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Střípky z majetkového odboru

V současné době je možno říci, že počasí a celkové klimatické podmínky nám dělají „velkou čáru přes rozpočet“. Společně s dodavateli stavebních prací jsme museli zastavit veškeré práce na stavbách. Jedná se o zastavení
prací na stavbách „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie“, „Přístup k památkám historické části města“
a také „Rekonstrukce Zámečnické ulice – I. etapa“. V této době probíhají pouze práce na projektu „Městská síť
s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost“.
I když jsou zastaveny práce, tak se na těchto stavbách pracuje alespoň v kancelářích, kde probíhají různá jednání, která se týkají samotných staveb. Při těchto jednáních se snažíme řešit problémy, vzniknuvší v průběhu prací
a domlouváme se s dodavateli o následném postupu při řešení těchto problémů. K akci „Přístup k památkám
historické části města“ je možno říci, že jsme se již shodli na jednotlivých typech dlažby, včetně barevného provedení a zároveň bylo rozhodnuto kam, který typ dlažby bude osazen. Zároveň byl vybrán typ nového pouličního
osvětlení, které se bude instalovat v rámci tohoto projektu.
V rámci akce „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie“ byla dokončena stavba interiérového lešení,
z kterého provedli zaměstnanci Národního památkového ústavu v Plzni průzkum, na jehož základě byl stanoven
postup sejmutí vrchních barev. Po jejich sejmutí byly odkryty „původní“ barevné odstíny interiéru kostela a v současné době se vedou intenzivní jednání se zaměstnanci Národního památkového ústavu, ohledně stanovení barevnosti vnitřních ploch kostela. V současné době je možno říci, že se budeme snažit vnitřní prostory kostela „ladit“ do
původních barokních barev, aby interiér kostela nebyl „smutný“, ale naopak, aby došlo k jeho prosvětlení.
V rámci akce „Městská síť s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost“ jsou práce v plném proudu.
Již bylo dokončeno osazení všech propojovaných budov městských organizací anténním systémem pro příjem
signálu z hlavního retlansačního bodu, který je umístěn na horním věžáku na nám. SNP. V současné době probíhají
práce na vnitřních rozvodech těchto budov a dochází k umísťování počítačových stanic. V nejbližší době budou
také instalovány počítačové kiosky, které po ukončení celého projektu budou přístupné široké veřejnosti. Zároveň
v této době již ﬁnišují práce na nových webových stránkách města, které jak doufáme, se Vám budou líbit a přispějí
k lepší informovanosti o dění ve městě. V době, kdy budete číst tyto řádky, by již měl nový portál města fungovat
a vy jej již budete moci využívat.
Ing. Radim Adamec, referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Nový
sběratelský
objekt, dřevěné pohlednice
s motivem Panského domu,
nabízí k prodeji kynšperské turistické infocentrum.
Pohlednice má sběratelské
číslo série 67 a koupit ji
můžete za 27,-Kč.

INFOCENTRUM NABÍZÍ
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Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení
nákazy morem včelího plodu.

V minulém čísle (2/2006) Kynšperského zpravodaje jsme informovali o zrušení mimořádných opatření – ochranných a zdolávacích opatření při výskytu a k zamezení nebezpečné nákazy, která byla prokázaná chovateli A. Fritschovi z Mostova. Ohniskem nákazy byl vymezen chov včel (9 včelstev) na stanovišti
u přehradní hráze Jesenice v k.ú.: Jesenice v okrese Cheb. Zrušení výše uvedených mimořádných opatření
se týká jen ohniska nákazy prokázaného u výše jmenovaného chovatele (neukončením řízení by nemohlo
Ministerstvo zemědělství chovateli včel nahradit vzniklé škody a ztráty). Mimořádná veterinární opatření
k prevenci dalšího vzniku a šíření nebezpečné nákazy včel – moru včelího plodu, které vydala dne 13. 9.
2005 vyhláškou č. 2 (nabyla účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jíž je první den jejího
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu v Karlových Varech) Krajská veterinární správa pro Karlovarský
kraj, jsou závazná pro všechny včelaře ve vymezeném ochranném pásmu od ohniska nákazy. Městský úřad
v Kynšperku nad Ohří informoval v Kynšperském zpravodaji č.10/2005 o vyvěšení předmětné vyhlášky
na úřední desce, vymezení ochranného pásma o poloměru 5 km od ohniska nákazy u přehradní hráze
Jesenice, které zahrnuje mimo vyhláškou vyjmenovaných obcí v okrese Cheb, také tyto obce v okrese
Sokolov: Chotíkov, Liboc, Dobroše, Kamenný Dvůr, Ranní, Štědrá a jihozápadní okraj Kynšperka. Dále
jsme v tomto článku informovali o uložení pokut za nesplnění nebo porušení povinností chovatele včel
vyplývajících z veterinárních opatření stanovených vyhláškou č. 2/2005. V čl. 4 výše uvedené vyhlášky se
stanovují ochranná a zdolávací opatření k prevenci vzniku, zamezení šíření moru včelího plodu. V tomto
článku jsou stanovena ochranná nařízení všem chovatelům včel, zdolávací opatření v ochranném pásmu,
nařizují se stanovené odběry včelařům, nařizuje se organizacím ZO Českého svazu včelařů provést soupis
všech chovatelů včel včetně kočovníků v ohnisku, ochranném pásmu v souladu s nařízením, dále je stanoveno klinické vyšetření včelstev a opatření týkající se medu získaného od klinicky zdravých včelstev
z ochranného pásma (pozorovací doba, negativní, pozitivní bakteriologické vyšetření směsného vzorku
medu ze stanoviště včelstev na přítomnost původce nákazy Paenibacillus larvae larvae). Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj prohlásí nákazu za zdolanou po uplynutí pozorovací doby jednoho roku
od posledního zjištění moru včelího plodu, za předpokladu, že nebude v ochranném pásmu tato nákaza
zjištěna.
Majetkový odbor, Ing. Bernáthová

Poradenská služba Paní Janurové
Oznámení občanům

Městský úřad v Kynšperku nad Ohří sděluje všem občanům, že v Domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici, čp. 501 v Kynšperku nad Ohří (v klubu důchodců) bude pořádat Centrum služeb pro zdravotně postižené Sokolov, paní Dana Janurová, poradenskou činnost ve dnech:
10.03.2006,
14.04.2006,
15.09.2006,
12.05.2006,
13.10.2006,
09.06.2006,
10.11.2006.
Poradna je otevřena vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. ve výše uvedených termínech.
Za správní a sociální odbor
Eva Knížová
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Oznámení záměru prodeje domů

Majetkový odbor opětovně oznamuje, že Město Kynšperk nad Ohří zveřejnilo záměr prodeje obytných domů v majetku města jako celků:

Ø čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)

Ø čp. 579 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 b.j., z toho je
volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)

Ø čp. 368 v ulici Havířská s podmínkou využívat
objekt k bytovým a nebytovým účelům nejméně
do 30.6.2007 (předkupní právo ve prospěch Fondu
národního majetku ČR do r. 2007) – v domě jsou 2
b.j., z toho je volná b.j. I. kat. o velikosti 1+3, v přízemí je volný nebytový prostor

Ø čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho
volné dvě garsonky - holobyty IV. kategorie)

Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení
rady města. Náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
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Ø
Opětovně zveřejňujeme nabídku
prodeje objektu bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74
včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 382 m2 a pozemku parc.
č. 46 (zahrada) o výměře 1256 m2 vše v k.ú.
Dolní Pochlovice. Dům je dvoupatrový, podsklepený, napojený na inženýrské sítě, půda
je vhodná pro vestavbu další bytové jednotky.
K domu náleží velká zahrada. Prodej bude
uskutečněn za smluvní cenu. Nejnižší nabídková cena činí 1 500 000,- Kč.

Zájemcům o koupi bude umožněna prohlídka objektů, kterou zorganizuje majetkový odbor. Na tomto odboru
je možné také získat podrobnější informace a přihlášku.

Nabídka bytů do nájmu

Zájemcům o přidělení nájemního bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka dvou malometrážních (startovacích) bytů v domě čp. 882 v ulici J. K. Tyla. Jedná se o přízemní bezbariérový byt bez balkonu a podkrovní byt
ve 2. patře bez balkonu.
Zájemcům o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou oznamujeme, že je zveřejněna nabídka bytu v I.
patře s balkonem o velikosti 2 + kk o výměře 49,54 m2 v domě v ulici J. K. Tyla čp. 881.
Přihlášky pro přidělení bytů a bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru městského
úřadu ve 2. poschodí, č. dveří 24.

Záměr pronájmu nebytových prostor

Opětovně zveřejňujeme nabídku nebytového prostoru
v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří,
s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží:
- 1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
- 2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného:
* pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
* pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
* cena za plochy příslušenství je krácena
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny
samostatně
Ilona Klučková
referent majetkového odboru
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Hospodaření s odpady v roce 2005.

V porovnání s předchozím rokem bylo docíleno v roce 2005 jak snížení celkového množství vyprodukovaných odpadů, tak i celkových nákladů, vynaložených na jejich likvidaci. K jednotlivým komoditám je
třeba sdělit následující:
U komodity směsného komunálního odpadu je celkové množství kukavozem svezeného domovního
odpadu (1 299,17 tun) v porovnání s rokem 2004 o cca 60 tun nižší, produkce objemného domovního
odpadu (137,63 tun) pak klesla na cca 1 třetinu produkce minulého roku. Náklady na likvidaci této komodity
činily 1 164 180.- Kč (v roce 2004 1 344 242.- Kč). Tuto skutečnost přičítáme přijatým opatřením, změně
organizace svozů ze strany Technických služeb p.o. města, dále odstraněním volně přístupných velkoobjemových kontejnerů, které byly zneužívány obyvateli z jiných obcí a podnikateli. Souhrnná cena za uložení
1 tuny tohoto odpadu na skládku dosud činí vč. DPH 19 % 887,86 Kč. Tato cena bude platit i v roce 2006.
Pro rok 2007 je nutno uvažovat s avizovanou cenou 1 091,75 Kč za tunu odpadu. Je-li odpad kontaminován
příměsemi nebezpečných složek, cena je navýšena o náklady na dotřídění a jejich následnou likvidaci.
Náklady na odstranění nebezpečných odpadů, vytříděných ze směsného komunálního odpadu v částce
46 928.- Kč (v loňském roce 46 655.- Kč) se drží cca na stejné úrovni. Zde je však třeba si uvědomit, že
podstatná část nákladů je dána paušálně, tj. počtem svozů (dle Obecně závazné vyhlášky tradičně 2x ročně
- v květnu a v září) a počtem obyvatel, s kvalitou a kvantitou předaných odpadů není uvažováno (prozatím..). Rozdíl je dán poplatky za dodatečné vytřídění a likvidaci příměsí, uložených neukázněnými občany
do popelnic (nebo i vedle), a to přes zřízení sběrného místa, další přijímaná opatření a osvětu.
Využitelných složek (papírové, plastové a skleněné obaly) bylo vytříděno a zpracovatelům předáno
celkem 53,12 tun ( v roce 2004 50,69 tun). Náklady na tuto komoditu činí částku 145 795.- Kč (v roce
2004 částku 220 143.- Kč). Pokles nákladů o 74 537.- Kč je důsledek výměny svozové společnosti. Za
vytříděné množství jsme obdrželi od obalové společnosti EKOKOM a.s. odměnu v částce 92 240.- Kč (za
rok 2004 75 110.- Kč).
Celkové náklady na odpady činí částku 3 123 043.- Kč (v roce 2004 3 406 361.- Kč). Celkové příjmy,
tvořené poplatky obyvatel, platbami podnikatelů, zapojených do systému města a příspěvkem obalové
společnosti EKO-KOM a.s. činily částku 2 724 504.- Kč (v roce 2004 2 486 381.- Kč). Rozdíl příjmů
a nákladů činí ztrátu v částce 398 539.- Kč (v loňském roce 919 980.- Kč). Náklady na likvidaci odpadů
v přepočtu na 1 občana činí částku 477,50 Kč. To znamená, že při stávající výši poplatku doplácí město
22,50 Kč na občana.
V roce 2006 je avizován růst cen pohonných hmot a energií, cena skládkovného se
pro tento rok nemění. Obalová společnost
EKOKOM a.s. připravuje zavedení rozšíření tříděného sortimentu (např. třídění skla
na barevné a čiré, PET láhve bez víček aj.)
a změnu podmínek odměňování. Přes slušný
výsledek hospodaření s odpady na území
města Kynšperk nad Ohří za rok 2005 je nutno
nakládání s odpady věnovat nepřetržitou
pozornost jak za strany města, tak i zvýšeným
uvědoměním občanů.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ
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Dovoz odpadu ze zahraničí – upozornění občanům.

Poslední dobou jste médii stále častěji informováni o případech nelegálního dovozu problémových odpadů
(komunální a blíže neurčené odpady v plastikových pytlích, znečištěné plasty, pneumatiky, ale i nebezpečné a toxické odpady) do České republiky. Tyto odpady se stávají příčinou požárů, kontaminace ovzduší a podzemních vod,
o možnosti vzniku epidemií radši ani neuvažovat. Tato činnost byla již zaznamenána i na území našeho kraje. Na
základě výzvy hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla apelujeme též na občany města Kynšperka nad
Ohří a vyzýváme je k ostražitosti. Žádáme vás, kteří budete svědky vykládání podezřelého materiálu či narazíte na
jakoukoliv „černou“ skládku, abyste neprodleně informovali Městský úřad, v mimopracovní době Obvodní oddělení Policie ČR. Tyto orgány zajistí další.
Děkujeme za pochopení.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Rekonstrukce silničních mostů přes Ohři začne již letos na jaře!

Pracovníci městského úřadu se 22.února zúčastnili koordinační schůzky s pracovníky Správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, na které se jednalo o sladění činností při rekonstrukci mostů přes Ohři v Pochlovické ulici,
jejímž investorem je Karlovarský kraj a při výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení mezi mosty, kde je
investorem naše město. Byli jsme informováni, že dodavatel je již vybrán a oprava mostů bude s největší pravděpodobností zahájena 1.března 2006. Celá akce by měla trvat do 31. srpna 2006. V té době dojde k uzávěře vždy
jedné poloviny vozovky a provoz bude řízen světelnou signalizací. V souvislosti s tímto dojde i k dosti
výraznému omezení a zpomalení dopravy i směrem
z Kynšperka na Sokolov a při vjezdu do Kynšperka
od Libavského Údolí a od Dolních Pochlovic. Jen
doufejme, že na silnici č. I/6 bude přes léto co nejméně výluk, které si vyžadují opatření po dopravních nehodách. Taktéž k určitým omezením dojde na
vodáckém tábořišti, kde je právě v letních měsících
nejvyšší provoz. Oprava havarijního stavu mostů je
spoluﬁnancována z evropských investičních fondů.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Zájemcům o pozemky a současným vlastníkům

Po již dokončené kontrole majetku Města Kynšperk nad Ohří v evidenční podobě přišla na řadu kontrola
pozemků v terénu. Kontrola byla provedena během posledního půlroku prozatím na území k.ú. Kynšperk nad
Ohří. Jednalo se o prohlídku každého jednotlivého pozemku, s určením jeho možného budoucího využití. U všech
pozemků byla zkoumána svažitost, poloha, okolí pozemku a byly zjišťovány další informace související s možností
jejich budoucího využití. V souvislosti s touto kontrolou byly vytipovány pozemky vhodné na výstavbu rodinných
domků, na výstavbu objektů pro podnikatelskou činnost v kombinaci s bydlením, pro výrobní činnosti a pozemky
k rekreačním účelům ( zahrádkářským ).
Pro zájemce jsou na majetkovém odboru ke všem těmto pozemkům připraveny bližší informace s kopiemi
katastrálních map. Ač mě to mrzí, byl při kontrole pozemků zjištěn i fakt, že někteří občané tohoto města svévolně
užívají někdy i celé pozemky, které jsou ve vlastnictví města, bez nájemních smluv či jiného právního dokladu
o vlastnictví. Tito občané budou postupně vyzýváni k nápravě majetkových vztahů k oploceným pozemkům. Proto
by bylo vhodné, aby si každý pro vlastní čisté svědomí zkontroloval hranice svých pozemků a předešel tak případným nemilým překvapením. V ostatních katastrálních územích proběhne kontrola na jaře roku 2006.
Dagmar Halířová
referent majetkového odboru
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Ledy se prolomily

Po dlouhých čtyřech letech máme opět vytoužený titul „Dívka
roku“ 2006. V sobotu 25. února se konal již osmý ročník soutěže
„Dívka roku“, kterou pořádá Základní škola – SVČ v Kynšperku
nad Ohří. Naposledy se mohla pyšnit prvním místem v soutěži o titul
„Dívka roku“ z naší základní školy slečna Milena Cselárová v roce
2002. Od té doby vyhrávala děvčata z Březové u Sokolova. V letošním
roce si své sympatie u poroty získala Martina Hollá, žákyně osmého
ročníku základní školy. Nahlédneme do minulosti a připomeneme si
vítězky předchozích ročníků. V roce 1999, kdy soutěž začala, získala
titul „Dívka roku“ Jitka Bednářová, rok 2000 Maruška Košatová, rok
2001 Kateřina Mecnerová, rok 2002 Milena Cselárová, rok 2003
Monika Pařízková (Březová), rok 2004 Lenka Putyrová (Březová) a
rok 2005 Hana Zimová (Březová). Štěstí se na nás usmálo a vytoužený titul „Dívka roku“ je opět doma! Letošní ročník byl tak trochu
jiný. Protože se do soutěže přihlásila pouze tři děvčata, byl v letoš- Martina ním roce program obohacen o novou soutěž s názvem „Missák roku“. volná disciplína
Do soutěže se přihlásili tři kluci z kynšperské základní školy a předvedli úžasné výkony, které pobavily všechny přítomné v zaplněném Vítězové
sále. Porotu nejvíce zaujal Jan Urbánek, který získal titul „Missák
roku“. Odpoledne plné hudby, tance, zpěvu, pohybu, pohádek, vtipných scének, napětí a slziček štěstí bylo ve znamení krásy. Nechyběla
zde ani vynikající moderátorka Lucie Dreiseitlová, která celou soutěž
provázela svým humorem. Velké poděkování patří všem, kteří bohatý
program připravili nebo se na něm osobně podíleli: Kynšperské mažoretky, malé tanečnice, Gabriela Wágnerová (zpěv), Aleš Muchna a
Klára Hosová (tanec s partnerem), Alena Bašková (aerobik), orientální
tanec, Pom-pons, Zuzanka Kašparová (aerobik), gymnastika, taneční
kroužek, Natálie Slámová (zpěv). Děkujeme také MěKS, ZŠ, SVČ,
odborné porotě, sponzorům a všem ostatním. A jak to dopadlo?
„Dívka roku“
1. místo Martina Hollá
2. místo Kamila Mašková
3. místo Soňa Podlahová

„Missák roku“
1. místo Jan Urbánek
2. místo Lukáš Wagner
3. místo Tomáš Sommer

Mašková-Wagner (2), Hollá-Urbánek (1), Podlahová-Sommer (3)

(Joyce)

Mašková (2), Hollá (1), Podlahová (3)

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

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

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

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

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

Netradiční
pohádkový zápis dětí
do prvních tříd

Ve dnech 31. ledna a 1. února 2006
proběhl zápis dětí do prvních tříd Základní
školy v Kynšperku nad Ohří. K zápisu
se dostavilo 73 dětí, zapsáno do školy je
v tuto chvíli 61 žáků. Zápis letos probíhal
netradičně, nově. Budoucí školáky přivítali žáci a žákyně z 5. tříd převlečení za

pohádkové bytosti a malé budoucí prvňáčky provázeli jednotlivými stanovišti, na
kterých plnili malí předškoláčkové různé
úkoly. Zápis se podařil. Všichni vše zvládli
na výbornou, zaslouží si velikou pochvalu.

ŠKOLSTVÍ

21.3.
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Kdo si hraje....

na měsíc březen

Vítání jara, vynášení Moreny. Již druhým rokem přivítáme jaro a odneseme Morenu z města. Kdo ctíte tradice a chcete jít s námi, neváhejte.

27.3.-31.3.

Malování kraslic, pletení pomlázek, velikonoční dekorace. Tradiční soutěž
o nejhezčí kraslice a nejlépe upletené pomlázky. Výstava prací dětí ve škole.

II. polovina března

Turnaj v sálové kopané pro žáky I. a II. stupně. Přijďte si zahrát, neseďte
doma.
(Datum bude upřesněno.)

ŠKOLSTVÍ
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V ZUŠ Kynšperk n/O se soutěžilo

První dva měsíce v roce 2006 žila Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří soutěžemi. V lednu probíhala místní soutěž a 9. února
2006 stejná, ale okresní. Soutěže tohoto typu - dechové nástroje dřevěné a zpěv vyhlašuje MŠMT ČR. Místního kola soutěže se účastnilo
celkem 30 žáků s velmi dobrými výsledky a do okresního kola jich
postoupilo 24. Toto kolo pořádala naše škola pro všechny ZUŠ okresu
Sokolov, kterých je 6.
Únorový čtvrtek 9. 2. 2006 přijelo celkem 98 žáků a 43 učitelů,
školou od rána zněla krásná muzika a každý ze soutěžících chtěl podat
ten nejlepší výkon. K tomu, aby se jim při soutěži co nejlépe dařilo,
popřál i starosta města Kynšperk n/O pan René Bolvari, který nás
přišel navštívit. A že se opravdu dařilo, dokazují výsledkové listiny
místního a okresního kola soutěže.
Chtěla bych poděkovat všem učitelům, kteří připravovali soutěžící žáky, za píli a trpělivost, žákům za
velkou snahu a za krásné výkony a v neposlední řadě kolektivu všech zaměstnanců ZUŠ Kynšperk n/O za to,
že jsou opravdu skvělý tým, který zvládl takový nápor účastníků soutěže (141 lidí) s přehledem, bez problémů
a s úsměvem.
Zdeňka Karbulová
ředitelka ZUŠ Kynšperk n/O

Skauti přibírají nové členy :

S blížícím se koncem uzávěrky registrace na rok 2006 ( konec března ), se naskýtá rodičům možnost přihlásit
své děti do oddílů Junáka v Kynšperku n.O.
Přijímány jsou děti všech věkových kategorií. Především nejmladší kategorie – světlušky – dívky od 7 do 11
let a stejně staří chlapci – vlčata.
Ale i na dospívající děti od 12. roku u nás čekají jejich kamarádi v oddílech s činností více než zajímavou
a zvláště u těch starších nad 15 let s působností po celém území ČR.
Pokud by však měl zájem někdo s dospělých pracovat s dětmi, rádi ho v našich řadách uvítáme.
Veškeré bližší informace získáte na našich internetových stránkách: www.lipakynsperk.wz.cz, kde najdete i odkaz na naší e-mailovou poštu. Nebo přímo na klubovně Junáka v Sukově ul. v Kynšperku v pátek po 16. hodině.
Vedoucí střediska – Jiří Bremert

Sbírka v Nákupním středisku
Tak jako každé pololetí, provedly v únoru členky správní rady Nadačního fondu
pro opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie za účasti nestranného svědka výběr
pokladničky v Nákupním středisku ve Školní ulici. Tentokrát bylo v pokladničce
pěkných 914,50 Kč. O výběru byl učiněn zápis a částka byla uložena na účet
Nadačního fondu. Děkujeme všem, kteří do pokladničky přispěli.
Za správní radu nadačního fondu
Hana Bašková, Anna Špiclová

ŠKOLSTVÍ
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Místní soutěž – sólový a komorní zpěv
Sólový zpěv :
I. kategorie

IV. kategorie
VI. kategorie

ZUŠ Kynšperk nad Ohří dne 18. 1. 2006

Jůnová Libuše
Čapková Pavla
Pešlová Nikola
Bouzková Veronika
Milcová Michaela

2. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

Komorní zpěv :
I. kategorie

II. kategorie

Kubisová Alena, Pešlová Nikola
1. místo s post.
Bouzková Veronika, Galeková Markéta 1. místo s post.
Milcová Kateřina, Milcová Michaela
1. místo s post.

Do okresního kola postoupilo: 4 žáci sólový zpěv a 3 komorní dua.

Místní soutěž – dechové oddělení
Dechové nástroje dřevěné :

ZUŠ Kynšperk nad Ohří dne 19. 1. 2006

II. kategorie
III. kategorie

Knorková Miriam – příčná ﬂétna
Kubisová Alena – zobcová ﬂétna
Ondráček Michal – klarinet
IV. kategorie
Brahová Miriam – příčná ﬂétna
Jaroš Christopher – klarinet
V. kategorie
Galeková Markéta – altová z. ﬂétna
Nováková Lucie – alt. z. ﬂétna
VI. kategorie Stowasserová Veronika – příčná ﬂétna
Pastyříková Hana – altová z. ﬂétna
Flaková Adéla – příčná ﬂétna
VIII. kategorie Kadavá Lenka – klarinet
Drašarová Karolína – příčná ﬂétna
IX. kategorie Blažková Táňa – příčná ﬂétna
Grobheiserová Petra – příčná ﬂétna

Dechové nástroje žesťové :
II. kategorie
V. kategorie

Szep David – trubka
Braha Lukáš – trubka
Glos Jakub – pozoun
Janská Lucie – lesní roh
VI. kategorie Svoboda Gerd – trubka
VII. kategorie Fogatoš Ondřej – trubka
VIII. kategorie Gostík Jan – trubka
IX. kategorie Kuželková Anna – lesní roh

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo bez postupu
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo
3. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo
2. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem

17x 1. místo s postupem; 1x 1. místo; 3x 2. místo; 1x 3. místo
Celkem 22 žáků

ŠKOLSTVÍ
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Okresní soutěž – oddělení dechové, sólový a komorní zpěv
Sólový zpěv :
I. kategorie

IV. kategorie
VI. kategorie

ZUŠ Kynšperk nad Ohří – 9.2.2006

Čapková Pavla
Pešlová Nikola
Bouzková Veronika
Milcová Michaela

Komorní zpěv :
I. kategorie

II. kategorie

1. místo s postupem
2. místo
3. místo
2. místo

Kubisová Alena duo
Pešlová Nikola
Bouzková Veronika
Galeková Markéta
Milcová Michaela duo
Milcová Kateřina

1. místo s postupem
2. místo
1. místo s postupem

Dechové nástroje
III. kategorie
IV. kategorie

Kubisová Alena (zobcová ﬂétna)
Brahová Miriam (příčná ﬂétna)
Jaroš Christopher (klarinet)
V. kategorie
Galeková Markéta (zobcová ﬂétna)
Nováková Lucie (zobcová ﬂétna)
Glos Jakub (pozoun)
Janská Lucie (lesní roh)
VI. kategorie Stowasserová Veronika (příčná ﬂ.)
Pastyříková Hana (zobcová ﬂétna)
Flaková Adéla (příčná ﬂétna)
VIII. kategorie Kadavá Lenka (klarinet)
Drašarová Karolína (příčná ﬂétna)
Gostík Jan (trubka)
IX. kategorie Kuželková Anna (lesní roh)
Blažková Táňa (příčná ﬂétna)
Grobheiserová Petra (příčná ﬂétna)

Blažková Táňa

Kuželková Anna
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo
2. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo
1. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem ABS. VÍTĚZ
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo

Drašarová Karolína

ROZHOVOR
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Talentované děvče

Jmenuje se Natálie Slámová, je jí 10 let a chodí do páté třídy Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Tato nenápadná dívka má spoustu zálib, je všestranně nadaná a vše co dělá, dělá s velikým nadšením. Na různých soutěžích
sklízí jeden úspěch za druhým. O tom jaká opravdu Natálka je, se s vámi podělíme v našem rozhovoru.
1. Jaký byl tvůj poslední úspěch?
V pěvecké soutěži RF Dětská porta v Praze jsem obsadila třetí místo v kategorii jednotlivců do deseti let.
2. Jak jsi se dostala až do Prahy?
V říjnu jsem se zúčastnila prvního ročníku pěvecko-hudební soutěže „Kynšperská tamburínka“, která je oblastním
předkolem festivalu Brána 2005 pro děti ve věku od 6-10 let. Vyhrála jsem krásnou kytaru za první místo a postoupila do západočeského ﬁnále v Ostrově (dříve Ostrovská veverka), kde jsem byla opět první. A tak jsem dostala
pozvání na Dětskou portu do Prahy, kam se mnou jel můj taťka. No a v Praze jsem skončila jako třetí. Zpívali jsme
v Divadle pod Palmovkou.
3. Jak dlouho se věnuješ zpěvu?
Začala jsem zpívat ve škole asi od 7 let, v té době jsem byla ve druhé třídě.
4. Kdo tě na zpěv připravuje?
Ve škole chodím do pěveckého kroužku k paní učitelce Malé.
5. Kolikrát v týdnu chodíš na zpěv?
Ve škole jedenkrát, ale doma zpívám pořád.
6. Jaké máš záliby a jak trávíš svůj volný čas?
Chodím do ZUŠ na dramatický kroužek a na tanečky, hodně sportuji. V zimě lyžuji, jezdím na sjezdovkách i na
běžkách a bruslím. V létě zase jezdím na kolečkových bruslích. Chodím na tenis, volejbal, hrála jsem i dívčí kopanou. A taky chodím ve škole na němčinu. Teď se připravuji na školní turnaj ve ﬂorbale.
7. Zbývá ti čas na učení?
Ano, neděle.
8. A jak ti to jde ve škole?
Ve škole dobrý, měla jsem tři dvojky, takže vyznamenání.
9. Čím bys chtěla být, až budeš velká?
Taťka chce, abych byla sportovkyní, mamka chce, abych byla zpěvačkou a já chci být herečkou. I když jsem od
malinka tvrdila, že ze mě bude policistka, tak nevím, co se mi splní.
10. Jaké jsou tvé další úspěchy?
V loňském roce jsem vyhrála na naší škole recitační soutěž. V dopravní soutěži jsem postoupila do Sokolova, kde
jsem se umístila mezi patnácti nejlepšími. Za odměnu jsme jeli na celý den do Prahy, na exkurzi městské policie,
kde nás seznámili s kamerovým systémem, viděli jsme
jízdní policii a mnoho zajímavých věcí. Ve třetí třídě jsem
vyhrála na naší škole ve své
kategorii „čtenáře roku“.
11. Máš nějaké zvířátko?
Ano starám se o morče, ale
nejoblíbenější hračka je můj
plyšový králík Bugs Bunny.
Na závěr bychom chtěli
Natálce popřát mnoho elánu,
pěveckých, sportovních i studijních úspěchů. Držíme ti
palce!
Jana Tomsová

ŠKOLSTVÍ
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Máme rádi pohádky

Nejen děti, ale i dospělí milují pohádky.
Důkazem toho byl zaplněný sál do posledního místečka v naší Základní umělecké
škole. Dne 26. ledna nám děti z dramatického
kroužku předvedly co umí. Jejich talent je
obrovský. S velkým nasazením a ohromnou
chutí zahrály tři pohádky. O dvou vílách,
Opravdového šaška a moderní Červenou
Karkulku.
Velké poděkování patří paní Evě Mrázkové, která s dětmi nacvičuje a v neposlední
řadě úžasným hercům.
Jmenovitě: Hanička Vojáková, Vendulka
Jirásková, Artur Mecner, Adam Pešl, Šárka
Černá, Petra Reinholdová, Kateřina Spieglová, Nikola Ondráčková, Daniela Jirsová,
Marie Mannertová, Kateřina Dudková, Kateřina Jungwirtová, Marek Hurdách, Marcela
Řezníčková, Natálie Slámová, Nikola Pešlová, Jakub Novák, Milan Novák, Barbora
Škvareninová.
Dětem přejeme do budoucna velké
herecké úspěchy, nápady a chuť tvořit.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ

Restaurace
Selský dvůr Tuřany
Přijme kuchaře- kuchařku.
I brigádně.
Kontakt: 604 663575
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Poděkování za obětavou péči
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu Mudr. Františku Uhlíkovi
za laskavou a obětavou péči,
kterou věnoval panu Milouši Pechovi
v době jeho nemoci.
Upřímně děkujeme
Rodina Pechova
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ŠKOLSTVÍ

Originální chuť ze srdce
Evropy

Je tajemná a vonící. Má velmi zajímavou,
pestrou minulost a je již téměř po dvě století
vyhledávanou značkou. Rok 1805 vnesl do
klidného života karlovarského lékárníka Josefa
Bechera něco vzrušení. Sám hrabě PlettenbergMietingen, jeden z elegánů horních deseti tisíc,
se přijel léčit karlovarskou vodou a ubytoval se
v domě rodiny Becherů „U tří skřivanů“ v Tržní
ulici, kde měl lékárník i svou vynikající lékárnu.
Hraběte doprovázel jeho osobní lékař Angličan
Dr. Frobrig. Angličan trávil většinu svého času
v Becherově lékárně, protože tito dva muži spolu
sdíleli vášeň k míchání bylin, aromatických
olejů a alkoholu. Experiment stíhal experiment
a když Dr. Frobrig odjížděl z Karlových Varů,
zanechal svému příteli kus zmačkaného papíru.
„S tímhle jsem byl docela spokojen“. Lékárník si papír prostudoval a nadechl se. V této
zvláštní kombinaci bylin a alkoholu bylo něco
geniálního. Jen stěží naleznete originálnějšího
a příjemnějšího průvodce historií, než je Becherovka. Tento ušlechtilý léčivý nápoj si od roku
1805 získal již několik generací ctitelů a ctitelek
a proslavil Karlovy Vary po celém světě.
V sobotu 4. února zahájili svou návštěvou
muzea Jana Bechera celodenní výlet v Karlových Varech družinové děti s paní vychovatelkou Hankou Soukupovou a přátelé družiny. Poté

společně pokračovali k Vřídelní kolonádě, kde si prohlédli podzemí Vřídla. Byli svědky technologie „výroby kamenných růží“.
Bohužel Vřídlo, které se těší popularitě lázeňských hostů, nebylo
v provozu z důvodu čištění trubek.( Jeho pramen má teplotu 72o
– 73o C a tryská z hloubky kolem dvou tisíc metrů. Tento pramen
má vydatnost dva tisíce litrů za minutu). Po ochutnávce několika
různých pramenů a nádherné procházce zavítali do oblíbeného
McDonaldu, kde úspěšně ukončili svůj celodenní program. Paní
vychovatelka Hanka Soukupová, družinové děti a ostatní přátelé
družiny si ve vší spokojenosti užili pěkný den v lázeňském městě
Karlovy Vary.
(Joyce)

HOKEJ
Zprávy z 15.1.
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Výsledky z hokeje

V pátek 13.1. se v Kynšperském poháru střetl Kynšperk s Nebanicemi a jakoby datum napovědělo, kolik
má padnout branek, zvítězili domácí 13:3, po třetinách
4:1, 4:0 a 5:2. O brankostroj Kynšperáků se nejvíc
zasloužil vedoucí tabulky střelců Havel 7 brankami.
Výrazně si tak upevnil vedení v tabulce střelců. Po 2
brankách přidali Bárta a Kubát a po 1 brance Majerníček a Mrva. Za hosty skóroval 2x Sobotka a jednou
Vavřín. Nejlepšími hráči utkání byli vyhodnoceni Sedláček, Havel - Trkovský, Sobotka

Zprávy z 19.2.2006

L. Údolí - Kynšperk 6:3 (2:1, 1:1, 3:1), branky:
Šebestýn 3, Dlouhý, Trepák P., Zemek - Havel, Kronika, Řezníček.

Zprávy z 22.1.2006

„Libáč“ poprvé prohrál.
V pátečním utkání překvapivě porazily Nebanice
dosud neporažený celek L. Údolí 5:4 po třetinách 3:1,
2:0 a 0:3. Ani závěrečný nápor nestačil hostům k získání bodů. V 1. třetině
Nebanice hrály pouze s 8 hráči v poli v sestavě
Zuman ml., Sobotka, Suchan, Štěpánek Tomasko,
Trkovský, Vavřín, Vozka, Zuman st. Libavské Údolí
nastoupilo s 13 hráči: Dušek, Bobčík, Dlouhý, Hanek,
Hradský, Jánošík, Krajčovič, Kuthan, Marek, Munka,
Šebestýn, Šofrle, L. Trepák a P. Trepák.
První šanci hned ve 2. minutě spálil Suchan, který
jel sám na branku hostů. Rovněž hostům se po akci
Hanka a Jánošíka v 15. minutě nedařilo skórovat. Ani
o 2 minuty později neproměnil šanci Kuthan. První
branka padla v 17. minutě, po přihrávce Zumana se
treﬁl Sobotka. O 5 minut později vyrovnal Hradský po
přihrávce Jánošíka. V dalších dvou minutách se treﬁli
domácí Vozka a Tomaško.
Ve 2. třetině zvýšily Nebanice na 5:1, když
v 7. minutě dal po hezké samostatné akci gól Suchan
a v 13. minutě přidal Zuman další branku hned po vhazování.
3. třetina byla ve znamení náporu L. Údolí. Hned
ve 2. minutě se treﬁl Bobčík po přihrávce P. Trepáka.
V 9. minutě na 5:3 snížil po pěkné akci Krajčovič, který
zužitkoval kolmou přihrávku na útočnou modrou čáru
od Jánošíka. Ve 12. a 15. minutě opět mohli zvýšit
domácí, ale Vozka ani Sobotka neproměnili své brankové šance. Ve 21. minutě hráli hosté přesilovku a tu

hned po půlminutě
proměnil Hanek po
přihrávce Bobčíka.
Ani odvolání brankáře
v poslední
minutě
nepomohlo L. Údolí
k zisku bodu.
Hrálo se 3 x 35
minut hrubého času,
velmi slušně, jedinou
přesilovku proměnili hosté. Rozhodčí Řezníček. Vyhodnocení nejlepší hráči Marek, Jánošík - Vozka, Suchan.

Zprávy z 29.1.2006

Libavské Údolí ani tentokrát ve vzájemném utkání
s Kynšperkem nezaváhalo. První dvě třetiny byl Kynšperk vyrovnaným soupeřem, měl i více šancí, bohužel
neproměněných. Poslední třetina patřila L. Údolí, na
které domácí nestačili fyzicky. První branku dali domácí
v 17. minutě. Treﬁl se kanonýr Havel, který vede střeleckou tabulku. Ve 2. třetině vyrovnal Zemek a ve třetí
třetině L. Údolí ve 14. minutě Jánošíkem a v 18. minutě
Pavlem Trepákem upravilo na konečné vítězství. Utkání
tak skončilo 1:3, po třetinách 1:0, 0:1 a 0:2. Branky dali
Havel - Jánošík, Pavel Trepák a Zemek. Vyloučení
4:2. Nejlepší hráči: Sedláček, Žižka - Marek, Zemek.
Libavské Údolí si tak upevnilo vedení v tabulce.

Zprávy z 5.2.2006

Nebanice bodově dostihly Kynšperk
Po tříměsíční přestávce způsobené zraněním
nastoupil v brance Kynšperka Pekař a hned pocítil
hořkost porážky svého týmu. Po první třetině vedli
Nebaničtí 3:0. Kynšperku se podařilo snížit na 3:1, ale
vzápětí je usadil 4. gól. Potom se treﬁl Kynšperk dvakrát a snížil na rozdíl jednoho gólu. V závěru utkání ale
Nebanice potvrdily vítězství konečným stavem 5:3, po
třetinách 3:0, 1:1 a 1:2. Branky Vavřín J. 2, Vavřín Fr.,
Vozka, Zuman - Havel, Kronika, Mrva. Vyhodnocení
nejlepší hráči Vozka, Vavřín J. - Mrva, Kronika.

Zprávy z 13.2.

V pátek 10.2. se opět střetla mužstva, která bojují
o účast v play off. Kynšperk porazil Nebanice 7:1 po
třetinách 0:0, 3:0 a 4:1. Branky domácích zaznamenali:
Chaloupka 2, Bárta, Havel, Kronika, Řezníček a Žižka.
Za domácí byli vyhodnoceni nejlepší hráči Žižka
a Bárta.
(jč)
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Z krajského přeboru starších žáků si přivezli čtyři medaile

Sadov u Karlových Varů byl poslední lednovou neděli cílem nejlepších starších žáků našeho kraje.Poslední
krajský přebor jednotlivců pro rok 2006 pořádal v místním kulturním domě „domácí“ Slovan K. Vary.
Na nejvýznamnější krajskou akci okresní svaz nominoval z našeho oddílu pět zástupců a opět patřili k nejlepším účastníkům. Nejlepší formu z našich chlapců potvrdil Tomáš Rohlík. Mezi třiatřiceti soupeři se dokázal prodrat
až do ﬁnále a získal stříbrnou medaili. Svůj bodový náskok na druhém místě žebříčku výrazně zvýšil a s velikou
pravděpodobností rozhodl o právu účasti na mistrovství České republiky. Jeho úspěch je obdivuhodný, protože
Tomáš bude ještě příští sezonu hrát v kategorii mladších žáků! Spolu s Jirkou Krbem /také ml.žák/ získal další stříbrnou medaili ve čtyřhře, když až po pětisetové bitvě jim unikl přebornický titul s dvojicí Aše Kovačič – Horvát.
Poprvé se v krajských turnajích výrazně prosadili Rauscher a Vítek. Získali spolu po bojovném výkonu bronz
ve čtyřhře a bylo blizoučko k senzaci, když Franěk a Truong /Sokolov/ vedli s pozdějšími přeborníky 2 – 0 na sety
a 10 – 8. Mohli se tak ve ﬁnále podobně jako na přeborech okresu utkat dva páry z Kynšperka.
Veliký rozruch ve dvouhře způsobil stále se lepšící Rauscher. Postoupil v hlavní soutěži přes silné soupeře až
do semiﬁnále, kde ho zastavil až suverén soutěže Kovačič. Ve své cestě za bronzovou medailí ho nepřekonal ani
někdejší nejlepší hráč kraje ml. žáků Franěk! O medaili nešťastně přišel v pátém setu Tomáš Vítek proti domácímu
překvapení Kelucovi. Oba si svým umístěním výrazně bodově polepšili a poskočili v žebříčku do elitní desítky
kraje. Náš oddíl se tak jako jediný může pochlubit skutečností, že mezi deseti nejlepšími hráči kraje má čtyři
zástupce. Jaká škoda, že na turnaje nejezdí Tim Knorek, který naše „borce“ dokáže na trénincích porážet !
Svůj den tentokrát neměl Krb. Nepostoupil do hlavní soutěže o jediný míček. Poprvé si nedokázal poradit
s Kelcem. Pátý zástupce naší výpravy Honza Lapčák / ml. žák / také ze silné základní skupiny nepostoupil. Za třetí
místo si ale také bodíky připsal a ve čtyřhře spolu s Pozůstalem / Fr. Lázně / měli na „lopatě“ silnou dvojici z Lubů
Dvořák – Skála. Vedli v páté sadě 9 – 6 a jen menší zkušenost rozhodla o tom, že se radoval soupeř.
V soutěži žáků kraloval Kovačič , který získal tři mistrovské tituly. Mezi dívkami nemají soupeře sokolovské
hráčky Sofronová a Illesová.

Chlouba oddílu mládeže. Nejenže výborně reprezentují oddíl a svojí školu, ale až na výjimky se mohou také
rodiče těšit z výborného prospěchu. Řada z nch jsou krajskými přeborníky nebo majiteli medailí z přeborů. Na fotce
chybí přeborníci z kraje V. Galek a bronzový T. Vítek.
O.Volf

STOLNÍ TENIS
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V Chebu žáci získali stříbro a bronz

Další krajský bodovací turnaj starších žáků ve stolním tenisu uspořádal poslední lednovou neděli oddíl stolního tenisu z Františkových
Lázní. Gymnázium v Chebu bylo místem, kam přijelo osm dívek
a dvacet chlapců, aby bojovali o další body do žebříčku jednotlivců.
Na turnaji nechyběli ani tentokrát zástupci naší TJ a vedli si velice
zdatně. Nejvíce se dařilo ve dvouhře chlapců Rohlíkovi, který si až
na vítěze Kovačiče z Aše poradil se všemi soupeři a skončil druhý.
Suverén Kovačič se stal nejúspěšnějším účastníkem turnaje, zvítězil
ve všech třech soutěžích. V bojích o medailové pozice ztroskotali Krb
a Rauscher. Oba sehráli se soupeři naprosto vyrovnané partie, prohráli
důležité koncovky díky přílišnému respektu ze soupeře. Umístění v turnaji pomohlo Rauscherovi poskočit do elitní desítky (9), Krb si upevnil pátou příčku. Rohlík je na senzačním druhém místě.
Náš čtvrtý zástupce Kuba Košata (nejmladší účastník), i když do hlavní soutěže nepostoupil, podal
výborný výkon. Své mnohdy o dvě hlavy větší soupeře řádně prověřil. Ještě lépe si vedl ve čtyřhře, kde
spolu s Rauscherem vyřadili silnou dvojici z Karlových Varů a moc nechybělo k malé senzaci v zápase
proti favoritům Labrovi se Skálou v boji o postup mezi nejlepší čtyři páry. Třetí místo ve čtyřhře získali
Krb s Rohlíkem. Mladším žákům se tentokrát nedařilo, porážka s domácí dvojicí Kocům – Hazi byla
překvapením.
Dívky s nejlepší výkonností mají v Sokolově, patřilo jim vítězství ve smíšené čtyřhře, čtyřhře i dvouhře.
O.Volf

UPADL VÁM VÝFUK?

PØIJEÏTE K NÁM A DEJTE SI KÁVU. VÍC DÌLAT NEMUSÍTE!



• VÝFUKY • BRZDY • OLEJE
• TLUMIÈE • PNEUSERVIS
• POLOOSY • KATALYZÁTORY
• TA� NÁ ZAØÍZENÍ

Po-Pá 7 - 16,30 Novì otevøeno v sobotu 8 - 12

Elektrárna Tisová, 357 61 Bøezová, e-mail: autoesta@quick.cz

tel.: 602 464 050
tel.: 351 105 390-1

AUTO ESTA
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VČELAŘI

Poděkování učňům-kuchařům
Jménem učitelů a žáků, kteří se zúčastnili okresní soutěže ZUŠ
Kynšperk n/O děkujeme vedení, zaměstnancům a učňům jídelny
SOŠ Kynšperk n/O za chutně uvařený oběd a vzornou obsluhu dne
9.2.2006
Karbulová Zdeňka

Včelaři hodnotili uplynulý rok a situaci ve včelařství.

V lednu proběhla výroční členská schůze ZO ČSV Kynšperk. Ta sdružuje 44 členů z Kynšperka,
Horních Pochlovic, Kaceřova, Štědré, Zlaté, Arnoltova, Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna,
Březové, Kostelní Břízy a Rovné.
Je to dosti velké území okresu s počtem 580 ti včelstev, což moc na tak velké území není, ale je
dosti náročné na organizaci a provádění léčení. Vlivem špatných ekonomických podmínek k zajištění
chovu včel – vysoké pořizovací náklady úlů, včelařských potřeb, cukru, léčiv a nízkým výkupním
cenám medu, přestárlé základny s průměrným věkem nad 61 let a nezájmem mládeže o tak náročnou
práci, hlavně od jara do podzimu, ale o to víc zajímavou, rok od roku klesá počet včelařů a tím i včelstev tak důležitých pro opylení stromů, keřů a zemědělských entomoﬁlních plodin, tak důležitých pro
naše národní hospodářství.
Do roku 1993 počet včelstev i včelařů v naší ZO stále stoupal a dosáhl 60 ti včelařů a 1 007
včelstev. Od tohoto roku z důvodu již uvedených klesl stav včelařů o 16 na 44 a včelstev téměř na
polovinu na 580, což je úbytek 427 včelstev, tj. o 42,4% méně za 13 let.
Pokud se ekonomická situace nezlepší výkupními cenami, dotacemi na včelstva od státu – tak
jako v okolních státech, na léčení včelstev a další, bude stále klesající počet včelstev již katastrofální
pro zajištění rovnováhy v přírodě v regionu. I městský úřad se k nám chová macešsky a příspěvky
nám odmítá poskytovat.
Na klesajícím stavu včelstev se také výrazně podílí nemoci včel a jejich nákladné, drahé a náročné léčení. Jedním z nich je Varroáza včel nebo-li onemocnění včel a včelího plodu parazitujícím
roztočem Varroa Destructor, který znepříjemňuje život již 23 let. Původním hostitelem tohoto roztoče
je včela indická, ale v šedesátých letech minulého století přešel i na naši včelu medonosnou a s neuvěřitelnou rychlostí se z jihovýchodní Asie rozšířil k nám z Ruska přes Slovensko převozem včelstev.
Kromě Austrálie a Oceánie již dnes ohrožuje včely na všech kontinentech.
Roztoči se živí výhradně hemolymfou larev, kukel a dospělých včel. Potom se líhnou znetvořené
mladušky včel bez křídel, zkrácený zadeček atd. hynoucích před úly. Roztoči se šíří zalétáváním
napadených trubců a dělnic do jiných úlů a roji, které mohou přelétnout až 30 km. Bez stálé kontroly,
několikerého ročního léčení včelstev se roztoči rychle množí a napadané včelstvo až hyne. Většinou
v zimním období, kdy není ve včelstvu plod a dospělí roztoči vysávají hemolymfu včel. Protože napadené nebo jinak nemocné včely, když je možnost proletu neumírají v úle, vyletí a už se nevrátí. Včelař
pak zjara najde úplně prázdný úl nebo jen s hrstkou včel zahřívajících matku.

VČELAŘI
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Další velkou hrozbou pro včelařství v naší ZO je stále více se k nám blížící mor včelího plodu.
Před pár lety se objevil na chebském okrese u hranic s Německem u Plesné, pokračoval ke Skalné
a okolí, následně se objevil z druhé strany u Paliče a loni již u včelaře na hrázi jesenické přehrady
Původcem onemocnění je bakterie Paenibacillus lervae larvae, jejímiž sporami se nakazí larvy
včel ve kterých spory klíčí a bakterie se rychle rozmnožuje. Larvy ztrácí pevné obrysy a za několik
dní po uhynutí se změní v hnědou táhnoucí se kašovitou hmotu s klihovým zápachem. Mor včelího
plodu je nejzávažnější onemocněním deﬁnovaným ve veterinárním zákoně jako nebezpečná nákaza,
na kterou nyní neexistují žádná léčiva. Nejen včelstva, u kterých je mor zjištěn na včelnici, ale
i ostatní, kde je předpoklad šíření se musí spálit včetně úlů, rámků, zásob medu, dřevěného nářadí,
oděvů, se kterými se pracovalo u včel, případně i včelínů při větším zamoření. Kovové předměty
se musí speciálními chemickými prostředky vydesinﬁkovat. Neexistuje na dřevěné části žádná desinfekce ani případné spálení letlampou. Spóry moru přežívají ve stěnách úlů, rámků, medu a půdě
i více než 30 let a nejsou ničím zničitelné. Proto jediná ochrana před šířením této nemoci je totální
likvidace spálením. Bylo zjištěno, že když se do úlu, kde byl mor, osadilo včelstvo i po 30 letech a po
důkladných desinfekcích, propukl mor opět. To jsou pak pro včelaře nejen velké ztráty ﬁnanční, ale
i bolestivé neboť včelaření je většinou koníček každého včelaře prováděného s láskou k tak chytrému
a užitečnému hmyzu, jakým včely jsou. Pak už většina starších včelařů na pořízení nového nemá
nejen ﬁnanční prostředky, ale ani chuť, aby se toto neopakovalo znovu.
Mor včelího plodu byl zjištěn a diagnostikován na podzim u chovatele včel na hrázi Jesenické
přehrady, kde choval 9 včelstev a to ve čtyřech. Podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči
se provedla mimořádná veterinární opatření ochranná i zdolávací k zamezení šíření této nebezpečné
nákazy. Všech 9 včelstev bylo se vším všudy spáleno a kolem ohniska vymezeno ochranné pásmo
o poloměru 5 km. To zasahuje až do naší ZO a zahrnuje obce Chotíkov, Liboc, jihozápadní část
Kynšperka, Dobroš, Kamenný Dvůr a ½ spodní části Štědré. Toto ochranné pásmo potrvá jeden rok
od likvidace ohniska moru a bude za zdolané prohlášeno za předpokladu, že nebude v tomto pásmu
další nákaza zjištěna. Pro chovatele včel v tomto ochranném pásmu je zakázán jakýkoliv pohyb se
včelstvy – přesuny, kočování, prodej včelstev, oddělků, rojů, matek, včelařského zařízení, materiálu
a pomůcek, jakož to i do ochranného a z něj. Za nesplnění nebo porušení povinností chovatele vyplývajícího ze stanovených mimořádných veterinárních opatření uloží krajská veterinární správa pokutu
až do výše 50 000,-Kč.
To jsou problémy, které včelaře v současné době pálí a sužují.
Uplynulý včelařský rok byl hodnocen kladně, neboť to byl po mnoha letech opět rok snůškově
dobrý. V lednu jsme uspořádali v Zámecké restauraci v Kaceřově včelařský representační ples s bohatou tombolou, kde opět velmi pěkně hrála k tanci a poslechu krojovaná dechovka Horalka z Domažlic. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří byli uvedeni na všech stolech
sálu i salonku, pořadatelům z řad členů ZO ČSV, kteří se o veselý a klidný průběh plesu starali. Dále
bych chtěl poděkovat ženám včelařů, které tak pěkně upekly a ozdobily srdíčka na dámskou volenku
– pí Chalupové, Štamberkové, Hořejší, V. Turkové, Kabátníkové ml., Hovorkové, Lhotkové a Lapčákové. Přítomnými byl ples hodnocen velice kladně a na příští kulatý již 25. ples, který se bude konat
27. 1. 2007, všechny srdečně zvu.
Štamberg Jiří
Předseda ZO ČSV
Kynšperk nad Ohří
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Zpráva z halových závodů

Dne 22.1. 2006 proběhly halové závody v Plzni.
ZŠ Kynšperk a MO ČRS Kynšperk reprezentovalo družstvo ve složení Martin Motloch, Tomáš Dvořák,
Nikola Nejedlá a Vladimír Jurygáček. Konkurence byla opět velmi silná, ale obstáli jsme. Naši závodníci zvyšují
svoji výkonnost každým závodem.
Celkově se přihlásilo 42 dětí. V kategorie starších žákyň Nikola Nejedlá obsadila 2. místo. V kategorii starších
žáků Vladimír Jurygáček byl šestý ze 14 přihlášených. Tomáš Dvořák byl desátý a Martin Motloch devátý z dvanácti v kategorii dorostu. Naše družstvo svými výsledky obsadilo čtvrté místo z deseti přihlášených.
Velikou radost měly děti hlavně se získaných hodnotných věcných cen.
Děti byly rády, že si mohly porovnat své síly s dětmi z jiných organizací.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Odepsaní

Bylo 11. září 2005, když se to stalo. Bylo
11. září 2005 a svět už nebude nikdy takový,
jaký byl. Stalo se to někde cestou na ostrov Brač,
myslím, že již na území Chorvatska, když se
v kalných myslích zastřených nočním jucháním
zrodil ten neuvěřitelný nápad. Musela v tu dobu
být opravdu prazvláštní konjunkce Saturnu a Tuzemáku v kombinaci ekliptiky vína a senility.
Dnes už se pravdy asi nedopátráme, ale jedno
je jisto, cesta zpátky už není možná. Seděje na
zadních sedadlech dopravního prostředku se
v hlavách dvou, do té doby spíše neznámých
umělců okresních formátů zrodil geniální nápad,
založit si výtvarnou skupinu. Ani jeden z nich se
v podobných spolcích do té doby spíše nevyskytovali, než vyskytovali. A možná právě nechuť
být členem jakéhokoliv spolku je vedla tomu,
založit si spolek vlastní. A odtud byl už opravdu
jen malý krůček k vymyšlení názvu „Odepsaní“.
Pod tímto tajemným názvem byla dne
2. února zahájena výstava obrazů a plastik
dvou „Odepsaných“ Pavla Cupáka a Josefa
Fleischmana, pánů na svém místě. Při pohledu
na jejich umělecká díla na vás dýchne nostalgie
a cítíte, že vám díla něco naznačují. Krásné zážitky vám přináší výstavní síň Panského domu v Kynšperku nad
Ohří.
(Joyce)

HASIČI
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16.2.2006

Hasiči

Požár soustavy zahradních chatek
Jednotka likvidovala požár soustavy tří zahradních
objektů v ulici V.Nováka, Kynšperk nad Ohří. Na místě
zasahovala i jednotka HZS KK st. Sokolov

3.2.2006

Technická pomoc
Jednotka vyjela na únik plynu do objektu v Libavském
Údolí. Na místě provedla odvětrání a vyčkala příjezdu
pohotovosti ZPČ. Na místě i jednotka HZS st.Sokolov

10.2.2006

Technická pomoc
Jednotka provedla rozbití ledu v potoce, který protéká
obcí Liboc a ohrožoval přilehlý dům.

3.2.2006

Technická pomoc
Jednotka likvidovala padlý strom přes tel.vedení na křižovatce silnice č.6-Kynšperk

23.1.2006

Technická pomoc
Jednotka vyjela na pomoc zamrzlým labutím na řece
Ohři. Labutím pomohli místní občané při příjezdu jednotky.

16.1.2006

Planý poplach
Jednotka vyjela na požár restaurace v obci Šabina. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jednalo o požár
sazí v komíně, který uhasnul před příjezdem jednotky.
J.Zeman

POLICIE
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Policie

Za uplynulé období od poslední uzávěrky Zpravodaje došlo v Kynšperku k 10 trestným činům.
§ 16.1. Došlo ke krádeži kabelů na dolu Božího požehnání v hodnotě 16 tisíc korun.
Pachatel na částku 5 tisíc korun byl zjištěn.
§ V šetření je případ výtržnictví a ublížení na zdraví v B-clubu v Kynšperku nad Ohří.
Pachatel je znám.
§ V šetření je také krádež peněz a mobilního telefonu v B-clubu.
Pachatel je znám.
§ V šetření je další případ výtržnictví v restauraci v Libavském Údolí.
Pachatel je znám.
§ Případ vydírání ve věznici byl prošetřen.
Pachatel je znám.
§ Pachatel, který mařil úřední rozhodnutí bude do 14 dnů před soudem, případ je řešen ve zkráceném přípravném
řízení.
§ 20.1. Pachatel kradl trubky na zahrádce.
Pachatel byl zadržen.
§ Prověřuje se případ poškození cizích práv.
§ Neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu na Zlaté.
Dne 17.1. mezi 22,00 – 03,00 hodinou byla provedena bezpečnostní akce s 40 muži v černých kuklách, s psovodem a psem specializovaným na vyhledávání drog, zástupci sociálního ústavu. Při prováděné kontrole v restauračních zařízeních nebylo zjištěno žádné porušení veřejného pořádku.
Kontrolní akce budou v Kynšperku často!
Dne 5.2. Policie Kynšperk pronásledovala pachatele, který řídil motorové vozidlo přes zákaz, až na 120 km
dálnice mezi Rozvadovem a Plzní. Řidič, který svojí jízdou ohrožoval příslušníky Policie, kdy se snažil rozrazit
zátarasy, byl nakonec přes několikeré výzvy zastaven střelbou do pneumatik.
Za poslední dobu bylo zjištěno:
Dvě krádeže aut, zloději se rozhodli auta zanechat v Kynšperku, auto kradené v Lokti bylo nalezeno u křižovatky z Tyršovy ulice do Libavského Údolí, auto kradené v Chebu bylo nalezeno v Kynšperku – pachatel předán
chebské policii.
Čtyři celostátně hledané osoby si našly útočiště v Kynšperku, kde byly chyceny.
Oddělení kriminální policie v Sokolově 18.1. zajistila pachatele, který se 6.1. vloupal do garáží areálu Technických služeb v Kynšperku nad Ohří.
Obvodní oddělení Policie ČR v Kynšperku má nového vedoucího
Od 1. února 2006 je novým vedoucím místní Policie por.Bc. Jiří Novák žijící v Sokolově. U Policie ČR slouží
již 15. rok. Jeho snahou bude pokračovat v práci pana mjr. Bc. Antonína Lubase, udržet v Kynšperku veřejný pořádek hlavně v noci a dopravní pořádek. Chce se zaměřit na výkon pěší služby.
„Kynšperk vůbec není poklidné městečko, jak jsem si myslel…“ konstatoval nový vedoucí oddělení Policie
v Kynšperku po 14 dnech od nástupu.
(kat)

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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

Výběr z knižních novinek :
Pro děti

Pro nejmenší – Hana Lamková – Káťa a Škubánek
/pohádky, večerníčky/
Další díl historického komiksu – Asterix, nebe mu padá
na hlavu
6.díl knihy o Harry Potterovi. Knihu napsala Joanne
K.Rowling a jmenuje se- Harry Potter a princ dvojí
krve.
Fantastická dobrodružství – to jsou Letopisy Narnie.
Nové 3 díly autora S.C.Lewise mají názvy – Čarodějův
synovec, Kůň a jeho chlapec, Plavba jitřního poutníka.
Pro děvčata nám do knihovny přibyla další kniha Sandry
Lanczové, dcery spisovatelky Lenky Lanczové. Autorka
dala knize název – Z deníčku neobyčejné patnáctky.
Z edice Tajné knihy W.I.T.CH. hledejte v knihovně
rady na téma: Sto čarodějných způsobů, jak si užít párty
mezi ostatními hosty, kamarády a vůbec a Sto čarodějných způsobů, jak se snést se sourozenci, vlastními i nevlastními bratry a sestrami!

Pro dospělé

Historické romány: J.Fréches - trilogie Nefritový
disk (Nebeští koně, Zlatá rybka, Ostrovy nesmrtelnosti)
– z asijské oblasti.
Alberto Vázguez Figueroa – Inka (historie, milostný
příběh)
Do Japonska je situován román Takashi Matsuoka
– Soumrak samurajů.
Do japonského prostředí nás zavádí i kniha- Navoněný
rukáv autorky Laury J.Rowland.
Milostné příběhy: Julia Quinn – Nevhodný návrh
Kinley MacGregor – Pán touhy
M.M.Kaye vydává již 2.díl knihy Vzdálené vrcholky
hor (bylo zﬁlmováno).
Životopisné romány a deníky: R.Nadelson – Soudruh
Rock n roll Dean Reed. Příběh Američana, který přinesl
komunistům Rock n roll.
Catherine Deneuve – Ve vlastním stínu.Soukromé
deníky z natáčení.
Vědeckofantastické romány: B.Herbert – Historie

Duny: Bitva o Corrin
John Wyndham – Den triﬁdů
Detektivky a thrillery: Harrod-Eagles, Cynthia (
autorka rozsáhlého díla Dynastie Morlandů) napsala
detektivku Smrt krásné hudebnice
Robert Crais – Poslední detektiv
Stuart Woods – Špinavá práce
Thriller z lékařského prostředí je dílem autora L.S.Goldberga a má název Virus.
Klon – autora Kevina Guilfoile je psychologický román
s detektivní zápletkou.
Dan Brown, autor knihy Šifra mistra Leonarda, napsal
i poutavý román Andělé a démoni.
Dobrodružné příběhy:
E.Lowell – Plameny v ráji
I.M.Hilliges – Bílá čarodějka.Skutečný příběh bělošky
v Africe.
Kniha Donye Al-Nahi je další z výpovědí Evropanek,
které se provdaly do muslimské země a po ztroskotání
manželství musí bojovat o své děti.Kniha má příznačný
název – Děti si vzít nenechám.
Vojenský thriller: Grec Donegan – Atlantida
Krátké literární útvary:
Halina Pawlowská – Záhada žlutých žabek (povídky,
fejetony, postřehy)
Zsolt Staník – Gatě dolů, madam! (povídky)
Primo Maioli – Miluji Tě! Kniha o tom, jak vyjádřit
lásku.
Z naučné literatury:
T.Pickeral – Encyklopedie koní a poníků
J.Vigue – Digitální fotograﬁe
J.Hocek – Nejhezčí túry světa
J.Graf – Pletené doplňky od hlavy k patě
M.F.Etchegoin – Pátrání po šifře mistra Leonarda
D.Šottnerová – Velikonoce: původ, zvyky, pohádky,
návody a náměty
Toulky minulostí světa.7.díl.
Z regionální literatury: Romana Beranová Vaicová
– Zaniklé obce na Sokolovsku
Jaroslav Jiskra – Johann David von Starck a jeho podíl
na rozvoji hornictví a průmyslu v západních a severozápadních Čechách
Václav Pinta – Starými stezkami tajemným Krušnohořím
Dětem připomínáme Noc s Andersenem. Podrobnosti
se dozvíte v knihovně.
Svatava Gajičová

MKS
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VÝZVA POŘADATELŮM

Vyzýváme všechny pořadatele sportovních a kulturních akcí v Kynšperku nad Ohří, kteří mají zájem, aby se
o nich vědělo v celém regionu, aby přehled těchto akcí předávali paní Pencové do infocentra v Panském domě čp.1
v ulici M. Gorkého, e-mail: mkskynsperk.info@volny.cz.
Přehled se zpracovává vždy čtvrtletně, akce na 3. čtvrtletí nahlaste do konce dubna. Vámi dodané podklady
by měly zahrnovat datum, název, stručný popis, místo konání, pořadatele a telefonický kontakt. Jak jsou informace
ﬁnálně zpracovány, se můžete přesvědčit v infocentru, kde jsou k dispozici krajské čtvrtletní kalendáře sportovních
a kulturních akcí.
Za MKS: Hana Bašková

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

V sobotu 13. května 2006 pořádá MKS zájezd do Prahy. Zájezd je mimořádný tím,
že účastníkům nabízí dva ojedinělé zážitky:
Odpoledne (ve 14.30 hodin) navštívíme unikátní výstavu KAREL IV. – CÍSAŘ Z BOŽÍ
MILOSTI. Je to výstava, která nemá rozsahem a hodnotou děl v českém výstavnictví obdoby a už
nikdy a nikde se nebude opakovat. Připravila ji Správa Pražského hradu společně s Metropolitním
muzeem v New Yorku, kde byla zpřístupněna koncem minulého roku. Nyní se exponáty vrátily do
Česka a přibylo k nim množství děl, která kvůli své citlivosti nemohla cestovat přes oceán. Nevyčíslitelnou hodnotu exponátů si lze přibližně představit podle toho, že ten nejcennější je pojištěn na 850 milionů korun. Vstupné činí 270,-Kč, pro studenty a seniory 150,-Kč, k němu každý
návštěvník dostane obsáhlého průvodce dobou posledních Lucemburků na CD-ROM, který přináší
virtuální prohlídku skvostných děl i údaje o historických souvislostech.
Večer je připravena návštěva Státní opery, kde zhlédneme jednu z nejkrásnějších českých oper,
Rusalku Antonína Dvořáka. Na tomto nastudování je lákavé zejména výpravné pojetí „pohádkového“ režiséra Zdeňka Trošky a potom také určitá naděje, že právě při naší návštěvě bychom
v hlavní úloze mohli vidět a hlavně slyšet Evu Urbanovou – vzhledem k alternování hlavní role
však nelze účinkování této pěvkyně zaručit.
Vzhledem k tomu, že o obě ojedinělé kulturní akce je mimořádný zájem, potřebovali bychom,
aby se zájemci přihlásili JIŽ NYNÍ, neboť ani Státní opera, ani Správa Pražského hradu nám nemůže
vstupenky rezervovat déle než do poloviny března, potom již musíme zaslat závaznou objednávku.
Přihlášky přijímáme v MKS, sl. Dušková, tel. 352 683 085.
Cena zájezdu: -

autobus 300,Rusalka od 650,- do 950,-Kč
výstava 270,- nebo 150 Kč

Za MKS: Hana Bašková

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
BŘEZEN 2006
1.3. – 25.3. .................... ve výstavní síni Panský dům,
vernisáž 1.3.od 17.00 hod.

30.3. – 29. 4. 2006 ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 30.3. od 17.00 hod.

- autoři Bořivoj Hořínek, Stanislav Kožený, Hana
Pokorná
- perspektiva, dráty, objekty a trochu jazzu
- vstupné: 10,- Kč

- obrazy a keramika
- vstupné 10,-Kč

H + K + P = 1. března

9.3. čtvrtek ................................... od 9.30 hod. v kině

ZAKLETÁ PRINCEZNA

- divadelní představení pro žáky 1 stupně ZŠ
9.3. čtvrtek .................................. od 19.00 hod. v kině

KOZLÍ MUŽ

- divadelní představení pro ty, kdo potřebují nutně rozesmát. Commedia dell’arte o rohatém lakomci, roztoužené čarodějnici, zpustlé manželce a jednom nebohém
kanibalovi. To vše v nastudování úspěšné netradiční
soukromé společnosti Divadlo Studna Hosín.
- vstupné 45,-Kč, předprodej vstupenek od 23.2. 2006
v kině
18.3. sobota ...................................................................

ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL TŘI
MUŠKETÝŘI

- odjezd v 10.00 hod. od Městského kulturního střediska
- začátek představení v 18.00 hod.
20.3. pondělí od 18.00 do 21.00 hod. v zimní zahradě
kina

REIKI – přednáška Václava Víta

- další pokračování oblíbených přednášek, dobrovolné
vstupné bude použito na charitu
23.3. čtvrtek ... od 19.00 hod. ve výstavní síni Panský
dům

KOUZLO KAMENNÝCH KŘÍŽŮ

- přednáška cestovatele ing. Petra Bořila, při níž se
dozvíme mnoho zajímavého o křížích, které známe
nejen z našeho okolí
- vstupné 30,-Kč

Iva Zimáčková – Kubíčková a Markéta
Koblenová

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2006 ..........................
8.4. sobota .................................. od 14.00 hod. v kině

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných hudebních souborů za
účasti souborů z našeho partnerského města Himmelkronu
26.4. středa .................................. od 19.30 hod. v kině

IRENA BUDWEISEROVÁ

- koncert majitelky výjimečného hlasu, tentokrát nikoli
se Spirituál kvintetem, ale se skupinou Fade In
DÁLE PŘIPRAVUJEME .............................................
na sobotu 13. května 2006

ZÁJEZD DO PRAHY

Karel IV. – císař z boží milosti
- návštěva unikátní výstavy na Hradě – ve 14,30 hodin
A. Dvořák: Rusalka
- výpravná pohádková opera režiséra Zdeňka Trošky ve
Státní opeře – v 19,00 hodin
- odjezd v 8,30 hodin od kina
- cena zájezdu: autobus 300,- Kč / výstava 270,- Kč,
studenti a senioři 150,- Kč / opera od 650,- do 950,- Kč
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové,
tel. 352 683 085
Prosíme zájemce, aby se přihlašovali co nejdříve, neboť
o představení je velký zájem a Státní opera nám nemůže
vstupenky nezávazně rezervovat déle než do poloviny
března. Děkujeme.
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS
OSTROV - DVD
6. BATALION - DVD
ČERNÝ ÚSVIT – DVD
DEUCE BIGALOW:EVROPSKÝ GIGOLO – DVD
SKVĚLÍ CHLAPI – DVD
SVĚTLO VE TMĚ – DVD
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ – DVD + VHS

KINO
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2006
3.3. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

DOMINO*

velká, a když to neudělá on, dodá smrtící nástroje někdo
jiný. USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 122 min.
17.3. pátek ............................................... ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

FINTY DICKA A JANE*

Dick pracoval jako drak, stejně ale nezabránil tomu, aby
nepřišel o práci. Jeho poctivý americký sen se zhroutil, z luxusního domova nezbylo nic – jen manželka,
ochotná sdílet Dickův brilantní nápad. Na dráhu zločinu
se v remaku komedie z roku 1977 vydávají Jim Carrey
a Téa Leoniová. USA, MP, vstupné 22,-Kč, délka 90
min.
Domino je zábavnou směsí drsné akce, temného thrilleru, kousavé komedie a řízných efektů. Film je inspirovaný životem Domino Harvey (Keira Knightleyová),
dcery slavného herce, která se vzdala kariéry úspěšné
modelky, aby se stala nájemnou lovkyní lidí. USA, Fr.,
MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 128 min.

21.3. úterý .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

7.3. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

A CO KDYŽ JE TO PRAVDA*

Když si David pronajal byt v San Francisku, poslední
věc, kterou ve svém novém domově očekával, byla
spolubydlící. Poněkud hysterická mladá dáma - Reese
Witherspoonová (Pravá blondýnka), se totiž před ním
najednou zjeví jako duch… Romantická komedie o
dvou lidech, kteří dokázali, že láska je opravdu nesmrtelná. USA, MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 95 min.
10.3. pátek ve ............................................... 20.00 hod.

V MOCI ĎÁBLA*

Laura Linneyová se v roli umanuté právničky zaplétá
do nezvyklého soudního případu. Má hájit kněze (Tom
Wilkinson), který se smrtonosným účinkem vymítal
ďábla z mladičké studentky. Byla Emily Roseová skutečně posedlá ďáblem, nebo se stala obětí psychické
poruchy? USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 119 min.
14.3. úterý ............................ v 16.30. a ve 20.00 hod.

OBCHODNÍK SE SMRTÍ*

Zbraně všeho druhu, obchod na úrovni, pro diktátory
z afrických zemí i gangstery odkudkoli. Jurij Orlov
(Nicolas Cage) ví, jak obelstít zákony i úřady a propašovat zbraně přesně tam, kam potřebuje. Poptávka je

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI*

Marie Poledňáková navazuje na úspěch svých proslulých televizních insenací a vrací do ﬁlmového života
rodinu horolezce Luboše, baletky Anny a jejich dětí.
A byť se tváře jejich hereckých představitelů změnily,
jedno zůstává při starém – ať už tahle rodina naplánuje
cokoli, vždycky je to nakonec úplně jinak. Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Václav Postránecký, Jiří
Mádl a další. ČR, MP, vstupné 49,-Kč, délka 112 min.
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24.3. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

HRA S NEVĚROU*

Charles (Clive Owen) a Lucinda (Jennifer Anistonová)
se jednoho dne setkali v metru. Přeskočily jiskry, netrvalo dlouho a byli spolu v hotelovém pokoji s jasným
úmyslem užít si něco nevěry. Jenže ještě než se mohli
pustit do díla, rozrazil dveře slizký zloděj Laroche (Vincent Cassel). Rozbitý nos a znásilnění jsou ovšem jen
začátkem vyděračského thrilleru Mikaela Hafströma.
USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 107 min.
28.3. úterý ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod

ELIZABETHTOWN*

Jejich cesty se protnou zcela náhodou, avšak zdá se, že
v tu nejméně vhodnou chvíli pro jakoukoli romanci.
Ale i taková příprava otcova pohřbu může být nakonec
celkem příjemnou záležitostí. Orlando Bloom a Kirsten
Dunstová v romantické komedii Camerona Crowea.
USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 124 min.
31.3. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

DŮKAZ*

I když se jedná o matematický důkaz, při sledování
mimořádně zdařilého dramatu Johna Maddena určitě
matematické znalosti potřebovat nebudete. Otázky stojí
jinak: Dědí se s genialitou i šílenství? A kdo je vlastně
autorem brilantní matematické teorie?, Nadaná matematička (vynikající Gwyneth Paltrowová) nebo slavný
otec (Anthony Hopkins)? USA, MP 12, vstupné 49,délka 99 min.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN ...................................
EXPERTI
RAFŤÁCI
TYGR A SNÍH
PANIC JE NANIC
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná
dle č. 273/93 Sb.,
§4. Změna programu
vyhrazena. Pokladna
kina je otevřena ve
všední dny od 7.30
do 18.00 hod a vždy
hodinu před představením, předprodej začíná
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž
je orientační.
* = uplatnění volného
vstupu na kartu. www.
volny.cz/mkskynsperk

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se dne 31. ledna 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 16

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperka na Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy, č.1 tohoto
usnesení.

č. 17

1. s t a n o v u j e

s účinností od 1. 1. 2006 platy ředitelům příspěvkových organizací Města Kynšperka nad Ohří, jak je uvedeno v platových
výměrech, které tvoří přílohy č. 1 – 7 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města vyhotovením platových výměrů a předáním ředitelům příspěvkových organizací.

č. 18

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti na období od 1.2.2006 do
31.12.2006 Michalem Jiráskem na sjednaný pracovní úkol jako
velitele výjezdového družstva JPO II Sboru dobrovolných hasičů
v Kynšperku nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 19

1. n e s c h v a l u j e

prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 16 134,- Kč za
pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č.
6 v ulici Jana Jiskry čp. 416, Kynšperk nad Ohří bývalé nájemkyni bytu a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit písemně usnesení rady
města žadatelce a Advokátní kanceláři Šendera a Čihák do 7 dnů
od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 20

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v bytovém domě s pečovatelskou službou
v ulici J. K. Tyla čp. 881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení souhlasu odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat po souhlasu MěÚ Sokolov pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 21

1. v y h o v u j e

žádosti jednatelky Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.
o. o ponechání nájemného za rok 2006 ve výši 250 tis. Kč na
výměnu stávajících oken a dveří za plastová v objektu města
Kynšperka nad Ohří, čp. 697, Chebská ul. 2. částka 250 tis. Kč
bude zapracována do rozpočtu města – výdajové části pro rok
2006.

č. 22

1. n e v y h o v u j e

žádosti o úhradu víceprací vzniklých při stavbě rodinného domu
na pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve výši 33 542
Kč a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady města
žadateli.

č. 23

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku KN p.č. 159/2 (trvalý travní porost)
vedeného ve zjednodušené evidenci pod p.č. 557/1 o výměře 63
m2 a části pozemku KN p.č. 159/1 (trvalý travní porost) vedeného ve zjednodušené evidenci pod p.č. 527 o výměře 350 m2 v
k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady města
žadatelům, dále s nimi jednat o prodeji obou parcel ZE 557/1 a
527 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří a zveřejnit záměr prodeje
částí pozemků na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 6. 2.
2006 do 20. 2. 2006 včetně.

č. 25

1. s c h v a l u j e

a) vyhrazení jednoho odstavného stání v ulici J. K. Tyla mezi
č.p. 881 a 882 v Kynšperku nad Ohří pro žadatele za úhradu
1200,- Kč pro stání a rok
b) podmínky pro přidělení jednoho trvale vyhrazeného odstavného stání:
- trvale vyhrazené odstavné stání bude přiděleno na základě
žádosti občana
- uživatel trvale vyhrazeného odstavného stání uhradí městu
náklady v souvislosti s umístěním dopravní značky s dodatkovou tabulkou, na které bude registrační značka vozidla a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vystavit žadateli na odsouhlasené trvale vyhrazené odstavné stání platební výměr

č. 26

1. s c h v a l u j e

se zpětnou účinností od 1. 1. 2006 dodatek č. 2 ke smlouvě o
využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu
č.135/2004, uzavřené dne 23.8.2004 mezi Městem Kynšperkem
nad Ohří a právnickou osobou - Západočeským konzumním
družstvem Sušice, se sídlem Náměstí Svobody č.p. 135/I, 342 58
Sušice 1, IČO: 031 968, který je přílohou tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (termín do 20.2. 2006) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se dne 8. února 2006 na mimořádném jednání usnesla na následujících opatřeních:
č. 27

1. s c h v a l u j e

Dodatek smlouvy o dílo č. 9/05 O dodávce, vytvoření a spuštění prezentace v rámci projektu „Projekt a realizace dynamické
internetové prezentace města a městských organizací“, který je
přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.

Rada města Kynšperka nad Ohří

se dne 14. února 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 28

1. s c h v a l u j e

přezkoumání hospodaření města pro rok 2006 Krajským úřadem
Karlovarského kraje a

2. u k l á d á

ﬁnančnímu odboru připravit návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města pro rok 2006 a předložit radě města ke schválení.

č. 29

1. s o u h l a s í

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení,
které jsou v souladu s ustanoveními § 149 odst. 2 a § 186 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, u následujících organizací:
- Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov změna: označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání a
školské služby, den zahájení činnosti školy nebo školského
zařízení
- Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres
Sokolov změna: označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání a školské služby, den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení
- Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, okres Sokolov změna: označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání a
školské služby, den zahájení činnosti školy nebo školského
zařízení,příjmení ředitelky po provdání
- Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
změna: označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání a
školské služby, den zahájení činnosti školy nebo školského
zařízení.

č. 30

schvaluje

výpověď smlouvy č. 888783033 na havarijní pojištění včetně
povinného ručení s pojišťovnou Allianz a.s. Římská 103/12,
Praha 2,

1. p o v ě ř u j e

vedoucí ﬁnančního odboru k jednání s pojišťovnami a ukládá

předložit nabídky jednotlivých pojišťoven a návrh smlouvy
v průběhu března radě města a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výpovědi smlouvy havarijního pojištění
a povinného ručení.

č. 31

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o provedených opravách a rekonstrukcích chodníků
ve městě, realizovaných Technickými službami p.o. města v roce
2005 a nákladech na jejich zhotovení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru připravit v termínu do 25.4.2006
plán oprav na rok 2006 a předložit jej Radě města k projednání.

č. 32

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky Města Kynšperk nad Ohří ve výši 7 757,- Kč
za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1 v ulici Havířská 368, Kynšperk nad Ohří po zemřelém nájemci bytu a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. do 7 dnů od
písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 33

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 7, ul. J. K. Tyla 881, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemcem dohodou k 28. 2. 2006 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 34

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny a znění smluv o zprostředkování prodeje domů
z majetku města Kynšperk nad Ohří,

2. s c h v a l u j e

na základě nabídek zadat tuto zakázku realitní kanceláři : Reala
Lakomá s.r.o., Evropská 1558/33, Cheb a
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3. p o v ě ř u j e

č. 40

starostu podpisem smlouvy.

1. s c h v a l u j e

č. 37

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 471/1 (ostatní plocha) o
výměře 172 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 20. 2. 2006
do 6. 3. 2006 včetně.

č. 38

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání se zpětnou účinností od 1.7.2005 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 28.2.2006 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 41

1. s c h v a l u j e

odprodej neupotřebitelného materiálu - 290 ks vodoměrů, vyřazených v letech 2004 a 2005 provozovatelem vodovodní sítě Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.ﬁrmě Kynšperský
Kovošrot s.r.o., se sídlem Okružní 839, 357 51 Kynšperk nad
Ohří, IČO: 252 033 09 a

2. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru realizací prodeje.

č. 39

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o produkci, způsobu nakládání, příjmech a nákladech
na odpady v roce 2005, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

1. s o u h l a s í

s použitím částky 8 200,- Kč z prostředků Základní školy Kynšperk nad Ohří na pořádání akce „Dívka roku „ 2006.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří
konaného dne 8. února 2006

č. 1

1. s c h v a l u j e

podrobnou zprávu o změnách v kapitolách rozpočtu města
roku 2005 RO č. 7 provedených radou města od 15.12.2005 do
31.12.2005, včetně závazných ukazatelů, která tvoří přílohu č. 1
a 2 tohoto usnesení.

č. 2

1. s c h v a l u j e

1. rozpočet na rok 2006 rozpočtové příjmy ve výši 88 718,86 tis.
Kč rozpočtové výdaje ve výši 114 880,00 tis.Kč, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení,
2. krytí schodku ﬁnancováním: změna stavu prostředků na bankovních účtech 20 898,14 tis.Kč dlouhodobé přijaté půjčené
ﬁnanční prostředky 12 484,00 tis.Kč splátky dlouhodobých
půjčených ﬁnančních prostředků - 7 221,00 tis.Kč celkem
ﬁnancování 26 161,14 tis.Kč,
3. příděl do sociálního fondu ve výši 350,00 tis.Kč,
4. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2006, dle přílohy č.
2 tohoto usnesení.

č. 3

1. s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2006 neziskovým organizacím a fyzickým osobám,
které tvoří přílohy č. 1- 24, tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.

č. 4

1. b e r e n a v ě d o m í

1.1. záznam o projednání návrhu zadání ÚPD „změna č. 2“,
1.2. vyhodnocení projednání návrhu zadání ÚPD, změna č. 2“,
1.3. souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KrÚ Karlovarského kraje ze dne 12. 12. 2005,

2. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e

zadání ÚPD „Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Kynšperk nad Ohří“na základě zmocnění § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších, podle § 31 a 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
předpisů pozdějších a

3. s t a n o v í

na návrh pořizovatele podle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci, v platném znění, zjednodušený postup zpracování přímo návrhu ÚPD „Změna č. 2 územního plánu sídelního
útvaru Kynšperk nad Ohří“, tj. spojení zpracování a projednání
konceptu řešení (2. fáze pořizování ÚPD) s návrhem změny ÚPD
(3. fáze pořizování ÚPD), vzhledem k jednoduchosti zadávané
změny ÚPD.
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č. 5

1. s c h v a l u j e

nabytí pozemků p.č. 1220/1 (ostatní plocha ) o výměře 32877m2,
p.č. 96/1 (ostatní plocha ) o výměře 688 m2, p.č. 1251/4 (ostatní
plocha ) o výměře 1152 m2, p.č. 1251/1 (ostatní plocha ) o
výměře 3929 m2 a p.č. 1222 (trvalý travní porost ) o výměře
1741 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří bezúplatným převodem
z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slavoj Kynšperk nad Ohří,
se sídlem Školní 614, Kynšperk nad Ohří, IČO 18248063 do
výlučného vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří.

č. 6

1. s c h v a l u j e

směnu části pozemku p.č. 60/1 (ostatní plocha) o výměře cca
115 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří za pozemek p.č.
60/4 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 a část pozemku p.č. 79/4
o výměře cca 175 m2 v osobním vlastnictví vše v k.ú. Liboc u
Kynšperka nad Ohří.

č. 7

1. s c h v a l u j e

A) zrušení usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří č.
61 ze dne 26.9.2001
B) prodej pozemku p.č. 1260/14 (ostatní plocha) o výměře 911
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, část o výměře 487 m2 za cenu
100 Kč/m2 a část o výměře 424 m2 za cenu 192 Kč/m2 žadateli.

č. 9

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 284 (zahrada) o výměře 1001 m2 v k.ú.
Zlatá u Kynšperka nad Ohří za cenu 75 Kč/m2 žadatelům.

č. 10

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 523 (zahrada) o výměře 120 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří za cenu 192 Kč/m 2 žadateli.

č. 11

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v 2. pololetí r. 2005.

č. 12

1. b e r e n a v ě d o m í

souhrnnou zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva
města Kynšperka nad Ohří za rok 2005.
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení
( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici
v podatelně městského úřadu

č. 8

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 783 (zastavěná plocha) o výměře cca 5
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří za cenu 203 Kč/m2 žadatelům.
Zima v Kynšperku nad Ohří

