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Střípky z majetkového odboru

Tyto lednové střípky bych pojal trochu jinak, než obvykle.
Po celý rok 2006 jsem se Vás snažil informovat o práci zejména majetkového odboru. Za ten rok toho nebylo
málo, dokonce bych řekl, že pro nás to byl rok mimořádně náročný. Vždyť tajemník úřadu a pracovníci majetkového odboru organizovali stavební, zejména investiční akce v hodnotě kolem 60 milionů Kč. Na větší akce (přístup
k památkám, rekonstrukce kostela, hřiště u základní školy a ulice K.H.Borovského) jsme měli sjednán externí stavební dozor. Na ostatní akce jsme však dohlíželi sami, a to znamenalo být denně několik hodin na stavbách.
Samozřejmě při tom, že běžný chod majetkového odboru, to jsou ostatní úseky činnosti, musely být zachovány.
Bylo nutné se i připravovat na další rok a to zejména tím, že jsme nechali zpracovávat projektovou dokumentaci na
akce pro město velkého významu, ale i akce menší, které řeší lokální problémy, či vylepšení stávajícího stavu.
U všech akcí, vzhledem k tomu, že to jsou akce ve městě, dochází i během staveb k různým změnám a kompromisům, zejména při nutnosti dodržení ochranných vzdáleností od již uložených sítí. Ne vždy je přesná trasa v daném místě například telekomunikačních kabelů jasná před akcí. U všech akcí dochází k projednávání rekonstrukcí
a případných změn s dotčenými účastníky. V některých případech je to již v rámci stavebního řízení. Ne vždy je
samozřejmě možné vyhovět zájmům jedince, jelikož je zde ještě zájem a právo obce a většiny občanů. Tedy je
nutné, aby si tito jedinci uvědomili, že jejich právo končí tam, kde začíná právo druhého. A je nutné říci, že i město
má svá práva a potřeby a že majetkový odbor musí tyto zájmy a práva hájit.
Proč jsem svůj článek začal takto? Mezi lidmi se najdou notoričtí stěžovatelé, kverulanti, kteří vše vědí přesně
a ve věcech výstavby vědí jen oni, jak to má být nejlépe. Neberou názor projektantů, inženýrů, stavebních techniků
a jiných odborníků a mají hlavně negativní připomínky ke všemu. S těmito je těžké pořízení a neustálé zdůvodňování našich kroků v reakci na jejich stížnosti nás zdržuje od jiné prospěšné práce. Najdou se případy, kdy účastníci
mají oprávněné požadavky, nebo návrhy na změnu řešení. S těmito rádi záležitosti řešíme a snažíme se maximálně
vyhovět. Ne vždy musí být právě ten náš způsob řešení tím nejlepším. A najdou se i lidé, kteří nás za naší činnost
pochválí, líbí se jim změny v našem městě a vidí tu práci, která byla odvedena, i když to není zrovna v jejich ulici
před jejich domem. Mým přáním do tohoto roku je, aby nejvíce bylo těch spokojených, aby se nám práce dařila, aby
Kynšperk nad Ohří ještě více zkrásněl a aby se Vám zde líbilo a spokojeně žilo.
Hodně zdraví!
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
Také autobusové nádraží získalo moderní „kabát“. Tato fotograﬁe Karla Plánky dnes patří historii.
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Nové projektové záměry do dalších let

Vážení spoluobčané, je rok 2007 a s ním se před námi objevují nové možnosti pro čerpání peněz z dotačních
titulů, které jsou na programové období 2007 – 2013. Abychom mohli podávat žádosti o tyto peníze z evropských
fondů je nutné abychom byli na tyto podmínky připraveni.
Proto jsme ve dnech 11. – 20. prosince 2006 převzali od zpracovatelů projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy bývalé Sokolovny a přilehlého areálu. Tuto budovu a areál chceme změnit na Multifunkční společenské
centrum se sálem pro konání kulturních akcí. V těchto dnech žádáme zdejší odbor výstavby, územního plánování
a dopravy o vydání stavebního povolení, které je nezbytnou součástí žádostí o dotace.
Jako další projekt, který se město bude snažit zrealizovat je Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační
sítě Kynšperku nad Ohří. Zde nám již běží žádost o vydání územního řízení a poté bude podána žádost o stavební
povolení k realizaci akce.
Koncem roku 2006 byla převzata projektová dokumentaci na výstavbu nových volejbalových kurtů a multifunkčního hřiště. Tyto stavby jsou situovány do projektu, který již má město zpracován, kdy se jedná o rozsáhlý
projekt, který zahrnuje rekonstrukci celého areálu včetně vybudování bikrosové trati, skateparku a nového fotbalového hřiště s atletickou dráhou. Tento projekt se bude realizovat po etapách, pravděpodobně po jednotlivých celcích
(např. skatepark, bikrosová trať, apod.).
Doufáme, že naše úsilí, které vynakládáme v jednáních se zhotoviteli projektových dokumentací bude zúročeno získanými dotacemi a následnou realizací jednotlivých staveb.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Naučná stezka v lokalitě nad rybníkem Sýkorák

V roce 2006 jsme vás již několikrát v Kynšperském zpravodaji v souvislosti s realizací první etapy výstavby
naučné stezky v lokalitě nad rybníkem Sýkorák informovali o postupu prací. Proběhla výsadba devíti listnatých
stromů, stavební úpravy stezek na pozemcích Lesů ČR a města, každý strom byl označen informační tabulkou, byly
umístěny nové lavičky a přístřešek s posezením. Toto dílo si v roce 2006 vyžádalo následující investice: Lesy ČR
na vlastních pozemcích 100 000,- Kč, lesy na pozemcích města 40 000,- Kč, nadační příspěvek 30 000,- Kč (nákup,
výsadba devíti stromů, včetně dalšího potřebného materiálu).
Je smutné, že již 17. září letošního roku byly zjištěny první škody (poškození lavičky u kaštanů v blízkosti
hráze Sýkoráku, zničené tři informační tabulky související s popisem stromů), další důsledky vandalizmu se projevily již 30. října - poškození přístřešku s místem pro posezení v horní části naučné stezky v lese. Město nechalo
opravit lavičku, poškozený přístřešek a nechalo zhotovit tři nové informační tabulky o stromech (olše lepkavá,
vrba bílá a buk červený), čímž vznikly další
nepředpokládané a zbytečné náklady. Tímto
chceme požádat veřejnost, aby nebyla lhostejná k ničení lokalit, které mají sloužit všem.
Majetkový odbor předloží návrh na zařazení další etapy rekonstrukce naučné stezky
do plánovaných investičních akcí na rok
2007 a bude opět žádat o přidělení potřebných ﬁnančních prostředků z rozpočtu města.
Využijeme rovněž možnost získání ﬁnančních
prostředků z vyhlášených programů, které
budou podporovat rekonstrukce naučných
stezek (nadační příspěvky, dotace).
Ing. Leona Bernáthová
majetkový odbor
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Seriál o novinkách v sociální oblasti - část 1.

Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákony o pomoci v hmotné nouzi, dávkách a sociálních
službách, které budou platit od 1. ledna 2007. Pomocí článků našeho Zpravodaje bychom Vás chtěli pravidelně
informovat o zaváděných novinkách.
Zákony nově stanovují podmínky pro pomoc
osobám v hmotné nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/
1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších
předpisů.

Co je nového?

• Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,
motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.
• Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
• Je jednotný na celém území České republiky.
• Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se
musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se
práci vyhýbá.
• Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi ?

• Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení
a mimořádnými událostmi. Nastanou-li, je osoba či
rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc.
• Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina nemá
dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních
životních potřeb.
• Zákon zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než
okamžitou peněžní pomocí.
• Důležité je, že každá osoba má nárok na poskytnutí
základních informací které vedou nejenom k řešení
její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího
vzniku.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?

• Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi,
jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
• O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, stejné úřady, které
poskytují dosavadní dávky sociální péče (tj. i Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální
odbor, který najdete v přízemí úřadu, kancelář č.
3.)

Dostával jsem dávku sociální péče, vázanou
na sociální potřebnost – co dál?

• Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje postupný
přechod ze systému dávek sociální péče do systému
dávek pomoci v hmotné nouzi.
• Do doby, než bude rozhodnuto o nové dávce pomoci
v hmotné nouzi, bude poskytována dosavadní dávka
sociální péče.
• Řízení o odejmutí této staré dávky zahájí příslušný
pověřený obecní úřad sám a občanům to písemně
oznámí.
• Současně s tím budou občané vyzváni, aby se
dostavili na tento úřad k vyzvednutí žádosti o dávku
pomoci v hmotné nouzi, a to o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
• Období na přechod z dávek sociální péče na dávky
pomoci v hmotné nouzi je dostatečně dlouhé.
Umožňuje bez problémů vyřídit postupně všechny
žádosti občanů o dávky pomoci v hmotné nouzi do
30. dubna 2007.
• O odejmutí dávky sociální péče a o přiznání dávky
pomoci v hmotné nouzi obdrží občan písemné rozhodnutí.
• Pokud se při výpočtu výše příspěvku na živobytí
zjistí, že tento příspěvek náleží v částce vyšší než
dosud vyplácená dávka sociální péče, přizná se příspěvek na živobytí zpětně od 1.1.2007 a rozdíl mezi
již vyplacenou dávkou sociální péče po 1.1.2007
a příspěvkem na živobytí se doplatí.
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• Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí náleží v částce
nižší než dosud vyplácená dávka sociální péče,
bude příspěvek na živobytí od data přiznání vyplácen v nižší částce. Příjemce však žádný „přeplatek“
nevrací.
• Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí nenáleží, dávka
sociální péče se odejme.

Jak probíhá řízení o přiznání dávky?

• Řízení o přiznání příspěvku na živobytí a doplatku
na bydlení, které nahrazují dávku sociální péče
vázanou na sociální potřebnost, je zahájeno na
základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu,

který občan obdrží u příslušného pověřeného obecního úřadu.
• Současné s tím obdrží potřebné informace k vyplnění tiskopisu a k dalším dokladům, které bude
muset k žádosti doložit.
• V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina
skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky
nároku na příslušnou dávku
• V konečné fázi pak se stanovuje výše dávky – příspěvku na živobytí, popřípadě doplatku na bydlení.
Jednotný postup na celém území České republiky
zabezpečuje jednotný informační systém.

Zpracovala: Eva Knížová

Upozornění na nepříznivé jevy počasí

Vážení občané,
na Městský úřad v Kynšperku nad Ohří jsou prostřednictvím e-mailové pošty zasílány upozornění a výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu na nepříznivé jevy počasí, jako např. trvalé sněžení, závěje,
sněhové jazyky, náledí, nárazy větru, intenzívní bouřky, krupobití, přívalové srážky, vzestup hladin vodních
toků a podobně.
Náš úřad o tomto informuje Sbor dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří, Technické služby Kynšperk nad Ohří, Policii ČR OO Kynšperk nad Ohří, případně též Český rybářský svaz a jiné organizace.
Občané se s těmito zprávami mohou seznámit na úřední desce městského úřadu, kam jsou vyvěšovány ihned
po obdržení. Zprávy jsou též zveřejňovány na elektronické úřední desce na www.kysperk.cz. Věnujte, prosím,
těmto zprávám pozornost. V upozornění či výstraze je vždy uvedena jeho platnost (od kdy, do kdy), na jaký
jev a kterých krajů a oblastí se týká.
Jana Marešová
správní a sociální odbor

Novela obecně závazné vyhlášky o odpadech

Ode dne 1.1.2007 platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
a systém nakládání se stavebním odpadem.
Jedinou změnou oproti předchozí vyhlášce 3/2005 je
navýšení počtu stanovišť nádob na separovaný odpad, stanovený přílohou č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2006.

Nově zřízená stanoviště jsou:

- ulice U Pivovaru (na opačném konci ulice, u točny),
- ulice Školní (u pekařství TRITIA),
- parčík na křižovatce ulic Pionýrské a Pochlovické.

Vladimír Kodýdek
majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Setkání seniorů v Himmelkronu

Poslední akce partnerských obcí v roce 2006
V sobotu 21. října 2006 se uskutečnila poslední akce Himmelkronu a Kynšperku nad Ohří v roce 2006.
Tentokrát se setkali senioři obou partnerských obcí v Himmelkronu. Jsem ráda, že jsem spolu s našimi občany mohla do
Himmelkronu vyjet. První zastávka naší třicetičlenné skupiny
byla u pramene řeky Ohře. Někteří zde byli poprvé v životě. Ti
odvážní se mohli dokonce osvěžit čistou ledovou vodou.
Samotné setkání začalo ve 14.00 hodin odpoledne v tenisové hale, ve které se sešlo více než sto účastníků. Poděkování
patří himmelkronským radním, kteří takováto setkání pro své
starší občany pořádají. Nezapomínají na to, že tito lidé už kus
svého života prožili, svou sílu a čas vynaložili ve prospěch
své obce, pro své děti i pro rozvoj své země. A vědí, jak jim
poděkovat, jak si připomenout to, že si jejich odvedené práce
váží, jak ukázat, že i nyní, ve chvílích, kdy je provázejí strasti
a nemoci, se mohou společně s nimi radovat a těšit z přítomnosti. Příkladné je i to, že vážnost tohoto setkání potvrdili svou přítomností všichni radní. Prostě je to pro ně
samozřejmé.
Himmekronští připravili kulturní program, který probíhal v duchu folklorních písní a básní. Skupina himmelkronských tanečnic spolu s Kynšperskými předvedla, že i ti starší se dokáží radovat, zatancovat si a pobavit se.
Nechybělo ani bohaté pohoštění, káva a typický ovocný nebo tvarohový koláč.
Odjížděli jsme veselí, plni dojmů a přání: abychom se i u nás v Kynšperku takto setkali a stejně dobře se
postarali o naše hosty.
Přátelé z Himmelkronu, srdečně děkujeme a těšíme se na další akce v roce 2007!
Štěpánka Neubergová
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Pronájmy – prodeje nemovitostí

- byt v domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici čp. 501 o velikosti 1+1.
Nájemné stanoveno ve výši min. 60,- Kč/m2. Nájemní smlouva na dobu neurčitou.
- 2 malometrážní podkrovní byty s balkonem v ulici J. K. Tyla čp. 882 o velikosti 2 + kk.
Nájemné stanoveno ve výši min. 60,- Kč/m2. Nájemní smlouva na dobu určitou.

Pronájem nebytového prostoru

Pokud máte zájem podnikat v našem městě a nemáte vhodné prostory, Město pro Vás má nabídku
nebytového prostoru do nájmu v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk nad Ohří. Je možné si pronajmout celý objekt nebo jednotlivá podlaží. Přízemí objektu o výměře cca 257 m2 bylo provozováno jako
obchod a je k této činnosti přizpůsobeno. Druhé nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2 by bylo vhodné
využívat jako kanceláře.
Podmínky pronájmu jsou:
• 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

Prodej nemovitostí

Prázdný objekt bývalé zvláštní školy se nachází v tiché lokalitě uprostřed rodinných domků, a přestože
k domu patří i pozemek využitelný pro budoucí obyvatele domu jako místo odpočinku a relaxace, zůstává
mimo pozornost vážných zájemců. Dům svým dispozičním řešením vybízí spíše k přestavbě na více bytových jednotek, ale jinému nápadu na možné využití se meze nekladou. Objekt se nachází v Dolních Pochlovicích v Pionýrské ulici, nabízí se včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382
m2 a pozemku parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1256 m2. Dům je dvoupatrový, podsklepený, napojený na
inženýrské sítě kromě kanalizace, půda je vhodná pro vestavbu další bytové jednotky. K domu náleží velká
zahrada. Prodej bude uskutečněn za smluvní cenu. Jedná o objekt v dobrém technickém stavu s rozlehlým
pozemkem, proto stanovila Rada města nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 500 000,- Kč.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Zaměﬆnanci Měﬆského úřadu Kynšperk nad Ohří
přejí všem občanům měﬆa
do nového roku
hodně zdraví, štěﬆí a spokojenoﬆi.

Pf 2007

Z MĚSTA
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Poděkování

Děkuji starostovi panu Bolvarimu a tajemníkovi panu Růžičkovi za kladné vyřízení žádosti o změně jízdy
odpoledního autobusu. Nevěřil jsem v kladné porozumění potíží okolo dopravy dětí ze Základní školy v Kynšperku nad Ohří, zvláště, když záleželo na rozhodnutí
dopravce.
Proto chci tímto poděkovat výše uvedeným představitelům Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří
a pochopitelně i vyřizujícímu zástupci dopravního
podniku.
Rudolf Kardoš
Zlatá

Pozvání bývalých
zaměstnanců školy
se v adventním čase
stalo již tradicí.

PLASTOVÁ OKNA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ

www.idealfenster.cz

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

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

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

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

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 22%

ŠKOLSTVÍ
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Výrazný talent
Jmenuje se Pavla Čapková
a získala mimořádné ocenění
v Brně za své pěvecké vystoupení. Bydlí v Kynšperku nad
Ohří a chodí do páté třídy
Základní školy. Položila jsem
jí několik otázek, na které
velice ochotně odpovídala.
Jak dlouho se věnuješ zpěvu?
Chodím asi tři roky do Základní umělecké školy na
hodiny zpěvu. Čtvrtým rokem se věnuji hře na akordeon a na klavír.
Jak často navštěvuješ ZUŠ?
Na hodiny zpěvu chodím k paní Erice Kutišové 1x týdně.
Na klavír k paní Aleně Pavlasové a na akordeon k paní
Zdeňce Karbulové, obojí také vždy jednu hodinu týdně.
Co máš raději?
To se nedá poměřit, mám ráda muziku i zpěv.
Máš sourozence?
Ano, staršího brášku Martina a mladší sestřičku
Jitušku.

A co škola, jaké máš známky?
Do školy chodím ráda. Mám samé jedničky, akorát
z angličtiny mi vychází 1-2.
Čím by jsi chtěla být, až budeš velká?
Zatím ještě nevím, ale možná učitelka v mateřské
škole. Nebo pokud by to šlo, ráda bych se věnovala
zpěvu. Holky říkaly, že bych byla dobrá herečka.
Jaké máš záliby, pokud ti na ně zbude čas?
Určitě ráda zpívám, čtu a jezdím na kole.
Jak jsi se dostala až do Brna?
Nejdříve jsem se zúčastnila pěvecké soutěže Kynšperská tamburínka, kde jsem zvítězila (psali jsme v listopadovém zpravodaji, pozn. red.). Poté jsem postoupila
na Ostrovskou veverku, kde jsem obsadila druhé místo
v kategorii 6 – 10 let a získala postup do celostátního
kola hudební soutěžní přehlídky „Brána 2006“, které
se konalo v Brně. V Brně jsem získala Mimořádné ocenění za výrazný talent.
Co na závěr? Popřát Pavlínce mnoho hudebních i pěveckých úspěchů do dalších let.
(Joyce)

Zpívání u stromu

První adventní neděli jsme oslavili společně na zpívání u vánočního stromu. Ten večer se rozsvítily stromy na náměstích,
adventní věnce a světýlka v oknech. Snad se rozsvítila světýlka i v lidských srdcích.

ŠKOLSTVÍ
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Ve čtvrtek 16. listopadu 2006 proběhl na 2.
stupni a ve speciálních
třídách Den evropské
kultury. Každá třída
představovala
jeden
evropský stát. Ten si
vylosovali zástupci žáků
na žákovském parlamentu. Úkolem bylo
najít co nejvíce charakteristických znaků o dané
zemi a tu pak představit
dalším třídám. Každá
třída se svého úkolu
zhostila jinak. Všem se
to velmi povedlo. Neobvyklý den se líbil nejen
žákům, vyučujícím, ale i
několika málo rodičům,
kteří se přišli podívat. V
čase a prostoru jsme se
přesunuli do dob dávno
minulých. Potkali jsme
řecké bohyně, španělského toreadora, princeznu, mnoho známých
osobností, zazpívala nám
švédská skupina ABBA,
přepadli nás Vikingové,
navštívili jsme Stonehenge a mnoho zajímavých míst. Projekt byl
pro žáky velice zajímavý
a poučný.
(Joyce)

Cestujeme po Evropě

ŠKOLSTVÍ

Mikulášská nadílka
a čertovský rej

Předvánoční nadílka začíná 5. prosince, kdy se
hodným dětem nadělují dárky a ty zlobivé dostanou
v pytli uhlí. I v kynšperské škole se nadělovalo. Mávnutím kouzelného proutku se deváťáci proměnili ve
známé bytosti. Zvuky zvonečků a řetězů doprovázely
Mikuláše, čerty a anděly na Základní škole. Ve třídách
se nadělovalo, zpívalo, chválilo, ale i káralo. V každé
třídě podle zásluh. Každý se zhostil své role a všichni
si to moc užili. Jako každoročně se šlo nadělovat do
školky k Pivovaru. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří si připravili úžasné kostýmy a připomněli dětem předvánoční čas.
V odpoledních hodinách Mikulášská nadílka
pokračovala na Základní škole pro všechny děti
z města. Základní škola, Střední odborné učiliště
a Baby club připravily společně program s hudbou
a tancem v tělocvičně ZŠ. Pozvání přilákalo stovku
dětí, které přednášely básničky, zpívaly písničky a zatančily si Čertovský rej. Těšíme se na další spolupráci
a brzké setkání. Třeba na Dětském karnevalu. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a Pavlu
Režovi za skvělé ozvučení.
(Joyce)
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Spolupráce dětí pokračuje

Srdečné předvánoční setkání dětí z Dětského domova v Horním Slavkově a Základní školy v Kynšperku nad
Ohří zanechá krásné vzpomínky na společné chvíle. V úterý 12. prosince přijaly pozvání děti z Dětského domova
a navštívily naši školu. Adventní čas připomněl všem ozdobený stromeček, pod kterým našly děti vánoční dárky,
které pro ně připravili učitelé a žáci naší školy, ale také jejich rodiče. Společně si všichni zatančili a navzájem se
představili ve různých vystoupeních. Ukázky orientálního tance, aerobiku, gymnastiky a tanečního vystoupení sblížily všechny přítomné. Vánoční náladu umocnil zpěv známých koled a vánočních písní za hudebního doprovodu
rodiny Krapfovy. Pro děti bylo připraveno pohoštění, o které se postaraly šikovné paní kuchařky. Předvánoční
setkání bylo zakončeno velkou diskotékou. Každé z dětí si odneslo nejen dárek, ale také vzpomínku na společné
setkání, které končilo slzavým loučením. Všichni se těšíme na příští návštěvu.
(Joyce)

Děti dětem

Tak jako každý rok i letos se v pondělí 18. 12. 2006 zúčastnily zástupkyně Základní školy v Kynšperku nad
Ohří besídky dětí Dětského domova Horní Slavkov. Na této akci předaly Mgr. Štěpánka Neubergová a p. Jana
Tomsová řediteli Mgr. Vidoru Mandelíkovi ﬁnanční částku 11. 400,- Kč, která byla vybrána na akci Děti dětem,
pořádané Základní školou v Kynšperku nad Ohří.

Upřímné poděkování patří:

- dětem a vyučujícím, kteří
vyráběli, pekli, zdobili a prodávali,
- rodičům a přátelům školy
a pedagogům, kteří akci ﬁnančně
podpořili.
Těší nás, že i v takové neosobní době mnozí lidé nejsou
k druhým lhostejní. Vám všem dík,
šťastné vykročení do roku 2007
a hodně pevného zdraví
žáci a pedagogové základní školy

SOUTĚŽ
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Nová soutěž pro Kynšperáky a nejen pro ně!
„Šumné město Kynšperk nad Ohří“
Milí Kynšperáci,
po soutěži o rodině Hass a jejich majetku, Ejhle Kynšperk jsem si pro vás vymyslela trošku jiné pojetí
soutěže. Žijeme v době komerční, ze všech stran na nás silným tlakem doléhá vliv reklam na cokoliv. Pojďte
nyní vy, vytvořit na všechny ty, co město Kynšperk nad Ohří neznají, takový reklamní tlak a upoutejte jejich
pozornost a přilákejte je do města. Pokud jste jen trošku hraví, máte-li své město rádi a jste malinko výtvarně
či jinak nadaní, pojďte do toho. Budu se těšit na celoroční spolupráci.

Základní informace pro začátek:
Soutěž potrvá celý rok 2007.
Budete skládat puzzle, každý měsíc vyjde ve Zpravodaji jeden až dva díly s úkolem.
Nechte se inspirovat a vytvořte vlastní reklamní slogan na určené téma.
Vytvořte reklamu v podobě plakátu, koláže, plastiky, atd.
Mohou soutěžit jednotlivci, rodiny, týmy či skupiny.
Na konci soutěže odevzdáte složené puzzle se splněnými úkoly.
Vaše dílka budou vystavena v některých z prostor MKS.

Kateřina Štochlová

ZUŠ
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Vánoční koncerty

Žáci ZUŠ Kynšperk n.O. svými
vánočními koncerty v DD Pochlovice, DPS Kynšperk, pro „Svaz
invalidů“, v ZUŠ i v evangelickém
kostele zpříjemnili posluchačům
předvánoční chvíle.
Přeji všem žákům i učitelům
naší školy v novém roce mnoho
dalších úspěchů nejen v jejich
práci, ale i v osobním životě.

Pozvánka
Srdečně zveme naše spoluobčany na
„Novoroční koncert“ Mládežnického dechového orchestru
Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří,
který se uskuteční 13. 1. 2007 v 17.00 hod. v sále kina MKS.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

SOŠ
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Kadeřnická soutěž

V listopadu se konala v místním Odborném učilišti
kadeřnická soutěž pro studenty v oboru kadeřník – kadeřnice. Soutěží prošli ti, kteří jsou ve třetím ročníku a splňují
jednu z praktických závěrečných zkoušek odborné dovednosti.
Jejich fantazie nezná meze, účesy byly úžasné, jak
v podobě pánského střihu, tak i několika dámských barevných výtvorů. A jak to dopadlo?

V pánské kategorii se umístily:
1. místo
2. místo
3. místo

Michaela Malecká
Jaroslava Beranová
Monika Orságová

V dámské kategorii se umístily:
1. místo
2. místo
3. místo

Jaroslava Beranová
Michaela Malecká
Martina Kardošová

V celkovém hodnocení získaly:
1. místo
2. místo
3. místo

Michaela Malecká
Jaroslava Beranová
Martina Kardošová

(Joyce)

Den otevřených dveří

Opět po roce nám připravila Střední odborná škola
v Kynšperku nad Ohří skvělou podívanou. V jídelně
byly vystaveny samé dobroty, které připravili studenti
v oboru cukrář, kuchař – číšník, servírka. Příjemná
obsluha nabízela menu z pestrého jídelníčku a kouzelné nápoje. V tělocvičně školy se nabízely k prodeji výrobky, které zde samozřejmě nemohly chybět.
Výrobky ze dřeva. Obor truhlář má v Kynšperku dlouholetou tradici. Také jsme měli možnost využít služeb

v oboru kadeřník a kosmetička. Své zboží nabízel stánek
oboru prodavač smíšeného zboží a své zastoupení měl
stánek z internátu s usměvavými vychovatelkami, které
nabízely různé, ručně vyrobené dekorace.
Vše mělo nádech předvánoční atmosféry. Děkujeme všem, kteří pro nás připravili tento skvělý den.
(Joyce)

SOŠ
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Vzpomínka na krásný a poučný den

Ve čtvrtek 16.11.2006 jsme jeli s našimi učiteli
odborných předmětů paní Vaďurovou a panem Grafnetterem na exkurzi do Karlových Varů do sklářského
podniku MOSER. Sice se učíme na oboru aranžérka,
ale v předmětu zbožíznalství se máme seznámit s výrobky ze skla a jejich výrobou.
V uvedený den jsme se ráno sešli na vlakovém
nádraží v Sokolově a společně se vydali do již zmíněného podniku. Byli jsme prvními návštěvníky. Při
prohlídce podniku jsme měly některé možnost si zkusit
jaké to je, foukat sklo. Zjistili jsme, že tato práce je
velice náročná na dech a také tam u pecí měli hrozné
horko. Mrzelo nás, že jsme si nemohli odnést naše
umělecká díla. Prohlídka trvala přibližně hodinu. Pak
jsme se podívali do muzea, kde nám promítli ﬁlm, jak
se brousí sklo a jiné způsoby jeho zušlechtění. V muzeu jsme měli možnost vidět celou kolekci výrobků, které se
zde vyráběly a vyrábí. I v místním obchůdku se bylo na co koukat, ale ty ceny!!!
Po exkurzi jsme šli do supermarketu INTERSPAR, kde nám pan učitel zadal mnoho úkolů, které jsme museli
splnit. Měli jsme například za úkol porovnat interiéry obchodů, způsob aranžování zboží nebo nakreslit logo vybraného prodejce. Úkoly byly zaměřeny na naše předměty propagace, aranžování, písmo a odborné kreslení. Samozřejmě, že jsme si navzájem pomáhali. Po splnění náročných úkolů jsme se posilnili v občerstvení a po nabrání sil
jsme se vrátili na vlakové nádraží a jeli zpět do Sokolova.
A jaké jsou naše pocity? Velmi se nám tato exkurze líbila a chtěli bychom poděkovat našim vyučujícím za
trpělivost s námi. Těšíme se na další.
Za 2. ročník oboru aranžér
Klára Kováčová

PŘÍSPĚVEK
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Vážení kynšperští občané,

dovolte mi, abych vám poděkovala za to, že jste mě podpořili svými podpisy, abych já a dalších 18
kandidátů mohlo vůbec kandidovat v komunálních volbách v říjnu 2006. Současně děkuji i vám všem,
kteří jste mně a celému Sdružení nezávislých kandidátů dali své hlasy ve volbách. Díky vám jsme získali
3 zástupce do zastupitelstva města. Velmi si toho vážíme a jsme vám tím zavázáni.
Neumím slibovat, neumím lhát, nelíbí se mi věci, se kterými nemohu souhlasit, protože jsem přesvědčena, že nejsou správné, chci však poctivě pracovat a svou prací tak pomáhat rozvíjet město Kynšperk
nad Ohří. Neumím se ani chvástat a chválit, nestojí za mnou žádná silná politická strana. O to víc si cením
vaší podpory ve volbách. Díky vašim hlasům, vážení kynšperští, mohu již čtvrté volební období pracovat
v zastupitelstvu města. Budu se i nadále snažit prosazovat to, co je pro město a hlavně pro vás kynšperské
občany prospěšné. To hlavní totiž nejsou chodníky a budovy, ale jste to vy, lidé, a mezilidské vztahy, které
jsou ve městě rozvíjeny.
Několikrát jsem byla napadena, že nemám svou vizi. Budete se možná divit, ale já ji mám. Mou vizí je
spokojený kynšperák, hrdý na své město a na své zastupitele, slušný, svědomitý, ochotný a poctivý úředník, který je tu pro občana a jeho potřeby, pro všechny pak stejná pravidla, která platí jak pro kamarády,
příbuzné, známé, tak pro všechny ostatní občany a to hlavní, my zastupitelé a představitelé města bychom
neměli prosazovat za každou cenu svůj názor, ale měli bychom umět lidem naslouchat, zamyslet se nad
jejich nápady, připomínkami a kritikou, protože v tom tkví podstata demokracie.
Jsem ráda, že v mnohém se naše předvolební programy shodují, a tak se s radostí těším na dokončení
stavby kabin pro fotbalisty, na vybudování volejbalových kurtů pro volejbalisty a skateparku pro mládež,
na rekonstrukci školní jídelny, na opravy a údržbu budov školských zařízení, podporu aktivit pro rozvoj
pracovních příležitostí, výstavbu nových bytových domů, výstavbu kanalizační sítě v Dolních Pochlovicích, vybudování nových zahrádek, ﬁnanční a věcnou podporu sportovních akcí, podíl na opravách
a provozních výdajích majetku TJ …
No řekněte, není to krásná představa? A nedejte se odradit, neboť ten, kdo to slíbil, by své sliby měl
plnit, protože jste to právě vy, naši voliči, kteří o tom za další čtyři roky můžete rozhodnout.
Vážení Kynšperští, přeji vám všem šťastný a spokojený rok 2007 a stále lepší a krásnější Kynšperk
a spokojený život v něm.
Štěpánka Neubergová, zastupitelka města

P. S.:
Pane Valachu,
i když Vás neznám, chci Vám odpovědět na Váš článek. Promiňte mi, že jsem byla tak troufalá a dovolila jsem si se svými 389 hlasy získanými ve volbách stoupnout do čela seskupení, se kterým jsem do
voleb šla a které získalo ve volbách 14 626 hlasů oproti vítězné koalici s ODS, která získala 13 882 hlasů,
a to jsem vynechala hlas lídra KSČM p. Ing. J. Barona, který ještě v pondělí seděl na schůzce dnes už
opozice a ve středu na základě telefonického hovoru s komunisty, za které kandidoval, sdělil, že podpoří
p. Bolvariho (ani nedokázal přijít a říct nám to do očí).
Je zvláštní, že mě odsuzujete, aniž byste mě znal a věděl, co se odehrávalo v zákulisí před samotnou
volbou starosty. Já, na rozdíl od Vás, jsem čtyři roky v radě města byla, a tak mi dovolte mít svůj vlastní
názor a pohled na věc. Protože jsem od samého začátku voleb v říjnu 2006 stála na straně těch, kteří mě
oslovili a chtěli se mnou spolupracovat, nedokázala bych se postavit na stranu druhou, byť za nabízené
místo místostarostky. Víte pane Valachu, nejsem velký bojovník, ale sázím na charakter, čest a pracovitost. A tento postoj se za žádnou cenu koupit nedá.
Možná také nemáte rád změny, neboť podobný článek vyšel již před osmi lety, kdy do funkce starosty
nově nastupoval p. Bolvari. Ani tam se Vám to nelíbilo. Snad to tedy stačí na moji obhajobu.
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LAN párty

Dne 1. - 3. prosince se uskutečnila v naší malé klubovně LAN párty (neboli druh síťového připojení počítačů). V pátek kolem 17:00 se začaly stěhovat počítačové
komponenty z celého našeho městečka. Bylo jich dohromady celých 5. I přes tuto velkou účast jsme prohlásili
tuto akci za velice úspěšnou. Byla to totiž jenom zkouška,
tudíž se zúčastnili pouze členové našeho střediska.
Takže v pátek k večeru jsme zprovoznili síť a pak
jsme hned zasedli za klávesnice. Do pěti hodin ráno jsme
nevěděli o okolním reálném světě. Když jsme se dopoledne probrali z dlouhého spánku (4 hodiny), tak následovala krátká snídaně u počítačů a začalo to nanovo. Nabít,
zamířit, pal, uhnout, utíkat, brečet, nadávat …
V sobotu přišlo nejvíce externistů, kteří chtěli změřit
své síly s našimi silami v jednotlivých hrách. Hráli jsme: Call of Dutty 2, Queka 3: Arena, Pán prstenů: Bitva o středozem, Flatout 2 a další. Postupně jsme se na 5 počítačích střídali. Postupem času se ale znova klubovna vylidnila
a náš tým zůstal zase sám. Měření sil probíhalo mezi týmem do ranních hodin a pak se náš organismus začal hlásit
o právo na pětihodinový spánek. Po probuzení se zase rozběhly počítače, ale jenom do 12:00. Pak probíhal úklid
doprovázený smutným loučením. Postupně se osazenstvo rozjíždělo do svých chatrčí.
Tato akce proběhla úspěšně a po Novém roce bychom chtěli zorganizovat pokračování s větším počtem počítačů. K závěru moc děkujeme naší technické podpoře: Martinu Otajovičovi. A tímto s ním počítáme i na další
ročník.
Stvořili: Hodinář a Žabák
www.lipakynsperk.wz.cz

Skautské vánoční trhy

Vánoční trhy se letos konaly 24. a 25. listopadu
v parku u kostela. Prodávali jsme pěkné, námi vyro-

bené výrobky a v pátek jsme měli připravené hry pro
nejmenší. Na prodej byly košíky, květináče, adventní
věnce, hrnečky, náušnice, perníčky a karamelová
lízátka, přáníčka a drátkované svíčky. Všechny výrobky
byly povedené a lidé to ocenili, zbylo nám toho velmi
málo a výdělek byl slušný.
Děkuji všem, kdo se na trzích podíleli.
Chechty
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Kynšperský pohár v ledním hokeji

V pátek 1. prosince 2006 byl zahájen jubilejní, 10. ročník Kynšperského poháru v ledním hokeji. Letos opět, stejně jako
v loňském roce, za účasti 3 mužstev. HC Kynšperk nad Ohří, HC Splav Libavské Údolí a HC Nebanice.
V zahajovacím utkání porazily Nebanice Kynšperk nad Ohří 8:4, po třetinách 1:1, 5:0 a 2:3. Branky: Schimmer 3,
Zuman 3, Sobotka, Tomaško - Havel, Kronika, Mrva, Ondráček. Vyhodnocení hráči: Voska, Zuman - Ondráček, Bárta.
Kynšperští se ujali vedení již v 5. minutě Havlem, Nebaničtí vyrovnali v 11. minutě. O výsledku utkání rozhodla 2. třetina,
kde hlavně zásluhou Schimmera Nebaničtí strhli vedení na svojí stranu. Kynšperk ani vítězstvím ve 3. třetině nedokázal
odvrátit nepříznivý stav.
V dalším utkání se 8. prosince střetl loňský vítěz poháru Libavské Údolí s Nebanicemi. Libavské Údolí zvítězilo těsně
5:4, po třetinách 0:1, 1:2 a 4:1. V 6. minutě se Nebanice ujaly vedení. Libavské Údolí vyrovnalo na začátku 2. třetiny.
Potom se dařilo střelecky Nebanicím, které vedly ještě na začátku 3. třetiny 3:1. Zásluhou hlavně Bobčíka, který nastřílel 4
branky, se Libavskému Údolí podařilo otočit skóre. Napřed vyrovnalo na 3:3, potom se Nebanice ujaly vedení 4:3 a nakonec
poslední 2 branky vstřelilo Libavské Údolí. Nejlepšími hráči utkání byli: Hanek, Bobčík – Vozka, Sobotka.

Tabulka:

Nebanice
2 1 0 1 12 : 9 2
Libavské Údolí
1 1 0 0 5: 4 2
Kynšperk nad Ohří 1 0 0 1 4 : 8 0

Nejlepší střelci: 4 - Bobčík (Libavské Údolí), Zuman
(Nebanice), 3 - Schimmer (Nebanice), 2 - Tomaško
(Nebanice) Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo
J. Čámský

Kynšperští hokejisté v nových dresech, které získali od města.

✂
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Pozvánka na včelařský ples

Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá v sobotu 27.1.2007 od 20,00 do 3,00 hod. v Zámecké
restauraci v Kacéřově 25. včelařský reprezentační ples, na kterém bude hrát krojovaná hudba „Horalka Domažlice“.
Vstupné 90,- a 80,- Kč. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno, taktéž doprava autobusem tam a zpět.
Předprodej vstupenek u pana Jiřího Štamberga, Nádražní 555, Kynšperk nad Ohří, telefon: 352 683 498,
mobil: 737 854 539.
Srdečně zve ZO ČSV Kynšperk nad Ohří

Veselé bruslení v dobách „dávných“.
(foto: Karel Plánka)

✂

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



Poukázka

pouk je v hodnotě 10,-Kč
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Zpráva z halových závodů

Dne 9. prosince 2006 proběhly halové
závody v Kožlanech. ZŠ Kynšperk nad Ohří
a MO ČRS Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Nikola Nejedlá, Filip
Nejedlý, Vladimír Kazilovský a Vladimír
Jurygáček. Konkurence byla opět velmi silná,
ale obstáli jsme. Naši závodníci zvyšují svojí

výkonnost každým závodem.
Celkově se přihlásilo 40 dětí. Kategorie starších žákyň se spojila s kategorií starších žáků.
V této kategorii bylo 21 dětí, ve které Nikola
Nejedlá obsadila 5. místo a Vladimír Jurygáček byl
čtvrtý. V kategorii mladších žáků ze šestnácti byl
Filip Nejedlý šestý a Vladimír Kazilovský sedmý.
Naše družstvo svými výsledky obsadilo čtvrté
místo z deseti přihlášených. Získalo za to diplom,
který bude opět uložen v síni tradic ZŠ Kynšperk
nad Ohří. Děti si tentokrát musely dopravu hradit
sami, jen aby mohly reprezentovat.
O to větší radost měly ze 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

Zprávy z TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Dne 20. listopadu 2006 se uskutečnila valná hromada TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří v zasedací místnosti Panského domu, za přítomnosti představitelů města, včetně starosty pana Bolvariho. Hlavními body byla činnost jednotlivých oddílů a hospodaření TJ. Byl zvolen nový výkonný
výbor ve složení pan Štrunc, paní Milfaitová, pan Gregor, pan Rohlík a pan Bělunek. Po ukončení
valné hromady se uskutečnila volba nového předsedy. Výkonný výbor jednohlasně zvolil předsedou TJ pana Štrunce.
Nově zvolený výkonný výbor TJ se sešel ke své první schůzce dne 23. listopadu 2006. Výbor
zhodnotil kladně účast delegátů na valné hromadě TJ a stanovil si první úkoly. Hlavním úkolem je
dokončení výstavby kabin na fotbalovém hřišti – ve spolupráci s Městským úřadem v Kynšperku
nad Ohří – termín dokončení k 31. březnu 2007.
J. Gregor
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Volejbalové okénko
Soutěže:
ŽENY:
Po podzimní části okresního přeboru skončilo družstvo ,,A“ na 6.místě a družstvo ,,B“ na čtvrtém místě.
ŽÁKYNĚ ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK:
Soutěže jsou v plném proudu. Prvního rozřazovacího kola se zúčastnilo 12 družstev. Podle výsledků tohoto
kola byla družstva rozdělena do tří tříd. Jediná prohra zařadila naše děvčata do II. třídy. Hned v 1.kole si naše hráčky
třemi výhrami zajistily postup do první třídy, kde se i v dalším turnaji udržely. Celkově jsou na 3. místě. Tabulku
vedou Karlovy Vary.
KADETKY ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK
Stejně dobře si vedou děvčata v soutěži kadetek, kde si drží pěkné 2. místo. Děvčata trénují dvakrát týdně pod
vedením paní Milfaitové a paní Smrčkové.
PŘÍPRAVKA
Koncem září jsme provedli nábor chlapců a děvčat ze 3.- 4. tříd, přihlásilo se málo zájemců, takže se přibraly
děti i z 5.- 6. tříd. Trenérkami jsou paní Reinholdová a slečna Brabencová.
TRÉNINKY
PONDĚLÍ : 15.00 - 16.30 hod
STŘEDA : 14.30 - 16.30 hod

STÁLE PŘIBÍRÁME DĚVČATA A CHLAPCE ZE 3. – 6. TŘÍD.
PŘIJĎTE MEZI NÁS V TYTO UVEDENÉ DNY DO SPORTOVNÍ HALY
Za oddíl volejbalu Y.Milfaitová

Mnoho štěstí,zdraví a spokojenosti
v NOVÉM ROCE všem příznivcům volejbalu
i ostatním lidičkám v našem městě
přejí volejbalistky
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Tři medaile z Lubů je málo

Třetí „bodovák“ mladších žáků uspořádali v Lubech. Slušná účast dvaceti chlapců a poloviční počet
děvčat je potěšitelná, zarážející je skutečnost, že z Karlovarského okresu nepřijel jediný zástupce! Soutěž
chlapců měla nesrovnatelně kvalitnější úroveň.
Účast našich žáků skončila tentokrát zklamáním. Ani jeden z našich hráčů neobhájil své nasazení.
Pravdou je, že není každý den posvícení, ale způsob, jakým naši kluci tentokrát bojovali o umístění, byl
až na výjimky nevýrazný. Soupeři byli daleko aktivnější, předčili naše hráče rychlostí a důrazem. Jediné
tři medaile získal Rohlík. Vyhrál tentokrát čtyřhru s domácím Skálou, ale ve ﬁnále dvouhry od něj dostal
krutou lekci. Lapčák, Košata, už minulou sezónu vozili medaile, postup mezi osm úspěchem není. Beck
a Rustler nedokázali postoupit z kvaliﬁkační skupiny, vloni se jim to už dařilo.
O.Volf

Nahlédli mezi nejlepší

Sváteční říjnový den využili starší žáci k cestě na celostátní bodovací turnaj v Mostu. Tři naši zástupci
si mohli poměřit své umění s předními hráči naší republiky.
Výsledek dopadl podle očekávání. Díru do světa naši hráči sice neudělali, ale ani se mezi sto padesáti
zdatnými soupeři neztratili. Poznali nové tváře, nové prostředí a věřme, že hlavně okoukli umění těch
nejlepších. Zkušenosti se jistě budou hodit, vždyť např. Jarda Rauscher startoval na podobném turnaji
prvně. Samotný pohyb v hale se šestnácti kvalitními stoly, vybavení hracího prostoru, vybavení soupeřů,
servis, či samotné boje před tribunou pro tisícovku diváků udělají na každého účastníka dojem. Srovnání
s podmínkami, které děcka znají, je zajímavé. Samotnou kapitolou je sledování hry těch nejlepších, kteří
bez výjimek hrají nejvyšší ligové soutěže dospělých.
Do hlavní soutěže bylo nutné postoupit v K.O. systému do čtvrtého kola. To zajistilo účast mezi nejlepšími dvaatřiceti hráči. Krbovi se podařilo postoupit do třetího kola, Rauscher se probil do druhého a probojoval se nejdále v soutěži útěchy. Rohlíkovi tentokrát nepřál los a dostal příliš těžké soupeře. Ve čtyřhře se
dostal Rauscher se svým partnerem do druhého kola.
Přesto, že se výrazně naši žáci neprosadili, účast na tomto turnaji měl svůj význam a není třeba považovat zájezd za ztracený čas.
O.Volf

Kynšperský turnaj ve stolním tenisu se vydařil

V neděli 12. listopadu pokračoval seriál bodovacích turnajů Karlovarského kraje další akcí, kterou řídící svaz
přidělil našemu oddílu. Sportovní hala byla tentokrát cílem starších žáků. Tradičně dobrá organizace, zajímavé ceny
a dobré sportovní vybavení přilákaly do Kynšperku nad Ohří rekordní účast. Čtyřicet hráčů z osmi oddílů kraje
svedlo o body tvrdé boje a zejména závěrečné souboje měly dobrou sportovní úroveň.
Také tentokrát se na úspěšném výsledku soutěže podíleli naši hráči i když tentokrát nejúspěšnější byli žáci
z Aše. Zvítězili ve třech ze čtyř soutěží. Dvouhru vyhrál podle očekávání Kovačič a Babková, spolu se stali vítězi
smíšené čtyřhry. Čtyřhru chlapců vyhráli po těžké bitvě domácí borci Krb spolu s Rohlíkem. Výborný výkon Rohlíka stačil tentokrát pouze na stříbrnou medaili. K bronzové chyběl Rauscherovi a Krbovi krůček. Čtvrtﬁnálové
umístění mladších žáků Košaty a Lapčáka jsou úspěchem. Rauscher si nakonec domů přinesl bronzovou medaili
za čtyřhru s Pozůstalem z Chebu. Velice cenné je páté místo lepšící se Terezy Oboňové ve dvouhře dívek. Ostatní
naši účastníci jsou ještě mladšími žáky a ve společnosti zkušenějších soupeřů se ještě výrazněji neprosadili. Určitě
získané poznatky využijí v dalším turnaji.
O.Volf
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Turnaj přípravek

V neděli 10. prosince 2006 se uskutečnil ve sportovní
hale turnaj fotbalových přípravek. Zúčastnilo se 5 mužstev TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, Spartak Horní Slavkov,
Union Cheb, SKP Sokolov a Olympie Březová

Výsledky domácího mužstva:

TJ Slavoj Kynšperk n/O. – SKP Sokolov
TJ Slavoj Kynšperk n/O. – FK Union Cheb
TJ Slavoj Kynšperk n/O. – Olympie Březová
TJ Slavoj Kynšperk n/O. – Spartak Horní Slavkov

4
2
5
1

:
:
:
:

3
2
2
8

Celkové pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Spartak Horní Slavkov
FK Union Cheb
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
SKP Sokolov
Olympie Březová

První tři mužstva obdržela ozdobné talíře a všechna mužstva dostala pamětní listy. Nejlepším hráčem a zároveň
střelcem se stal hráč Spartaku Horní Slavkov Dominik Hašek.
Tímto Vás zveme na turnaj žáků, který se koná 6. ledna 2007 a turnaj přípravek 20. ledna 2007 ve sportovní
hale v Kynšperku nad Ohří.
Sv. Gregorová vedoucí oddílu přípravky

Restaurace „U Sotolářů“ informuje.
Chcete si vychutnat svůj oběd či večeři v čistém a
zdravém prostředí?
Pak vězte, že od 1.1.2007 zahajujeme první
nekuřáckou restauraci v Kynšperku nad Ohří.
Po osmiletém provozu chceme dát prostor
vám, všem nekuřákům, a plně věříme, že to
oceníte jak vy, tak vaše děti.

Vaše restaurace „U Sotolářů“.
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Vánoční turnaj

Dne 23. prosince se po dvou letech uskutečnil tradiční Vánoční turnaj v malé
kopané, který organizoval pan Roman Bělunek. Za účasti deseti kvalitních mužstev
se hrálo ve dvou skupinách podle pravidel malé kopané. Z každé skupiny postupovala
první dvě mužstva.
Další zúčastněná mužstva: Realitní kancelář, Koza team, Cheb Victory, Věznice
Kynšperk, Šozda team a Rafani. Všem účastníkům turnaje a sponzorům děkuji.
Sponzoři: Výroba oken Kynšperk nad Ohří, restaurace Koruna pan Hrbáček a NIKO.
Bělas

^sponzor

Umístění mužstev:
Janzen
Baník Sokolov - dorost
Lisouni
Torpédo Bukovany

vítěz turnaje >

Silvestrovské utkání Sparta–Slavie

Silvestrovské utkání, které se konalo 31. prosince v 10:00 hod. na hřišti u tenisových kurtů, skončilo jednoznačnou výhrou pro Slavii 6 : 0.
(Joyce)
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Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
Věznice Kynšperk nad Ohří za pomoci člena poradního sboru ředitele věznice Ing. Pavla Andrejkieva, manažera území pro nestátní neziskové organizace v sociální oblasti v projektu Partnerství pro
budoucnost, který je realizován Karlovarským krajem, navázala spolupráci s nestátními neziskovými
organizacemi. Účelem spolupráce je vytvoření integrovaného projektu, jež byl podpořen ze Společného Regionálního Operačního Programu, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském
kraji.
V rámci smlouvy o spolupráci při realizaci projektu ﬁnancovaném na základě grantového schématu s obecně prospěšnou společností Carsbader Gate je od počátku listopadu 2006 realizováno pět
rekvaliﬁkačních kurzů: základy práce na PC.
Každého kurzu se zúčastní 12 odsouzených, kteří splňují podmínku trvalého pobytu v Karlovarském kraji, věku v rozmezí 18 – 26 let a psychologické způsobilosti pro vzdělávání v daném oboru.
Praktická i teoretická výuka je ﬁnancována z příslušného grantu Projekt Šance 3.
V příštím roce budou z tohoto grantu ﬁnancovány další dva rekvaliﬁkační kurzy v oboru malíř
– natěrač.
Absolventi rekvaliﬁkačních kurzů mohou být po propuštění z výkonu trestu ubytováni v Domu
na půli cesty, který provozuje Farní charita Karlovy Vary, kde je zajištěna pomoc ergoterapeuta a
psychologa, samozřejmostí je i poskytování právních služeb.
Navázali jsme též spolupráci s farní charitativní organizací Dům na půli cesty Armády spásy
v Karlových Varech při realizaci projektu Zpět na trh stavebních prací s možností pracovního zařazení osob po ukončení výkonu trestu. Díky spolupráci s Diecézní charitou Plzeň v rámci projektu Zpět
do práce mohou být odsouzení s trvalým pobytem v Chebu, kteří jsou aktuálně bez přístřeší, ubytováni v noclehárně Betlém a podílet se na pracích zprostředkovaných MÚ Cheb při úklidu či úpravě
zanedbaných ploch města Cheb. Z ﬁnanční odměny by si hradili ubytování a stravu.
Prostřednictvím Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary a Střední odborné školy stavební
Karlovy Vary v rámci projektu Zpět na trh stavebních prací II, který je spoluﬁnancován z evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu, je připraven rekvaliﬁkační kurz Zednické práce, který bude
realizován v březnu – květnu roku 2007 pro 5 – 12 odsouzených.
Současně probíhá jednání se Střední odbornou školou Kynšperk nad Ohří v oblasti poskytnutí
bezplatného vzdělávání odsouzených v rekvaliﬁkačních kurzech kuchař – číšník, práce na PC.
Vzdělávací aktivity ve věznici jsou zaměřeny na jejich praktickou využitelnost po propuštění
z VT. Vyplývá to ze snahy o následné bezproblémové začlenění těchto osob do civilního života,
s nímž souvisí i uplatnění na trhu práce a schopnost celkově vést soběstačný život.
Petr Bělíková
tisková mluvčí a asistentka ředitele Věznice Kynšperk nad Ohří

RŮZNÉ
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Vánoční Roháči

Ve čtvrtek 14. prosince 2006 se v kynšperském evangelickém kostele konal koncert legendární loketské kapely
Roháči. Zcela zaplněný kostel ani nedýchal nejen při více či méně známých koledách, ale ani při ukázkách z běžného repertoáru kapely. Roháčům prostředí krásně „sedlo“ a svými sladěnými vokály navodili v kostele tu správnou
předvánoční atmosféru.
Za pomoc, spolupráci a zapůjčení kostela děkujeme kynšperskému evangelickému sboru, zejména panu
Rudolfu Brahovi, Petru Brahovi a Víťovi Kučerovi.
Za MKS Hana Bašková

Vážení spoluobčané!

Děkujeme vám za podporu, kterou jste nám projevili svými hlasy ve volbách do zastupitelstva našeho města
a přejeme vám hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2007.
Vaší zásluhou, i přes značný počet kandidátů z ostatních seskupení a stran, jsme získali v devatenáctičlenném
zastupitelstvu 3 mandáty. Spolu s dalšími partnery jsme vytvořili desetičlennou koalici. V tomto složení mohlo dojít
k potřebné obnově vedení města. Přes ujišťování kandidáta za KSČM Ing. Barona, že souhlasí se záměry koalice,
přešel tři dny před ustanovujícím zasedáním zastupitelstva do seskupení ODS. Je to poprvé, kdy kandidát za naší
politickou stranu nedodržel slovo a volil „mísu čočovice“, čili osobní prospěch. Je to jeho osobní rozhodnutí, které
není (jak se někteří domnívají) strategií KSČM.
Přesto nebudeme rezignovat na prosazování záměrů z volebního programu. Naším krédem nadále zůstává
„Pracujeme pro občany“.
Výbor MO KSČM v Kynšperku nad Ohří

ROZHOVOR
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Získala titul Pečovatel/ka roku 2006
40 let s úsměvem a pohlazením pomáhala seniorům

V době, kdy nastupovala do Domova důchodců
v Kynšperku nad Ohří, fungoval pouze tzv. Zámeček,
na místě, kde dnes stojí nová budova byly skleníky,
které patřily místnímu zahradnictví.
Co se za tu dobu změnilo?
„Práce pečovatele se neustále vyvíjí. Dnešní technické vybavení se s tehdejší dobou nedá vůbec srovnat. V posledních letech se také výrazně mění přístup
k seniorovi jako ke klientovi. Péče je náročnější, neboť
se každému klientovi sestavuje tzv. individuální plán
péče, který se řídí evropskými standardy. S tím souvisí potřeba se v oboru pečovatele vzdělávat, což nám
dnešní zaměstnavatel umožňuje, a ač mám těsně před
důchodem, ráda se těchto seminářů účastním.“

Z 250 přihlášených pečovatelek získalo 31 čestné
uznání a 10 pečovatelek (z toho jeden pečovatel) získali
titul Pečovatel/ka roku 2006.
V Praze, dne 6. prosince 2006 na Novoměstské
radnici, bylo v pátém ročníku Pečovatel/ka roku slavnostně oceněno deset nejlepších pečovatelů České
republiky pod záštitou a za přítomnosti ministra práce
a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase.
Návrhy na ocenění práce pečovatelů mohli zasílat
klienti pečovatelských služeb, rodiny a přátelé klientů,
spolupracovníci a vedoucí pečovatelek/pečovatelů,
popřípadě i lidé z jejich okolí.
Paní Alena Riedlová pracuje v oboru pečovatelka
od svých 18 let. K této práci ji přivedl kladný vztah k seniorům. Do domova důchodců, který se nachází v místě
jejího bydliště, nastoupila před čtyřiceti lety. Od té doby
svého zaměstnavatele nezměnila, měnil se pouze název
organizace a ředitelé domova. Zažila jich osm.
Na nominaci ji přihlásili kolegové, kteří jsou přesvědčeni o tom, že si ocenění za 40 let práce, kterou
vykonávala s nasazením, zasloužila. Vždy jednala ohleduplně, laskavě a s úsměvem. Nejvíce jí charakterizuje
její dobrá nálada a optimismus, i když jí nebylo zrovna
do zpěvu. Nikdy jí nedělalo potíže přizpůsobovat se
a zavádět nové poznatky do praxe, ale také je to člověk,
který umí o své práci přemýšlet a nebojí se říci svůj
názor.

Byla jste v situaci, která pro vás byla tak těžká, že jste
chtěla práci pečovatelky opustit?
„Práce pečovatelky je jak psychicky tak i fyzicky
velmi náročná, vyžaduje trpělivost, ohleduplnost, toleranci, schopnost vcítit se do situace a potřeb klienta.
Byla jsem v situaci, kdy mi tragicky zemřel syn, v té
době jsem tuto práci chtěla opustit.“
Práce s lidmi, kteří vyžadují energii druhých je vysilující, Kde čerpáte novou energii?
„Nejvíce mi pomáhala práce na zahrádce, na čerstvém vzduchu, pěstovala jsem různé kytky, měly jsme
tam malé posezení. Zahrádku jsme měly za domem, kde
bydlí také moje tělesně postižená dcera. Byla to relaxace také pro ni. Bohužel jsme o ni přišly díky rekonstrukci přístupových cest k židovskému hřbitovu. Ráda
čtu dobrou literaturu a cestopisné knihy. Celý život mě
fascinuje egyptská civilizace. Chtěla bych si ještě splnit
sen a do Egypta se podívat.
Jak jste přijala informaci o své nominaci?
„Dozvěděla jsem se to až ve chvíli, kdy kolegové
potřebovali moji fotograﬁi a nějaké další osobní údaje,
také jsem měla poslat odpovědi na několik otázek, týkající se mé práce.Nevěřila jsem, že bych mohla být mezi
vyhlášenými. Také jsme to v práci nikomu neříkali. Pak
jsem dostala pozvánku, ale brala jsem to jako příjemný
výlet do Prahy. Ale když jsem měla rezervované místo
v první řadě, začala jsem být nervózní.
(Když zaznělo jméno paní Aleny a jeden z důvodů
nominace a to 40 let v oboru, v sále to jen zahučelo
uznáním. pozn.kolegyně, která ji doprovázela)

ROZHOVOR
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Jaký jste měla z toho pocit?
„To víte, že mě to potěšilo. Dostali jsme také drobné
dárečky. Gratulace atd.. Pak nastal takový zmatek. Přišli
zástupci médií, kladli nám různé otázky, chtěli poskytnout rozhovor. Až po cestě domů, jsem měla v autobuse
trošku klid na to, abych pochopila, že jsem vlastně byla
mezi oceněnými. Měla jsem na to dost času, náš autobus se porouchal a čekali jsme až pro nás přijede jiný
autobus z Karlových Varů. Ale pak jsem šla ještě na
noční, protože za mě nesehnali náhradu, nechtěla jsem
tam nechat kolegyni samotnou, tak na nějaké prožívání
slávy nebyl čas, zpátky do práce.
(S úsměvem komentuje paní Alena svůj návrat ze
slavnostního předávání titulů Pečovatelka roku 2006).
Děkuji za rozhovor a přeji Vám splnění Vašeho snu
o cestě do Egypta.
Kateřina Štochlová
„…cílem celé akce je upozornit na potřebnost tohoto
nesnadného povolání. Chceme ocenit pečovatelky a pečovatele, kteří se starají o lidi oslabené, dlouhodobě
nemocné, postižené úrazem či lidi s celoživotním handicapem“ upřesnila Mgr. Libuše Roytová, ředitelka, Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci

P.S. Paní Alena Riedlová byla pozvána na veřejné zastupitelstvo Karlovarského kraje, kde jí osobně pogratuloval
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel a předal pamětní list.

BABY CLUB

strana 30

Baby club a Internát SOŠ

zve všechny malé děti ve věku do 4 let
na Maškarní ples 22. ledna v pondělí
od 16.00 hodin do tělocvičny SOŠ
(masky a bačkůrky s sebou)

Informace pro členy i zájemce Baby clubu
V hale TJ Slavoj se sejdeme opět 8.1. 2007 od 10 - 12 hodin. Budeme vybírat členské
příspěvky na půl roku tj. 200,- Kč.
V Mateřské škole U
Pivovaru 4.1. od 15,30
- 16,00 hodin.
Kateřina Štochlová

Maminky a tatínek
se svými dětmi pojali
cvičení v hale trošku
svátečně.

Na vánoční besídku do
mateřské školky
U Pivovaru přijeli herci
z chebského divadla
Špalíček.
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Zdeněk Matoušek st. získal nejvyšší vyznamenání
V letošní roce získal Zdeněk
Matoušek st. za 40 let práce
v dobrovolné organizaci Čestnou
medaili. Ocenění za dlouholetou
službu lidem ve Sboru dobrovolných hasičů získal od Ministerstva vnitra ČR. Čestnou medaili
předal generální ředitel HZS ČR
genmjr.Ing. Miroslav Štěpán.
Medaile zleva:
1. Za věrnost
2. Pamětní medaile
3. Za zásluhy o bezpečnost
4. Čestná medaile

(kat)

Novoroční pochod po jedenatřicáté

Tradiční ševcův novoroční pochod se sice tentokrát uskutečnil za ne příliš velké účasti (kolem dvaceti
lidí), ale zato za krásného počasí. Nejstaršímu účastníkovi bylo 77 let, nejmladší účastnici 11.
(hb)

HASIČI, POLICIE
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Zásahy SDH Kynšperk od 2.11.2006-23.12.2006

23. 12. Jednotka vyjela na požár sklepa do Kamenného Dvora. Po příjezdu zjištěno, že se jedná
o spalování odpadu
23. 12. Jednotka likvidovala požár komínového
tělesa v Dolních Pochlovicích
3. 12. Jednotka jednu hodinu po
půlnoci vyjela na požár
plastového kontejneru.
24. 11. Hasičskou zbrojnici v Kynšperku nad Ohří navštívila
jedna z našich Mateřinek
21. 11. Jednotka zasahovala u
dopravní nehody cisterny
na silnici č.6
19. 11. Hasiči byli přivoláni na
uzavření otevřeného hydrantu v Nádražní ulici,
Kynšperk.
13. 11. Jednotka zasahovala na

dopravní nehodě na silnici č. 6
11. 11. Jednotka SDH vyjela na požár kůlny na uhlí
do Habartova
2. 11. Jednotka vyjela na požár chvojí na hřbitově
J.Zeman

Policie

V době od 22. 11. do 22. 12. 2006 jsme zaznamenali několik výrazných úspěchů.
Ø Naši policisté ve spolupráci s kriminální policií
zadrželi pachatele přímo při vloupání do osobního
automobilu. Jednalo se o tři muže z chebského
okresu, u nichž se dalším šetřením zjistilo, že
mají na svědomí nejméně třináct dalších vloupání
a krádeží osobních automobilů.
Ø Vloupání do rodinného domu v Nádražní ulici ze
dne 13. 10. 2006. Byl zjištěn a usvědčen pachatel
podle vypracovaného proﬁlu zkoušky DNA. Škoda
činila asi 60 tisíc korun. V současné době je pachatel ve vazbě.
Ø Při vloupání do automobilu na silnici E6 u baru La
Bamba byl usvědčen pachatel na základě daktiloskopických stop.
Ø Na základě grafologické expertízy se prokázalo
podvodné uzavření úvěrové smlouvy.
Ø Stále se nám nepodařilo objasnit podrobnosti krádeží telefonních kabelů, ke kterým dochází mezi
Dasnicemi a Chlumem sv. Máří.
Ø Objasnili jsme jedno maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy dotyčný řídil automobil, ačkoliv měl
zákaz řízení.
Ø V šetření je krádež platební karty ve sportovní
hale při fotbalovém utkání. Poté byla z platební

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

karty vybrána částka 2 000,- Kč v Karlových
Varech.
Dále je v šetření krádež nafty v kovošrotu pana
Chaloupky.
V šetření je také vloupání do manipulačního skladu
Lesní společnosti Stříbro, kde byly odcizeny kabely,
nářadí, plachty a kotouče do cirkulárky.
Ve spolupráci s kriminální službou jsme objasnili
vloupání do tří chatek v Dasnicích, kde se podařilo
zajistit část odcizených věcí.
V šetření je krádež transformátorů a jejich elektrosoučástek z oblasti Českých drah.
Ve dvou případech zjišťujeme pachatele, který rozbil
okno a vloupal se do osobního automobilu.

Upozornění řidičům: prosím dodržujte značení
na silnicích, omezující opatření spočívající v zákazu
vjezdu osobních a nákladních automobilů na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží.
Přání do Nového roku 2007, mnoho kilometrů
bez nehod, krásných chvil bez strachu a zdraví bez
zásahu policie, hasičů a záchranné služby.
npor. Bc. Jiří Novák

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovná doba

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

Novinky v dětském oddělení

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

Leporelo pro nejmenší „čtenáře“ knihovny – U hasičů.
Pohádkový příběh s velkými písmeny má název Zajíček Ouško jde do školy.
Kde zůstal medvídek Bobík?- to je vyprávění o malém
medvídkovi s úkoly pro děti.
Druhé pokračování parodie na fantastické knihy o Harry
Potterovi z pera spisovatele Michaela Gerbera se tentokrát jmenuje Barry Trotter a Zbytečné pokračování.
Čtenářky z 5.-6.si jistě rády přečtou dívčí romány psané
formou deníku. Autorkou je Dagmar Geisler. První
z nich nazvala: Vanda. Přísně tajné! Druhá se jmenuje: Vandiny tajné zápisky.
Starší děvčata se mohou těšit na novinku Lenky Lanczové – Nebe plné hvězd.
Kniha Pavla Vondrušky – Kryptologie, šifrování a
tajná písma vyšla tak, jako mnoho naučných informací, v edici Oko.

Novinky pro dospělé
Romány pro ženy v nichž nechybí láska, ale i dobrodružství, napětí a intriky:
Dorothy Garlock –Na konci duhy,
Elizabeth Lowell – Smaragdová jeskyně,
Danielle Steel – Zázrak,
Barbara Cartland –Nebezpečí na Nilu.
Historický román s hrdinkou princeznou Hatšepsut
nazvala autorka Jocelyne Godard – Egypťanky.Ve stínu
prince.
Realistické romány zabývající se především partnerskými vztahy a vztahy mezi rodiči a dětmi:
Irena Obermannová –Deník šílené milenky,
Barbara Bretton – Na druhý pokus,
Joanna Trollope – Muži a dívky.
Kniha Nový měsíc od Stephanie Meyer je horor.
Detektivky: J
ohn Sandford – Snadná oběť,

Dick Francis – Rozkazem,
Thomas Ócallaghan – Zloděj kostí.
Druhé knize fantastické pentalogie Konkláve stínů
dal autor R.E.Feist název Král lišáků.
Společenské psychologické romány s dramatickým
dějem, který vyústí až v detektivní zápletku:
Joy Fielding – Řekni, kde ji najdu,
Jeffery Deaver – Hodinář,
Fern Michaels – Vzdušné zámky,
Mary Higgins Clark – Pod rouškou noci.
Leo Kessler se ve svých knihách vrací ke 2.světové
válce. Často jde o bitvy na území Ruska.Tak je tomu
i v novém románu tohoto anglického autora-Říšská
vlajka zavlaje-Z historie pluku Wotan.
Nový román Daniela Kalla z lékařského prostředí se
věnuje především výzkumu vlivu narkotik na organismus. Má název Bakterie.
Mnozí jistě sledujete, alespoň občas, televizní seriál
Ulice.V něm vydala Zdena Čistá, ekonomka Království
hraček, román Můj život s Králem. A my ho pro vás
máme. Skutečně vyšel knižně.
Co, tanec?? Jak jste na tom? –chcete se naučit tančit
doma, nebo se jenom v některém standardním, či latinskoamerickém tanci zdokonalit? Máme pro vás učebnici V rytmu tance i s CD.
Václav Cibula s Michaelou Drobnou jsou autory knihy
Kateřina Neumannová – Moje tři zlata.
Herec Jan Kraus je zvyklý lidi zpovídat. Nyní se ocitl
na druhé straně. Je nucen sám odpovídat na velmi všetečné otázky. Jinak by tomu ani nemohlo být. Kladla mu
je totiž herečka Eva Holubová. A byla nekompromisní
– Pravdu, prosím!

V rámci grantu Česká knihovna jsme dostali:

Jaroslav Rudiš – Grandhotel (román),
František Hrubín – Špalíček veršů a pohádek,
Jiří Černický – Gagarinova věc ( zajímavé, záhadné )
Jiří Kovtun – Republika v nebezpečném světě (éra prezidenta Masaryka),
Květa Legátová – Návraty do Želar (rozhovory).
Přijďte si vybrat.Svatava Gajičová

AKCE A POŘADY

strana 34

AKCE A POŘADY MKS
LEDEN 2007
pátek 5.1. – 27.1. ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v pátek 5.1. od 17.00 hod.

HANA VELICKÁ A VOJTĚCH VELICKÝ

- výstava kovových plastik
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,-Kč,
ostatní 10,-Kč
sobota 13.1. od 17.00 hod. ........... v kině, pořádá ZUŠ

NOVOROČNÍ KONCERT

- koncert Mládežnického dechového orchestru při ZUŠ
Kynšperk n.O.
sobota 20.1. od 20.00 hod. ...... v zimní zahradě kina,
připravujeme ve spolupráci se ZUŠ

7. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

- tradiční recesistický ples, tentokrát na téma VESMÍR
- k tanci hraje oblíbený STO (Sokolovský taneční
orchestr)
- tombola
- vstupné 90,- Kč, předprodej od 8.1. v kině
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2007 .............................
čtvrtek 8. února od 19.00 hod. .......................... v kině

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ

- komedie kynšperských ochotníků
- vstupné 35,- Kč, předprodej vstupenek od 25. ledna
čtvrtek 1.2. ................... ve výstavní síni Panský dům,
vernisáž ve čtvrtek 1.2. od 17.00 hod.

VÝSTAVA KYNŠPERSKÝCH VÝTVARNÍKŮ:

Egon Dušek:

Amatérské dřevotvoření

Michaela Paláčková:
keramické fantazie

středa 21.2. od 19.30 hod. .................................. v kině

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ
Zdeněk Izer a Petr Freund
v zábavném pořadu

DÁLE PŘIPRAVUJEME .............................................
Na sobotu 17. března

ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY

NA NOVÝ MUZIKÁL ANGELIKA
Hrají: M. Absolonová, Z. Norisová, J. Vojtek, P. Kolář,
P. Muk, B. Josef a další
Předpokládaná cena zájezdu 990,- Kč, vstupenky do 2.
– 4. řady.
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové, tel.
352 683 085, nebo e-mailem: mkskynsperk@volny.cz
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
TOM a JERRY: KDO VYZRAJE NA PIRÁTY - DVD
AUTA - DVD
PIRÁTI Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
- DVD

Cestovní agentura v Městském infocentru v Panském domě
nabízí

prodej pobytových i poznávacích zájezdů do všech koutů světa včetně České republiky těchto cestovních
kanceláří: CK ĹUBICA, CK F&K, CK EVROPA, CK FIRO TOUR
KATALOGY JSOU JIŽ K DISPOZICI V MĚSTSKÉM INFOCENTRU V PANSKÉM DOMĚ,
KDE SI ZÁROVEŇ MŮŽETE VYBRANÝ ZÁJEZD ZAKOUPIT
- od pondělí do pátku od 9. 00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Tel: 352 324 271
Katalogy cestovní kanceláře EVROPA budou k dispozici počátkem ledna

VSAĎTE NA JISTOTU - DOVOLENOU SE SLEVOU NA PRVNÍ MOMENT
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PROGRAM KINA
LEDEN 2007

úterý 2.1. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ĎÁBEL NOSÍ PRADU*

úterý 9.1. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SKRYTÁ IDENTITA

V mistrovské krimi Martina Scorseseho je Leonardo
DiCaprio policistou, jenž inﬁltroval do irského gangu
(šéfem gangu je skvělý Jack Nicholson), pro který
naopak pracuje Matt Damon v řadách policie. Nejde
o výměnu míst. Nejde o symetrii, celistvost ani rovnováhu. Jde o život a smrt. Čest a duši.. USA, MP 12,
vstupné 65,- Kč, délka 110 min.
pátek 12.1. ............................................... ve 20.00 hod.

VOLVER*

Příběh čerstvé absolventky Andy, která chce být novinářkou. Aby získala zkušenosti a kontakty, musí alespoň
rok vydržet jako asistentka šéfky módního magazínu
Runaway, žijící legendy a ženy, která své podřízené
požírá zaživa. Meryl Streep v roli ďábelské vládkyně ve
světě módních časopisů. USA, MP 12, vstupné 49,- Kč,
délka 109 min.
pátek 5.1. ................................................. ve 20.00 hod.

POTOMCI LIDÍ*

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se nenarodilo
jediné dítě. Svět podléhá beznaději a anarchii a po čím
dál zoufalejších pokusech o nalezení a odstranění příčiny
neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak. Do nedaleké
budoucnosti nás ve své temné a šokující vizi uvádí režisér Alfonso Cuarón, který se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-ﬁ novelou královny detektivek P. D. James.
BRIT, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 109 min.

Příběh se odehrává v oblasti, kde se muži obvykle
nedožívají dlouhého věku a místo je tedy plné vdov.
A jsou to právě ženy, o nichž tento zdařilý snímek
Pedra Almodóvara vypráví.. Hrají: Penélope Cruzová,
Carmen Mauraová a další. Španělsko, MN 15, vstupné
49,- Kč, délka 120 min.
úterý 16.1. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

MALÁ MISS SUNSHINE*

Děda šňupe herák, syn odmítá mluvit, na maminku jdou
deprese, strejda se chtěl zabít a tatínek je tak trochu
blázen. Tato dokonalá rodinka se rozhodne vzít svou
dceru přes celé USA na soutěž krásy, ačkoli je jasné,
že nemůže vyhrát.. Zdařilá rodinná komedie USA, MP,
vstupné 49,- Kč, délka 102 min.
pátek 19.1. ............................................... ve 20.00 hod.

PRAVIDLA LŽI*

Roman přichází do uzavřené komunity lidí žijících
na statku na Šumavě, aby se zde zbavil závislosti na
drogách. To ale není jeho jediným cílem. Chce se také
schovat před světem. Může ho ale venkovní svět nalézt

i tady? Psychologický thriller z prostředí komunity, kde
se lidé zotavují z následků užívání drog. Hrají: David
Švehlík, Jiří Langmajer, Klára Issová a další. ČR, MN
15, vstupné 49,-Kč, délka 115 min.
úterý 23.1. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

HADI V LETADLE

Chcete zabít korunního svědka, který je letadlem převážen k soudu? Stačí nafetovat jedovaté hady, dát je do
krabice, nastavit časovač a vypustit je mezi pasažéry.
Však oni si už toho svědka nějak najdou… USA, MP
12, vstupné 65,- Kč, délka 107 min.
pátek 26.1. ............................................... ve 20.00 hod.

BORAT*

Britský komik se vydává za kazašského reportéra a
zaměřuje se na všechno to, co bylo v americkém veřejném životě zameteno pod koberec politické korektnosti.
Zkomolenou angličtinou neúnavně nahazuje své rasistické, sexistické či homofobní vějičky a nezasvěcené
oběti bezelstně reagují… USA, MN 15, vstupné 49,-Kč,
délka 83 min.

pátek 2.2. ................................................... v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI O PRÁZDNINÁCH

LOVECKÁ SEZÓNA

Hlavním hrdinou animovaného rodinného snímku je
zdomácnělý medvěd Boog. Když do jeho života vtrhne
jako uragán vychrtlý a upovídaný jelen Elliot, věci se
rychle začnou vymykat kontrole.
pátek 2.2. ................................................. ve 20.00 hod.

GRANDHOTEL

Poetický ﬁlm Davida Ondříčka s výborným Markem
Taclíkem v hlavní roli.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR ......................................
GRANDHOTEL
ERAGON
DOBRÝ ROČNÍK
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
SÓLOKAPR
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační.
* = uplatnění volného vstupu na kartu. www.volny.cz/
mkskynsperk

úterý 30.1. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

PRÁZDNINY*

Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v depresích
krátce před Vánocemi? Změnit prostředí.. Američanka
Amanda a Angličanka Iris řeší tentýž problém s muži,
byť jedna bydlí v L.A. a druhá v malé vesničce. Jestlipak rozhodnutí vyměnit si na prázdniny domy pomůže?
Hrají: Cameron Diazová, Kate Winsletová. USA, MP
12, vstupné 49,-Kč, délka 135 min.

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: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperku nad Ohří se na svém mimořádném jednání
dne 21. listopadu 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 304

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30.9.2006 těmto příspěvkovým organizacím:
a) Mateřské škole, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří,
b) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
c) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
d) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
e) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
f) Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
g) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří dle
tabulky č.1, která tvoří přílohu tohoto usnesení a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 30.9.2006 hospodářské činnosti.

č. 306

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti bez čp/če na pozemku p.č.605/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk, se sídlem Školní 614,
Kynšperk nad Ohří, IČ: 18248063 za účelem zajištění klubové
činnosti oddílu volejbalu za podmínek:
- doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou,
- nájemné ve výši 1,- Kč ročně a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
dobu 15 dní na úřední desce města.

č. 307

1. s c h v a l u j e

prominutí úhrady části poplatku z prodlení ve výši 20.000,- Kč
z částky 68.599,- Kč za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č.23 v ulici Jana Jiskry čp.370, Kynšperk
nad Ohří bývalým nájemcům bytu.

č. 309

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídku uchazečky na koupi obytného domu čp.486 v ulici Sokolovská včetně pozemku p.č.658 (zast. plocha a nádvoří) o výměře
267 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, kterou podala dne 8.11.2006,

2. k o n s t a t u j e ,

že nabídková cena není ve výši odpovídající hodnotě nemovitosti
a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení Rady města žadatelům a jednat s nimi o navýšení nabídkové ceny,
b) opětovně zveřejnit nabídku prodeje předmětné nemovitosti
za minimální cenu 300.000,- Kč + úhradu dluhů za současné
nájemce v domě v době prodeje domu.

č. 310

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č.1458/1 (ostatní plocha) o výměře cca
36 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 24.11.2006 do 8.12.2006 včetně.

č. 311

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku nájemní smlouvy č.38 N06/67 mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/
11a, Praha 3, který je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 312

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p.č.1494 o výměře 6204 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce na dobu 15-ti dnů od 24.11.2006 do 8.12.2006
včetně.

č. 313

1. s c h v a l u j e

dodatek č.3 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu č.87/2003, uzavřené dne 27.2.2003 mezi
Městem Kynšperkem nad Ohří a fyzickou osobou podnikající,
který je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.12.2006,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (do 30.11.2006) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

č. 314

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2007 dodatek č.3 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, IČ: 031968, který je
přílohou tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (termín do 15.12.2006) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

č. 319

1. s c h v a l u j e

odpisové plány pro rok 2007 těmto příspěvkovým organizacím:
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Mateřské škole, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří,
Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
6. Městskému kulturnímu středisku, nám.SNP 389, Kynšperk nad
Ohří,
7. Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří, které
tvoří přílohu č.1-7 tohoto usnesení.

č. 321

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č.7/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 323

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

prodloužení lhůty k dokončení zpracování projektové dokumentace do 11.12.2006 na akci „Přestavba areálu bývalé Sokolovny na
Multifunkční společenské centrum v Kynšperku nad Ohří“,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru připravit dodatek smlouvy o
dílo,

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku smlouvy o dílo č.4/2006 a

II.
1. b e r e n a v ě d o m í

č. 324

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.11/05 na akci „Přístup
k památkám historické části města Kynšperku nad Ohří“ uzavřené
dne 23.11.2005 mezi městem Kynšperk nad Ohří a ﬁrmou Swietelsky stavební, s.r.o., IČ: 25229869, který je přílohou č.1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo.

č. 325

1. s c h v a l u j e

snížení výměry ve smlouvě o nájmu pozemku s žadatelkou na
část pozemku p.č.1004 (trvalý travní porost) v k.ú. Kynšperk nad
Ohří z výměry 185 m2 na výměru 147 m2 a změnu v očíslování
pozemku z p.č.1004 na p.č.1004/1 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek smlouvy o
nájmu, který je přílohou č.1 tohoto usnesení, k podpisu starostovi
města.

č. 327

1. b e r e n a v ě d o m í

opakované žádosti vlastníků nemovitosti o provedení rekonstrukce
zpevněné plochy před domem č.p.772 v ulici Jana A. Komenského
a

2. p o t v r z u j e

usnesení č.75 ze dne 28.3.2006, neboť v předmětné věci nevznikly
žádné nové skutečnosti.

č. 330

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Parkovací plochy u budoucího multifunkčního
společenského centra v Kynšperku nad Ohří“,

1. k o n s t a t u j e,

zadat zakázku ﬁrmě: Petring, projektově inženýrská kancelář,
K.H.Borovského 1422, Sokolov, IČ: 12279013 a

2. v y d á v á

2. s c h v a l u j e
3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

že došlo k uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a za člena
zastupitelstva města nastupuje náhradník z kandidátní listiny
volební strany NEZÁVISLÍ, a to dnem 6. listopadu 2006 a
o tomto v souladu s ustanovením § 56, odst. 2, zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění změn a doplnění, osvědčení Ing. Danielu Kabátníkovi,
náhradníkovi volební strany NEZÁVISLÍ.

Rada města Kynšperku nad Ohří se na svém mimořádném jednání
dne 5. prosince 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 331

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření – účetní uzávěrku Správy majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r.o. k 30.9.2006, který tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení.

č. 332

1.s c h v a l u j e

použití ﬁnančních prostředků z investičního fondu ve výši
116.718,90 Kč na opravu podlahy v dílně Technických služeb
města Kynšperk nad Ohří.

č. 333

1. s c h v a l u j e

smlouvu o přijetí ﬁnančního daru do majetku města Kynšperk nad
Ohří od Nadačního fondu se sídlem Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221, okres Sokolov, IČ: 25240145, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 334

1. s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce, která tvoří přílohu č.l tohoto usnesení a

PŘÍLOHA
2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.

č. 335

1. s c h v a l u j e

a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1.1.2007 do
31.12.2007:
- s těmito členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad
Ohří: Josefem Holubem, Petrem Janským, Vojtěchem Lukáčem, Markem Matouškem, Janem Sassmannem, Milanem
Sukovičem, Luďkem Matouškem, Pavlem Lhotou, Ludvíkem
Lukáčem, Josefem Tothem, Günterem Zaschkem, Petrem Richterem, Michalem Jiráskem a Ivanem Vaňušem,
- s paní Vlastou Hřebejkovou jako správcem klubu důchodců
v DPS Kynšperk nad Ohří,
- s paní Kateřinou Štochlovou na reportérskou a redakční činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a prodej
inzerce,
- s paní Janou Tomsovou na reportérskou činnost Kynšperského
zpravodaje,
- s paní Věrou Medveckou jako kronikářkou Města Kynšperka
nad Ohří,
b) uzavření dohod o provedení práce s účinností od 1.1.2007 do
31.12.2007:
- s paní Alenou Kubisovou jako recitátorkou při svatebních obřadech,
- s paní Alenou Brahovou jako hudebním doprovodem při svatebních obřadech,
- s paní Lindou Křížovou na překladatelskou a tlumočnickou
činnost a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dohod.

č. 337

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

změnu účelu použití příspěvku v roce 2006.

č. 338

1. s c h v a l u j e
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č. 340

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.15 v bytovém domě s pečovatelskou službou
v ulici J.K.Tyla čp.881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce
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. 341

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkovou cenu uchazečů o zadání zakázky na zhotovení projektové dokumentace Revitalizace a architektonická úprava Starého
náměstí, ulice U Tavírny a části ulice Knoﬂíkova v Kynšperku
nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových
odpočinkových ploch a

2. r u š í

výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace Revitalizace a architektonická úprava Starého náměstí, ulice U Tavírny a
části ulice Knoﬂíkova v Kynšperku nad Ohří včetně rekonstrukce
komunikace a vybudování nových odpočinkových ploch a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit rozhodnutí Rady města
ﬁrmám, které podaly nabídku a vypsat nové výběrové řízení, kde
budou prodloužené termíny pro realizaci zakázky – do konce října
2007.

č. 342

1. b e r e n a v ě d o m í
stížnost a

2. u k l á d á

řediteli Technických služeb Kynšperk nad Ohří provedení opravy
komunikace včetně odstranění příčiny jejího propadání (termín
ihned), bude-li příčina na zařízení neprovozovaném Technickými
službami informovat o ní majetkový odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru odpovědí stěžovateli.

č. 343

Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se sídlem
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČ: 00368636 snížení
platby nájemného za pronájem části 1.nadzemního podlaží v objektu č.p.1 v ulici M.Gorkého v Kynšperku nad Ohří za rok 2006
ze 100.710,- Kč na 54.500,- Kč a

1. s c h v a l u j e

vedoucího majetkového odboru sdělit ředitelce MKS usnesení rady
města do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

2. u k l á d á

2. p o v ě ř u j e

č. 339

1. s o u h l a s í

s předurčením požární jednotky II. Sboru dobrovolných
hasičů v Kynšperku nad Ohří pro zásahy na rychlostní komunikaci č.I/6 mezi Chebem a Karlovými Vary za podmínek
proškolení členů Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku
nad Ohří ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a ﬁnancování těchto zásahů z rozpočtu Karlovarského kraje v souladu s čl.5 nařízení Karlovarského kraje
č.1/2006.

záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č.200/1 (ostatní
plocha) o výměře cca 52 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří do vlastnictví Karlovarského Kraje, se sídlem Závodní 353, Karlovy Vary
a do správy Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, se
sídlem Chebská 282, Sokolov, IČ: 70947023 a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr bezúplatného
převodu na úřední desce na dobu 15-ti dnů od 8.12.2006 do
22.12.2006 včetně.

č. 344

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy
a) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č.TMP/06/1084/SOBS/ZČE mezi Městem Kynšperk nad Ohří,
se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874, Děčín, která
je přílohou č.1 tohoto usnesení a
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b) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.TMP/06/
1069/SOBS/O2 mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem
J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností Telefónica O2 Czech Republik, a.s., se sídlem Olšanská 55/5,
Praha 3, která je přílohou č.2 tohoto usnesení a
c) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.TMP/06/
1064/SOBS/O2 mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem
J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností Telefónica O2 Czech Republik, a.s., se sídlem Olšanská 55/5,
Praha 3, která je přílohou č.3 tohoto usnesení a
d) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.TMP/
06/1051/SOBS/Plyn mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Edvarda
Beneše 2439/70-2438-72, Plzeň, která je přílohou č.4 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv výše uvedených.

č. 345

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

záměr prodeje části pozemku p.č.938 (zahrada) o výměře cca 550
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady města
žadateli.

č. 346

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č.146/2 o výměře 674 m2 v k.
ú. Dolní Pochlovice a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce na dobu 15-ti dnů od 8.12.2006 do 22.12.2006
včetně.

č. 347

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání se
zpětnou účinností od 15.11.2006 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15.12.2006 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 348

1. s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu, uzavřené dohodou ke dni
31.12.2005 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dohody.

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva
města Kynšperka nad Ohří konaného dne 7. prosince 2006
č. 70

bere na vědomí

složení slibu člena Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří Ing.
Daniela Kabátníka.

č. 71

volí

člena rady města - MUDr. Luboše Galeka

č. 72

1. o d v o l á v á

v souladu s ustanovením § 84 odst.2, písm. n) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města Mgr. Pavla Januse,
z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města Mgr. Jiřího
Hrubého, Ing. Stanislava Koukala, paní Zdeňku Karbulovou, paní
Milenu Svehlovou,

2. v o l í

kontrolní výbor zastupitelstva města ve složení:
předseda
- Pavel Nekvapil
členové
- Václav Folta
- Miroslav Havlíček
- Mgr. Pavel Janus
- Ing. Pavol Vančo

3. o d v o l á v á

v souladu s ustanovením § 84 odst.2, písm. n) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků z funkce předsedy ﬁnančního výboru zastupitelstva města paní Janu Bočkovou,
z funkce člena ﬁnančního výboru zastupitelstva města pana Pavla
Nekvapila, pana Jaroslava Kortána, paní Zuzanu Marinkovou,
pana Jana Šťuku a

4. v o l í

ﬁnanční výbor zastupitelstva města ve složení:
předseda
- Ing. Daniel Kabátník
členové
- Zuzana Marinková
- Miroslav Volf
- Jitka Rytířová
- Ing. Tomáš Svoboda

č. 73

schvaluje

1. změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se snižují o 2.033,00 tis. Kč a rozpočtové výdaje
se snižují o 2.033,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po změně
činí 101.606,92 tis. Kč a rozpočtové výdaje po změně činí
127.142,50 tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
2. závazný ukazatel - u sboru dobrovolných hasičů a u správy.
Závazný ukazatel u sboru dobrovolných hasičů se navyšuje o
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21,01 tis. Kč. Po změně činí 1.429,01 tis. Kč. Závazný ukazatel
u správy se snižuje o 746,53 tis. Kč. Po změně činí 16.075,67
tis. Kč,
3. zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města
v kapitolách na rok 2006, vzniknou-li k tomuto důvody od
7.12.2006 do 31.12.2006 a na prvním jednání roku 2007 informovat zastupitelstvo města o provedených změnách.

č. 74

1. s c h v a l u j e

a) poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města na akci
„Výstavba šaten a sociálního zařízení TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří“ ve výši 1.900.000,- Kč,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města na „Výstavbu šaten a sociálního zařízení TJ
Slavoj Kynšperk nad Ohří“, která tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 75

1. s c h v a l u j e

sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Kynšperk nad
Ohří, Školní 525, okres Sokolov a Mateřská škola Kynšperk nad
Ohří, Zahradní 385, okres Sokolov, s účinností od 1.1.2007 s tím,
že
a) nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov:
- s místem, kde se uskutečňuje vzdělávání mateřské školy:
357 51 Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
357 51 Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385,
- s místem, kde se uskutečňuje činnost školní jídelny:
357 51 Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
357 51 Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385,
b) sloučením zaniká příspěvková organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, okres Sokolov a

2. s c h v a l u j e

Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská
škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, který je přílohou č.1 tohoto usnesení,

3. u k l á d á

správnímu a sociálnímu odboru Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o
zápis změn v údajích rejstříku škol a školských zařízení a

4. p o v ě ř u j e

starostu města Kynšperk nad Ohří podpisem Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
Školní 525, okres Sokolov a Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
Zahradní 385, okres Sokolov, které je přílohou č.2 tohoto usnesení.

č. 76

1. s c h v a l u j e

dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Kynšperk nad Ohří k 7.12.2006 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.
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č. 77

1. s c h v a l u j e

uzavření
a) dodatku č.4 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení,
b) dodatku č.5 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s obcí Libavské Údolí, který tvoří přílohu č.2 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu uvedených dodatků.

č. 78

1. s c h v a l u j e

rozpočtový výhled pro období let 2009 až 2011 města Kynšperku
nad Ohří včetně důvodové zprávy, který tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení.

č. 79

schvaluje

1. rozpočet na rok 2007 s rozpočtovými příjmy ve výši 71.838,00
tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 60.080,00 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
2. Saldo příjmů a výdajů – přebytek 11.758,00 tis. Kč
3. Financování: splátky dlouhodobě přijatých úvěrů a půjček
-11.758,00 tis. Kč
4. příděl do sociálního fondu ve výši 350,00 tis. Kč
5. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2007, dle přílohy č.2
tohoto usnesení.

č. 80

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č.3/2006 o změně Obecně závazné
vyhlášky č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.

č. 81

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem s účinností
ode dne 1.1.2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit zveřejnění na úřední desce
na dobu 15-ti dnů.

č. 82

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

prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 48.599,- Kč za
pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č.23
v ulici Jana Jiskry čp.370, Kynšperk nad Ohří bývalým nájemcům
bytu.

č. 83

1. s c h v a l u j e

prodej obytného domu čp.449 v ulici Tyršova včetně části
pozemku p.č.940 (zast. Plocha a nádvoří) o výměře cca 484 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 400.000,- Kč bez
podmínky úhrady dluhů za současné nájemce v domě.
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č. 84

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

prodej bytů žadatelům podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města
Kynšperk nad Ohří dle zákona č.72/1994 Sb. pro I., II. a 3. kolo
III. etapy prodeje bytů a

2. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru opětovně zveřejnit nabídku těchto
bytů.
„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.“

Na tradiční Novoroční ohňostroj a svařené víno přišlo i přes nepřízeň počasí hodně lidí.
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Vážení přispěvatelé do Kynšperského zpravodaje,
jsme rádi, že máte chuť o sobě informovat v našem měsíčníku a děkujeme za příspěvky,
které posíláte. Pokud budete příspěvky připravovat sami a posílat je prostřednictvím internetu
na e-mail adresu, prosíme vás o dodržení určitých pravidel.
Redakce musí všechny příspěvky připravit pro tiskárnu v určité podobě, proto i my potřebujeme od vás příspěvky tak, abychom s nimi mohli dál pracovat.
Proto v textu nepoužívejte žádné zvláštní úpravy Word Artu, nepoužívejte možnosti barevných textů (tisk je černobílý), zvláštní orámování nebo graﬁcké úpravy, nevkládejte obrázky ani
fotograﬁe. Potřebné požadavky napište např. pod text. Nebo v průvodním komentáři.
Základní pravidla:
Text pište ve formátu DOC (MS Word) jako samostatný soubor. Neprovádějte žádné graﬁcké
úpravy sazby - sloupce, zarovnání bloků apod.
Fotky, loga, obrázky ukládejte samostatně ve formátu JPG. Do textu pak označte umístění fotky
podle čísel. Chcete-li jen fotky s popiskami, očíslujte fotograﬁe a v textovém formátu napište
pod odpovídajícím číslem popisku. Fotograﬁe nemusíte upravovat do černobílé podoby.
Samostatné sloupce textu, čísel či jiné statistiky pište pomocí tabulátorů nebo v programu MS
Excel.
Své příspěvky posílejte do 15. v měsíci na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz nebo
do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří nebo přímo redaktorkám na CD nebo disketách, které vrátíme.
Budete-li mít nějaké nejasnosti,
kontaktujte redaktorky Kynšperského
zpravodaje paní Kateřinu Štochlovou
603 187 425 nebo paní Janu Tomsovou 723 753 126. Budete-li si přát,
abychom na akci přijeli, zavolejte včas.
Děkujeme a na další spolupráci se těší
redakce Kynšperského zpravodaje
a všichni čtenáři.
Redakce
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
1/2 stránky A6…………………300,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.
Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC (MS Word).
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu a
obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu PDF nebo JPG v požadované velikosti A5, A6, A7.
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Kateřinou Štochlovou mobil: 603 187 425.
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