek nebo informace předaná
touto cestou nevyváží ono osobní setkání.
Ptáte se proč ?
Každý z vás je osobnost - originál s jedinečnými osobními podmínkami a jenom obecná informace nestačí na řešení vašich přání a potřeb.Ta stačí pouze k vašemu přehledu o tom, co se ve světě financí děje. Abychom na finančním trhu našli to, co je pro vás
vyhovující, nestačí informace jenom sledovat,
ale tu danou informaci zpracovat ve váš prospěch. Vždyť v ČR je tolik bankovních společností - přes 40 bank, 6 stavebních spořitelen,
14 družstevních záložen, více jak 30 pojišťoven, 11 penzijních společností, investiční společnosti. Finanční trh je opravdu bohatý a svou
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Je vaší povinností zjistit s kým smlouvu uzavíráte, komu poskytujete své osobní údaje. Každý poradce nebo konzultant je povinen se prokázat oprávněním k této činnosti, kterou společnost zastupuje, kde společnost sídlí, dále
živnostenským oprávněním pokud pracuje
jako OSVČ, registrací u ČNB, případně certifikáty a osvědčením o odborných zkouškách,
které musí mít, aby mohl jednotlivé produkty
nabízet a uzavírat smlouvy.

práva a povinnosti. Práce nezávislých poradců je náročná a každý, kdo ji dělá déle, ví své,
přesto ji děláme rádi a je nám ctí, když můžeme se svými klienty prožívat radost ze splněných přání s vědomím toho, že jsme tomu
svou prací pomohli.

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.

Milí Kynšperští, přeji vám všem ty nejlepší poradce a spokojenost s poskytovanými službami.
Ulrike Trepáková
tel. 732 832 744

V září 2013 oslaví své narozeniny člen naší
ZO SPCCH pan
Roučka Václav
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 14. srpna 2013
upravenáverze

Důležité pro vás je také vědět, kde poradce
najdete a jak se s ním spojíte v případě změn
nebo ukončení smlouvy. Kvalitní poradce je
s vámi neustále v kontaktu. V případě nesrovnalostí musíte vědět na koho se obrátit a kde
se domoci svých práv. Nepodceňujte tuto skutečnost ani v případě, že je poradcem váš kamarád nebo příbuzný.
Každý poradce je za svou práci odměněn a
za svou práci ručí. Jsou ale situace, kdy je
smlouva klientem zrušena bez vědomí poradce, který ji uzavřel a ten musí odměnu za ni
vrátit, s tím rizikem poradci svou práci dělají.
Proč vám to píši ??
Jednoduše proto, že mi velmi záleží na tom,
aby vztahy mezi poradci a klienty byly kvalitní, abychom si vážili jeden druhého, znali svá

č. 220
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 221
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. doporučuje
Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským
krajem, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
IČ:70891168 jako dárcem a Městem Kynšperk
nad Ohří, jako obdarovaným, dle předložené
smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na části pozemku p. č. 1501 a p. č. 1513/5
v k. ú. Kynšperk nad Ohří mezi městem Kynšperk nad Ohří jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, jako oprávněným,
zastoupena společností GA Energo technik,
s.r.o., IČ 49196812, se sídlem Na Střílně AB,
Plzeň, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru
smlouvu k podpisu starostovi.

předložit
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Různé

č. 222
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. ruší
a) výběrové řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce „Statické zajištění objektu
na náměstí 5. května čp. 191 v Kynšperku nad
Ohří“ z důvodu nepodání žádné platné nabídky od uchazečů a
b) výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Hydroizolace objektu na náměstí
5. května čp. 191 Kynšperk nad Ohří“ z důvodu podání pouze jedné platné nabídky a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru
a) oznámit uchazečům, kteří podali nabídky,
zrušení výběrového řízení a vrátit jim neotevřené obálky,
b) zajistit prostřednictvím Správy majetku
spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří :
1. vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby „ Statické zajištění objektu“
s prodlouženou dobou pro provedení prací
do konce roku 2013.
2. v případě realizace stavby „Statické zajištění objektu“ vyhlášení nového výběrového řízení na stavbu „Hydroizolace objektu“ s dobou
realizace duben až květen 2014 a
3. výměnu oken v celém objektu čp. 191
do konce roku 2013.

Usnesení

sení rady města žadateli a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.

č. 224
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří XXX
a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.

č. 225
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pozastavení pronajímání bytu 1+3 v objektu
č.p. 19 na náměstí Míru v Kynšperku nad Ohří
do doby provedení rekonstrukce bytových prostor a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit zpracování studie využití rekonstrukce domu.

č. 226
Rada města Kynšperk nad Ohří
č. 223
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dohodu o ukončení nájmu bytu XXX v Kynšperku nad Ohří, ke dni 31.08.2013. Žadatel
XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usne-
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1. bere na vědomí
návrhy majetkového odboru na opatření
po přívalových deštích v červnu 2013 ve vztahu
k majetku města,
2. schvaluje
a) zajištění hydrologické studie k situaci v lokalitě Na Hrázi se zaměřením na dostatečnou
průtočnost stávajícího mostku,

b) zajistit projektovou dokumentaci a potřebné
stavební povolení k provedení přeložky vodovodního řadu pod koryto Bezejmenného potoka a následnou demolici stávající lávky v ulici Na Hrázi,
c) provést vyčištění vodoteče od kapličky
na návsi v Chotíkově k řece Ohři,
d) zajištění potřebné opravy základů mostku
za čp.510, který musel být po přívalovém dešti odstraněn a jeho znovuosazení,
e) zajištění potřebné opravy nájezdu na mostek přes Suchý potok v ulici Pod lesem,
f) osazení zpětných klapek na kanalizační potrubí v bytovém domě Sokolovská čp. 489
(náklady uhradit z účtu hospodářské činnosti města) a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru realizovat
schválené akce a zapracovat do seznamu
akcí na rok 2014 a další roky
záměr rekonstrukce Knoflíkovy ulice a
zhotovení odvodnění za domem čp. 435 v ul.
Jana Nerudy.

č. 227
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
koupi pozemku p. č. 18 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 2619 m2 a nemovitostí
stojící na pozemku p. č. 18 v k. ú. Kamenný
Dvůr z vlastnictví společnosti A - Trading, a.s.,
IČ 48289540, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
navrhovatele o usnesení rady města a nabídnout společnosti A – Trading přilehlý pozemek
města p. č. 20/2 k odkoupení.

č. 228
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 12/1
(ostatní plocha) o výměře 1712 m2 v k. ú.
Chotíkov u Kynšperka nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
č. 229
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Kynšperk na Ohří schválit
prodej části pozemku p. č. 1218/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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Různé

I o prázdninách se ve škole pilně pracovalo
Poté, co žáci opustili v červnu školní lavice,
nastoupili do školy řemeslníci. Po výměně nevyhovujícího osvětlení ve třídách II. stupně
a zlepšení prostředí novými šatními skříňkami (červenec - srpen 2011), rekonstrukci sociálního zařízení a vybavení kabinetů (červenec – srpen 2012) se letos vyměnilo nevyhovující osvětlení ve třídách I. stupně.

Všechny třídy byly rovněž vymalovány a šest
tříd se vybavilo novým nábytkem. Ve školní jídelně proběhla částečná oprava rozvodů vody
a odpadů.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zlepšení prostředí školy. Pedagogům a žákům přeji, aby
se jim v nových třídách pěkně pracovalo.
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Usnesení

V akci můžete vidět i mistry světa
Po čtyřiadvaceti létech bylo našemu oddílu
stolního tenisu svěřeno uspořádání jednoho
ze sedmi turnajů Velké ceny ČMKV veteránů.
Letos se této pocty dostalo Tišnovu, Holicím,
Havířovu, Liberci, Hostinném, Jaroměři a našemu městu. Nejlepších osm hráčů deseti kategorií budou bojovat ve finále v Hluku na Moravě o mistrovské tituly.
Na těchto turnajích startuje kolem dvou stovek
hráčů České republiky, ale také účastníků ze
zahraničí. V současné době jsou tři naši reprezentanti mistry světa, několik z nich mistry Evropy a další medailisté z těchto šampionátů.
Podle statistik, je náš klub veteránů na čtvrtém, až pátém místě na světě !!! Tato skutečnost a to, že velká řada hráčů mladších kategorií hrají dosud v ligových celcích je zárukou
vysoké úrovně.

Zajímavostí je, že v minulosti už v našem městě předvedlo své umění více než deset mistrů
Evropy, ještě z dob kdy naši reprezentanti vozili ze světových šampionátů medaile i tituly.
Jistě si někteří veteráni z našeho kraje i oddílu vyzkouší kvalitu soupeřů z celé republiky.
V minulosti náš hráč O. Volf získal několik medailí z mistrovství a třikrát se stal nejúspěšnějším hráčem své kategorie. V současné době
O. Volf vede svojí kategorii, vloni skončil se
stříbrnou medailí.
Pokud jste příznivci kvalitního sportu, nemůžete si tuto příležitost nechat ujít. Nezapomeňte
v sobotu 5 října v naší sportovní hale.
O. Volf

Neoficiální agility závody v Kynšperku nad Ohří
V sobotu 17. Srpna uspořádala ZKO Kynšperk
nad Ohří neoficiální závody O kynšperského
agiliťáka. Pro pořádající klub to byla premiéra, pořádání takto velké akce ale dle došlých
pozávodních ohlasů dopadlo na jedničku.Závody probíhali od sobotního rána na veřejném
kynšperském sportovišti,které pro tuto akci
zpřístupnilo pejskům a jejich páníčkům město
Kynšperk do odpoledne.
Roli rozhodčí přijala zkušená trenérka a závodnice Jana Bauerová z Klášterce, která celou akci odposuzovala spravedlivě, k závodníkům byla velmi vstřícná, mnohým poradila a
vysvětlila, jak se mají po trati pohybovat. Parkury stavěla odpovídající zkušenostem zapsaných soutěžící, takže nehrozilo,že by si začátečník musel poradit s nějakou těžkou otočkou a podobně. A že začátečníků byla napros-
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tá většina, mnoho z řad závodníků nemělo doposud s agility žádnou zkušnost a i tak zvládli
parkury kolikrát jen s pár chybičkami. Rozhodčí sama ocenila, kolik se na závodech sešlo
například německých ovčáků, kteří se v agility tak hojně nevyskytují a jejich parketou bývá
spše sportovní kynologie.

Max a Šárka Smolíková
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Přítomnost mnoha border kolií nebo russel teriérů ovšem nikoho nepřekvapila, těch je závodech agility vždy většina. Závodníci byli
z řad členů pořádajícího klubu, z Aše, Dolního Rychnova, Mariánských Lázní…ale také až
z Berouna, Klášterce nebo dokonce až z Prahy. Celkem se ve všech kategoriích sešlo 34
pejsků.

Border kolie Merlin
První soutěží byl dvoukolový tunelový běh
rozdělený do dvou kategorií – kategorie štěňat a kategorie psů dospělých. Mezi dospělými psy kralovali pejsci z kategorie S a M, kteří
to všem velkým dlouhonohým protivníkům natřeli na celé čáře.
Tunelový běh štěňata:
1. Múdra – Saxana (ZKO Kynšperk),
2. Mayerová – Dupy (Mariánské Lázně),
3. Vargová – Meggie (ZKO Kynšperk)
Tunelový běh dospělý pes(30 startujících):
1.Semecká – Cara Melca(Praha),
2.Choc – Buddy (Beroun),
3. Semecká – MaGGie (Praha)
Následovalo klasické agility rozdělené na závodníky a nezávodníky. Pro nezávodníky byla
trať jednodušší, bez nějakých velkých záludností.Závodníci už si museli poradit s obtížnějším parkurem, který obsahoval i diváky velmi
oblíbený slalom.
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Agility nezávodící S:
1. Volková-Skippy (ZKO Kynšperk),
2.Sedláčková – Monty (Aš),
3.Krekel-Jessie(Aš)
Agility nezávodící M:
1.Havle – Benu (ZKO Kynšperk),
2. Holub – Blacky (ZKO Kynšperk),
3.Mikšovská – Rita
Agility nezávodící L:
1.Kovářová- Taila (ZKO Kynšperk),
2.Kábová – Eby (ZKO Kynšperk),
3. Havle – Phoebe(ZKO Kynšperk)
Agility závodící S:
1.Semecká- MaGGie (Praha),
2. Holubová- Marwin(ZKO Kynperk).
3. Holubcová – Charlie(ZKO Dolní Rychnov)
Agility závodící M:
1. Mayerová – Benito Blue (Mariálnské Lázně)
Agility závodící L:
1. Smolíková-Max(ZKO Kynšperk),
2. Múdra – Merlin(ZKO Kynšperk),
3. Sláma – Belli (ZKO Klášterec)
Aby byla závodní atmosféra opravdu pořádná,
připravili pořadatelé společně s rozhodčí štafetový běh, kdy týmy složené ze dvou psovodů a dvou pejsků soupeřili o nejrychleji překonaný parkur. A závody nekončili jen na závodech netradiční štafetou,ale zakončila je agility hra Gambler, kdy si psovod sám volí trasu,kudy pejska navádí a jednotlivé překážky jsou různě bodově hodnoceny,takže cílem
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je samozřejmě nasbírat co nejvíce bodů. Zde
mezi medailisty rozhodovaly opravdu jen jednotlivé body.
Štafeta (13 týmů)
1. Múdra – Merlin a Kábová – Eby (ZKO Kynšperk),
2. Semecká – Cara Melca (Praha) a Kuzmová – Diesel (Aš).
3. Semecká – MaGGie(Praha) a KlánováFigo (ZKO Klášterec)
Gambler (32 startujících)
1. Semecká – Cara Melca – 33b. (Praha)
2.Múdra – Merlin- 32b.(ZKO Kynšperk),
3. Horová – Britt – 31b. (ZKO Kynšperk)
Každý přihlášený tým si odnesl malý dárek už
při prezenci . Medailisty čekala opravdu bohatá odměna v podobě věcných cen, které byly
jen díky velmi štědrým spnzorům, kterým moc
děkujeme. Klub při pořádání závodů podpořilo Město Kynšperk, Zverimex Pajtaš, Happy
Dog, firmy GSUS a Vishay.
Oceněn byl i nejúspěšnější pes závodního
dne každé velikostní kategorie, kategorii S a
M ovládla se svými fenkami pražská závod-

Benu a Danka Havle - vítězky v nezávodících
kategorie M
nice Nella Semecká s PRT MaGGie a BOC
Cara Melcou, L kategorii výhrál domácí tým
Bára Múdra s BOC Merlinem.
Počasí se velmi vydařilo, celý pořadatelský
tým pracoval na 110 procent a to nejen v den
závodu,ale i během dlouhých příprav týdny před závody, zázemí bylo perfektní, účast
závodníků na první ročník opravdu bohatá.
Už teď se těšíme na příští rok, kdy proběhne
2.ročník závodů o Kynšperského agiliťáka!
Bára Múdra
FOTO:Lenka Jourová

Britt - který se umístil na 3. místě v Gamblerovi
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STAVEBNINY

www.kessl.cz

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.

tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří

19.9.2013 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov

Generální partner :

pochoutky na grilu pro nakupující zdarma

Skladové zboží bez DPH !!!!

20.9.2013 od 7.00 - 16.30hod.

Den plný slev v Kesslu

Různé
Různé

