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Pořady a akce
Program kina
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Střípky z majetkového odboru
Tak jako každým rokem, jsou zimní měsíce obdobím příprav na stavební sezónu. Dopracovávají se složitější
a rozsáhlé projekty například na odkanalizování Dolních Pochlovic a rekonstrukce bývalé sokolovny na multifunkční společenské centrum. U těchto akcí je požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Je dokončován projekt na vybudování chodníku v Sokolovské ulici mezi mostem přes řeku Ohři a začátkem
Kynšperku nad Ohří. Projektant připravil tři možné varianty technického řešení. Jako nejvhodnější se jeví varianta
zhotovení pilířů ve svahu a výstavba lehké opěrné zdi z KB bloků. Na tuto by pak byl zhotoven chodník ze zámkové
dlažby. Problém však je v tom, že svah na straně k řece Ohři již neunese žádné další zatížení, než stávající komunikaci. Proto bude nutné při realizaci zčásti tuto komunikaci v délce asi 80 metrů demontovat, odtěžit podloží do
hloubky cca 2 metrů, položit zpevňující rohože a svah zaﬁxovat do podloží pod komunikací. Toto vše akci výrazně
prodraží. Náklady jsou projektantem vypočítány kolem 4 milionů Kč.
Vzhledem k tomu, že komunikace je ve vlastnictví Karlovarského kraje a naše stavba by do této komunikace
zasáhla, musíme se správcem, tj. Krajskou správou a údržbou silnic, jednat o případném společném postupu. Velice
důležité bude i vyjádření a stanovisko Povodí Ohře jako správce toku v bezprostřední blízkosti plánovaného chodníku.
Bez problémů by již mělo být dokončení projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky a chodníku
pro pěší mezi Kynšperkem nad Ohří a Kamenným Dvorem. V průběhu prosince jsme práce na projektu zastavili,
jelikož jsme museli vykopat sondy a odkrýt optické kabely ﬁrmy Telefónica – O2. Na základě prohlídky na místě
nám byly stanoveny podmínky, které musí projekt splňovat. V souvislosti s tímto záměrem jsme obdrželi i kladné
stanovisko k odkoupení části pozemku od Západočeských plynáren, který k realizaci potřebujeme.
S vedením správce městských vodovodů a kanalizací, to je ﬁrmou Veolia, jsme připravili plán oprav a investic na vodohospodářském majetku pro rok 2007. Bude samozřejmě záležet na Radě města, kolik na tento úsek
vyčlení ﬁnančních prostředků. Jako jistá by měla být akce rekonstrukce vodovodu v ulici Tyršova, jelikož následně
by měla ﬁrma Správa a údržba silnic provést kompletní rekonstrukci komunikace. Ostatní rekonstrukce budou
závislé i na získání dotací a případné realizaci velkých investičních akcí.
Proběhlo vyhodnocení činnosti a hospodaření v městských lesích. Rada města projednala tento materiál v prosinci 2006. Bylo konstatováno, že hospodaření se uskutečnilo dle lesního hospodářského plánu a byly splněny
úkoly zejména na úseku obnovy lesních porostů. Výnosy byly nadprůměrné díky tomu, že se podařilo dobře využít
a prodat dřevní hmotu z polomů, ke kterým v průběhu roku došlo.
V prosinci a lednu se objevily problémy s teplovodním potrubím mezi kotelnou a obytnými domy na sídlišti U pivovaru, které je uloženo ve zvláštních kanálech až 2 metry pod zemí. Rozvody, které byly před 13ti lety
vyměněny za plastové, již opět praskají a projevují se i jiné nedostatky, jelikož výměna proběhla tenkráte zřejmě
živelně, bez zohlednění právě změny materiálu, nebyly zohledněny průhyby plastových potrubí, jejich vyšší roztažnost, nebylo zřízeno dostatečné množství ventilů, byly použity i nevhodné, malé světlosti trubek. V současné
době, pokud dojde k poruše kdekoliv na některé z větví, musí být uzavřen přívod pro všechny připojené účastníky.
Proto majetkový odbor zadal zpracování projektu, který tyto nedostatky odstraní a navrhne nové moderní materiály.
V průběhu roku 2007 by pak mělo dojít k výměně za potrubí nové. Zvažuje se rovněž, zda nebude vhodné vyměnit
i potrubí systému vytápění, které je v činnosti cca 25 let a jehož stav již také není nejlepší. Tedy na sídlišti se bude
letos kopat.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
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Seriál o novinkách v sociální oblasti – část 2
Co je příspěvek na živobytí?
•
•

•

•

•

Základní dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny.
V praxi to znamená, že pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem
osoby či rodiny částky živobytí, vzniká této
osobě či rodině nárok na příspěvek na živobytí.
Živobytí osoby či rodiny je stanoveno na základě
posouzení, jaký má osoba či rodina příjem a zda
si jej může zvýšit, na posouzení majetkových
poměrů a na zhodnocení dalších okolností, které
výši částky živobytí mohou navýšit (aktivní
snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvávání
ve stavu hmotné nouze, potřeba dietního stravování).
Částka živobytí se odvíjí od částek životního
a existenčního minima. Pokud osoba prokazatelně projevuje snahu o zvýšení příjmu vlastním
přičiněním, bude úroveň jejího živobytí (před
dalším možným navýšením) shodná s jejím
životním minimem.
Částka živobytí je stanovena pro každou osobu
individuálně, a to na základě hodnocení její
snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny
se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.

Co je doplatek na bydlení?
•
•

•

•

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší situaci nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných
nákladů na bydlení.
Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být
nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat podmínky pro nárok na příspěvek na živobytí a na
příspěvek na bydlení ze systému státní sociální
podpory.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení
i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá
nárok na příspěvek na živobytí nebo příspěvek
na bydlení, případně i žadateli využívajícímu
jinou než nájemní formu bydlení.
Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže
osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena k trvalému pobytu. Zákon stanoví výjimky, kdy se tato
podmínka nemusí sledovat. Přesto je vhodné
tyto bytové vztahy napravit.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

Osobám, které se ocitnou v takových situacích,
které je nutno bezodkladně řešit, je poskytována
mimořádná okamžitá pomoc. Zákon vytipoval pět
takových situací.
1) První situace může nastati v momentě, kdy osoby
sice neplní podmínky hmotné nouze, ale hrozí
jim vážná újma na zdraví v případě neposkytnutí
pomoci okamžitě.
2) Druhá situace řeší pomoc osobám, postiženým
vážnou mimořádnou událostí (živelní pohromy,
vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení, požár
nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo
průmyslová havárie).
3) Třetí situace napomáhá osobám, které nemají
dostatečné prostředky, k úhradě jednorázového
výdaje spojeného např. s úhradou poplatku za
vystavení duplikátů osobních dokladů nebo
v případě ztráty peněžních prostředků.
4) Čtvrtá situace pomáhá řešit osobám v hmotné
nouzi potřebu nákupu předmětů dlouhodobé
potřeby, např. rozbité pračky, ledničky nebo
uhradit odůvodněné náklady, vznikající v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí.
5) Poslední pátá situace pomáhá řešení situace osob,
ohrožených sociálním vyloučením. Jde např.
o osoby vracející se z vězení, z dětského domova
a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo
po ukončení léčby chorobných závislostí.

Jak bude příspěvek na živobytí vysoký?
•

•

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl
mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem,
který je snížený o přiměřené náklady na bydlení.
Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné
náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %
příjmu osoby či rodiny. V hlavním městě Praze do
výše 35 % příjmu osoby či rodiny.

Jaká bude výše doplatku na bydlení?
•

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby
po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení
(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině
částka na živobytí.
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Jaké budou výše mimořádné okamžité
pomoci?

Pro jednotlivé situace, charakterizované pro mimořádnou okamžitou pomoc, jsou stanoveny odlišně výše
částek, které v případě splnění stanovených podmínek
občanovi náleží.
1) V případech, kdy hrozí osobě vážná újma na
zdraví a tato osoba neplní žádné podmínky pro
poskytnutí příspěvku na živobytí nebo doplatku
na bydlení, náleží částka, doplňující příjem této
osoby do výše existenčního minima.
2) V případě mimořádných událostí lze poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc až do výše patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj.
pro rok 2007 až do výše 46.890 Kč.
3) V případě úhrady nezbytného jednorázového
výdaje se stanovuje výše mimořádné okamžité
pomoci až do výše tohoto jednorázového výdaje.

4) V případě výdajů s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a odůvodněných nákladů spojených se vzděláním nebo
zájmovou činností dítěte náleží částka do výše
těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 až do
částky 31.260 Kč.
5) V případě mimořádné pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením, lze poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc ve výši 1.000 Kč.
V průběhu roku může být tato pomoc poskytnuta
opakovaně, celková výše však nesmí překročit
čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce,
tj. pro rok 2007 maximálně částku 12.504 Kč.
Za správní a sociální odbor: Eva Knížová

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dne 7. prosince 2006 zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o obecně
závazné vyhlášce č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nově schválenou vyhláškou se pro občany města ve věci splatnosti a ceny místního poplatku nic nemění,
protože místní poplatek byl schválen ve stejné výši jako v roce 2006, a to 430,- Kč na občana a rok. Připomínáme, že místní poplatek je možné uhradit ve dvou splátkách termín úhrady první poměrné části 215,- Kč
je nutné uhradit do 31. března 2007 a druhé poměrné části 215,- Kč je nutné uhradit do 30. září 2007. K 31.
březnu 2007 máte možnost místní poplatek uhradit i v plné výši.
Zastupitelstvo města nepřistoupilo k navýšení místního poplatku, přestože vznikla na tomto poplatku
ztráta ve výši 626.416,15 Kč, kterou ze svých příjmů pokrývá město Kynšperk nad Ohří. Na odpadové hospodářství byly vynaloženy celkové výdaje ve výši 3.350.919,85 Kč a celkové příjmy činily 2.724.503,70 Kč,
z toho příjmy od občanů činily 1.999.278,- Kč, od podnikatelů 632.985,70 Kč a od ﬁrmy Eko-Kom 92.240,- Kč.
Firma Eko-Kom městu platí za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů.
Jistě jste postřehli, že ztráta z odpadového hospodářství je dosti vysoká. Proto město apeluje na všechny
občany, aby se snažili přispět ke snižování výdajů, a to
tím, že budou třídit odpad a ukládat odpad tam, kam mají
určeno (popelnice, nádoby na tříděný odpad apod.), aby tak
nevznikaly černé skládky. Vynaložené ﬁnanční prostředky,
které představují ztrátu, by se jinak mohly využít na další
rozvoj našeho města.
Soňa Gajičová
ﬁnanční odbor
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje

Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon, který byl připravován delší dobu, po kterou byla veřejnost
ubezpečována v médiích, že s novým zákonem se celá problematika ohlašování a povolování staveb nebo
jejich změn při projednávání se stavebními úřady neporovnatelně zjednoduší a zkrátí …
Stavebníci po příchodu na stavební úřad v roce 2007 asi zjišťují, že ne všechny tyto zvěsti byly na místě.
Mnozí nevěří tomu, co je při aplikaci nových předpisů čeká a co musí v rámci „zjednodušených postupů“
a v jaké kvalitě a rozsahu předkládat a obstarávat.
Změny jsou natolik zásadní, že postihují nejen stavebníky, stavební úřady, ale i další účastníky výstavby,
včetně projektantů i stavebních organizací.
Pro rychlé zvládnutí celé problematiky je nutné se s novým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami
seznámit co nejdříve.
Nové žádosti a návrhy není možné stavebnímu úřadu předkládat tak, jako doposud na tiskopisech vytvářených jednotlivými úřady, ale na předepsaných formulářích, které jsou přílohou prováděcí vyhlášky stavebního
zákona, kde se dále zjistí, jaké doklady je nutné přikládat k žádosti i dle dalších souvisejících předpisů.
Zjednodušením je snad jen to, že např. rodinné domy nebo chaty bude možné provádět na ohlášení stavebnímu úřadu, ale prvotní nadšení z tohoto „zjednodušení“ klesá v momentu seznámení se s množstvím příloh,
nutných k posouzení žádostí.
Nově je do stavebního procesu zaveden pojem „autorizovaný inspektor“, který má být nápomocen stavebníkům na základě uzavřené smlouvy k realizaci jejich staveb (včetně úhrady za tuto činnost), za dodržení
určitých, v zákoně stanovených podmínek a rozsahu.
Autorizované inspektory jmenuje po vyjádření České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ministr pro místní rozvoj.
V ustanoveních zákona jsou řešena řízení zahájená před platností nového stavebního zákona.
Takové stavby se dokončí podle předchozích právních předpisů, stejně tak pravomocně povolené stavby
před tímto datem budou dle nich také kolaudovány.
Je nutné se co nejdříve s novými zákony a vyhláškami naučit pracovat a používat je v praxi. Jde
o samotný stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, pak o vyhlášku č.
498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech, vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášku
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu, vyhlášku č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření a o vyhlášku č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu, který upravuje obsahové náležitosti ohlášení, žádostí a oznámení
a obsah jejich příloh předkládaných stavebníky a obsahové náležitosti rozhodnutí a opatření vydávaných stavebními úřady. Nový stavební zákon vyvolal změny v dalších padesáti zákonech, publikovaných
v zákoně č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona
o vyvlastnění.
Z výše uvedeného je jasné, že stojíme před množstvím předpisů, které jsou nové nebo doznaly ve vzájemné provázanosti hodně změn. To v začátku přináší oboustranné problémy, pro jejichž rychlé zvládnutí je
nutná určitá míra tolerance a pochopení všech účastníků výstavby ve fázích přípravy, povolování i provádění
staveb a v neposlední řadě i v oblasti územního plánování.
Věříme, že to společně zvládneme.
Jan Hermann, vedoucí OVUPD

Z MĚSTA

strana 6

Příspěvky z rozpočtu města

Město Kynšperk nad Ohří má zpracovaný příspěvkový systém, na jehož základě si fyzické a právnické osoby, občanská sdružení a neziskové organizace žádají o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na celoroční
činnost nebo na akce, které pořádají. Na rok 2006 zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu na příspěvky
částku k rozdělení ve výši 180.000,- Kč. Z této částky se vyčerpalo 177.966,50 Kč, jednak na celoroční činnost organizací a dále pak na konkrétní akce. Z 26 schválených příspěvků bylo poskytnuto na celoroční činnost šesti organizacím ve výši 52.000,- Kč, ostatní příspěvky byly schváleny na konkrétní činnost ve výši
125.966,50 Kč, a to např. na evropský den hudby, oslavy dne dětí, soustředění a koncerty, léčení včelstev,
návštěva partnerské školy, čištění Ohře, na automobilovou soutěž BOTAS a na IV. ročník Dne Ohře. Mimo
těchto příspěvků byl v roce 2006 poskytnut příspěvek Tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk nad Ohří na
úhradu energií ve výši 200.000,- Kč a investiční příspěvek ve výši 1.900.000,- Kč na projekt „Výstavba šaten
a sociálního zařízení TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří“.
Organizace, občanská sdružení i jednotliví občané si žádají o příspěvky na předtištěných formulářích
města, které získají osobně na ﬁnančním odboru, mohou je nalézt na webových stránkách města anebo jim
jsou formuláře zaslány poštou.
V současné době město eviduje již 21 žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2007.
Město svými ﬁnančními příspěvky přispívá nejen dětem, seniorům, sportovcům a zdravotně postiženým, ale
i těm, kteří chtějí ve svém volném čase, bez nároku na odměnu – jen proto, že je to baví – zpestřit společenský
život v našem městě. Přejme si ještě více ochotných a schopných lidí, kteří budou něco konkrétního pro své
okolí dělat. Město jim na dobré a kvalitní akce rádo přispěje!
Hana Marčanová
účetní ﬁnančního odboru

otevírací doba
zádveří kostela
Nanebevzetí
Panny Marie
Nová otevírací doba zádveří
katolického kostela (vchod z parku) je:
pondělí – sobota

13,00 – 16,00 hodin

Z MĚSTA
Pronájem bytů
•
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Pronájmy a prodeje

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.

Pronájem nebytového prostoru

Pokud máte zájem podnikat v našem městě a nemáte vhodné prostory, máme pro Vás nabídku nebytových
prostor do nájmu:
• objekt v ulici Mládeže čp. 384 - 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
•

část nebytového prostoru v suterénu objektu domu s pečovatelskou službou v ulici Zámečnická čp. 501 o výměře cca 50 m2 a poloviny vstupní chodby o výměře 16,5 m2 za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazena samostatně
- stavební úpravy provede nájemce na své náklady

Prodej nemovitostí

Prázdný objekt bývalé zvláštní školy se nachází v tiché lokalitě uprostřed rodinných domků v Dolních Pochlovicích v Pionýrské ulici, nabízí se včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 365 m2
a pozemku parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1233 m2. Svým dispozičním řešením vybízí k přestavbě na více bytových
jednotek, ale jinému nápadu na možné využití se meze nekladou. Objekt 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

Daňové přiznání budete moci podat v Kynšperku nad Ohří
Finanční úřad v Sokolově informuje občany, že bude dne 28. 3. 2007 od 14.00 do 18.00 hod.
v budově Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří zabezpečovat výběr daňových přiznání k
dani z příjmu fyzických osob za rok 2006. V tuto dobu bude možné si vyzvednout tiskopis daňového přiznání k DPFO za rok 2006, podat daňové přiznání k DPFO za rok 2006, získat pomoc při
vyplnění tohoto přiznání a využít vzory vyplněných daňových přiznání.
Ing. Libuše Kupilíková, ředitelka FÚ v Sokolově

Z MĚSTA
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Vážení spoluobčané města Kynšperku nad Ohří,

v minulém čísle Kynšperského zpravodaje mi byla paní Mgr. Neubergovou a panem Kortánem hozena
rukavice. Proto na tuto výzvu musím reagovat. Byl jsem tu označen za zběhlíka a zrádce. Chtěl bych touto
cestou podat svou část pravdy, aby jste posoudili, zda má vina je doopravdy tak veliká. Podle mého názoru se
mají před vyřčením ortelu vyslechnout obě strany.
V době příprav na komunální volby a sestavování kandidátek pro jednotlivé strany jsem byl osloven panem
Hrdličkou - KSČM, zda bych nechtěl kandidovat za tuto stranu bez jakékoliv výzvy na můj vlastní názor koho
bych rád viděl jako starostu tohoto města. Už v té době prý měli jasno, kdo to měl být. Protože jsem člověk,
který rád využije každé životní výzvy, souhlasil jsem. Do politiky jsem se nikdy nemíchal, ale jednou se začít
přece musí. Proč nevyužít situace, která mi byla sama nabídnuta. Podotýkám, že vždy jsem při volbách byl na
straně levice.
Nevím, proč si mě KSČM vybrala za kandidáta. Zda proto, že mě občané, alespoň někteří, znají jako člověka pracujícího s rybářskou mládeží. Nebo proto, že můj otec byl dlouhá léta členem jejich strany. Důvod teď
už není důležitý. Co ale je důležité, alespoň pro mě, je skutečnost, že ačkoliv mě paní Mgr. Neubergová nazvala
„lídrem“ KSČM, jsem člověk bez politické příslušnosti. Je na tom KSČM v Kynšperku nad Ohří tak špatně se
svými kádry, že za svého „lídra“ musí mít člověka, který není jejím členem? Proč jsem tedy jako jejich hlavní
kandidát za celou dobu před Komunálními volbami nebyl pozván ani na jednu předvolební schůzku? Čekal
jsem na to a nic. Snad tam vedli rozpravu koho volit a koho ne. Nevím. Když jsem se s vaší pomocí, vás občanů
města, dostal do zastupitelstva, bylo to pro mě velké překvapení. Teprve tehdy mi došlo, jak velká zodpovědnost
mi vlastně díky Vám všem byla dána. Až po volbách jsem se zúčastnil své prvé schůzky s lidmi, za které jsem
kandidoval. Na této schůzce jsem zjistil, že kandidátem na starostu za toto seskupení stran je navrhována paní
Mgr. Neubergová. Vše už bylo dopředu domluveno a nikoho ani před volbami, ani po nich nezajímalo, jaký
mám názor. Nemám osobně nic proti paní Mgr. Neubergové, ale jako zástupce města mi nepřipadala jako ten
správný kandidát. Proto jsem odmítl jít na jejich poslední schůzku před volbou zastupitelů do rady. V té době
jsem uvažoval už o tom, že podpořím druhého kandidáta pana Bolváriho.
Po odmítnutí jít na schůzku na mě byl vyvíjen velký nátlak. Byl jsem už sice rozhodnut, ale přeci jen nějaké
pochyby ve mně byly. Ale i ty se rozplynuly před volbou starosty, kdy kandidátka paní Mgr. Neubergová na
žádost, aby představila své vize jako starostka, toto prohlásila za ránu pod pás. V té chvíli jsem už věděl, že mé
rozhodnutí o podpoře pana Bolváriho je správné. Navíc o sobě tvrdí, že není velkou bojovnicí, ale to by starosta
právě být měl, tak jsem rád, že to tak dopadlo, protože právě starosta musí bojovat za občany našeho města.
Doufám, že i já přispěji k rozvoji našeho města a rád budu pracovat pro občany.
ing. Josef Baron, místostarosta

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
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Důstojná připomínka

V dnešní uspěchané a často až příliš materialistické době je vždy malým zázrakem, pokud nalezneme
čas a chuť zastavit se v našem dennodenním shonu a podívat se zpět. A to nejen na naše vlastní činy, ale
i na naše kořeny a historii místa, ve kterém žijeme. Pokud se navíc jedná o ohlédnutí do minulosti, která se
nás týká jaksi pouze okrajově, právě tím spojením s místem našeho života, jde již skoro o zázrak veliký.
Takové věci se ale díky Bohu stále dějí, jak dokládá i upřímná a úspěšná snaha představitelů města Kynšperku nad Ohří o obnovu místního židovského hřbitova.
Potěšující je také to, že se zde jedná o obnovu vzpomínky na obyvatele města, po nichž vyjma zmíněného hřbitova a branky bývalého ghetta nic víc de facto nezbylo. Židovská komunita, která se sem zřejmě
uchýlila po chebské pogromu v roce 1350 a zůstala zde nepřetržitě, byla smetena až 2. světovou válkou.
Vedle tragických osudů jejích
příslušníků je možno nalézt
i stejně tragické osudy jejích
movitých památek. Příkladem za
všechny je osud dřevěné synagogy, místa, kde se do roku 1930
scházeli Židé z Kynšperku nad
Ohří a okolí k modlitbám, která
byla postavena kolem roku 1748
na místě starší budovy a padla
za oběť fanatickému běsnění za
nechvalně proslulé Křišťálové
noci v listopadu 1938. Po skončení války již kynšperská židovská komunita neměla dost sil ke
své obnově a její kdysi pevné
místo v městě začalo postupně
slábnout. Do tohoto období patří
například demolice hřbitovního
domku v roce 1957. Protože nám
ohlednutí zpět nepřinášejí vždy
jen radostné vzpomínky, není
možné nepřipomenout, že zřejmě
někteří místní chystali stejný osud
i poslední hmatatelné připomínce
na to, že ve městě Židé kdy žili.
Hřbitov, založený pravděpodobně na konci 16. století a rozšířený o novou část v roce 1814 na
svahu hradního vrchu, který byl
silně během války devastován,
zažil takové zacházení i dlouho
po ní. O tom, že bylo toto pietní
místo často terčem nájezdů
zlodějů kamenů svědčí jednak
časem téměř rozebraná obvodová
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zeď, ale také to, že z původního počtu náhrobních
kamenů zůstala jen jejich
část. Místo bývalo také
terčem útoků vandalů, kteří
při svém hloupém jednání
téměř dovršili zkázu novější
části hřbitova, kterou započali nacisté a jejich přisluhovači. Poslední ranou
byl přístup některých lidí,
kteří si ze hřbitova vytvořili
jakousi lidovou relaxační
zónu s popíjením alkoholu
a odhazováním všemožného odpadu. Zarážející
je skutečnost, že většina
z těchto lidí by si takového
konání na komunálním
hřbitově jistě s úcty k mrtvým nedovolila. Došlo
samozřejmě i k několika izolovaným snahám o rehabilitaci tohoto místa, ale vcelku se zdálo, že hřbitov
nakonec zanikne jako džungle vegetace a odpadu.
Pak ale přišel onen, téměř zázrak, když si představitelé města uvědomili, že židovský hřbitov v takovém stavu je nepěknou vizitkou jejich znovu rozkvétajícího města. Jejich úsilí o navrácení prestiže a úcty
tomuto místu je dnes korunováno úspěchem. Když jsem byl téměř před rokem jako duchovní nejbližší
funkční židovské Obce požádán o odbornou konzultaci v otázce obnovy hřbitova, měl jsem velikou radost,
protože jsem po léta sledoval jeho žalostný stav. To jsem však ještě netušil s jak velkolepou obnovou
představitelé města počítají. Na místě jsem shlédl nejen již probíhající rekonstrukci obvodové zdi vedenou v původním místě, ale i plány na další práce. Společně jsme při mé další návštěvě vytýčili trasu pro
prohlídkový okruh a schodiště a domluvili další podrobnosti. Ke chvále místních je třeba říct, že pečlivě
vyslechli má stanoviska a snažili se je začlenit do svého projektu. Poté, co jsem místo znovu navštívil
v prvním lednovém týdnu tohoto roku, čekalo mě již téměř dokončené dílo. Kompletně obnovená zeď
s brankami a prohlídková trasa se schodištěm, která svým provedením pěkně ladí s celkem hřbitova, vytvořilo tomuto místu nový, pěkný kabát. Navíc přístupová cesta rozšířená do malého prostranství s mozaikou
tzv. Davidovy hvězdy v dlažbě je snad důkazem, že přestože hvězda místní židovské komunity zde již
dávno pohasla, znovu má důstojné místo a připomínku na nebi kynšperské historie.
Na závěr zbývá poznamenat, že práce na obnově hřbitova nekončí a stejně tak nekončí ani spolupráce
města Kynšperku nad Ohří a Židovské Obce v Karlových Varech. Uvažuje se ještě o vztyčení některých
náhrobních kamenů v novější části hřbitova, ale také o přednášce, která by měla proběhnout v místním
informačním centru v některém březnovém termínu.
Snad se tedy toto konání představitelů města stane přínosným nejen pro židovský národ, jehož příslušníci jsou uloženi na tomto místě, jemuž byl opětovně vrácen žádoucí pietní ráz, ale i obyvatelům města,
kterým bude důstojnou připomínkou části jejich vlastní historie.
S díky, Chaim Kočí,
kantor a melamed Židovské Obce Karlovy Vary

ŠKOLSTVÍ
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Dívka roku 2007

V letošním roce se uskuteční již devátý ročník soutěže dívek ze základní školy ve věku 13–15
let s názvem „Dívka roku 2007“. Soutěž, kterou pořádá Základní škola v Kynšperku nad Ohří, se
bude konat dne 3. března 2007 od 14,00 hod. v sále MKS. Vstupenky budou v prodeji od 19. února
a cena vstupenky je 40,- Kč. Letos se do soutěže přihlásilo 13 dívek ze Základní školy v Kynšperku
nad Ohří. Soutěžit se bude o titul „Dívka roku 2007“ a zároveň se bude vyhlašovat „Miss sympatie“
Základní školy, Kynšperského zpravodaje a Sokolovského deníku.
Na Základní škole budou hlasovat žáci, anketa zpravodaje proběhne ve městě. Sběrná místa
budou v MKS, v prodejně Yucca a v potravinách u Vlčka do 25. února. Sokolovský deník nabídne
svoji soutěž. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí naší soutěž podpořit a přijít fandit své favoritce.
Všem děvčatům držíme palce!
(Joyce)

Adriana Gajdová
<
Andrea Flórianová
>

Anežka Kováčiková
<
Dominika Biharyová
>

ŠKOLSTVÍ
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Kateřina Titěrová
<
Lucie Heroutová
>

Lucie Rosprimová
<
Marie Heráková
>

Markéta Sazamová
<
Martina Hollá
>

ŠKOLSTVÍ
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Monika
Šímová

„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na únor 2007 DDM – SVČ
6. 2. .........................................................................
Soutěžní odpoledne
– sraz v 15,00 hodin před DDM – SVČ.
Věci do tělocvičny s sebou.
16. 2. .......................................................................
Maškarní karneval
– od 15,00 do 18,00 hodin v malé tělocvičně ZŠ.
Zveme rodiče i děti na zábavné odpoledne plné
soutěží, tance a hudby.

Sylvie
Kaucká

Veronika
Hámorová

20. 2. .......................................................................
Mé toulky za zvěří
– od 12.00 do 18.00 hodin. v DDM – SVČ.
Pokračování výtvarné soutěže.

ŠKOLSTVÍ
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Tři králové K + M+ B
aneb Slavnost Zjevení Páně 6.1.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem
Narození Páně. Svátek Tří králů klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje
jako člověk, dokonce jako narozené dítě. Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky.
Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B,
u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“:
„Kristus žehnej tomuto domu“.
A tak se opět po roce sešli
Tři Králové i na naší Základní
škole, aby jí požehnali a odehnali
ze školy všechno zlé. V krásných
kostýmech navštívili Tři Králové
všechny třídy od prvních až po
deváté, aby všem žákům připomněli tradice spojené s tímto svátkem. Nechybělo ani vřelé uvítání
„králů“ panem ředitelem Mgr. Jiřím Danešem, který jim nabídl
občerstvení v ředitelně školy.
Děkujeme také paní učitelce
Margitě Malé, která pomohla
žákům s kostýmy a připravila
jejich vystoupení.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Žáci kynšperské SOŠ připravili nejkrásnější svatební tabuli
Žáci Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří obor číšník se zúčastnili 11. ročníku regionální soutěže
středních škol a odborných učilišť v odborných dovednostech, která se konala
16. ledna 2007 v Plzni. Letošní úkol pro
naše soutěžící byla příprava slavnostní
tabule ke svatební příležitosti. Soutěž
je každým rokem těžší a konkurence je
vyrovnanější. Každé družstvo se proto
snaží se co nejlépe připravit. Ani naši
žáci pod vedením mistrové odborného
výcviku paní Ladislavy Procházkové
přípravu nepodcenili. Čtyřčlenné družstvo ve složení Petra Mochesová, Veronika Pastorková, Jana Kliková a Jakub
Ševela se umístilo na prvním místě
z devíti soutěžících družstev.
Děkujeme za podporu rodičů, učitelů a za aktivní přístup žáků v přípravě
na tuto akci.
Ladislava Procházková

ŠKOLSTVÍ
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Studentské veletrhy

Začátkem prosince 2006 se studenti nástavbového studia oboru „podnikání“ zúčastnili regionálního veletrhu
ﬁktivních ﬁrem v Plzni, kterého se celkem zúčastnilo 30 ﬁrem, a to nejen z Plzeňského a Karlovarského kraje, ale
i z míst vzdálenějších, jako např. z Mostu, Prahy, Příbrami a Loun.
Obě ﬁrmy – Biscoteria, s.r.o., pekařství a cukrářství a Ergo Car, s.r.o., výroba a prodej autopotřeb, velmi dobře
reprezentovaly Střední odbornou školu z Kynšperka nad Ohří, o čemž svědčí jejich umístění.
Firma Ergo Car byla reprezentovaná studenty Janem Žifčákem, Lukášem Bufkou, Stanislavem Tóthem a Vaškem Bártou a obsadila 1. místo. Firma Biscoteria, kterou reprezentovaly studentky Martina Radostová, Vlasta
Renetová a Radka Vojteková, obsadila 2. místo.
Hodnotil se stánek ﬁrmy, chování a vystupování studentů při nabízení výrobků, jejich úprava, vyplňování
dokladů a prezentace ﬁrmy v ústním podání studentů v češtině, popřípadě v cizím jazyce, ale i elektronická prezentace ﬁrmy.
Studenti si v praxi ověřovali získané znalosti z teoretického vyučování. Měli možnost zde vystupovat jako
na opravdovém veletrhu. Někteří studenti již měli praxi z minulých veletrhů, kdy se ﬁrmy zúčastnily v říjnu 2006
regionálního veletrhu v Mostě, kde opět ﬁrma Biscoteria obsadila 1. místo a Ergo Car 4. místo. Navíc se Biscoteria
zúčastnila v listopadu 2006 mezinárodního veletrhu v Bratislavě, na který byli studenti nominováni jako vítězové
březnového mezinárodního veletrhu v Praze.
I když zde neobsadili studenti „pohárová“ místa, nezklamali a dobře reprezentovali nejen školu, kraj, ale i Českou republiku.
Popřejme studentům do další práce v roce 2007 další úspěchy, neboť je v nejbližší době čeká mezinárodní
veletrh studentských ﬁrem v Praze, kterého se naši studenti tradičně již několik let zúčastňují a dosahují zde velmi
dobrých výsledků.
Ing. Stanislava Dietzová

SOUTĚŽ
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Šumné město Kynšperk nad Ohří

1. díl nové soutěže
Milí Kynšperáci,
po soutěžích o rodině Haas a jejich majetku a 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
vytvořit reklamní tlak na ty, kteří město Kynšperk nad Ohří neznají a upoutejte 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.

Úkoly, které se budou opakovat s každým číslem, jen puntíky budou jiné:

1. stránku nalepte na čtvrtku nebo pevnější papír, vystřihněte a pečlivě uschovejte dílky z mapy,
2. pojmenujte puntíkem označenou historickou či kulturní památku,
3. k památce vypište tři nejpodstatnější informace, které danou památku charakterizují či odlišují od ostatních
v republice, pokuste se vystihnout výjimečnost památky,
4. k dané památce vymyslete reklamní slogan, kterým byste přilákali turisty,
5. památku umělecky ztvárněte (plakát, montáž, koláž,
fotograﬁe, plastika aj., zvolte si jakoukoliv výtvarnou
či uměleckou techniku- může to být hudba, tanec, hraná
forma…)

O co se hraje?

Zatím o zábavu, o radost z poznání, o možnost realizace, o nové zážitky z města, o společné sdílení atd. Ale
také o ceny.
Prosím, aby se mi každý soutěžící jednotlivec či skupina ohlásili na mobil: 603 187 425.
Kateřina Štochlová

✂
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Kynšperský pohár v ledním hokeji

Kynšperk vybojoval první body

Nebanice – Kynšperk nad Ohří 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Ve 14. minutě byl vyloučen kynšperský Hanzlíček za vysokou hůl. V oslabení unikli do samostatné akce Císler
s Kronikou, ale nepodařilo se jim skórovat. V 17. minutě dal 1. gól Utíkal po přihrávce Majerníčka a Řezníčka na
jeden dotek. V 1. třetině ještě zazvonila tyčka kynšperské branky po střele Rady. Druhá třetina byla bez branek i bez
vyloučení. Ve 3. min. 3. třetiny zvýšil na 2:0 Kronika po přihrávce Ondráčka a po minutě přidal 3. branku Císler
po přihrávce Bárty. Hezká akce se zrodila v 7. minutě, kdy Hanzlíček z obranné třetiny poslal kolmou přihrávku na
útočnou modrou čáru Utíkalovi, ale tomu se nepodařilo zpracovat puk tak, aby ho poslal do branky. V 11. minutě se
podařil Nebanicím únik Schimmera a Sobotky, ale Sobotka v závěru zaváhal a dal mimo branku. V závěru utkání
ještě hrály Nebanice oslabené za podražení, ale na skóre se už nic nezměnilo.
Branky:
Císler, Kronika, Utíkal.
Sestavy:
Nebanice - Zuman ml., Rada, Trkovský, Štěpánek, Vozka, Zuman st., Sobotka, Tomaško, Schimmer, Sobotka, Štol, Vavřín Fr.
Kynšperk nad Ohří - Zima, Mrva, Hanzlíček, Ondráček, Krautwurm, Cízler, Kronika, Utíkal,
Majerníček, Řezníček, Bárta.
Nejlepší hráči: Trkovský, Sobotka – Ondráček, Císler
Tabulka:
Libavské Údolí
4 4 0 0 48 : 9 8
Nebanice
5 2 0 3 18 : 25 4
Kynšperk nad Ohří 5 1 0 4 12 : 44 2
Tabulka střelců:
(V minulé zprávě chyběly v tabulce střelců výsledky z utkání Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí).
7 - Dlouhý, Hanek, 6 - Bobčík, 5 - Hradský (všichni Libavské Údolí), Zuman (Nebanice), 4 - Tomaško (Nebanice), 3 - Císler (Kynšperk nad Ohří), Jánošík, Němec, Zemek (všichni Libavské Údolí), Schimmer (Nebanice).
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo
(jč)

Letošní teplý leden úplně popletl tento
krásný strom (sakura), který kolem 20.
ledna rozkvetl svými nádhernými růžovými
květy. Co se bude dít na jaře a v létě…?

SPORT
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Turnaj žáků v sálové kopané

Dne 6. ledna se v hale
konal turnaj žáků v kopané,
který pořádal oddíl SEF Slavoj
Kynšperk nad Ohří. Do soutěže se přihlásilo 6 oddílů
žákovské kopané. Celý turnaj
měl hlavní slovo rozhodčí pan
Roman Rádl z Ostrova (rodilý
Kynšperák). Děkujeme panu
Hřibovi, panu Rádlovi a všem,
kteří zajišťovali a pomáhali při
organizaci celého turnaje.
Celkové pořadí:
1. FK Sokolov 93
2. FK Baník Sokolov
3. Spartak Horní Slavkov
4. SEF Slavoj Kynšperk nad
Ohří
5. FC Cheb
6. FK Olympie Březová
(Joyce)

✂
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V Chebu zatím nejúspěšnější výsledky

Pořadatelům KST z Františkových Lázní se na bodovací turnaj nejmladších stolních tenistů v Chebu
přihlásila rekordní účast. Na další krajský bodovací turnaj se druhou lednovou neděli vypravilo téměř čtyřicet mladších žáků. Na zdařilém průběhu se podílelo osm zástupců z naší tělovýchovné jednoty.
Skvěle si vedl Tomáš Rohlík, který ve ﬁnále oplatil nedávnou porážku z krajských přeborů Skálovi
z Lubů. Po pěti vzájemných zápasech nové sezóny získal Rohlík opět vedení. Spolu tito soupeři vyhráli
čtyřhru a zatím v sezóně neztratili ani set. Není to žádný div, tito borci převyšují ve své kategorii ostatní
soupeře o jednu třídu, nepoznali jiné umístění než ﬁnále!
Nás může potěšit, že se do semiﬁnále prodral Honza Lapčák, který možnost získat medaili pokazil spoluhráči Košatovi. Spolu si to však vynahradili postupem do ﬁnále ve čtyřhře.
Až na porážku s favority neztratili ani set a potvrdili i proti silnějším
soupeřům, jak důležitá je sehranost dvojice. Beck s Loníkem
postoupili tentokrát mezi osm nejlepších párů, dále to
však nešlo. Ve dvouhře se nepodařilo jim, ani spoluhráčům Rustlerovi a Beranovi, postoupit do hlavní soutěže.
První tři už mají dostatek zkušeností na to, aby se mezi
šestnáct nejlepších probojovali. Jejich umístění úspěchem
není.
Mezi osmičkou dívek je čtvrté místo začínající Dominiky
Janotové optimální. Ve čtyřhře obsadila pak se svou partnerkou
třetí místo.
O.Volf

✂



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

poukázka je v hodnotě 10,-Kč

RŮZNÉ
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Na krajských přeborech získali mladí stolní tenisté dva tituly
Vojta Galek obhájil loňský titul

První lednový víkend využili mladí stolní tenisté k odehrání nejvýznamnější soutěže kraje jednotlivců. V sobotu bojovali v Aši o pět titulů dorostenci, v neděli v naší sportovní hale mladší žáci.
Šest zástupců našeho oddílu si mezi nejlepšími dorostenci kraje vedlo velice úspěšně. Nejvíce se dařilo Galekovi, který obhájil loňské prvenství. Přestože v této soutěži účinkují také borci mající zkušenosti už z ligových bojů,
podařilo se už potřetí v řadě získat titul ve dvouhře hráči našeho oddílu. O tom, že si Vojta správně načasoval formu
svědčí skutečnost, že už v semiﬁnále vyřadil největšího favorita Provazníka z Ostrova, ale také zisk dalších dvou
stříbrných medailí. Ve smíšené čtyřhře spolu s Illesovou z Baníku Sokolov a ve čtyřhře dorostenců mu asistoval
mladší žák Rohlík. Titul jim ve ﬁnále unikl nešťastně po pětisetové bitvě.
Ve dvouhře už na medaile z našich hráčů nikdo nedosáhl, ale všichni postoupili z kvaliﬁkačních skupin do
hlavní soutěže. Vítek, Rauscher a Krb se dostali do elitní osmičky, L.Lapčák a Rohlík mezi nejlepších šestnáct
hráčů. Připomínám, že Rauscher, Krb a Rohlík jsou dosud žáky. Bronzovou medaili si domů za semiﬁnálové umístění přivezli Vítek s Rauscherem. V soutěži dorostenek opět kralovaly dívky ze Sokolova, které hrají druhou ligu
žen. Náš oddíl dorostenky nemá…
Výborným výsledkem si vítěz turnaje také pro letošní rok zajistil účast na mistrovství republiky.

Naši nejmenší kopírovali úspěchy starších spoluhráčů

Také v neděli se v kynšperské sportovní hale na zisku jednoho titulu a čtyř medailí podílelo šest našich mladších žáků. Bohužel titul v nejprestižnější soutěži našemu borci nešťastně unikl. Rohlík vedl se svým soupeřem
z Lubů 2:1 na sety a v rozhodující sadě 9:8. Více štěstí měl Skála. Spolu tito hráči získali mistrovský titul ve čtyřhře,
když překvapivě museli o vítězství ve ﬁnále bojovat proti domácí dvojici J.Lapčák – Košata. Proti loňské bronzové
si naše „dvojčata“ polepšila. Senzací je bronzová páru Beck – Loník. Tomáš Rohlík se potřetí pokoušel o zlatou
s Čechockou z Lubů , ale také tentokrát to nevyšlo.
V soutěži chlapců bylo možné už vidět slušný tenis, objevilo se několik nadějných kluků. Děvčata zdaleka
nedosahovala úrovně chlapců. Pravdou je, že došlo k výměně generací a všechny aktérky hrají první sezonu, mají
na zlepšení výkonnosti dost času. Čtyři medaile v domácím prostředí nejsou neúspěchem, ale ve dvouhře se měli
naši hráči prosadit výrazněji. Obrovské zklamání prožil velký favorit Rohlík. Ten minulá léta Skálu porážel suverénně, nebyl mu soupeřem. Vítěz na sobě, jak se zdá, zapracoval více. Jistě mu k tomu pomáhá pravidelná účast na
republikových turnajích.
S největší pravděpodobností ani letos však účast na mistrovství ČR Tomáše Rohlíka nemine.
O.Volf

Výzva oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu by chtěl do budoucna
pokračovat ve svých úspěšných výsledcích, a proto
je nutné nadále pracovat s mladými sportovci. Pokud
mají rodiče zájem o činnost svého potomka v našem oddíle, přihlaste se. Tréninky oddílu jsou v úterý
a čtvrtek od 17.00 hodin. Kontaktovat můžete přímo
předsedu oddílu O.Volfa. Přednostně přivítáme děti
narozené v roce 1996 a mladší.
O.Volf
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Přípravce uteklo druhé místo o jeden bod!

Stačil jeden jediný bod a naše přípravka skončila na druhém místě. Přípravka, kterou trénuje Michaela Vagingerová si zahrála sálovou kopanou v sobotním turnaji (20.1.) spolu s dalšími pěti mužstvy. O regulérnost fotbalu se
postaral skvělý rozhodčí pan Gregor a nad zápisem výsledků držela stráž paní Gregorová. Titul Nejslušnější mužstvo
si odvezlo ocenění do Františkových
Lázní a nejlepším střelcem turnaje se
stal Adam Herink ze Spartaku Horní
Slavkov. Přejeme do dalších zápasů
mnoho sportovních úspěchů.
Celkové umístění:
1.
Spartak Horní Slavkov
2.
Union Cheb
3.
SEF Slavoj Kynšperk
4.
FK Františkovy Lázně
5.
Baník Habartov
6.
Olympie Březová
(Joyce)

PRODEJ STARŠÍCH VIDEOKAZET V MKS

Půjčovna videokazet v MKS nabízí k prodeji starší nahrané originální videokazety.
Videokazety budeme prodávat od 1. února 2007 po 50,- Kč/kus.
Filmy jsou určeny pouze pro domácí použití.

RŮZNÉ
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, DDM-SVČ pořádá
LETNÍ TÁBOR

Milé děti, zveme Vás na prázdninový pobyt u Máchova jezera.
Jedná se o rekreační středisko Intergast ( Staré Splavy).
UBYTOVÁNÍ :
4 lůžkové chatičky
STRAVOVÁNÍ :
plná penze, pitný režim po celý den
OKOLÍ :
Máchovo jezero, písčité pláže, tobogány……
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DOPRAVY : 3200 Kč
TERMÍN KONÁNÍ : 8. 7. – 18. 7. 2007
KONTAKT :
Jana Tomsová 723 753 126
Michal Maštera 602 710 602
Sekretariát ZŠ 352 683 135

Vichřice lámala
a vyvracela
vzrostlé stromy,
které poškodily
budovy, ploty
a elektrické
vedení.

INZERÁTY
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Správa bytů vlastníkům
Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
Sepsání kupní,darovací aj. smlouvy do 24 hod
Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.

~ RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč – sleva
~ RD v Aši u Chebu 1 + 6 vč.zahrady 1 950 000 Kč
~ RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
~ RD v Chranišově u Chodova dvougen. 1+ 6 1 450 000 Kč
~ Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2
~ Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
~ Rekr.chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. 850 000 Kč
~ Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
~ Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 585 000 Kč a 1+2 za 500 000 Kč
~ Byt v Rotavě 1 + 3 za 260 000 Kč
~ byt v K.Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za 3 600 000 Kč
~ Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3 a 1+2
z nové výstavby v Luční ulici za 595 000 Kč
~ V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
~ Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

www.dominochodov.cz

DOMINO realitní kancelář

Firma Knihy a Video s.r.o.
provozovna Cheb

Přijme do stálého i vedlejšího pracovního poměru tyto pracovníky:

- skladník, skladnice
- tel. operátor /příjem zakázek/
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 354 402 599, paní Niedrite
Nutná znalost ruského jazyka

Prodej osobního automobilu

Rada města Kynšperka nad Ohří rozhodla o prodeji osobního automobilu ŠKODA
FAVORIT 136 L na součástky, za odhadní cenu 2 000,- Kč, rok pořízení 1989.
Informace podá paní Lendělová v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří,
tel. 352 350 452.

RŮZNÉ
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POZVÁNKA
na křest básnické sbírky
kynšperského rodáka
Zveme Vás ve čtvrtek 15. února 2007 od 17.00
hod. do výstavní síně Panský dům na křest básnické
sbírky kynšperského rodáka Jiřího Babora KAMENY
Z BLŮZ, ilustrované Rastislavem Paľou. Součástí křtu
bude i malá výstavka prací ilustrátora.

KAMENY Z BLŮZ

Po vybledlých stráních
procházím list za listem.
Čtu si ve zvoncích
čtu si v kontryhelech
čtu si ve svlačcích
i namrzlých jeřabinách
a nespěchám.
Jen pro střípky nejistot
co vejdou se na blůzky
namísto vzpomínek
prostříhám dírky
a zapnu Vás v záňadří
dívenky moje.

Vojta Galek nejlepší tanečník

Podzimních tanečních kurzů pořádaných v Sokolově pod vedením pana Josefa Kábrta staršího se zúčastnil
taktéž Kynšperák Vojta Galek se svojí partnerkou.
Ze všech účastníků tanečních bylo vybráno komisí, složenou z tanečních odborníků, 13 párů, které se naučily
za půl roku různé druhy tanců nejlépe. Ty soutěžily na plese 5. ledna v Sokolově před veřejností a z nich postoupilo
do užšího výběru sedm párů. Absolutním vítězem se stal právě Vojtěch Galek se svojí partnerkou.
Na fotograﬁi přebírají medaili a cenu od Josefa Kábrta a Evy Polesné.
Jaroslav Nový

BABY CLUB
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Maškarní ples

Maškarní ples nejmenších, který se konal 22. ledna
v pondělí v tělocvičně SOŠ, se vydařil díky pomoci tří
asistentek z internátu SOŠ, které pomohly s organizací.
Byly to Simona Kůstová, Lucie Rohlová, Veronika
Erneková.
Poděkování patří všem rodičům, kteří věnovali svůj
čas a přišli se svými dětmi a připravili jim masky a kteří
se zapojili do reje masek a na závěr pomohli s úklidem
tělocvičny.
Ale nejlepší byly samozřejmě děti, které se bavily,
soutěžily, hrdě nosily své masky, tancovaly, no prostě
byly úžasné.
(kat)

RŮZNÉ
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Baby club ve spolupráci se SOŠ internátem
připravují další akci pro nejmenší děti.

Kouzelná školka
se podle počasí bude odehrávat venku nebo v tělocvičně SOŠ

26.2. v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.

Akce je určena pro děti ve věku do 4-5 let v doprovodu rodičů.
1. Bude-li špatné a nevlídné počasí, budeme v tělocvičně. Banánovou krabici, svačinku a přezůvky s sebou.
2. Bude-li venku sucho ač bez sněhu, budeme venku. Banánovou krabici a svačinku s sebou.
3. Bude-li sníh a sněžit, budeme venku. Lopaty a lopatky, sáně, boby, klouzáky a pořádné oblečení do sněhu.
Za každého počasí budeme stavět.
sraz před SOŠ (budovou učiliště)

Baby club shání dětské vybavení herny a dětského koutku!

Pokud máte doma dětský nábytek – židličky, stoleček, věšáky, hračky, auta, míče atd. nebo snad houpačku, klouzačku, venkovní domeček, dětský stan s tunelem, motorku, hračky na písek aj., je vám to líto
vyhodit a nemáte to komu dát, Baby club přijme s vděčností cokoliv, co zpestří činnost našich nejmenších.
Kontaktní osoba: Kateřina Štochlová 603187425
(kat)

Nové originální dárky v Infocentru

Potěšte své blízké náramky nebo náhrdelníky z mořských mušlí, které od ledna nabízíme za
příjemné ceny v Infocentru Panský dům v ulici Maxima Gorkého č.p.1.
Valentin se blíží!
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Sněhová Sﬁnga - bohužel vydrží jen do první oblevy...

Lednová výstava
ve výstavní síni
Panský dům

První výstavou letošního
roku byla společná expozice
Hany a Vojtěcha Velických.
Návštěvníci byli příjemně
překvapeni zejména kovovými
reliéfy Hany Velické.

RŮZNÉ
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Sedmý ples třetího tisíciletí nezklamal

Test fyzické zdatnosti, měření tepové frekvence při zátěži na rotopedu a další záludnosti čekaly na astronauty,
kteří se přihlásili k meziplanetárnímu letu v sobotu 20.ledna. Tématem letošního plesu byl totiž vesmír a tomu odpovídal
i jeho průběh. Astronauti se mohli přihlásit do soutěže o šišku salámu, zhlédli dvě vystoupení (všichni astronauti podívanou zvládli bez újmy, čímž prokázali psychickou odolnost) a také mohli vyhrát některou z mnoha cen v tombole.
Děkujeme sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly na tento ples: Ing. Kubátová J., Pekárna Tritia, Kadeřnictví
Krycnerová V. Halaj Pavel, Lakomá Božena, Košata, Štochlová K., Mrva P., Kohl J., Chu Trung, Haklová I., Břicháček,
Keraplastik Nekvapil, Česká spořitelna K. Vary Glosová J., Správa majetku s.r.o. Ambrozková J., Alﬁk Fiedlerová A.,
Lékárna Mgr.Moravčíková, Drogerie Dreiseitlová H., Drogerie Ing. Kabatnik, Yucca Walterová, Restaurace Skleník Lázňovská, Potraviny Lusi Koudelková, Kadeřnictví Bočanová.
Další o plese se můžete dozvědět na www.kynsperk.cz v sekci městské organizace > MKS > aktuality. Fotograﬁe
najdete tamtéž ve fotogalerii MKS.
Za pořadatele: Hana Bašková a Zdeňka Karbulová
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Chceš-li pobavit Boha, vyprávěj Mu o svých plánech

(aforismus)

Určitě znáte výraz „jobovka“, ale pro ty, kdo váhají: jobovka = špatná zpráva. Kde se tento výraz vzal?
Zcela určitě to má souvislost s biblickým Jobem. Job je prosperující farmář ze země Ús, vlastní tisíce
ovcí, velbloudů a jiného dobytka, má početnou rodinu a mnoho služebníků. Najednou satan – žalobce – předstupuje před Boha s obviněním, že Job Bohu důvěřuje jen proto, že je bohatý a všechno se mu daří. Tak začíná
zkouška Jobovy víry. Přichází o veškerý majetek i děti a přichází ho o tom informovat služebníci, kteří přežili.
Takže ona tzv. jobovka není „špatná zpráva od Joba“ ale „špatná zpráva pro Joba“.
Satanovi je dovoleno zničit Jobovy děti, služebníky, stáda, pastýře, domov... Job však Bohu i nadále
důvěřuje. Potom satan napadne Joba tělesně a způsobí mu bolestivé vředy. Manželka Jobovi radí, aby „zlořečil Bohu a zemřel“ = spáchal sebevraždu. Avšak Job všechno snáší.
Když čteme dnes knihu Job my, máme informace, které postavy v příběhu neměly. Job přichází o všechno
co má, ne však vlastní vinou. Zatímco se snaží pochopit, proč ho toto všechno potkalo, je stále jasnější, že
mu není dáno znát důvody. Bude se muset s životem vypořádat bez znalosti odpovědí a vysvětlení. Utrpení
může být trestem za hřích, ale není to tak vždy. Podobně ani hmotný dostatek, blahobyt a úspěch není vždy
odměnou za dobrý život. Musíme si dávat pozor, abychom nesoudili druhé, kteří trpí. Když v knize Job čteme
o pohromách, musíme mít na paměti, že žijeme v převráceném světě, kde dobré jednání není vždy odměněno
a zlo není vždy potrestáno. Když vidíme, jak se nenapravitelnému zločinci dobře daří nebo jak trpí dítě,
říkáme, že to není správné. A máme pravdu. Hřích překroutil spravedlnost a změnil náš svět tak, že v něm
vládne nepředvídatelný a často nesnesitelný chaos.
Kniha Job je příběhem dobrého, trpícího muže, jehož utrpení nemá žádnou zjevnou příčinu. Je to smutné,
ale přesně takový je náš svět. Jobův příběh však nekončí v zoufalství. Na Jobově životě vidíme, že víra
v Boha má své opodstatnění i tehdy, když se naše situace zdá bezvýchodná. Víra založená na odměně nebo
prospěchu je prázdná. Má-li být naše víra neotřesitelná, musí být založena na důvěře, že konečné Boží záměry
se vždycky naplní.
Byla jsem na konci roku trošku víc nucena o Boží vůli, jejím přijetí a vděčnosti uvažovat. Moc do smíchu
mi nebylo. Když se nám daří, život plyne hladce, žádné výrazné výkyvy… to se nám to říká, jak jsme ochotni
bez reptání přijmout Boží vůli. Nečekáme totiž až tak moc, že by nás něco nemilého mohlo potkat. Ale jakmile přijde na věc, naše hrdinství je v háji. A to jak obstojíme, jestli se budeme klepat strachy jako sulc nebo
s důvěrou přijmeme to, jak Bůh jedná, je záležitostí našeho vztahu s Ježíšem Kristem.
Jak je to s přijetím Boží vůle? Mnozí si tento pojem možná ani nepřipouští, říkají tomu osud, životní úděl
(asi znáte pohádku O svatební krajce a ten výrok „…můj osud je strašně ošklivej chlap…“). Já osobně si pod
slovem „osud, životní osudy“ představuji spíš výraz „životní příběhy“.
V Bibli se můžeme dočíst, jak to s tou vůlí je. V první řadě Bůh chce, aby lidé byli spaseni – zachráněni
pro věčnost. Také chce, aby žili v pravdě. Chce, aby lidé žili v lásce, drželi se dobrého a zlého se chránili. V 5.
kapitole dopisu do Tesaloniky se dočteme: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností
děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Vděčnost a přijetí dané situace jako Boží vůle nebude asi to první pro někoho, kdo se dozvěděl o své
nevyléčitelné nemoci nebo pokud je na ní podezření. Okamžitě vděčný nebude zcela určitě ani ten, komu
umírá nebo zemřel blízký člověk, kdo marně touží po dítěti, kdo přišel o práci, o střechu nad hlavou. Vděčností nebude jásat ten, kdo má už velké děti a najednou se hlásí další, o které – promiňte ten výraz – příliš
nestojí. Štěstím neskáče třeba ani ten, koho nevzali na vytouženou školu, bojuje nějaký vnitřní boj nebo
jakoukoliv životní bitvu.
Tak jak to teda je? Není to nějaký protimluv? Naše radost, modlitby a vděčnost Bohu by neměly být
závislé na našich pocitech nebo na okolnostech, ve kterých se právě nacházíme. Ale je to vůbec možné?
Vždyť je to tak těžké!!
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Pokud máme poslechnout onoho výše zmíněného příkazu z dopisu do Tesaloniky, musíme zapřít své
přirozené sklony. Nemůžeme být neustále na kolenou, můžeme však mít stále modlitební postoj. Ten pramení
ze závislosti na Bohu, na Jeho přítomnosti v nás, na rozhodnutí Ho poslouchat.
Nikde v Bibli není napsáno, že máme Bohu děkovat za zlo, za zlé věci v našem životě. Zlo nepochází
od Boha. Ale i ve zlé situaci můžeme být Bohu vděčni. Bůh nezprošťuje věřící lidi každodenních okolností
života. Věřící člověk zakouší stejně tak jako nevěřící bolest, potíže a neúspěch. Ovšem situace, které se zprvu
zdají jako veliký problém, starost nebo dokonce „katastrofa“, může být požehnáním. Jen je potřeba se na
věc podívat z jiného úhlu nebo s odstupem času. Věříme, že Bůh chyby nedělá a proto Mu můžeme děkovat,
třebaže to zkraje bolí.
Evangelický sbor, D. Holubcová
Zdroj: Bible, International Bible Society - s laskavým svolením

Radost ze sněhu měly hlavně děti...

Tříkrálová sbírka 2007

Pokladničky tří králů překvapily svým obsahem. Při sečtení peněz z obou pokladniček se mohla do
zápisu napsat poměrně vysoká ﬁnanční částka 4 8881,50 Kč. Za pořadatele byla přítomna paní Marie
Josefová z Chlumu sv.Maří a za Městský úřad Kynšperk nad Ohří starosta města René Bolvari.
Finanční částka bude rozdělena potřebným a o využití prostředků vás budeme opět informovat.
Děkujeme pořadatelům, Třem králům a jejich doprovodům a všem, kteří přispěli.
(kat)

POLICIE, HASIČI
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Policie

V době od 23. 12. 2006 do 26. 1. 2007 byl v Kynšperku
relativně klid. Mezi Vánocemi a Novým rokem jsme
prošetřovali pouze čtyři trestné činy.
• V prvním případě se jednalo o zanedbání povinné
výživy, případ je v šetření.
• Byl zadržen občan, kterého čeká soud. Proběhlo řízení
a byl podán návrh na potrestání (zjištění návykové
látky).
• Šetření případu občana, který řídil motorové vozidlo
pod vlivem alkoholu.
• Prošetřujeme případ, kdy 30. prosince došlo v odpoledních hodinách k fyzickému napadení dvou místních mužů a poškození vozidla skupinou cizích osob.
Na případu spolupracujeme s kriminální službou
v Sokolově.
• Dále se řešil případ pokus o ublížení na zdraví v jedné
rodině, pachatel byl zadržen a v současné době je
proti němu vedeno trestní stíhání.
Silvestr proběhl v klidu a v pohodě. Nedošlo zde k výraznému narušení veřejnému pořádku.
Od Nového roku prověřujeme deset trestných činů.
Podařilo se nám objasnit vloupání do několika zahradních kůlen, kde došlo ke krádeži kabelů v Dasnicích.
Na místě byly zajištěny pákové nůžky. Odbor kriminalistické techniky z Plzně pro mechanoskopické
stopy zkoumáním zjistil, že byly použity pro vloupání
do objektu. Případ s návrhem na udělení obvinění pro
krádež a vloupání bude předán kriminální službě.

Co nás trápí je, že se v Kynšperku nad Ohří začínají
množit nezodpovědní řidiči. Jízda pod vlivem alkoholu, bez řidičského oprávnění, nebo se zákazem řízení
motorového vozidla. Zaznamenali jsme čtyři případy.
Za tento přestupek řidičům hrozí odnětí svobody až
jeden rok nepodmíněně, nebo pokuta ve výši do 50 tisíc
korun.
• Prověřujeme vloupání do motorového vozidla Škoda
Fabia v ulici Svatopluka Čecha, kde bylo odcizeno
autorádio.
• Prověřujeme krádež nafty ze stavebních strojů na silnici E6.
• Prověřujeme krádež peněz z pokladničky v hale TJ
Slavoj Kynšperk, odkud si pachatel odnesl hotovost
31 tisíc korun.
• Dále se vyšetřují drobné přestupky jako jsou např.:
poškození laku na automobilu v Dasnicích, pomalované stěny ve sklepě, rozlitý olej aj.

Opětovné upozornění pro všechny občany a řidiče
motorových vozidel, aby byli opatrní, zbytečně nenechávali v autě odložené cenné věci a sundávali rádia
s odnímatelným panelem!
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 30.12.2006 do
18.1.2007
18.1.2007 Jednotka likvidovala padlý strom přes silnici vedoucí na Štědrou.
16.1.2007 Jednotka likvidovala rozlitou naftu z vozovky.
14.1.2007 Jednotka provedla otevření bytu.
7.1.2007
Jednotka likvidovala požár pneumatik
v Kamenném Dvoře.
7.1.2007
Jednotka likvidovala rozlitý olej v Kynšperku nad Ohří.
7.1.2007
Jednotka SDH byla povolána na pomoc
při požáru chatek do Chebu.

2.1.2007

Jednotka pomáhala likvidovat požár podkroví a střechy RD v obci Habartov.
2.1.2007
Jednotka likvidovala požár komínového
tělesa.
2.1.2007
Jednotka pomáhala Záchranné službě
s naložením a odnesením imobilního pacienta.
30.12.2006 Jednotka vyjela k požáru bytu do Libavského Údolí, po příjezdu bylo zjištěno, že
se jedná o planý poplach.
30.12.2006 Jednotka vyjela na likvidaci části stromu,
která zasahovala do vozovky.
J.Zeman

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

Výběr z knižních novinek

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

Pro děti :
Pohádky s hlavními hrdiny, - hudebními nástroji,
napsala krkonošská spisovatelka Marie Kubátová.
Knihu nazvala Veselé pohádky z muzikantské
zahrádky.
Čtete rádi o skřítcích? Jejich život je zajímavý, mohou
a zmohou všechno.V knihovně už jste si mohli před
časem vypůjčit knihu O statečném skřítku Drnovci.
Nyní máme pro vás dvě další plné příhod – Bukvínkova kouzelná píšťalka a Obyčejný skřítek.
V edici První čtení pro zábavu nakladatelství Thovt
vydává Ulrich Maske Kouzelnické příhody. Jde o
veselou knihu z kouzelnického života. Je určena čtenářům od 8 let.
Děvčata jistě uvítají nový román Sandry Lanczové
Mezi námi děvčaty.
Pro dospělé :
Při vyslovení jména Leo Kessler si znalci vybaví autora
románů ze 2.světové války.V cyklu Válečné lítice
vychází Orlové smrti.
Po delší době můžeme nabídnout novinku výtečného
spisovatele z lékařského prostředí Robina Cooka
– Smrtící gen.
Zlato Afriky je novinka Karla Cubecy ( vlastním
jménem Karla Kostky).Román z afrického prostředí
zavede čtenáře mezi zlatokopy.Spisovatel nám je přibližuje jako drsné muže toužící po dobrodružství, bohatství, ale i lásce.
Detektivky :
Stephen Booth - Černý pes,
James Chase Hadley - Mám všechna čtyři esa,
Jilliane Hoffman – Bezesné noci.
Lisa Kleypas = skutečný milostný román, tentokrát
s názvem Jarní skandál.
Susan Johnson je též autorkou milostných románů,
ovšem své hrdinky vidí ráda v historickém prostředí.
Její nové dílo v knihovně hledejte pod názvem Osudová noc.
Věra Nosková je novinářkou, proto její první kniha

obsahuje především fejetony a kratší texty. Autorka jí
dala název Ať si holky popláčou.
Do kriminálního prostředí se stupňujícím se napětím
zavedou čtenáře: Eric van Lustbader v knize Testament
a Jerry Cotton s knihou Třikrát Jerry Cotton.
Na druhý pokus – je nový román Barbary Bretton.
Příběh ženy, která se po nezdařeném manželství těžko
odhodlává k navázání nového vztahu.
Thrillery, napínavé psychologické romány :
Faye Kellermann – Hořký med,
Daniel Silva – Posel.
Oblíbená spisovatelka Jude Deveraux přichází s dalším
psychologickým románem s ženskou hlavní hrdinkou.
Kniha se jmenuje Ostrov divokých snů.
Typický teenagerský příběh dívek, dvojčat, napsal
C.D.Payne. Tento spisovatel je autorem bestselleru
Mládí v hajzlu. Jeho nová kniha má poetičtější název:
Americké krásky.
Z oblasti literatury faktu se můžete těšit na tyto
novinky :
Záhady kolem existence Atlantidy řeší ve své nové publikaci vycházející v edici Největší záhady světa Viktor
Farkas - v knize Od Atlantidy k duté Zemi.
Dne 23. srpna 2006 se podařilo rakouské dívce po
mnoha letech uprchnout z vězení. Jistě si vzpomínáte na
rozruch, který případ přinesl. Nyní si můžete v knihovně
zapůjčit knižní zpracování příběhu, který jistě vstoupí
do dějin kriminalistiky a psychiatrie. Autoři Allan Hall
a Michael Leidin knihu nazvali jednoduše: Natascha
Kampusch – dívka ze sklepa.
Většina z nás každé nedělní dopoledne usedá k televizi,
aby sledovala pořad o krásách a zajímavostech naší
země. Pořad, tak jako už 3. část knižního vydání, se
jmenuje Toulavá kamera. Autorskou trojici tvoří Iveta
Toušlová, Marek Podhorský a Josef Maršál.
Z knihy: většina z nás samozřejmě ví, kde leží Dolní
Žandov. Kdo však něco tuší o Boršengrýnu. Severovýchodně od Dolního Žandova se nacházejí pozůstatky hradu, který zde roku 1373 vybudoval Boreš
z Rýzmburku. Hrad zanikl již o osmdesát let později.
Ještě v 19.století zde stály zdi paláce, do současnosti se
ale zachovaly jen jejich zbytky.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

AKCE A POŘADY

strana 34

AKCE A POŘADY MKS
ÚNOR 2007
čtvrtek 1.2. – 24.2. ........ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 1.2. od 17.00 hod.

Egon Dušek: AMATÉRSKÉ DŘEVOTVOŘENÍ
Míša Paláčková: KERAMICKÉ FANTAZIE
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
čtvrtek 1.2. ................................................v 10.00 hod.

STRAŠPYTLÍK

I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou.
- animovaný rodinný ﬁlm pro žáky I. stupně ZŠ
- vstupné 25,- Kč
čtvrtek 8.2. .................................. od 19.00 hod. v kině

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ

- komedie kynšperských ochotníků
- režie: JUDr. Lenka Pokorná
- vstupné 35,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 25. LEDNA V
KINĚ
středa 21.2. .................................. od 19.30 hod. v kině

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

Zdeněk Izer a Petr Freund v zábavném pořadu
- vstupné 140,- Kč, předprodej vstupenek od 7. února
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2007 ........................
čtvrtek 1.3. .................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 1.3. od 17.00 hod.

Leon Havlíček: PURA NATURA
- fotovýstava

sobota 3.3. ............... od 14.00 hod. v kině, pořádá ZŠ

DÍVKA ROKU 2007

- soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let
- vstupné 40,- Kč
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI OD 19. ÚNORA!
čtvrtek 8.3. ..............................................od 10.00 hod.

VELIKONOCE aneb JARO VÍTEJ
- pořad pro I. stupeň Základní školy

čtvrtek 8.3. .........od 16.00 hod. v zimní zahradě kina

Točte se pardálové

Hudební pořad s humorně laděným povídáním pro
dříve narozené.
čtvrtek 15. března ........od 19.00 hod. ve výstavní síni

PO STOPÁCH NABATEJCŮ

- přednáška Ing.Petra Bořila s promítáním diapozitivů
nás zavede do Jordánska a Egypta
čtvrtek 22.3. ...... od 19.30 hod. v obřadní síni v č.p.1

TA JANA Z VELKÉ OHRADY

- koncert ojedinělé šansoniérky
PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME!
v neděli 13. května, ..........odjezd v 8.00 hod., začátek
představení ve 14 hod.

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 na: mkskynsperk@volny.
cz
Změna programu vyhrazena, aktuality a fotograﬁe z akcí
najdete na stránkách www.kynsperk.cz
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pátek 2.2. ................................................... v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI O PRÁZDNINÁCH

LOVECKÁ SEZÓNA*

Ochočený medvěd a jednorohý jelen se potýkají s nástrahami divočiny. Film v českém znění. USA, MP,
vstupné 25,- Kč, délka 86 min.

udělat kůlničku na dříví.. Hrají: Owen Wilson, Matt
Dillon, Michael Douglas a další.
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 109 min.
pátek 16.2. ............................................... ve 20.00 hod.

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA*

pátek 2.2. ................................................. ve 20.00 hod.

GRANDHOTEL*

Nový ﬁlm režiséra Davida Ondříčka. Příběh o lásce,
samotě, nejistotě, frustracích a touze splnit si své sny,
ale i obavách z toho, co se stane, až se to podaří.
Hrají: Marek Taclík, Klára Issová a další. ČR, MP,
vstupné 49,- Kč, délka 97 min.
úterý 6.2. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

ERAGON*

Chudý farmářský chlapec najde v horách podivný
kámen, z něhož se vyklube dračí vejce a poté i mládě.
Mladík se posléze vydá do nebezpečného světa intrik,
kouzel a válek. Film v českém znění. USA, MP,
vstupné 22,- Kč, délka 104 min.
pátek 9.2. ................................................. ve 20.00 hod.

DOBRÝ ROČNÍK*

Úspěšný londýnský bankéř Max zdědí po svém strýci
Henrym vinohrad. Původně chtěl Max pozemky prodat.
Jenže vzpomínky na dětství, krása večerů v Provence a
půvabná Fanny plány změní.
USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka 117 min.
úterý 13.2. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

MY DVA A KŘEN*

V romantické tragikomedii Carl a Molly už krátce po
svatbě zjišťují, že ženichův kamarád jim může ze života

Vůně pro něj byla vším. Celý život zasvětil rozpoznávání pachů a byl v tom nejlepší na celém světě. Schopnosti se ale změnily v posedlost a stal se z něj vrah
bažící po dokonalosti.
Fr/Šp/Něm, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 147 min.

HRAJEME FILMY PRO DĚTI O JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH
pondělí 19.2. .............................................. v 11.00 hod.

GARFIELD 2*

Lenivý kocour se vrací. Tentokrát se podívá do Evropy,
stane se princem a půjde mu o život! Film v českém
znění.USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka 77 min.
úterý 20.2. ................................................. v 11.00 hod.

SPLÁCHNUTEJ*

Myšák Roddy se během vteřiny dostává ze své nóbl
rodiny do nebezpečných londýnských stok. Potká
myšku Ritu, která mu v neznámém prostředí pomůže,
mimo jiné i v boji s maﬁánem.
Film v českém znění. BRIT, MP, vstupné 25,- Kč, délka
86 min.
středa 21.2. ................................................ v 11.00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE*

Sedm veselých dětí a jeden zoufalý otec: přišel čas
na Nanny McPhee, která k výchově neváhá používat
kouzla. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25,Kč, délka 99 min.

čtvrtek 22.2. .............................................. v 11.00 hod.

ASTERIX A VIKINGOVÉ*

Asterix a Obelix dostávají přetěžký úkol: udělat z šéfova synovce Zničehonixe pravého muže. Film v českém znění. Dán/Fr, MP, vstupné 25,- Kč, délka 78 min.
pátek 23.2. ................................................. v 11.00 hod.

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

Scarlett Johanson a další. GB/USA, MP 12, vstupné
49,-Kč, délka 96 min.
úterý 27.2. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

DÉJÁ VU*

Akční thriller režiséra Tonyho Scotta se točí okolo
tajemného pocitu déjá vu, který provází agenta agentury ATF Douga při vyšetřování rozsáhlého bombového útoku. Podaří se mu zabránit nejhoršímu a odhalit
fanatického atentátníka? USA, MP 12, vstupné 49,- Kč,
délka 128 min.
pátek 2.3. ................................................. ve 20.00 hod.
Lucas Nickle se přistěhoval do města a děti ze sousedství ho neustále šikanují. Svůj vztek si pak vybíjí na
mraveništi. Jednoho dne ale mravenci použijí kouzelný
lektvar a Lucas se po jeho požití zmenší do jejich velikosti. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 55,-Kč,
délka 89 min.
úterý 20.2. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ*

Představte si, že milujete ženu, ale ona vás pokládá
JEN za svého nejlepšího kamaráda. A právě když se jí
konečně rozhodnete říct, že jí milujete, nastane nejtrapnější situace vašeho života.
USA/Kanada, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 96 min.
pátek 23.2. ............................................... ve 20.00 hod.

SÓLOKAPR*

Novinářka a kouzelník usvědčují masového vraha v detektivní komedii Woodyho Allena, který se opět vydal
do prostředí londýnské smetánky. Hrají: Woody Allen,

ODSOUZENI ZEMŘÍT

Co se stane, když rozjaření výletníci naskáčou z jachty
do moře – načež zjistí, že nemohou zpět?
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN .................................
MOJE SUPERBEJVALKA
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
KRVAVÝ DIAMANT
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.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

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
Únorové číslo vychází 31.1.2007
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Rada města Kynšperku nad Ohří

se na svém mimořádném jednání dne 20. prosince 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 350

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

že došlo k uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a za člena
zastupitelstva města
nastupuje náhradník z kandidátní listiny
volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDITÁTŮ, a
to dnem 7. prosince 2006 a

2. v y d á v á

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 paní Janě Tomsové, náhradníkovi volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDITÁTŮ.

č. 351

1. s c h v a l u j e

od zúčtovacího období leden 2007 měsíční úhrady plateb za službu
O2 Internet Expres 2048 pro místostarostu Ing. Josefa Barona.

č. 352

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení rady města Kynšperka nad Ohří č.337 ze dne
5.12.2006, kdy návrh usnesení se doplňuje „Českému kynologickému svazu, základní kynologické organizaci Kynšperk nad
Ohří“.

č. 353

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č.8/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 354

1. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení využívání programů vypisované ministerstvy, fondy,
nevládními organizacemi u těchto příspěvkových organizací:
1. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
2. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385,
3. Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
4. Základní školy Kynšperk nad Ohří, Jana A.Komenského 540,
5. Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511,
6. Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří, nám.SNP
389,
7. Technické služby města Kynšperk nad Ohří, Školní 526.

č. 355

1. s c h v a l u j e

prodej osobního automobilu ŠKODA FAVORIT 136 L z majetku
města organizační složky Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad
Ohří, za odhadní cenu 2 000,- Kč na náhradní díly a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru zajistit prodej majetku.

č. 356

1. u k l á d á

řediteli Základní školy, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
vypracovat ve spolupráci s vedoucí ﬁnančního odboru předávací

protokol do 29.12.2006, s účinnosti předání hřiště s pozemkem
městu Kynšperk nad Ohří, Komenského 221, k 21.12.2006,

2. s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem předávacího protokolu a smlouvy o
výpůjčce.

č. 357

1. s c h v a l u j e

předávací protokol o bezplatném předání technického zhodnocení Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A.
Komenského 540, IČ: 69978883, který tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem předávacího protokolu.

č. 358

1. s c h v a l u j e

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov v částce 365.000,- Kč
vytvořeného investičního fondu v roce 2006 a v částce 88.000,Kč z vytvořeného investičního fondu za I. čtvrtletí roku 2007 na
ﬁnanční krytí první etapy rekonstrukce sociálního zařízení pro
dívky a chlapce v roce 2007,

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

čerpání investičního fondu na krytí druhé etapy v předpokládané
částce 265.000,- Kč vytvořeného fondu roku 2007 a v předpokládané částce 255.000,- Kč vytvořeného fondu roku 2008 a

3. u k l á d á

řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří znovu požádat o čerpání investičního fondu pro II. etapu až po skutečném naplnění
investičního fondu.

č. 359

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v ul. Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072, která je přílohou
č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.

č. 360

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0002259/001 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
b) uzavření dohody č.IV-12-0002259/001 o udělení souhlasu a o
jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti, která je přílohou č.2 tohoto usnesení a
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2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy a dohody.

č. 361

1. s c h v a l u j e

dodatek č.1 smlouvy o dílo č.8/2006, uzavřené dne 16.8.2006 mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a Sdružením podnikatelů ve stavebnictví spol. s r.o. se sídlem v Lokti, Revoluční ulici č.p. 580, který
je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 362

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení rady města č.110 ze dne 25.4.2006 takto: text „výše nájemného 200,- Kč/m2/rok a to do 31.12.2006,“ se mění na
znění: „- výše nájemného 200,- Kč/m2/ a to do 30. 6. 2007,“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a Správě majetku spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří.

č. 363

1. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy z důvodu uvedeného v § 686a odst.6)
zákona č.107/2006 Sb. na byt č.5 v ulici Nádražní čp.530 na dobu
1 rok od 1.11.2006 s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 34,23
Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení
nájemcům bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy a splátkového
kalendáře na dluh ve výši 10.309,- Kč dle návrhu žadatelů do
31.10.2007,

b) v případě nesplnění podmínky nájemcům nepodávat návrh na
uzavření nové NS a podat návrh na vyklizení bytu.

č. 365

1. s c h v a l u j e

pronájem 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 nad Ohří, se sídlem Školní 614,
Kynšperk nad Ohří, IČ: 18248063 za účelem zajištění klubové
činnosti oddílu volejbalu za podmínek:
- doba pronájmu na dobu neurčitou od 1.1.2007 s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- nájemné ve výši 1,- Kč ročně a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy.

č. 368

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č.1236/2 (ostatní plocha) o
výměře 56 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 22.12.2006
do 5.1.2007 včetně.

č. 369

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č.1494 o výměře 6204 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za cenu 2,10 Kč/m2/rok žadateli s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2007.

Rada města Kynšperku nad Ohří

se na svém mimořádném jednání dne 21. prosince 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 370

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č.9/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

PŘÍLOHA

strana 3

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 10. ledna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 1

1. s c h v a l u j e

na základě zmocnění Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří
a) změnu rozpočtu města na rok 2007 rozpočtové opatření č.7.
Rozpočtové příjmy se snižují o 4.236,66 tis.Kč a rozpočtové
výdaje se snižují o 4.236,66 tis.Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení. Rozpočtové příjmy po změně činí 97.370,26 tis. Kč a rozpočtové výdaje po změně činí 122.905,84 tis.Kč, dle přílohy č.1
tohoto usnesení,
b) změnu závazného ukazatele účelové příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje o 40,00 tis. Kč u Základní školy Kynšperk
nad Ohří. Závazný ukazatel po změně činí 89,00 tis.Kč. Změnu
závazného ukazatele u vnitřní správy - správa příspěvek se snižuje o 28,15 tis.Kč. Závazný ukazatel po změně činí 16.047,52
tis.Kč. Změnu závazného ukazatele o 21,50 tis. Kč u účelového
příspěvku od úřadu práce u Technických služeb Kynšperk nad
Ohří. Závazný ukazatel po změně činí 868,21 tis.Kč.

č. 2

1. s t a n o v u j e

s účinností od 1.1.2007 dle návrhu platy ředitelům příspěvkových
organizací města Kynšperka nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem platových výměrů a předáním ředitelům příspěvkových organizací.

č. 3

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o termínu konání a programu valné hromady společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem Nádražní 5644 Sokolov.

č. 4

1. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy z důvodu uvedeného v § 686a odst.6)
zákona č.107/2006 Sb. na byt č.3 na Starém náměstí čp.348 s žadatelkou na dobu 1 rok od 1.1.2007 s tím, že nájemné je stanoveno
ve výši 40,26 Kč/m2 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města do
7 dnů od písemného vyhotovení nájemci bytu a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní
smlouvy.

č. 5

1. s c h v a l u j e

Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se sídlem
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČ: 00368636 úhradu platby
nájemného za pronájem části 1.nadzemního podlaží v objektu
č.p.1 v ulici M.Gorkého v Kynšperku nad Ohří za rok 2006 ve výši
54.500,- Kč do jednoho roku pravidelnými měsíčními splátkami
počínaje lednem 2007 takto: 11 splátek po 4.541,- Kč a 12. splátku
ve výši 4.549,- Kč a

2. u k l á d á

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

č. 6

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře cca 50 m2 a
poloviny vstupní chodby o výměře 16,5 m2 v ulici Zámečnická
čp.501, Kynšperk nad Ohří za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- stavební úpravy provede nájemce na své náklady a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky na
úřední desce od 11.1.2007 do 25.1.2007 včetně s možností prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 7

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.15 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli za podmínky, že žadatel
před uzavřením nájemní smlouvy, nejpozději však do 1 měsíce
od schválení, doloží doklad o ukončení současného nájmu bytu.
V případě nedoložení tohoto dokladu se usnesení ruší a nabídka
bytu do nájmu bude opětovně zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 1 rok, případně zajistit zveřejnění nabídky bytu do nájmu.

č. 9

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č.1236/2 (ostatní plocha) o výměře 56
m2 v k.ú.Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,10 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené
částky za bezdůvodné obohacení.

č. 10

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p.č.1132 o výměře 1041 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 12.1.2007 do 26.1.2007 včetně.

č. 11

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č.1619/10 (zastavěná plocha ) o výměře
20 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 12.1.2007 do 26.1.2007 včetně.
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č. 12

1. s c h v a l u j e

se zpětnou účinností od 1.1.2007 dodatek č.2 smlouvy
č.SO40200071 o odstranění směsného komunálního odpadu, uzavřené dne 17.5.2004 mezi městem Kynšperk nad Ohří a společností A.S.A., spol. s r.o., který je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 13

1. s c h v a l u j e

dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu č.175/2006, uzavřené dne 11.5.2006 mezi
společností KOVOŠROT - MORAVIA CZ s.r.o., IČ: 27416771,
se sídlem Dobročovice 22, 250 82 Úvaly a Městem Kynšperkem
nad Ohří, který je přílohou tohoto usnesení se zpětnou účinností
od 1.1.2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi (termín do 31.1.2007) a

č. 14

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou, oprávněnou
k podnikání se zpětnou účinností od 5.1.2007 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 30.1.2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.
„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.“

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

Lední medvědi se také radují ze sněhové nadílky...

