Únor 2006
cena 10,- Kč

Kamenný dvůr vstává z popela
• Úspěšná prezentace

• Hasiči

• Stolní tenisté opět úspěšní

• Policie

• Střípky

• Hokej

• Městská knihovna

• Nové ceny vodného

• Silvestrovský fotbálek

• Pořady a akce

• Prodej domů

• Lubomír Stibůrek

• Program kina

Obsah:

• Včelí mor-informace

• Vánoční turnaj v lednu

• OVÚPD dotaz

• Šestý ples

• My tři králové

• Kamenný Dvůr vstává z popela

• Vzpomínka na tábor

• Bible

• Rybářský ples

• No, tak teda dík

• Brother

• Omluva

Příloha:
• Usnesení Rady města
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Střípky z majetkového odboru.
Na základě objednávky města byl projekční kanceláří z Chebu vypracován projekt na výstavbu
některých sportovišť a to Skateparku, BMX parku
a doprovodných a přístupových komunikací, parkoviště
a veřejného osvětlení v rámci centrálního sportoviště
v lokalitě za sportovní halou. Jelikož město má větší
možnosti k získání finančních příspěvků na výstavbu,
než TJ Slavoj, jsou v současné době vedena jednání
o převodu pozemků, na kterých by se měla v budoucnu
výstavba uskutečnit, na město Kynšperk nad Ohří. Projekt řeší potřeby nejen pro organizované sportovce, ale
sportoviště by mělo sloužit i široké veřejnosti. Samotná
stavba je projekčně zpracována do více stavebních
částí, takže bude moci být přistoupeno k výstavbě i po
etapách s ohledem na finanční možnosti.
Koncem ledna předložilo město na ministerstvo
pro místní rozvoj žádosti o finanční příspěvek na
rekonstrukci školního hřiště, restaurování částí hlavního oltáře a fresky v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a opravy a úpravy židovského hřbitova. Samozřejmě
za prioritní záležitost považuje vedení radnice získání
finančních prostředků na školní hřiště. Na tuto stavbu
se snažíme získat příspěvek již pátým rokem, tak letos
to již přece musí vyjít.
Během února vyhlásíme výběrové řízení na
dodavatele, abychom byli připraveni stavbu bez prodlení zahájit po rozhodnutí o přidělení dotace, aby se
výstavba dokončila ještě v tomto roce.
Všimli jste si, jak bývalý zámeček na Kamenném Dvoře dostává nový krov a střechu? Není to
zásluhou městských orgánů, rekonstrukci provádí soukromá firma. Ale ze strany vedení radnice se této firmě
dostává výrazné podpory. Teď už věříme, že je skutečný
zájem objekt v budoucnu využívat a nejedná se opět
jen o zástavu pro získání úvěru. Na základě této skutečnosti byl také na prosincovém jednání zastupitelstva
města schválen vlastníkovi zámečku prodej původního
zámeckého parku. Záměrem firmy je vybudovat park
s pěšinami a místy pro odpočinek, který bude přístupný
veřejnosti.
Majetkový odbor má pro zájemce o pozemky na
výstavbu rodinných domků k dispozici přehled o stavebních pozemcích, které může v současné době město
nabídnout. Stále se najdou příhodná místa na výstavbu.

Po třech letech od vybudování je městu ve smyslu
rozhodnutí o pozemkových úpravách předáván tak
zvaný lokální biokoridor, který byl zřízen v Liboci a má
za účel propojení biokoridoru „Libockého potoka“ s nadregionálním biokoridorem „Ohře“. V rámci tohoto
celku bylo vysázeno celkem 936 stromů a 149 keřů.
Během tohoto roku máme zámysl připravit podklady pro podání žádosti o finanční příspěvek na
regeneraci panelových sídlišť. Podle zásad vydaných
ministerstvem pro místní rozvoj vyhovují u nás pro
podání žádosti sídliště U pivovaru a sídliště SNP. Příprava podkladů nebude jednoduchá, účelem regenerace
je úprava okolí domů, rekonstrukce chodníků, komunikací, vybudování parkovišť, úprava zeleně a další
potřebná opatření ke zlepšení současného stavu. Během
léta se uskuteční i veřejná anketa, ve které se budou
moci občané vyjádřit k potřebám na těchto sídlištích.
Do té doby již budeme mít soustředěny konkrétní
návrhy projektanta, vedení radnice i pracovníků městského úřadu.
I když se zdá, že na staveništích ve městě se nic
neděje, je to opravdu jenom zdání. Na rekonstrukci
Kostela Nanebevzetí panny Marie se i v této době
čile pracuje. Jsou dokončeny vodorovné izolace,
kde bylo navrtáno zdivo a do vzniklých děr byla pod
tlakem nastříkána izolační směs. V polovině ledna
byla dokončena stavba lešení uvnitř kostela, které
sahá až pod klenbu. Jedná se o tuny kovového materiálu. Z tohoto lešení již byl proveden pracovníky
Národního památkového ústavu v Plzni průzkum, na
základě něhož byl určen postup pro sejmutí vrchních
novodobých maleb. Prováděcí firma tyto práce zahájila. Souběžně se vede jednání o barevnosti hladkých
částí omítek, ale i štukatérských prvků, které jsou
velmi kvalitně provedené a ve velmi dobrém stavebním stavu. Současně řešíme co nejvhodnější budoucí
nasvícení klenby, varhan, oltářů a dalších historicky
cenných prvků. Částečně již byla demontována novodobá keramická dlažba, která bude nahrazena dlažbou
kamennou, podobnou té původní, která se nachází na
většině plochy v kostele.
Průběžně je realizována akce internetizace
orgánů a organizací města. Práce jsou v plném
proudu. Rovněž na akci Rekonstrukce přístupových
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cest k památkám se již zřídila místa pro zabezpečení
staveniště a čeká se jen na příznivější povětrnostní podmínky. V době, kdy budete číst tyto řádky, by již měly
být práce v parku před kostelem vidět.

bychom chtěli vykácet nevhodné náletové dřeviny
a vysázet na jejich místo kvalitní dřeviny, které se budou
do tohoto místa hodit. Lesy ČR, lesní správa Kraslice
svému slibu dostály a akci již v loňském roce na jejich
pozemcích zahájily. Na pozemcích města bychom měli
realizaci zahájit začátkem léta. K dokončení a uvedení
do provozu by mělo dojít ještě v tomto roce.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Nadále se snažíme získat finanční příspěvek na
výstavbu naučné stezky spojené se stezkou pro zdraví
v prostoru nad rybníkem Sýkorák. V rámci této výstavby

Nové ceny vodného a stočného
Dnem 1.1. 2004 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se stanovuje úhrada za dodávku pitné vody z vodovodní sítě (vodné) a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (stočné) dvousložkovou
formou.
Předchozí jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů
a množství odebrané pitné vody nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod.
U jednosložkové formy byly veškeré oprávněné náklady promítnuty v ceně 1 m3 spotřebované vody. Toto
zvýhodňovalo občany a subjekty, kteří jsou sice připojeni na veřejnou vodovodní a kanalizační síť, ale vzhledem
k malému odběru se na úhradě veškerých oprávněných nákladů (t.j. nákladů výrobních, provozních, ale i nákladů
na obnovu a rozvoj vodohospodářských zařízení) nepodíleli přiměřeně. Proto bylo od této formy upuštěno.
Stávající dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství
odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod a pevnou složku, stanovenou v závislosti na
kapacitě instalovaného vodoměru (vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty).
Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., jejímž je město Kynšperk nad Ohří členem, má
schválit na svém jednání dne 27.1.2006 regionální dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2006 (uzávěrka
tohoto vydání byla dne 18.1.). Pohyblivá částka vodného činí částku 26,86 Kč/m3 (v roce 2005 částku 25,95 Kč),
pohyblivá částka stočného 23,89 Kč/m3 (v roce 2005 23,08 Kč).
Za součtovou pohyblivou složku vodné a stočné tedy nyní zaplatíme částku 50,75 Kč/m3, s 5 % DPH to je
53,29 Kč.
Přehled jednotlivých cenových položek pevné složky vodného a stočného v porovnání s rokem 2005 Vám
přiblížíme následující tabulkou, která je zpracována s ohledem na nejrozšířenější vodoměry qn = 1,5 a 2,5:
pevná složka v roce 2006 v porovnání s rokem 2005 (bez DPH)
fakturační vodoměry
3

z vodného

ze stočného

typ

qn (m /h)

Kč/ks/rok

Kč/ks/den

V+S
V
S

1,5
1,5
1,5

416 431
416 431

1,14 1,18
1,14 1,18

V+S
V
S

2,5
2,5
2,5

1073 1106
1073 1106

2,94 3,03
2,94 3,03

celkem Kč/ks/den

Kč/ks/rok

Kč/ks/den

398 383

1,09 1,05

398 383

1,09 1,05

1048 1037

2,87 2,84

1048 1037

2,87 2,84

2,23 2,23
1,14 1,18
1,09 1,05
5,81 5,87
2,94 3,03
2,87 2,84

3

V + S - vodné a stočné, S - stočné, V - vodné, qn (m /hod) - nominální průtok vodoměru.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
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Oznámení záměru prodeje domů
Majetkový odbor oznamuje, že Město Kynšperk nad Ohří zveřejnilo záměr prodeje obytných domů v majetku
města jako celků:

Ø čp. 449 v ulici Tyršova včetně části pozemku p.č.
940 (zast. plocha a nádvoří) o výměře cca 484 m2
a části pozemku p.č. 757/2 (ostatní plocha, ost.
komunikace) o výměře cca 31 m2 (v domě jsou 4
bytové jednotky obsazené nájemníky)

Ø čp. 579 v ulici Tyršova včetně pozemku p.č. 905
(zast. plocha a nádvoří) o výměře 563 m2 a část
pozemku p.č. 757/4 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře cca 50 m2 (v domě jsou 4 b.j., z toho
je volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)

Ø čp. 368 v ulici Havířská včetně části pozemku p.č.
783 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 319
m2 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 včetně pozemku p.č. 658
(zast. plocha a nádvoří) o výměře 267 m2 (v domě
je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky - holobyty IV.
kategorie)

Záměr prodeje uvedených domů je zveřejněn na úřední desce města od 21. 12. 2005 do 31. 1. 2006 s možností
prodloužení do doby podání první žádosti za podmínek:
- prodej obálkovou metodou
- prodej za smluvní cenu + úhrada dluhů za současné nájemce v domě v době prodeje domu
- 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
bude umožněna prohlídka objektu, 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 malometrážních (startovacích) bytů
v domě čp. 882 v ulici J. K. Tyla :
- podkrovní byt ve 2. patře bez balkonu
- přízemní bezbariérový byt bez balkonu
Zájemcům o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou oznamujeme, že je zveřejněna nabídka přízemního
bezbariérového bytu bez balkonu o velikosti 2 + kk o výměře 43,38 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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Ukončení mimořádných veterinárních
opatření při výskytu moru včelího plodu
Dne 2. 12. 2005 vydala Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj rozhodnutí
č.j.: 61/05-MVO/Z/1684, kterým prohlašuje za zdolanou nebezpečnou nákazu morem
včelího plodu. Tato nákaza byla prokázána v chovu včel chovateli z Mostova. Tímto
rozhodnutím se ruší mimořádná veterinární opatření – ochranná a zdolávací opatření při výskytu a k zamezení
nebezpečné nákazy morem včelího plodu vydaná rozhodnutím 36/05-MVO/1230 ze dne 12. 9. 2005. V ohnisku
této nebezpečné nákazy byla utracena všechna včelstva a spálena i s dílem, plodem, zásobami a medem, včetně úlů
a rezervních souší, veškerého spalitelného materiálu a chovatelských pomůcek, které přišly do styku s nakaženými
včelami. O této skutečnosti byl dne 29. 8. 2005 sepsán protokol. Závěrečná ohnisková desinfekce byla provedena
podle nařízení vápenným mlékem, čímž byla nebezpečná nákaza zdolaná.
Majetkový odbor, ing. Bernáthová

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Dotaz: Jaké je postavení nájemců staveb?
Nájemcem stavby může být právnická i fyzická osoba. Na základě nájemní smlouvy může mít pronajatu bytovou jednotku či prostory pro nebytové účely (kanceláře, sklady, ordinace apod.)
Podle stavebního zákona nájemci bytů a nebytových prostor nejsou účastníky územního a stavebního řízení
*). Pokud vlastník stavby hodlá provést na stavbě její změnu, není k povolení takové změny vyžadován souhlas
či projednání s jednotlivými nájemníky. Stavební povolení je oprávnění k provedení změn stavby, ale tam, kde
se dotýkají práv nájemců bytů a nebytových prostorů, mohou vlastníci toto oprávnění realizovat jen se souhlasem
nájemce. Pokud nájemce s provedením stavebních změn nesouhlasí, musí se vlastník, chce-li povolenou stavbu
realizovat, obrátit o rozhodnutí na soud **)
Nájemce bytu či nebytového prostoru je však účastníkem územního řízení, jestliže na základě dohody s vlastníkem stavby hodlá vlastním nákladem provést nástavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce. V tomto případě
je však účastníkem řízení v postavení stavebníka ***)
Účastníci kolaudačního řízení jsou stavebním zákonem výslovně omezeni na stavebníka, kterým za podmínek
stanovených zákonem může být i nájemce, vlastník stavby a případný budoucí uživatel stavby, je-li v době zahájení
kolaudačního řízení znám ****).
Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jestliže stavební úřad vlastníku stavby nařizuje udržovací práce, nezbytné úpravy, odstranění stavby, provedení zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby a vydaným rozhodnutím mohou být jejich práva vyplývající z nájemní smlouvy přímo dotčena *****).
------------------------------------------------------------------------------*)
§ 34 odst.4 a 5 stavebního zákona
**)
§ 695 občanského zákoníku
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny
v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných
důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu
státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za
škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
***)
§ 58 odst. 3 stavebního zákona
****)
§ 78 odst. 1 stavebního zákona
*****)
§ 97 odst. 2 stavebního zákona
J.Hermann

ŠKOLSTVÍ

My tři králové….
Zněla známá píseň v podání žáků na
základní škole v Kynšperku nad Ohří v den
Tří králů. Když se narodil Ježíš v judském
Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci
od východu se objevili v Jeruzalémě….
Vešli do domu, padli na zem, klaněli se mu
a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo
a myrhu. Tito mudrci, údajně astrologové
perského dvora, sledovali neobyčejně zářivou hvězdu a hledali krále Židů. Teprve
později se pro mudrce vžilo i označení
králové. Většina zobrazení ukazuje Kašpara, nejstaršího z králů, jak klečí a podává
Ježíšovi zlato. Za ním stojí Melichar, který
přináší darem kadidlo, což je pryskyřice
z tropického stromu kadidlovníku, která po
zapálení vydává dým s charakteristickou
vůní. A poslední v řadě je černoch Baltazar
s vonnou mastí myrhou. Ve středověku se
králové stali symboly tří tehdy známých
kontinentů – Evropy, Asie a Afriky. Rovněž
symbolizovali tři lidské věky. Mládí, střední
léta a stáří.
Naši Tři králové na své dlouhé pouti po
celé škole vyháněli zlé síly, které vykuřovali
kadidlem a na dveřích zanechali svěcenou
křídou datum a ochranná písmena K + M
+ B L P 2006, aby si žáci pokaždé při
pohledu na dveře připomněli tento svátek
Tříkrálový.
(Joyce)
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Kdo si hraje, nezlobí.
Připravované akce DDM na jarní prázdniny 13.2. – 17.2.2006
V době jarních prázdnin bude DDM otevřen od 9.00 – 15.30 hodin

Po 13.2.

St 15.2.

a) sportovní hry a soutěže v tělocvičně
- vybíjená
- florbal
- přehazovaná
b) hry na sněhu
- závody na bobech
- stavby ze sněhu
- jízda na kluzácích

Celodenní výlet - Most - Aquadrom
Předběžná cena - 260,- Kč
160,- Kč (cesta vlakem , 2 hodiny v bazénu)
100,- Kč (záloha na kartu – bude vráceno)
Odjezd z Kynšperka - vlakové nádraží v 7.19 hod
Příjezd do Kynšperka v 17.00 hod.
Přihlášky v DDM do 10. 2. 2006

Čt 16.2.
Út 14.2.
a) společenské hry
- turnaj v dámě
- šachový turnaj
- riskuj
- kufr
- a další společné hry
b) malování na sklo, výrobky z papíru , výroba loutky

Vycházka do zimního lesa - hledání pokladu
- odlévání stop
- opékání vuřtů

Pá 17.2.
Hry na počítačích
Závody na počítačích

Základní škola Kynšperk nad Ohří
připravuje v termínu 12. 7. - 22. 7. 2006

Letní dětský tábor
do rekreačního střediska Vlaštovka

Středisko se nachází v přírodní rezervaci v povodí řeky Střely-v okrese
Plzeň u obce Kralovice.
Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách s malou verandou
a elektřinou. Sociální zařízení je ve společné budově. Stravování je podáváno pětkrát denně v budově. Areál je dále vybaven hřištěm na volejbal,
basketbal, florbal, fotbal a bazénem s čističkou vody.

Cena včetně dopravy, ubytování, stravy a výletů činí 2.990,- Kč
Případný přeplatek bude navrácen.Bližší informace včetně přihlášky obdržíte
v DDM-SVČ.
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Vzpomínka na tábor 2005,
u příležitosti výročí obnovení činnosti střediska Lípa Kynšperk n.Ohří vás zveme na
„Vzpomínání na tábor 2005 „ , s promítáním diapozitivů z této akce.
Kdy a kde? V pátek 3.2. od 17:30 v kreslírně základní školy.
PŘEZŮVKY SEBOU !

děkuji J.Bremert

Český rybářský svaz, místní organizace v Kynšperku nad Ohří
Vás srdečně zve na svůj tradiční

RYBÁŘSKÝ PLES
Kdy:
Kde:
Hraje:
Vstupné:
Předprodej vstupenek:

v sobotu 18. února 2006 od 20.00 hodin
v Kaceřově
Galaxie
80,-Kč
Obuv paní Milotová

Odvoz autobusem:
Autobusové nádraží 19.15 hodin
Technomat
19.20 hodin
Dolní Pochlovice
19.25 hodin
Bohatá tombola
Ukončení plesu a odvoz zpět v 03.15 hodin.

Stálá expozice truhlářství otevřena
V úterý 24.1. 2006 proběhlo v Panském domě
symbolické ukončení projektu „Vybudování městského
infocentra a výstavní síně“. Malou slavností byla otevřena stálá expozice truhlářství, která je od nynějška
přístupná i veřejnosti a to každý všední den od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin.. Expozice připomíná historii tohoto řemesla v Kynšperku nad

Ohří, historické slohy, které se ze stavebnictví odrážely
i v nábytkové tvorbě a také popis současné ruční tvorby
a ukázky používaných dřevin. Návštěvníci si mohou
prohlédnout i osahat truhlářské spoje.
Projekt finančně podpořila Evropská unie
a Karlovarský kraj.

RŮZNÉ
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Dne 28.11.2005 proběhla na naší škole poprvé prezentace šicích strojů
a kancelářské techniky
firmy BROTHER INTERNATIONAL CZ s.r.o. BRNO
vedená oblastním obchodním manažerem Ing.Jindřichem Baloghem.
Akce byla připravena pro všechny ročníky studijního oboru ODĚVNICTVÍ a učebního oboru KREJČÍ. Byly
předvedeny typy šicích strojů pro domácí využití, stroje obnitkovací i vyšívací automaty. Studentky měly možnost
si pod odborným dohledem vyzkoušet „vymoženosti“ jednotlivých předváděných typů strojů. Od firmy BROTHER
naše škola v loňském roce zakoupila šicí stroj pro vyšívání různých typů strojových dírek.V minulých letech jsme
jezdili na prezentace do Plzně, přivítali jsme tuto možnost exkurze přímo u nás ve škole. Jelikož jsme pro obor
Oděvnictví získali statut informačního centra, jsme rádi, že právě naše studentky mají díky spolupráci s výše jmenovanou firmou přístup k těm nejžhavějším novinkám ve svém oboru.
Za SOŠ, SOU a U Kynšperk Lada Friedrichová

Omluva
Vážení přátelé, v prosincovém zpravodaji jsem se rozepsal o Kynšperku a ve svatém nadšení jsem se dopustil trochu ostudné chyby. Špitál sv.Uršuly sice existoval při kostelu totožného zasvěcení, ovšem provozován byl
nadací, zřízenou v roce 1694 a bohatě dotovanou D.A.Metternichem. Nebyl to tedy špitál klášterní, jak jsem mylně
uvedl, nýbrž vrchnostenský. Tímto se omlouvám a slibuji, že už to víckrát neudělám.
Děkuji
Čeněk Malý
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Úspěšná prezentace studentských firem
Studenti nástavbového studia „podnikání“na SOŠ, SOU a U Kynšperk, odloučené pracoviště Sokolov,
se v minulých dnech zúčastnili dvou veletrhů fiktivních firem.
Po úspěšném mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze v březnu 2005, kde studenti obdrželi
finanční odměnu za nejlepší český stánek a po úspěchu na regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě,
kde studenti obsadili 2. místo v elektronické a ústní prezentaci, se skupinka 5 studentů zúčastnila mezinárodního veletrhu studentských firem v Bratislavě, který se konal na konci listopadu 2005. Ve velmi silné
konkurenci zúčastněných 93 studentských firem ze 7 evropských zemí (Finsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Česká republika a Slovensko) naši studenti obdrželi v celkovém hodnocení solidní počet
36 bodů, čímž se zařadili do první třetiny. Hodnotilo se vystupování studentů, ústní a elektronická prezentace firmy, úprava veletržního stánku, katalog výrobků.
Všech předešlých veletrhů se zúčastňovala pouze firma ERGO CAR, s.r.o., která na naší škole pracuje
již od roku 2002 a zabývá se výrobou a prodejem textilních autopotřeb a koupí a prodejem dalších autopotřeb.
Ve dnech 7. a 8. prosince 2005 se škola prezentovala na regionálním veletrhu studentských firem
v Plzni, kterého se zúčastňujeme každoročně.
V letošním roce nás reprezentovaly již dvě firmy a to již zmiňovaná firma ERGO CAR, s.r.o. a nově
vzniklá firma BISCOTERIA, s.r.o. – pekařství a cukrářství. Posledně uvedená firma jela v podstatě na
zkušenou, ale obě děvčata – Jana Kuková a Jaroslava Kvaková si dokázala poradit a vzorně reprezentovala
naší školu. Nezávislá komise, která hodnotila především vystupování ve veletržním stánku a vyplňování
dokladů, určila právě firmu BISCOTERIA, s.r.o., jako nejlepší firmu ze všech 28 zúčastněných firem.
Tohoto studentského klání se zúčastnily nejen firmy z plzeňských škol, ale i z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Mostu, Prahy, Loun, Žďáru na Sázavou a naše 2 firmy.
Po předešlých úspěších studentů fiktivní firmy ERGO CAR, s.r.o. je to další velký úspěch studentů
oboru „podnikání“, kteří tak získávají řadu zkušeností, které mohou uplatnit ve své praxi po ukončení
školy.
Všechny tyto aktivity by studenti nemohli absolvovat bez mimořádné podpory vedení školy, kterému
tímto vyjadřuji jménem svým i jménem studentů vřelý dík.
Poděkování patří i paní učitelce Bc. Ivaně Dvorské, která všechny veletrhy s námi absolvovala a pomohla nám během těchto akcí.
Ing. Stanislava Dietzová
učitelka fiktivních firem

UPADL VÁM VÝFUK?

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

RYCHLOSERVIS

•
•
•
•

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

Novì otevøeno v sobotu 8 - 12
Po-Pá 7 - 16,30
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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Šestý ples třetího tisíciletí
Zoologická zahrada
Již šestý ples třetího tisíciletí zažila 14. ledna zimní zahrada našeho kina. A protože tématem byla letos ZOO,
z hostů se staly živé exponáty, ze stolů pavilony a z pořadatelů chovatelé.
Téměř každý návštěvník přišel s vyplněným průvodním listem exponátu a absolvoval při příchodu veterinární
prohlídku. Podezřelé exponáty musely do karantény, kde obdržely vakcínu. Ti živočichové, kteří v průvodním listu
uvedli, že potřebují krmit „furt“, přispěli do kasičky „na krmení“, aby ZOO nezbankrotovala. Tento nápad jsme
prezentovali jako žert, ale vybraná částka 825,-Kč byla zaslána, jak bylo na kasičce uvedeno, na konto Záchranné
stanice živočichů v Plzni, která se stará o kynšperské čapí hnízdo a jeho obyvatele.
V průběhu plesu se hosté ještě pobavili vystoupením pořádajících organizací, a to Ptačím tancem a Papouškem
Kakadu, všichni byli „naočkováni“ proti ptačí chřipce a mnozí si odnesli pěkné ceny, které do tomboly věnovali
sponzoři akce.
Děkujeme těmto dárcům:
Ing. Kubátová Jitka
Morafis – p. Vlasatý
Keraplastik – p. Nekvapil
Česká spořitelna K. Vary – pí. Glosová
Správa majetku s.r.o. – pí. Ambrozková
Alfik – pí. Fiedlerová
Telepoint – pí. Gostíková
Lékárna – pí. Mgr. Moravčíková
CK Aladin – pí. Milcová
Drogerie – pí. Dreiseitlová
Drogerie – p. ing. Kabátnik
Yucca – pí. Walterová
Textil – p. Kubinec
SOŠ, SOU a U Kynšperk – pí. Mgr. Jandíková

Restaurace Skleník – pí. Lázňovská
Potraviny Lusi – pí. Koudelková
Květinářství – pí. Huňová
Květinářství – pí. Valečková
Drogerie – pí. Havlová
p. Martin Čarný
firma CTM s.r.o.
Lajka – p. Sadílek
Kadeřnictví – pí. Bočanová
Zelenina – pí. Sedláčková
Pizzerie – pí. Adlofová
Za pořádající MKS a ZUŠ
Hana Bašková
Zdeňka Karbulová

KULTURA
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Vojta Galek si potřetí zahraje na mistrovství České republiky
První víkend v novém roce byl pro stolní tenisty mimořádně úspěšný
V sobotu 7. ledna nejlepší dorostenci Karlovarského kraje cestovali do Aše, kde bojovali o pět sad medailí a pět
mistrovských titulů. Šest hráčů našeho oddílu, patřících do desítky nejlepších, přešlo v nové sezoně do kategorie
dospělých. Až na Vojtu Galeka nemají současní dorostenci výkonnost svých starších spoluhráčů, tím více vyniká
titul krajského přeborníka. Vojta byl vloni ještě žák a vítězství na těchto přeborech je senzačním úspěchem.
Ve finálovém boji přehrál ostrovského Provazníka, když musel dohánět dvousetové manko. Bezpochyby mu
pomohlo získané sebevědomí z další pětisetové bitvy, kdy vyřadil největšího favorita Kovačiče z ligového celku
Batesty Chodov. Vojta Galek svůj úspěch dovršil ziskem bronzové medaile ve smíšené čtyřhře s Illesovou z Baníka
Sokolov.
Spoluhráči Krbová a L. Lapčák se výrazně neprosadili. Několika pozoruhodných vítězství dosáhl žák Tomáš
Rohlík. Vojta Galek si tímto skvělým výsledkem zajistil už potřetí nominaci na šampionát ČR.

Také mladší žáci byli na přeborech kraje mimořádně úspěšní
Mladší žáci o své tituly bojovali v neděli v Lubech. Třicet chlapců a poloviční počet děvčat z osmi oddílů
našeho kraje svádělo neúprosné boje o pět mistrovských titulů a účast na mistrovství republiky.
Podobně jako dorostenci přivezli naši žáci jeden titul a dalších šest medailí. Bohužel nominaci na přebory ČR
propásli, podmínkou byla účast ve finále dvouher. Krb i Rohlík nešťastně prohráli v semifinále, když promarnili
setboly a všechny sety skončily až v prodloužení. Teoretická možnost startu na mistrovství ještě je, ale volné místo
bude pouze jedno… Naši nejlepší hráči si neúspěch vynahradili alespoň vítězstvím ve čtyřhře, když oba finalisty
Ramsauera z Aše a Lábra z Chýše porazili.
Stříbrnou medaili získal Tomáš Rohlík s domácí partnerkou, podobně jako Jirka Krb, na kterého zbyla bronzová medaile. Medaili za třetí místo ve čtyřhře si domů přivezl také Gelbič, kterému sekundoval Polák z Lomnice.
Senzační bronz si také vybojovali nejmenší účastníci turnaje Kuba Košata a Honza Lapčák.
Nejúspěšnějším oddílem byla Jiskra Aš ziskem čtyř titulů. Babková sama vyhrála tři zlaté medaile. Zástupci
našeho oddílu skončili druzí. Podobně jako na ostatních turnajích bylo nejvíce dětí z našeho oddílu. Za pozornost
stojí už podruhé postup do závěrečných bojů Viktora Becka. Ostatní naši hráči zatím sbírají spíše zkušenosti, ale
o zálohu je postaráno…
Vykročení do nového roku se stolním tenistům díky mládeži vydařilo. Úspěšné výsledky v posledních sezonách jsou důkazem, že práce s mládeží se vyplácí, že čas, který pár obětavých lidí této činnosti věnuje, není
ztracený. Patří jim dík. Podíl na úspěších našich mladých spoluhráčů má bezesporu také místní základní škola.
Díky významné pomoci našemu oddílu se podmínky pro stolní tenis zlepšily, což se přirozeně odráží na kvalitě
přípravy. Poděkování za podporu a dobrou spolupráci patří vedení základní školy. Dobrá reprezentace bývalých
i současných žáků naší školy, jejich úspěchy mohou snad být jedním ze způsobů, jak se odvděčit.
O.Volf

Vážení občané, milí zákazníci,
určitě i vy jste někdy řešili problém, zda vyhodit nebo uschovat starou opotřebovanou věc, která již splnila
svou funkci. Možná jste ji uložili hluboko do šuplíku se slovy: „Třeba se bude někdy hodit!“ A došlo na vaše
slova. Hodí se! Rozhodli jsme se, že v naší prodejně Kniha – Papír uspořádáme výstavu starých školních a
kancelářských potřeb. Pokud máte doma a jste ochotni zapůjčit cokoliv z tohoto sortimentu, budeme velice
rádi. Exponáty budeme přijímat 1. až 4. března 2006 během pracovní doby od 7.15 do 17.30 hodin v naší
prodejně. Výstava zde proběhne v neděli 5. března od 9.00 do 17.00 hodin. Návštěvníci určí nejzajímavější
předmět, který bude odměněn.
Dokážeme našim dětem, že slova: „Mně vydrželo kružítko celou školní docházku,“ jsou pravdivá.
Moc se těšíme, manželé Fiedlerovi
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Žáci sahali po dorosteneckém titulu
„Zlatá neděle“ byla pro naše dorostenecké družstvo pouze stříbrná. Poslední termín v roce, kdy stolní tenisté
bojovali o mistrovské body. Nejlepší dorostenecká družstva kraje cestovala do Aše, aby bojovala o titul přeborníka
kraje pro rok 2006.
Náš oddíl reprezentovali Vojta Galek, Jaroslav Rauscher a Tomáš Rohlík. Přestože Rauscher i Rohlík jsou
dosud žáky, podalo naše družstvo výborný výkon a chybělo jen málo a mohli cestovat na mistrovství České republiky místo vítězného celku z Karlových Varů.
Naši hráči nastupovali do finálového utkání proti karlovarskému Startu s nejlepším skorem a vedení 2:0 upoutalo pozornost všech účastníků soutěže. V utkání, které končí dosažením čtvrtého bodu, vedli naši hráči v rozhodující páté sadě čtyřhry 5:0 a schylovalo se k senzaci. Po tomto zápase nastupoval Galek, který byl suverénně
nejlepším účastníkem turnaje s trojkou soupeře … Ukázalo se, jak může být sport krutý a místo oslav odcházeli
naši kluci po nejtěsnější porážce se svěšenými hlavami nesmírně zklamaní. Podle stejného scénáře přišli o účast
na mistrovství ČR vloni mladší žáci. Příští sezonu už to musí vyjít…
Před turnajem se zdálo reálné získat medaili, ale na stříbro to nevypadalo. Jak bylo zlato blizoučko.Vedle
naprostého suveréna Galeka hrál v životní formě ještě mladší žák Rohlík, který s jedinou porážkou byl spolu s karlovarským Egermaierem druhým nejlepším hráčem přeborů. Také Rauscher hrál na hraně svých možností, velice
dobře. Se staršími soupeři hrál naprosto vyrovnané zápasy, ale soupeři byli tentokrát zkušenější a to rozhodovalo.
V soutěži dorostenek získaly titul domácí hráčky. Našemu oddílu zatím dívky chybí.
Konečné umístění družstev dorostenců:
1.Start Karlovy Vary
2.Slavoj Kynšperk
3.Jiskra Aš A
4.Jiskra Aš B
5.Strunal Luby
O.Volf
Mladší žáci Kuba Košata a Honzík Lapčák.

Vojta Galek

Krajští přeborníci ve čtyřhře - Tomáš Rohlík a Jirka Srb
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Zpráva z hokejového zápasu 8.1.2006
V prvním utkání letošního roku se střetli tradiční rivalové, mužstva, která před 10 lety dala základ Kynšperskému poháru: Libavské Údolí a Kynšperk nad Ohří. Do utkání se zdařil vstup domácím, kteří po 15 minutách hry
vedli 3:0 po brankách Munky, Dlouhého a Hanka, když je ve 4. minutě zachránila tyčka a v 16. minutě neproměněná šance Havla. Havel kontroval v 18. minutě na 3:1. Druhá třetina byla ve znamení zvonkohry tyček kynšperké
branky v 1., 3. a 8. minutě. V 13. minutě se kynšperští přiblížili k vyrovnání, když branku vstřelil Řezníček. Potom
se opět dařilo domácím, kteří zvýšili Hradským v 19. minutě. V 23. minutě přidal další branku Hanek. Ve 24. minutě
snížil hostující Vlasatý na 3:5. Ve třetí třetině padla už jenom 1 branka, kterou za hosty vstřelil Mrva. Hrálo se 3 x
35 minut hrubého času, velmi slušně, na vyloučené 1:0 bez využití.
Vyhodnocení nejlepší hráči: Dofek St., Hradský - Mrva, Kubát.

Tabulka západní skupiny po 8 utkáních
Libavské Údolí
5 5
Kynšperk nad Ohří 6 2
Nebanice
5 1

0
0
0

0
4
4

29 : 21 10
34 : 29 4
19 : 32 2

Střelci gólů:
Havel, Kynšperk nad Ohří
Kronika, Kynšperk nad Ohří
Hanek, Libavské Údolí
Schimer, Nebanice
Řezníček, Kynšperk nad Ohří
Zuman, Nebanice
Mrva, Kynšperk nad Ohří
Hradský, Libavské Údolí
Trepák Pavel, Libavské Údolí
Vlasatý, Kynšperk nad Ohří
Bobčík, Libavské Údolí
Sobotka, Nebanice
Bárta, Kynšperk nad Ohří
Kubát, Kynšperk nad Ohří
Hanzlíček, Libavské Údolí
Jánošík, Libavské Údolí
Krajčovič, Libavské Údolí
Šebestýn, Libavské Údolí

8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Vozka, Nebanice
Chaloupka, Kynšperk nad Ohří
Majerníček, Kynšperk nad Ohří
Sláma, Kynšperk nad Ohří
Žižka, Kynšperk nad Ohří
Dlouhý, Libavské Údolí
Munka, Libavské Údolí
Šofrle, Libavské Údolí
Trepák Ladislav, Libavské Údolí
Baier, Nebanice
Kostka, Nebanice
Tomaško, Nebanice

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(J.Č)
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Silvestrovský fotbal
Vážení příznivci sportu, fotbalu zvláště!
Jako každým rokem, i v tom minulém se rozhodli skalní fandové nejpopulárnější kolektivní hry rozloučit
se se starým rokem aktivním pohybem a udržet tradici silvestrovských duelů Sparta- Slavia. Nedbavše mrazivého počasí a 20 cm čerstvého prašanu, sešli se 31.12.2005 v 10 hodin dopoledne největší nadšenci na fotbalovém hřišti „pod Sýkorákem“, aby se
slovy Marka Twaina shodli na příští
neshodě a utkali se v lítém boji. Příznivců Slavie bylo o něco více, takže
si Sparťané půjčili univerzála Valyho
a mač mohl vypuknout. Za neustálého
popichování jsme ještě pořídili společné foto (co kdyby už to po zápase
nešlo, že?) a pod vedením nejkovanějších Dědka a Bělase jsme se do
sebe pustili. Místy to vypadalo spíše
na sněžnice než na kopačky, ale chuť
zasportovat si a udělat si kvalitní žízeň
vykonala své.
Sparťané začali lépe a brzy vedli
2:0, ovšem pak se začala karta obracet a Slávisté postupně otočili na 2:3. Jirka Rádl, který se chopil role fotoreportéra, zuřivě cvakal spouští i zuby a chvíli před koncem mohl s ostatními oslavit vyrovnávací gól Sparty. Když už to
vypadalo na přátelskou plichtu, sparťan Bělas nádherným volejem vsítil rozhodující branku - do vlastní brány! Houf
slávistů se na něj sesypal s vřelými gratulacemi, ale velkou radost z toho neměl.
Přesto se všichni shodli, že vyhrál každý, kdo přišel, samozřejmě i na tom, že se za rok opět sejdeme. Tak
nashle!!!
Č.M.
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Lubomír Stiburek česká krajina
Lubomír Stiburek (narozen 1957) vystudoval
obor filmové a televizní kamery. Řadu let pracuje
jako televizní kameraman – nyní v TV NOVA. Od
dětství se však také věnuje fotografii. Hlouběji se
tímto médiem začal zabývat během svého působení
v Chebu v kontaktu s tamějším fotoklubem a fotografickou Galerií 4. Je absolventem dnes už legendárního institutu výtvarné fotografie. Dominantou
jeho fotografické tvorby jsou publikace a kalendáře. Spolupracuje například s vydavatelstvími
Kartografie a Olympia. Své fotografie publikoval
v knihách o Praze vydaných nakladatelstvím Pražský svět, je kmenovým autorem našeho největšího
nakladatelství pro kalendáře – společnosti Helma.
Jeho obrazový archív zajímavých míst České
republiky a zejména Prahy patří k nejrozsáhlejším
a je neustále aktualizován. Snímky z něj jsou často
využívány k propagaci naší vlasti ve světě.
Lubomír Stiburek také souběžně pracuje na
rozsáhlém cyklu krajinářských fotografií. Ve svých
obrazech se tématicky soustřeďuje na charakteristické rysy krajiny v srdci Evropy. Fotografova
krajina není popisem místa či výpovědí o regionu,
je to čirá výtvarná fotografie soustřeďující se na
výtvarné prvky obrazu, které podpořeny světlem,
atmosférou, počasím dávají vznik jakési univerzální krajině nebo jejímu zobecnění. Do jeho prací se promítají také vlivy minimalismu konce 70. a začátku 80. let
a tak mnohdy vystačí pouze s několika barevnými tóny, linií či strukturou. Právě tyto motivy přinesl pan Stiburek
na své autorské výstavě, která se konala v měsíci lednu ve výstavní síni Měks.
(Joyce)
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O zimní mísu
Turnaj v sálové kopané se konal dne 21.1. 2006
v kynšperské sportovní hale. Na turnaj, který nebyl
věkově omezen, se přihlásilo celkem 7 družstev. Kromě
nadšených fotbalistů přilákal turnaj do sportovní haly i
spoustu diváků. Celých pět hodin se nepřetržitě bojovalo
o nejlepší umístění.. Vítěz může být pouze jeden, ale i ti
co nevyhráli dokázali, že mají kopanou rádi a příště se

vítězové s cenou

1. místo

jim to určitě podaří. Vítězné družstvo si odneslo krásnou
„zimní mísu“. Všem fotbalovým nadšencům přejeme
úspěšnou sezónu 2006 a spoustu úžasných diváků, kteří
je budou provázet na jejich zápasech !!!!!!!!!!!!!

2. místo

3. místo

Umístění 1 – 7 místo
1.
Janzen
2.
Kaceřov
3.
Fotbal boys
4.
SK Kraslice
5.
* 40 *
6.
Tygr
7.
Sparta
4. místo

SPORT
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5. místo

7. místo

6. místo

ZAJÍMAVOST
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Kamenný Dvůr vstává z popela
Každý, kdo projel ještě nedávno
kolem chátrající budovy zámečku
na Kamenném Dvoře, si mohl jen
postesknout, jaká je škoda, že kdysi
tak honosný zámeček s takovou
historií bude nakonec úplně zničen
a bude jen otázka času, kdy bude
srovnán nenávratně se zemí.
Zázraky se dějí. Po mnoha
různých majitelích, kteří nechávali
zámeček chátrat a rozkradli, co se
dalo, má zámeček majitele nového
a až pojedete okolo, nebudete věřit
vlastním očím. Z trosek a suti a téměř z prachu popela se znovu začíná
hrdě tvářit Kamenný Dvůr. Nový
majitel Hyperstavebniny Praha se
k této budově chová s úctou.
Při vyklízení sutin z areálu zámečku ještě někdo stačil odnést kamenné schody s kamenným obložením. Že
musel přijet s náklaďákem a nakládací technikou je jasné. A tak museli majitelé nechat pozemek oplotit a dnes je
stavba hlídána.
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ZAJÍMAVOST
Na podzim loňského roku, kdy dělníci vyvezli
veškerou suť z „interiérů“, dvora a okolí před zámeček, aby se tuny a tuny materiálu postupně odvezly,
nebyl pohled na stavbu nijak povzbudivý. Musela se
strhnout střecha a krov, neboť si kdosi odvezl velké
vnitřní nosné trámy, které prostě vyřízl. Asi si neuvědomil, že pokud si tam budou hrát třeba děti, protože
objekt nebyl nijak uzavřen, mohla je narušená statika
krovu zabít. Naštěstí se nic nestalo a my můžeme
s radostí sledovat, jak historie vstává z popela.
Zřejmě svojí solidností a hlavně opravdovou
snahou zámek zachránit, oslovila firma i zastupitele města, kteří souhlasili s prodejem parku, který
se u zámku nachází. Plány majitelů firmy Hyperstavebniny jsou úžasné. A protože to bude objekt nejen
k ubytování s restaurací a vinárnou ve stylu přelomu
18. a 19. století, tak pokud se vize naplní, budeme
moci do parku na procházku, s dětmi do malé Zoo
nebo botanické zahrádky, zajezdit si na koni atd. Zní
to trošku jako pohádka. Jak dopadne, budeme mít
šanci prověřit, protože rekonstrukce areálu by měla
být dokončena v roce 2007. Finanční odhad rekonstrukce činí zatím 200 miliónů korun. Firma stavební
úpravy hradí ze svých zdrojů a do budoucna bude
žádat o možné finanční dotace.
Přestože se vize dokončeného zámku zdají
honosné, majitelé chtějí, aby vše bylo finančně
dostupné nejen zahraniční klientele, ale také tuzemským hostům. Ceny za ubytování a stravné se budou
pohybovat v cenových relací okolních lázeňských
měst a hotelů. Dovolená na zámku by
proto neměla být dražší než dovolená
v cizině. Pokud si hosté budou chtít
užívat i ostatních služeb, budou si je
muset zřejmě připlatit. Ale to vše je
zatím teorie. Zámek by měl být cenově
dostupný všem s tím, že bude poskytovat také nadstandardní služby.
Jediné, co zatím kazí krásnou představu o budoucnosti zámku Kamenný
Dvůr je, že v jeho těsné blízkosti je
poměrně frekventovaná silnice, kde
projíždí mnoho kamiónů a že po okrajích silnice postávají „čekatelky na autobus“.
www.Hyperstavebniny.cz
(kat)
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Bible
Velcí vůdcové se nerodí každý den. Často si lidé přivlastňují tento titul. Někteří jsou zvoleni nebo jmenováni do
určité vedoucí funkce, ale pak jako vedoucí selžou. Další, kterým byla svěřena významná zodpovědnost, zneužívají moc
související s jejich postavením k uspokojení svého nabubřelého ega. A bez věrných, morálně vyspělých a zdatných vůdců
lid bloudí.
Jsme v knize Jozue. Izraelci putovali pustinou po čtyřicet let. Ovšem ne proto, že by následovali svého vůdce,
ale proto, že odmítli poslouchat Boha. Nyní je tu nová generace, která je připravena překročit pod Jozuovým vedením
Jordán a osídlit Kenaan (území, které se zhruba kryje s územím dnešního Izraele, zaslíbená země). Jozue byl vybrán za
Mojžíšova nástupce, protože nad ostatními vynikal svou vírou a odvahou.
Jozue byl skvělý vojevůdce a měl silný duchovní vliv. Avšak klíčem k úspěchu byla jeho poddanost Bohu. Když Bůh
mluvil, Jozue poslouchal a pak udělal, co mu Bůh řekl. Kniha Jozue je rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje vyprávění událostí související s dobýváním Kenaanu, v druhé části je zaznamenáno přidělení obsazené země jednotlivým kmenům a její osídlování. Kniha je zakončena Jozuovým proslovem na rozloučenou a zprávou o jeho smrti.
Jozue celým srdcem poslouchal Boha a tato kniha je o poslušnosti. Jak boj proti nepřátelům, tak osídlování země
měli Boží lidé provádět Božím způsobem. Boží dílo konané podle Božích pokynů bude úspěšné. Normu úspěchu však
nesmí stanovit společnost, v níž žijeme, ale Boží slovo. Sílu konat Boží dílo čerpáme z důvěry v Boha. Jeho zaslíbení nás
ujišťují o Jeho lásce a o tom, že bude nablízku, aby nás vedl nejenom v rozhodnutích, která musíme udělat, ale i v bojích,
jimiž procházíme.
Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili…, já pak, i dům můj, sloužiti budeme Hospodinu. Jozue 24,15

… no, tak teda dík…
Chtě nechtě, přijde občas na člověka období, kdy hodnotí svůj život. Někdo pravidelně na Silvestra nebo Nový rok,
někdo při narozeninách, někdo na smrtelné posteli. Vím o človíčkovi, který nejde spát, aniž by dal do pořádku uplynulý
den a nepoděkoval za něj.
Při předávání různých cen ( a sype se jich dost – Thálie, ANNO, TýTý…) slyšíme, jak ocenění myslí na své kolegy,
matky, manželky, štáb i učitelky ze školky…bez kterých by se dílo nemohlo podařit. Je moc hezké děkovat. Za zdar,
dárek, pomoc, podporu…
Napadlo vás někdy děkovat za věci, které se nestaly? Četla jsem něco podobného v jedné synově knížce a tak spolu
s autorkou smím děkovat za nehody, které se nestaly nebo třeba za nemoci, kterými jsme neonemocněli. Zapomínám
děkovat za takové věci jako je elektrika, voda, teplo, že jsou děti víceméně zdravé, že mě manžel nebije, že nežijeme ve
válce, že jsem měla pěkné dětství.
Komu děkujete za to, že máte hezký vztah se sourozenci? Nemuselo by to tak být.
Komu děkujete za to, že se probudíte do nového rána? Zítřejší ráno už nemusí přijít.
Komu děkujete za to, že nemáte hlad? Vždyť tolik lidí ve světě hladoví!
Komu děkujete za to, že se vaše dítě naučilo tak skvěle číst? Vždyť místo té úžasné učitelky mohlo dostat jinou.
A jsme vůbec schopni děkovat i za trable? Kdo nedokáže poděkovat za to dobré, patrně ani náhodou nepoděkuje za
těžkosti. Corrie ten Boom v jedné ze svých knih vzpomíná na něco, co ji naučilo být vděčným člověkem za každých okolností. Spolu se sestrou Betsy byly odvezeny do jednoho z nejhorších německých koncentračních táborů – Ravensbrücku.
Baráky, do kterých je zavřeli, byly plné lidí a zamořené blechami. Toho rána si četly z Písma, že se mají ustavičně radovat, modlit se a za všech okolností děkovat. Corrie odmítla děkovat za blechy, ale nakonec se podřídila. Po dobu těch
měsíců, které strávily v tomto táboře,si neuměly vysvětlit, že se dozorci jejich baráku vyhýbají a nechávají je v relativním
klidu. Až po několika měsících zjistily, že důvod byl jednoduchý – blechy…
Člověk, který ve svém životě počítá s Bohem, se nemusí nutně hroutit pod tíhou života. Má v Něm oporu, sílu,
pomoc a jistotu, že … milujícím Boha všechno zlé napomáhá k dobrému.
Nezmiňuji se teď vůbec o vděčnosti mezi lidmi navzájem. To je téma samo o sobě a bezpochyby každý s tím má
zkušenost. Jakoukoliv.
Zkuste o vděčnosti popřemýšlet z jiného úhlu pohledu. Vážíme si toho, co máme nebo to považujeme za samozřejmost? Jsme rádi, že máme někoho, komu za to můžeme poděkovat?
Klekněte si na kolena a děkujte Bohu, že můžete stát. Irské přísloví
Evangelický sbor, D.Holubcová
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Hasiči
25.11.

Požár verandy rodinného domu na Chlumu
sv.Maří, kde hořelo dřevěné obložení.
28.11. Požár kontejneru v ulici J.Jiskry.
30.11. Na žádost Policie hasiči provedli technickou
pomoc otevření bytu, z důvodu podezření
z úmrtí majitele.
Zneužití jednotky se trestá
16.12. Hasiči prováděli technickou pomoc při odklízení sloupu z vozovky.
21.12. Planý poplach, hodnoceno jako zneužití jednotky, ohlášen požár na Kamenném Dvoru.
29.12. Otevření bytu v ulici J.K.Tyla, technická
pomoc.
Zachránili kotě
5.1.
Sundání kotěte ze stromu.

8.1.

Děkujeme za pomoc!
Členové jednotky dobrovolných hasičů v Kynšperku
nad Ohří chtějí touto cestou poděkovat za pomoc při
opravě hasičských vozů panu Janu Rytochovi z Kaceřova a Karlovi Průšovi z Chlumu sv.Maří.

Policie
•

Prověřují se dvě náhlá úmrtí v bytě.

•

Neznámý pachatel (NP) se vloupal do RD v Kynšperku n.O., kde odcizil hodnotné věci.

•

Prošetřují se dva případy, kdy se NP se vloupal do
sklepa, kde odcizil uložené věci.

Platí pravidlo: Neotevírejte cizím lidem, kteří chtějí
z nějakého důvodu vpustit do domu!!!
•

Prověřují se dva případy ublížení na zdraví v restauraci Koruna a další případy v restauračním
zařízení u nádraží.

•

NP se vloupal do CK Aladin v Kynšperku n.O.

•

Ve zkráceném přípravném řízení je šetřen případ
pohrdání soudem, kdy se občan nedostavil opakovaně na předvolání k soudu. Bude za to trestně
stíhán.

•

NP se vloupal do objektu Technických služeb
v Kynšperku a do přilehlých garáží.

•

NP se vloupal do garáží v Libavském Údolí.

•

Je šetřen případ neplnění vyživovacích povinností.

Mjr.Bc. Antonín Lubas děkuje místním úřadům
a institucím, ale také občanům města za spolupráci.
Od 1. února bude nový vedoucí na obvodním oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří.
mjr.Bc.Antonín Lubas

Požár zahradní chatky v Knoflíkové ulici.

J.Zeman, (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 předškoláky – Dana Winklerová: Nové příběhy ze
statku strýce Josefa
Martin Klásek je autorem knihy: Hurvínek a Mánička
na neznámé planetě
Dobrodružný příběh pro čtenáře od 9. roku - Carol
Huges: Jack Black v akci
Fantastický román anglické autorky Emily Roddy:
Deltora. Hora děsu
Zaručená legrace – to je další kniha M. Švandrlíka Kopyto a Mňouk a zaživa pohřbený fakýr
Dívčí romány – Lenka Lanczová: Šeptej do ticha a
Bianka Minte-König: Láska přes mobil
Z naučné literatury v edici Děsivé dějiny - Terry Deary:
Bombardovaní Britové
Pro dospělé.
Verše –Jaroslav Seifert: Praha
Historické romány – Suzanne J. Frank: Úsvit nad Středomořím (Egypt)
Edith Pargeter – Svítání na západě 1.díl (12.stol.,
Anglie)
Jörg Kastner – Andělská kletba (Řím, církev, vraždy)
Philipp Vandenberg - Údolí faraonů (Egypt, archeologické objevy)
Fantastické romány-Christopher Paolini: Eldest. Prvorozený. Navazuje na knihu Eragon (knihovna vlastní).
Terry Pratchett: Klobouk s oblohou. Příběh ze Zeměplochy.
Detektivní, kriminální romány a povídky - J. Deaver
- Panoptikum,
Jenny Pitman: Dilema, Dvojí hra (detektivky z dostihového prostředí)
Ed MacBain: Alice v nebezpečí, David Morrel: Nebezpečná minulost
James Patterson: Mistr zločinu, John Katzenbach: Analytik.
Romantické příběhy, intriky,napětí - Delia Fiallo:
Soledad, Amanda Quick: Místo nejtemnější, Linda
Howard: Užívej noci, V. Henley: Nenasytná.

Televizní seriály: Dobrá čtvrť
Napětí - Stephen King: Srovnáno se zemí
Dennis Kang: Škorpion (pašeráci zbraní v Česku)
Lékařské romány: Martin Winckler: Tři lékaři
Autobiografický román prostitutky z Německa - Lisa
Moos: Poprvé a pořád znovu
Fejetony - Ivanka Devátá: Koukám a co nevidím
Humor - C. D. Payne: Mládí v hajzlu. Mladík pod pantoflem.
2.a 3.díl knižního zpracování filmu Kameňák (vlastníme i 1.díl)
Z naučné literatury
J.von Buttlar: Klíč k věčnému mládí (tajemství dlouhověkosti)
Václav Větvička - Něco pro zahřátí duše (kalendáře,
léčivé čaje)
Partnerské vztahy - G. Behrendt: Až tak moc tě nežere.
Natvrdo a na rovinu naservírovaná pravda o mužích
T.Baránek: Jak sbalit ženu. Praktická příručka technologie lovu
Životopisné - Ladislav Štaidl: Desátý klíč, Š. Horáková: Jiřina Štěpničková. Herečka v pasti, P. Svěcený:
Milan Baroš, C. Erickson: Lilibet. Život anglické královny Alžběty II.
Radovan Krejčíř - politika
Noc s Andersenem.
V loňském roce slavil téměř celý svět 100.výročí narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena. Naše
knihovna se samozřejmě připojila. Jak? Nocí s Andersenem.
15 dětí a 3 knihovnice přespaly v noci z 1. na 2.dubna.
(den výročí narození H. CH. A.) v knihovně.
Samozřejmě jsme jenom nespaly. Pro děti byl připraven
bohatý program protknutý duchem tvůrce nesmrtelných pohádek do pozdních nočních (možná lépe řečeno
– časných ranních) hodin.
Tuto noc strávilo v knihovnách po celé naší (a nejen
naší) republice mnoho dětí.
Akce byla velmi zdařilá, proto jí letos zopakujeme.
V knihovně přenocujeme z pátku 31.3. na sobotu
1.4.
Děti, čtenáři naší knihovny, ve věku od 9 do 11let se
mohou hlásit u knihovnice už nyní.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ÚNOR 2006
2.2. čtvrtek .................... ve výstavní síni Panský dům
od 17.00 vernisáž, výstava končí 25.2. 2006
Pavel Cupák a Josef Fleischman

ODEPSANÍ

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN .................................
1.3. – 25.3. ....................Ve výstavní síni Panský dům

H+K+P= 1. března

- výstava obrazů a plastik
- vstupné: 10,-Kč

- autoři Bořivoj Hořínek, Stanislav Kožený, Hana
Pokorná
- perspektiva, dráty, objekty a trochu jazzu

2.2. čtvrtek ................................................ v 11.00 hod.

8.3. středa ...................................... od 9.30 hod. v kině

PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
Tvůrci úspěšného Mikrokosmu v dalším obrazově opulentním dokumentu pátrají po tajemství stvoření, života
a zániku.
- francouzsko – italský film pro žáky ZŠ
- vstupné 25,- Kč
3.2. pátek ..... od 16.00 do 18.30 hod. v zimní zahradě
kina

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- pro děti do 15 let, hraje DJ Money
- vstupné 20,- Kč
6.2. pondělí ..... od 19.00 hod. ve výstavní síni Panský
dům NÁHRADNÍ TERMÍN

FILIPÍNY
-přednáška s promítáním MUDr. Jiřího Šmejkala, který
v ostrovní zemi působil několik měsíců jako praktický
lékař charitativní organizace Lékaři pro třetí svět
- vstupné 30,-Kč

ZAKLETÁ PRINCEZNA
- představení pro žáky 1. stupně ZŠ
8.3. středa .................................... od 19.00 hod. v kině

KOZLÍ MUŽ
- divadelní představení
18. 3. sobota ...................................................................

ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL TŘI
MUŠKETÝŘI
- odjezd v 10.00 hod., začátek představení v 18.30 hod.
- cena zájezdu 1.010,-Kč nebo 810,-Kč (podle ceny
vstupenek)
Prosíme přihlášené, aby si již vyzvedli vstupenky v
MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085
20.3.pondělí . od 18.00 do 21.00 hod. v zimní zahradě
kina

REIKI – přednáška Václava Víta
- další pokračování oblíbených přednášek

16.2. čtvrtek od 18.00 do 21.00 hod. v zimní zahradě
kina

REIKI – přednáška Václava Víta
- přednáška Reiki – mistra Václava Víta. Dobrovolné
vstupné bude věnováno na charitu.
20.2. pondělí ................................ od 19.00 hod. v kině

CHCETE NÁS?
Zábavný pořad s Milanem Pitkinem, Zdeňkem Srstkou,
Františkem Syslem a Ivanou Azubuike
- vstupné 95,-Kč
25.2. sobota ................................. od 14.00 hod. v kině
pořádá Základní škola v Kynšperku nad Ohří

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ ČNINNOSTU ZŠ
- soutěž Dívka roku 2006
- soutěž Missák roku 2006
- vstupné 40,- Kč

NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ
MKS ...............................................................................
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU - DVD
HVĚZDNÁ BRÁNA – DVD
MADAGASKAR – DVD
TĚŽKÁ VÁHA – DVD
6. BATALION – DVD
INFERNO - DVD

INFOCENTRUM PANSKÝ DŮM NABÍZÍ ...............
Nové katalogy cestovních kanceláří F &K, Evropa a
Lubica. Využijte slev na první chvíli a přijďte si vybrat
svoji dovolenou, těšíme se na vás každý všední den od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

KINO
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PROGRAM KINA
ÚNOR 2006
3.2. pátek ................................................... v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI

VALIANT*

Pohádková říše Gaja je ve smrtelném ohrožení, ale animovaní hrdinové to tak samozřejmě nenechají.. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné 25,- Kč,délka 91
min.
14.2. úterý ...............v 11. hod., 16.30 a ve 20.00 hod.

ANDĚL PÁNĚ

Animovaný příběh dřevěného holuba, který se za války
dostane do armády. Vrátí se Valiant zpět, aby získal
lásku krásné holubí ošetřovatelky? Film v českém
znění. GB, MP, vstupné 25,- Kč, délka 76 min.
3.2. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

DOOM*
Démoni, krev a hodně střílení. Adaptace herní série
Doom přichází konečně na plátna kin. Karl Urban a The
Rock dokazují na Marsu mutantům, že jsme nadřazený
druh. USA, MN, vstupné 49,- Kč délka 105 min.
7.2. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY*
Sestry Maggie a Rose nemají kromě velikosti bot
zdánlivě nic společného. Jsou nejlepší kamarádky, ale
i absolutní protipóly, když jde na hodnoty, cíle a životní
styl. Toni Colletteová a Cameron Diazová v romantické
komedii. USA, MP, vstupné 49,-Kč, délka 130 min.
10.2. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

ŠÍLENÍ
Nejnovější opus Jana Švankmajera o tom, jak řídit blázinec jménem Svět. Hrají: Pavel Liška, Jaroslav Dušek,
Anna Geislerová. ČR, MN, vstupné 65, Kč, 118 min.
HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
13.2. pondělí ............................................. v 11.00 hod.

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA*

Režisér Jiří Strach nabízí veselou pohádku o zmatcích,
které se během vánočního času odehrávají jak na nebi,
tak i na zemi. Hrají: Ivan Trojan, Oldřich Vlach, Veronika Žilková, Anna Geislerová, Klára Issová. ČR, MP,
vstupné 60,-Kč, délka 90 min.
15.2. středa ................................................ v 11.00 hod.

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ*
Obyvatele Stokorcového lesa jednoho dne vyděsil
strašidelný hřmot a třasot. Králík z obřích šlápot vydedukoval, že jejich útulný les navštívilo Slonisko. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné: 25,-Kč, délka 65
min.
16.2. čtvrtek .............................................. v 11.00 hod.

STRAŠPYTLÍK*
Je malý, trochu popletený a jmenuje se Strašpytlík. Je
to malé kuře, které si splete padající žalud s kouskem
oblohy a způsobí tím velký zmatek. Film v českém
znění. USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka 77 min.
17.2. pátek ................................................. v 11.00 hod.

LETOPISY NARNIE*
Vydejte se skrz šatník do světa, kde vládnou láska,
odpuštění a digitální lev boží. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka 132 min.
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17.2. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

TAJEMNÝ LET*
Na cestě z Berlína do New Yorku potká Kyle Pratt (Jodie
Foster) ta nejhorší noční můra každé matky – v rozlehlých prostorách Boeingu 474 se ztratí její malá dcera.
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 98 min.
21.2. úterý ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA

28.2. úterý ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ*
Jake a Will se živí vymítáním strašidel, která sami vyrábějí. V tom příštím místě však straší DOOPRAVDY,
takže budou potřebovat notnou dávku odvahy. Milý
pohádkový příběh byl nejen natáčen v Čechách, ale
kromě světových hvězd, jako je Matt Damon a Monica
Bellucci, se v něm setkáme i s českými herci (Tomáš
Hanák, Miroslav Táborský aj.). Režie Terry Gilliam.
USA/ČR, MP 12, vstupné 22,- Kč, délka 118 min.
3.3. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

DOMINO
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN .................................
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
V MOCI ĎÁBLA
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Vítejte v Burtonově Zemi mrtvých! Viktoriánský loutkový horor vypráví o mladíkovi, který se jaksi nemůže
rozhodnout mezi dvěma snoubenkami. USA, MP 12,
vstupné 60,- Kč, délka 77 min.
24.2. pátek ................................................ ve 20.00 hod

ZLOMENÉ KVĚTINY*
Don Johnston (Bill Murray) byl celý život Don Juanem.
A na stará kolena za to musí zaplatit. Vždy to byl on,
kdo opouštěl, ale teď byl sám opuštěn. Jeden z nejzdařilejších snímků Jima Jarmusche obdržel Velkou cenu
poroty na MFF v Cannes. USA, MN, vstupné 49,- Kč,
délka 105 min.

MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu. www.volny.cz/mkskynsperk
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Tisk: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se dne 20. prosince 2005 usnesla na následujících opatřeních:
č. 389
1. s c h v a l u je
na základě zmocnění zastupitelstva města
a) rozpočet města na rok 2005 rozpočtové opatření č. 7, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Příjmová část rozpočtu
se snižuje o 753,80 tis.Kč a výdajová část rozpočtu se snižuje o 753,80 tis.Kč. Příjmová část rozpočtu po úpravě činí
75 229,99 tis.Kč a výdajová část rozpočtu po úpravě činí
77 783,99 tis.Kč,
b) změnu závazného ukazatele telekomunikační poplatky Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, a to o 3 tis.Kč.
Závazný ukazatel po změně činí 33 tis.Kč.

č. 390
1. s c h v a l u j e
vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu k 30.
11. 2005 u kapitoly 719 - Sbor dobrovolných hasičů a Správa, u
kapitoly 728 sociální dávky – pečovatelská služba.

č. 391
1. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení využívání programů vypisované ministerstvy,
fondy, nevládními organizacemi u těchto příspěvkových organizací:
1. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
2. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385,
3. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
4. Základní školy Kynšperk nad Ohří, Jana A.Komenského 540,
5. Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Sokolovská
511,
6. Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří, nám.SNP
389

č. 392
1. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu na rok 2006, verzi č. 1, který tvoří přílohu č.1
tohoto usnesení.

č. 393
1. s c h v a l u j e
dodatek č.1 ke smlouvě o kofinancování projektu Společného
regionálního operačního programu na akci „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“ uzavřené
dne 22.7.2005 mezi městem Kynšperk nad Ohří a Karlovarským
krajem, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČO 70891168,
který je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

č. 394
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2005, uzavřené dne 16.9.2005
mezi Městem Kynšperkem nad Ohří a zhotovitelem - společností

Stavby silnic a železnic, a.s., oblast Čechy západ, závod Karlovy
Vary, se sídlem Dubová 1, 360 04 Karlovy Vary, který je přílohou
č. 1 tohoto usnesení,

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (termín do23.12.2005),

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku.

č. 395
1. s c h v a l u j e:
dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Kynšperk nad Ohří a společností Správa majetku Kynšperk nad Ohří
s.r.o. se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří uzavřené dne
8.12.2005, který je přílohou číslo 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e:
starostu města podpisem dodatku.

č. 396
1. s c h v a l u j e:
vstup města Kynšperka nad Ohří do Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů od 1. 1. 2006 a

2. p o v ě ř u j e:
starostu města podpisem přihlášky .

č. 397
1.s c h v a l u j e :
a) ukončení hospodářské činnosti města – lesní činnost dnem 7.
12. 2005 a
b) dohodu o ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí služeb
při správě majetku uzavřené podle § 269 písm. b, obchodního zákoníku jako smlouvy netypové mezi objednavatelem:
Městem Kynšperk nad Ohří a obstaravatelem: Loketské městské lesy s. r. o., ze dne 15. 12. 2004, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit dohodu k podpisu
starostovi města.

č. 398
1. s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zařízení mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a Správou majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r. o. Chebská 697, Kynšperk nad Ohří, IČO: 25233556
se zpětnou účinností od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření smluv o dodávce a odběru tepla a TUV pro objekty
v majetku města č.p. 881 a č.p. 882 v ulici J. K. Tyla a č.p.
386 v ulici Chebská mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
Správou majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., se sídlem
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO: 25233556 na
dobu určitou do 31. 12. 2015, které jsou přílohou č. 2 tohoto
usnesení a

PŘÍLOHA

strana 2
2. p o v ě ř u j e

2. u k l á d á

starostu města podpisem těchto smluv.

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 22. 12. 2005 do 5. 1. 2006
včetně.

č. 399
1. n e 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 kovových oken a dveří za plastová v objektu Chebská
čp. 697 a

č. 403
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 783 (zastavěná plocha) o
výměře cca 15 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

2. u k l á d á

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

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 22. 12. 2005 do 5. 1. 2006
včetně.

č. 400

č. 404

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje obytných domů v majetku Města Kynšperk nad
Ohří jako celků:
- čp. 449 v ulici Tyršova včetně části pozemku p.č. 940 (zast.
plocha a nádvoří) o výměře cca 484 m2 a části pozemku p.č.
757/2 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře cca 31 m2,
- čp. 579 v ulici Tyršova včetně pozemku p.č. 905 (zast. plocha a
nádvoří) o výměře 563 m2 a část pozemku p.č. 757/4 (ostatní
plocha, ost. komunikace) o výměře cca 50 m2,
- čp. 486 v ulici Sokolovská včetně pozemku p.č. 658 (zast.
plocha a nádvoří) o výměře 267 m2,
- čp. 368 v ulici Havířská včetně části pozemku p.č. 783 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 319 m2 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) všechny v k.ú Kynšperk nad Ohří a

dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu č. 136/2004, uzavřené dne 10.9.2004 mezi
Městem Kynšperkem nad Ohří a fyzickou osobou podnikající ,
který je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2006

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje uvedených domů od 21. 12. 2005 do 31. 1. 2006 s možností prodloužení do doby podání první žádosti za podmínek:
- prodej obálkovou metodou
- prodej za smluvní cenu + úhrada dluhů za současné nájemce
v domě v době prodeje domu
- výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení
rady města
- náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu
nemovitostí hradí kupující.

č. 401
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. M. Gorkého č.p. 19, Kynšperk nad Ohří žadateli za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2006
- výše nájemného 550,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 402
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost)
o výměře 455 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (termín do 23.12.2005) a

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku.

č. 405
Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s
a) právnickou osobou s účinností od 1.1.2005 - na dobu neurčitou
b) vlastnicí objektu s provozovnou (pronajímatelkou):s účinností
od 1.1.2005 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedené smlouvy k podpisu termín: do 23.12.2005 a

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smluv.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se dne 17. ledna 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 3
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31.10.2005
u příspěvkových organizací, organizačních složek města, městského úřadu a města samotného,

2. s c h v a l u j e
a) zúčtovat vzniklá manka do roku 2005 a majetek, u kterého
manko vzniklo, vyřadit z majetku dle přílohy č. 1 – 4, tohoto
usnesení,
b) navržený majetek vyřadit v roce 2006 formou fyzické likvidace, který je neupotřebitelný,nefunkční a neplní svůj účel dle
přílohy č. 5 – 18, tohoto usnesení a

3. u k l á d á
ředitelům, ředitelkám příspěvkových organizací a odpovědným
pracovníkům městského úřadu, předat o provedené fyzické likvidaci protokol, a to na finanční odbor městského úřadu.

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,
1.3. souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KrÚ Karlovarského kraje vydáno dne 12. 12. 2005.

č. 5
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 384 v ulici
Mládeže, Kynšperk nad 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
a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky
na úřední desce od 19. 1. 2006 do 2. 2. 2006 s možností prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 6
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 8 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 2 roky.

č. 8
1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost) o
výměře 455 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2,06
Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností zpětně od 1. 3. 2005.

č. 9
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 568/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 104 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 23. 1. 2006 do 6. 2. 2006
včetně.

č. 10
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní porost) o
výměře cca 170 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 23. 1. 2006 do 6. 2. 2006
včetně.

č. 13
1. s c h v a l u j e
smlouvu o odstraňování nebezpečných složek komunálního
odpadu, vznikajícího na území města Kynšperk nad Ohří a jehož
původcem je obec oprávněnou firmou A.S.A., spol. s r.o. se
sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO: 45 80 97 12 a

2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy.

č. 14
1. s c h v a l u j e
uvolnění jednoho kusu knihy „Dějiny města Kynšperku nad
Ohří“ panu Ing. Petru Bořilovi.

č. 15
1. s c h v a l u j e
jmenování členů pro školskou radu Základní školy Kynšperk nad
Ohří, okres Sokolov a

2. u k l á d á
vedoucí správního odboru oznámit členy pro školskou radu za
zřizovatele řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres
Sokolov.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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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

