Březen 2007

cena 10,- Kč

Do školy „nanečisto“
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsah:

Informace z odborů MÚ
Spolupráce s obcí Himmelkron
Akce Základní školy
Zápis prvňáčků
Úspěch SOŠ
Soutěž Šumné město
Martina Hollá
Křest básnické sbírky

• Tenor na roztrhání
• Informace z oddílu stolního
tenisu
• Kynšperský pohár
• Zpráva z halových závodů
• Včelaři bilancovali
• Baby club
• Vernisáž
• Diakonie Broumov
• J.A.Komenský

•
•
•
•

Policie a Hasiči
Městská knihovna
Pořady a akce
Program kina

Příloha:
• Usnesení Rady města
• Usnesení Zastupitelstva města

Z MĚSTA

Střípky z majetkového odboru

Všichni jsme čekali, kdy ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí programy pro získání dotací na investiční akce,
které chtějí obce realizovat do konce tohoto roku. Stalo se tak počátkem února s tím, že žádosti je nutné podávat do
30.3.2007. Máme připraveno několik akcí, na které budeme usilovat o získání dotace. Bude samozřejmě záležet na
tom, kterým akcím dá vedení města prioritu a na tyto pak budou žádosti podány.
Jedním z dotačních titulů je i investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace
a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, výstavba, rozšíření a rekonstrukce související obecní
infrastruktury. V tomto dotačním titulu musí být obec investorem nebo spoluinvestorem.
Jak Vás dále informuje i Ing. Adamec, pracovník majetkového odboru, podali jsme žádosti o vydání územních
rozhodnutí na výstavbu multifunkčního centra a přilehlého parkoviště, na výstavbu kanalizace v Dolních Pochlovicích a na výstavbu cyklostezky z Kynšperka nad Ohří na Kamenný Dvůr. U některých těchto akcí jsou jednání velice složitá, jelikož odhadované náklady na výstavbu kanalizace v Dolních Pochlovicích a na rekonstrukci
multifunkčního centra s amﬁteátrem a parkovištěm jsou velmi vysoké! Před požádáním o stavební povolení bude
nutné ještě vyřešit otázku občasného hydraulického přetížení stávající čistírny odpadních vod. Určité náměty jsme
projektantovi předložili a opatření bude věcí dalších jednání a výpočtů.
Firma Sense Progress, které město prodalo v loňském roce pozemek na výstavbu supermarketu, změnila dle
našich informací subjekt, se kterým dále jedná. Na pozemku naproti hřbitovu by ale měl ještě v letošním roce vyrůst
supermarket. V současné době probíhá sloučené územní a stavební řízení u našeho stavebního úřadu.
Vyvolali jsme jednání starosty města s ředitelem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, na kterém
byly řešeny otázky oprav komunikací v majetku Karlovarského kraje procházejících městem. Zejména jsme zdůraznili nutnost rekonstrukce Tyršovy ulice, která je ve velice neuspokojivém stavu a kde má město záměr v předstihu rekonstruovat vodovod. O tom, zda bude v letošním roce komunikace rekonstruována rozhodne množství
ﬁnancí z Evropské unie pro Správu a údržbu silnic.
Pomalu bude končit období vegetačního klidu, kdy zejména mohou být káceny nevhodné či nebezpečné dřeviny. Máte-li nějaké podněty z vašeho okolí, obraťte se prosím co nejdříve na kompetentní pracovníky majetkového
odboru.
Po větrné kalamitě v městských lesích je stále ještě nebezpečno vstupovat do lesa Za Okrouhlíkem na Kamenném Dvoře – Podlesí. V této lokalitě spadlo nejvíce stromů a jsou postupně těženy. Práce potrvají přibližně do
dubna 2007.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
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Seriál o novinkách v sociální oblasti – část 3

Stručný průvodce zákonem o sociálních
službách

Cílem služeb sociální péče je pomoci zajistit
osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost,
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení
do běžného života společnosti a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Hlavním posláním zákona o sociálních službách je
ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni z důvodu zdravotního.
Nová podoba zákona reaguje na běžné podmínky
života v naší společnosti a garantuje pomoc a podporu
potřebným ve formě, která zaručuje zachovávání lidské
důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně
posiluje schopnost sociálního začleňování každého
jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním
prostředí.
Neklademe si za cíl seznámit vás s celým a přesným
zněním zákona. Chceme vás seznámit se všemi podstatnými náležitostmi, být orientační mapou a navést vaše
kroky tak, abyste mohli důstojně kráčet životem. Je to
moderní právní forma, která svěřuje kompetence občanům, aby rozhodovali sami za sebe a dává jim k tomu
potřebné nástroje.

Co mi nový zákon přináší?

Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek
pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou
podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu,
v soběstačnosti, nezbytné pro plnohodnotný život

a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat
z běžného života společnosti.
Asi zásadní změnou je skutečnost, že občanům
v nepříznivé životní situaci bude poskytována individuální dávka „Příspěvek na péči“, a to podle míry
závislosti. Příjemce je povinen využít příspěvek k zajištění péče o svou osobu. Tato péče může být zajišťována
prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím sociálních služeb. Rodině tak umožňuje, aby
společně zajistila potřebné služby pro svého člena, aniž
by byl jeden z nich trvale upoután k této pomoci a musel tak opustit svoje zaměstnání nebo jiné aktivity.
K tomu, aby mohly být naplněny výše uvedené
principy, nabízí zákon zásadní nástroje. Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství. Lidem,
kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání
péče o sebe a v soběstačnosti, poskytuje státem sociální dávku „příspěvek na péči“. Sociálně potřebným
občanům, kteří nezvládají svou situaci samostatně nebo
s pomocí rodiny a jiných blízkých, nabízí velmi pestrou
nabídku sociálních služeb, ze které si mohou svobodně
vybírat podle svého uvážení, ﬁnančních možností či
dalších individuálních preferencí.
Zákon současně garantuje, že poskytované služby
budou pro uživatele bezpečné a profesionální přizpůsobené jejich potřebám.
Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na
procesech rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti sociálních služeb v jejich obci či kraji.
Za správní a sociální odbor
Eva Knížová

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
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Projektové záměry

Vážení spoluobčané, v lednu tohoto roku, jsem Vás informoval o nových záměrech města Kynšperka nad Ohří. Nyní bych Vás rád seznámil se současným stavem.
V současné době probíhá územní řízení na akci „Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě města Kynšperka nad Ohří“. V rámci tohoto projektu již proběhlo ústní jednání. Na základě
vznesených podnětů na tomto jednání bude vystaveno územní rozhodnutí. Veškeré podmínky, které
vyplynou z tohoto rozhodnutí, budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení
a následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení, které je nezbytnou přílohou k žádostem
o dotace z prostředků EU nebo státního rozpočtu.
V měsíci únoru také proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení u projektů „Parkoviště
u Multifunkčního společenského centra“ a „Multifunkční společenské centrum“. Také zde, jakmile
bude vydáno územní rozhodnutí, tak veškeré podmínky budou zakomponovány do projektové dokumentace pro stavební povolení a bude následně podána žádost o toto povolení. Jen u akce „Multifunkční společenské centrum“ probíhá současně s územním řízením i řízení stavební, takže zde se již
nebude podávat žádost o stavební povolení. Jak je uvedeno již výše, tato povolení jsou nutná jako
povinné přílohy k žádostem o dotační prostředky.
V neposlední řadě byla také podána žádost o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci sportovního areálu u tenisových kurtů, kde mají vyrůst i nová sportoviště a sportovní prvky (skatepark,
bikrosová trať, volejbalové a beachvolejbalové kurty, aj.)
Doufáme, že naše úsilí, které bylo vynaloženo při zpracovávání projektových dokumentací, bude
zúročeno získanými dotacemi a následnou realizací jednotlivých staveb.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Nakládání s odpady v roce 2006

V porovnání s předchozím rokem 2005 došlo
v roce 2006 k navýšení celkového množství
vyprodukovaných odpadů. Celkem bylo vyprodukováno 1.711,26 tun odpadu všech komodit
(v roce 2005 1.631,62 tun). To se však neprojevilo v nárůstu celkových nákladů, vynaložených
na jejich likvidaci, neboť oproti roku 2005 byla
výrazně ponížena položka náklady Technických
služeb p.o. města Kynšperk nad Ohří. Důvodem
snížení této nákladové položky o 426.186,- Kč
je skutečnost, že v roce 2006 již nebyly hrazeny
leasingy za zakoupené mechanizmy. Celkové
náklady na likvidaci veškerých odpadů si vyžádaly částku 2.999.745,- Kč (v roce 2005 částku
3.365.942,- Kč). Celkové příjmy, tj. odměna od
obalové společnosti EKO-KOM a.s. (86.715,Kč), vybrané platby od podnikatelů (533.286,- Kč)
a vybrané poplatky od obyvatel (1.966.443,- Kč)
činí souhrnnou částku 2.586.445,- Kč (v roce
2005 2.724.504,- Kč). Občané zůstali dlužni více
než 273.000,- Kč (místní poplatek za odpady,

daný Obecně závaznou vyhláškou činí 430,Kč na osobu), podnikatelé celkem 59.488,- Kč.
Rozdíl celkových příjmů a nákladů na odpady
činí ztrátu 413.300,- Kč. Sečteme-li tuto ztrátu
s prostředky použitými Technickými službami
na tuto činnost z rozpočtu města (1.339.954,Kč), doplácí město při aktuálním stavu 5.056
obyvatel na každého obyvatele města částku
346,76 Kč.
K jednotlivým komoditám je třeba sdělit
následující:
1. Směsné komunální odpady (svoz vozidly TS)
Celkové množství kukavozem svezeného
domovního odpadu je v porovnání s rokem 2005
o cca 70 tun vyšší (svezeno 1.491,18 tun). Je
tedy cca na úrovni roku 2004 (v roce 2005 bylo
oproti roku 2004 o 60 tun nižší). Komunální
odpad z běžného úklidu, svážený nákladními
vozidly či traktorem (tj. průběžné „hromádky“
u kontejnerů a „hromady“ odložené při příležitosti jarního a podzimního mimořádného svozu)
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je nově skládkovou společností při příjmu dále
tříděn a přesněji zařazován na objemný komunální odpad (sebráno 64,12 tun), pneumatiky (4,20 tun) aj., což je též jiným způsobem
zpoplatňováno. Pozitivní je opětovné snížení
množství objemného domovního odpadu díky
přijatému opatření - odstranění volně přístupných velkoobjemových kontejnerů, které byly
do roku 2004 zneužívány obyvateli z jiných
obcí a neukázněnými podnikateli. Souhrnnou
cenu skládkovného pro rok 2006 se ještě podařilo udržet na úrovni několika let předchozích.
Bohužel, pro nastávající rok 2007 musíme
respektovat cenové navýšení. Podstatné je
navýšení základního (státního) poplatku o 100,Kč za tunu komunálního odpadu. Tento je účtován ve smyslu § 51 zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech. Další změnou je navýšení ceny za
uložení 1 tuny komunálního odpadu o 16,- Kč
(je příjmem společnosti A.S.A.). Pro porovnání
uvádím přehlednou tabulku očekávaného růstu
nákladů v roce 2007:
Nákladové
položky:

určenou počtem svozů a počtem obyvatel (dle
Obecně závazné vyhlášky tradičně 2x ročně v květnu a v září). Pro rok 2007 bylo dohodnuto
tento – pro město výhodnější – způsob zachovat.
3. Využitelné složky, vyseparované z komunálního odpadu
Využitelných složek (tj. papírových, plastových a skleněných obalů) bylo vytříděno a zpracovatelům předáno celkem 87,76 tun ( v roce
2005 65,82 tun). Náklady na tuto komoditu činí
částku 165.648,- Kč (v roce 2005 145.795,Kč). Za vytříděné množství jsme obdrželi od
obalové společnosti EKO-KOM a.s. již zmíněnou odměnu v částce 86.715,- Kč (za rok
2005 92.240,- Kč). Příjmy od EKO-KOM a.s.
jsou poníženy na základě zpřísněných podmínek a nových ukazatelů, na které v podmínkách
malého města zatím neumíme reagovat (např.
zavedení odděleného sběru čirého a barevného
skla, PET lahví bez víček aj.) by si vyžádalo
mnohem vyšší náklady, než by činilo navýšení
příspěvku citované obalové společnosti.

Základní cena DPH Základní poplatek DPH Rekult. reserva DPH
Kč/1t 19 %
Kč/1t 0 %
Kč/1t 19 %

Celkem
Kč/t

r. 2006

394,00 74,86

300,00

0,00

100,00 19,00

887,86

r. 2007

410,00 77,90

400,00

0,00

100,00 19,00

1.006,90

Cena skládkovného za tunu uloženého
odpadu vzroste tedy v roce 2007 o 119,04 Kč. Při
předpokládané přibližně shodné produkci v roce
2007 budou náklady na likvidaci tohoto odpadu
činit o 192.902,- Kč více.
2. Nebezpečné složky, vyseparované z komunálního odpadu
V roce 2006 bylo odděleně sebráno 3,02 tun
různých druhů nebezpečných odpadů (4,08 tun).
Náklady na odstranění nebezpečných složek,
vytříděných ze směsného komunálního odpadu
si vyžádaly částku 44.911,- Kč (46.928,- Kč).
Zde je však třeba si uvědomit, že podstatná
část nákladů je doposud dána paušální platbou,

Trvalý růst celkového množství těchto
občany odděleně odkládaných odpadů je jistě
potěšitelný. Je nám známo, že počty stanovišť
jsou již téměř dostatečné, avšak četnost vývozu
nikoliv. Město nadále postupně navyšuje počet
stanovišť, zde umístěných nádob, četnost jejich
vyvážení. Asi se již opakuji – záleží „jen na
penězích“. Proto chci v závěru požádat občany
města o trpělivost a poděkovat jim za pochopení – zvláště těm, kterým nejsou životní prostředí a pořádek ve městě lhostejné a kteří jdou
při nakládání s odpady ostatním příkladem.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
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Pronájem nebytových prostor

Pronájmy, prodeje

Upozorňujeme zájemce, kteří hledají vhodné prostory k podnikání, že Rada města na svém posledním
jednání schválila snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu čp. 384 v ulici Mládeže! Výše
nájemného v 1. nadzemním podlaží byla stanovena na
minimálně 600,- Kč/m2/rok, ve 2. nadzemním podlaží
minimálně na 400,- Kč/m2/rok. Přízemí objektu (cca
257 m2) bylo provozováno jako obchod, druhé nadzemní
podlaží (cca 157 m2) lze nejlépe využít jako kanceláře.
Objekt si lze pronajmou celý nebo jednotlivá podlaží,
doba nájmu 5 let, platby za služby spojené s nájmem
budou hrazeny samostatně.
•••
Od 1. 4. 2007 bude volný nebytový prostor v přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici o výměře 328 m2.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 600,- Kč/
m2/rok, doba nájmu na 5 let, platby za služby spojené
s nájmem budou hrazeny samostatně. Nebytový prostor sloužil pro výrobní činnost - sestává ze tří dílen,
tří skladů, jedné kanceláře, jedné šatny, dvou sociálních
zařízení a chodeb.
•••
V suterénu objektu domu s pečovatelskou službou
v Zámečnické ulici čp. 501 je volný nebytový prostor

o výměře cca 50 m2. Nájemné nebylo stanoveno, jeho
výše se bude odvíjet od způsobu využití. Jsou nutné stavební úpravy, které provede nájemce na své náklady.
•••

Prodej objektu bývalé zvláštní školy

Tento objekt je nabízen k prodeji opakovaně od
konce roku 2005. Přestože se jedná o objekt v dobrém
technickém stavu, v tiché lokalitě uprostřed rodinných
domků v Dolních Pochlovicích v Pionýrské ulici, stále
uniká pozornosti vážných zájemců. Svým dispozičním
řešením vybízí k přestavbě na několik bytových jednotek nebo penzion či ubytovnu, ale jinému nápadu na
možné využití se meze nekladou. Objekt je dvoupatrový, podsklepený, napojený na inženýrské sítě kromě
kanalizace, prostorná půda je vhodná pro vestavbu
další bytové jednotky. Protože objekt je v dobrém
technickém stavu a patří k němu i rozlehlý pozemek,
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

Ankety MKS
Děkujeme účastníkům našich zájezdů, že se zúčastňují anket, kterými zjišťujeme, o jaké
představení by měli zájem. Bohužel, ne vždy se nám náš dobrý úmysl podaří uskutečnit.
Při poslední anketě v autobuse cestou do Divadla na Vinohradech (v listopadu) jsme zjistili,
že nejvíce účastníků ankety by rádo navštívilo pořad Jana Krause „Uvolněte se, prosím“. Když
jsme chtěli vstupenky v divadle objednat, dozvěděli jsme se, že poskytují max. 10 ks vstupenek
na jednu objednávku, takže máme smůlu. Na druhém místě v naší anketě bylo baletní představení Romeo a Julie ve Státní opeře. Na obchodním oddělení Státní opery nám však sdělili, že
toto představení v pátek ani v sobotu do konce sezóny nehrají. Velmi nás to mrzí a omlouváme
se všem, kteří uvedená představení chtěli (tak jako i my) vidět.
V době, kdy jsme se pokoušeli tato představení zajistit, přišla nečekaně nabídka muzikálu
Angelika (na březen), který byl během týdne vyprodaný (již nebylo ani možné doobjednat
5 ks na zaplnění autobusu), a proto jsme obratem objednali vstupenky na další představení
(v květnu), který je již také obsazen. V případě, že by Angeliku chtěli vidět další zájemci,
nebude problém objednat třetí zájezd, který by se ale uskutečnil zřejmě až po prázdninách.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete zájezdům do pražských divadel a věříme, že
i nadále se nám bude společně dařit vybírat ta nejatraktivnější představení různých žánrů.
Za MKS Hana Bašková
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Informace Komise k projednávání přestupků
města Kynšperk nad Ohří

Komise k projednávání přestupků města Kynšperk nad Ohří (dále jen „KPP“), jejímž úkolem je projednávání
přestupků v působnosti našeho města a dále obcí Kaceřov a Libavské Údolí, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, obdržela v roce 2006 k projednání celkem 100 oznámení přestupků.
26 přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení, 15 v příkazním řízení a 4 ve správním řízení. Celkem bylo
v loňském roce uloženo 32 pokut v hodnotě 16.600,- Kč.
Největší část projednávaných přestupků tvoří přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“). Tohoto
přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením
na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Více než jedné třetiny
těchto přestupků se v roce 2006 dopustili mladiství pachatelé.
Častým přestupkem je také přestupek proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého
se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou nebo zničením či poškozením
věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Téměř dvou třetin všech těchto přestupků se dopustili
mladiství pachatelé.
Upozorňujeme občany, že v poslední době se množí krádeže mobilních telefonů, které pachatelé pod různými
záminkami vylákají od náhodných občanů, převážně dětí, za účelem jejich použití.
Za KPP
Jana Marešová

Informace SSO

Město Kynšperk nad Ohří má zajištěnou a fungující organizační složku „Pečovatelská služba Kynšperk nad
Ohří“, která působí zde na území města již řadu let a poskytuje, a doufáme, že i do budoucna bude nadále poskytovat, kvalitní sociální služby s využitím profesionálního týmu pečovatelek.
Z tohoto důvodu jsme obeslali naše seniory a osoby se zdravotním postižením s nabídkou poskytování sociálních služeb. Pokud jste neobdrželi nabídku a máte potřebu poskytnutí některé ze sociálních služeb, je možné nás
kontaktovat na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor (přízemí budovy), Jana A. Komenského 221, nebo na telefonních linkách městského úřadu tj. 352 350 420, 352 350 423 – 4. Nabídneme vám služby
i ceník jednotlivých služeb.
Za správní a sociální odbor
Eva Knížová

PRODEJ BIŽUTERIE V KINĚ
A INFOCENTRU
Hit letošní plesové sezóny
– čelenky, oblíbené zejména
maturantkami.
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Termíny splatnosti místních poplatků

Finanční odbor městského úřadu Kynšperk nad Ohří jako správce daně a poplatků, níže uvedených místních poplatků, dle zákona č.565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří o místních poplatcích a v souladu se zákonem
č.337/1992 o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů, má právo činit veškerá opatření
potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností poplatníka,
zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.
Z těchto důvodů vás upozorňujeme, že každý místní poplatek musí být řádně nahlášen, musí být
nahlášeny i případné jeho změny a hlavně, musí být vámi zaplacen. Proto vám pro osvěžení připomínáme termíny, kdy jsou místní poplatky splatné a je nutné je dodržet.
Termíny splatnosti místních poplatků:

-

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu :
a) termín zaplacení poměrné části nebo celého poplatku do 31. 03. 2007
b) termín zaplacení druhé poměrné části
do 30. 09. 2007
- místní poplatek ze psů :
a) nečiní-li více než 500,- Kč v jedné splátce
termín úhrady jednorázově
do 31. 05. 2007
b) činí-li více než 500,- Kč ve dvou stejných splátkách
termín úhrady první splátky
do 31. 05. 2007
termín úhrady druhé splátky
do 31. 08. 2007
Nyní již záleží jen na vás, zda místní poplatky uhradíte včas. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni přikročit
k jeho vymáhání exekucemi, čímž se vám místní poplatky prodraží, a to tím, že budete muset uhradit náklady
s vymáháním spojené.
Marie Lendelová
referentka ﬁnančního odboru

PRODEJ BIŽUTERIE V KINĚ
A INFOCENTRU
Náhrdelníky pro všechny
generace
– nabídka v kině je jiná než
v Infocentru.
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Vyřiďte si včas povolení k odběru vody!

Každý, kdo odebírá podzemní vodu nebo povrchovou vodu, nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí
mít povolení vodoprávního úřadu. Užíváte vodu například k zalévání zahrady, k napájení drobného zvířectva, jako
živnostník pro zahradnictví či jako zemědělec k zavlažování či napájení zvířat? Nebo naopak vypouštíte odpadní
vody z domovní čistírny odpadních vod, z technologií, myček aut, penzionů? Pak musíte mít platné povolení.
Povolení k odběru není samozřejmě potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou (např. vodárenskou
společností) jako „zboží“.
Ke dni 1.1.2008 zanikne platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001. Povolení vydaná po 1.1.2002 budou platit i nadále. Povolení k odběru podzemní
vody ze zdroje (studny) určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Podnikatelům vydává povolení Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sokolově (tel. 352 325 163),
fyzickým osobám místně příslušný stavební úřad – Odbor výstavby, územního plánování a dopravy Městského
úřadu v Kynšperku nad Ohří (nikoliv orgán životního prostředí – majetkový odbor Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří).
Vyřiďte si povolení co nejdříve a nenechávejte jej až na poslední chvíli!
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor

Spolupráce s partnerskou obcí Himmelkron

Dne 8. února navštívili zástupci partnerské obce Himmelkron pan starosta Gerhard Schneider,
pan Andi Krainhöfner a pan Reinhard Stelzer naše město. Přijali pozvání pana ředitele Základní školy
Mgr. Jiřího Daneše a sešli se v ředitelně, aby projednali akce školy a obce Himmelkron na rok 2007.
Spolupráce mezi naší Základní školou a obcí Himmelkron má dlouholetou tradici. Posezení v příjemném
prostředí ukončilo přátelské rozloučení.
(Joyce)
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Himmelkronští v Kynšperku nad Ohří

Ve čtvrtek 8. února navštívili naše město zástupci partnerské obce Himmelkron (Německo). Za tamní radnici přijel starosta Gerhard Schneider, bývalý starosta Andreas Krainhöfner a tajemník Reinhard Stelzer. Hosty
přivítali starosta města René Bolvari, ředitelka Městského kulturního střediska Hana Bašková a ředitel Základní
školy Mgr. Jiří Daneš. Jelikož šlo o první setkání po loňských volbách, pogratulovala v úvodu delegace zástupců
Himmelkronu vedení města ke zvolení, popřáli úspěch v nastávajícím volebním období a vyjádřili přání, aby spolupráce obou měst probíhala i nadále, jako doposud, na vysoké úrovni. Dále se pak zúčastnění v přátelské atmosféře
věnovali projednání plánu společných akcí v letošním roce.
S himmelkronskými byl projednán obsah a termíny letošních společných akcí, které se budou konat zejména
v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Některé z nich budou tématicky zaměřené a zúčastní se jich zastupitelé obou měst
či členové městských organizací, řada akcí však bude uspořádána pro širokou veřejnost.
Pro vaši informaci, toto je základní plán spolupráce pro letošní rok:

V Kynšperku nad Ohří se bude konat :
•
•
•
•
•
•
•
•

28. 4. 2007 – Kynšperský klíč – přehlídka hudebníků – kinosál MKS
10. 5. 2007 – Vernisáž výstavy prof. Böhma – výstavní prostory čp. 1
23. 6. 2007 – Letní slavnosti – park u kostela
23. + 24. 6. 2007 víkendový seminář himmelkronských účastníků kurzu češtiny
29. 6. 2007 – Festival Mitte Europa – kostel Nanebevzetí Panny Marie
28. 7. 2007 – Den Ohře – prostranství u lávky
6. 10. 2007 – setkání seniorů – zimní zahrada MKS
podzim 2007 – setkání hasičů u příležitosti převzetí nového automobilu

V Himmelkronu se bude konat :

•
28. 5. 2007 – Strassenfest – městská slavnost
•
léto 2007 – setkání hasičů u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice
•
15. 9. 2007 – Setkání samospráv
•
15. 9. 2007 – přátelský tenisový turnaj – sportovní areál
Upozorňujeme, že termíny mohou být pozměněny, byť je to nepravděpodobné, či může dojít k doplnění programu o další akce, na nichž se Kynšperk nad Ohří a Himmelkron dohodnou v průběhu roku.
(Joyce)
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Masopust ve škole

Masopustní průvod masek jsme mohli potkat v našem městě 16. února okolo 11 hodiny. Asi třista žáků ze
Základní školy si připravilo nádherné masky a maškary různých postav. Společně s učiteli a zaměstnanci školy
vyrazili do ulic, aby oslavil lidový svátek, který se slaví před Popeleční středou. Tou začíná 40-ti denní půst před
Velikonocemi. Mezi tradiční masky patří např. medvěd, kobyla, žid, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel
a mnoho dalších. Hodinový průvod městem za doprovodu řehtaček, píšťalek a veselého bujaření skončil svoji pouť
opět u základní školy, kde se s dětmi rozloučil pan ředitel Mgr. Jiří Daneš a popřál všem krásné prázdniny. Poděkování patří paní učitelce Mgr. Margitě Malé a všem ostatním, kteří se podíleli na zrealizování této akce.
Bezpečnou cestu celému průvodu zajišťovala Policie ČR, zaměstnancům místního oddělení děkujeme za vstřícnost a za zajištění bezpečí našich dětí.
(Joyce)
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Základní škola má další pohár

Dne 8. února se v Chodově konalo okresní
kolo v halové kopané, kterého se po vítězství
v okrskovém kole zúčastnilo družstvo Základní
školy ve složení Rauscher, Panajotov, Toms,
Hřib, Wagner, Titěra a Brablík. V silné konkurenci pěti týmů obsadili naši žáci krásné
3. místo, a to jen díky horšímu vzájemnému
zápasu s domácím Chodovem. O vyrovnanosti
turnaje svědčí i fakt, že o pořadí na 2. - 5. místě
rozhodovaly právě vzájemné zápasy. Nejlepším střelcem našeho týmu se stal Jaroslav
Rauscher z 9. C. Pan ředitel Mgr. Jiří Daneš
klukům poděkoval, pogratuloval a uložil pohár
do sbírky školy.
(Joyce)

Sportovní okénko ZŠ Kynšperk nad Ohří

Naše škola se pravidelně zúčastňuje soutěží Sportovní ligy škol Karlovarského kraje. V letošním školním roce
jsme zatím byli úspěšní v těchto soutěžích:

Přehazovaná:

2. místo v kraji chlapci i dívky 1. – 5. ročník

Gymnastický trojboj:

3. místo v okrese 1. – 5. ročník

Sálová kopaná:

zde se nám mimořádně dařilo, největší
radost nám udělalo vítězství nad 1. ZŠ Sokolov, Pionýrů. V okrsku jsme byli tedy 1. a postoupili jsme do okresu, kde jsme obsadili 2.
místo – a to chlapci i děvčata, opět se jednalo
o žáky 1. – 5. ročníků.
Pilně se chystáme na další soutěže. Čeká nás
minibasketbal, stolní tenis, a minitenis, dále
vybíjená a náš oblíbený Mc Donald´s Cup.
Z našich sportovců jmenujme: Kateřina
Dudková, Sára Kabátníková, Zdeněk Beran,
Jakub Marek, Vladimír Kazilovský, Kateřina
Jungwirthová, Kateřina Jirásková, Viktor
Beck, Petr Hudeček, Karel Sommer, Filip
Kratochvíl, Václav Mendl, Eliška Szelcsanyiová, Lucie Sommerová, Aneta Vebrová, Jakub
Lukáč, Matouš Kollár, Tomáš Trnka, Nikola
Richterová, Eliška Turnerová, Kateřina Pelešková, Marie Mannertová, Alena Kubisová
a další.
Jiřina Havlíčková
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Přivítání budoucích prvňáčků na ZŠ

Během jednoho týdne si mohli budoucí prvňáčkové vyzkoušet role žáků Základní školy. Dne 24. ledna usedli
do školních lavic děti z mateřských škol a s našimi žáky společně prožili pěkné chvíle. 25. ledna se konal Den
otevřených dveří, kdy byla škola otevřena veřejnosti celé odpoledne.
Do školy přišli budoucí prvňáčkové spolu s rodiči, aby si prohlédli školu. Navštívili knihovnu, nově zařízené
moderní počítačové učebny, dvě tělocvičny, školní družinu, pěkně zařízené třídy. Také jim byla nabídnuta účast
v zájmových kroužcích.
Ve dnech 31. ledna, 1. února a 7. února se konal Zápis do prvních tříd. Žáci pátých ročníků si pro budoucí
prvňáčky připravili milé překvapení a v roli pohádkových bytostí je doprovázeli po celé škole. Malí předškoláci
museli plnit drobné úkoly. Pro rodiče a děti byla připravena prezentace, na které mohli vidět fotograﬁe z různých
vydařených akcí školy. V současné době je do školy zapsáno 55 dětí.
Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a krásných chvil ve školním roce 2007 – 2008. Moc se na vás
těší ředitel Základní školy pan Mgr. Jiří Daneš spolu s vyučujícími.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ

strana 14

Na návštěvě ve škole

Ve středu 24.1.2007 jsme se s našimi předškoláky vydali na návštěvu do základní školy. Přestože jsme se brodili po kotníky ve sněhu, nedali jsme přednost koulování. Byli jsme velmi zvědaví, co nás čeká.
Ve škole nás přivítala zástupkyně ředitele základní školy paní Všetečková. Děti se rozdělily do několika tříd
a staly se na jednu vyučovací hodinu těmi pravými školáky. Zkusily si na vlastní kůži, jaké to je, chodit do školy
a alespoň poznaly, co je čeká. O přestávce školáci své mladší kamarády přivedli na smluvené místo a následovala
prohlídka školy. Paní Všetečková nám
ukázala třídu plnou počítačů, třídu, kde
se školáci scházejí na různých společných akcích a nakonec tělocvičnu. Tam
jsme viděli děti na hodině TV.
Každý předškoláček si odnesl ze
školy dáreček. Celou cestu do školky
mi děti vyprávěly své zážitky, švitořily, jako malí vrabčáčci. Byly velmi
nadšené a vyprávění nebralo konce.
Myslím, že tento netradiční způsob
návštěvy byl skvělý. Děti to moc
bavilo.
Děkujeme kolektivu učitelů a školákům za hodinu plnou senzačních záži
tků.
Za MŠ U Pivovaru
Milena Becková, učitelka

Úspěch SOŠ Kynšperk nad Ohří – čtyři první místa !!!

Naši žáci učebních oborů číšník, kadeřník, prodavač, krejčí, kosmetička a studijního oboru oděvnictví se zúčastnili dne 16. ledna Regionální soutěže v odborných dovednostech v Plzni.
Konkurence ve všech oborech je rok od roku silnější, ale naši učitelé a žáci přípravu nepodcenili a tak jejich
účast přinesla výrazný úspěch.
V oboru číšník soutěžilo čtyřčlenné družstvo, které se umístilo na 1. místě z osmi družstev. Soutěžní téma bylo
– slavnostní svatební tabule pro šest osob (o jejich úspěchu jsme informovali v únorovém Zpravodaji).
Krásné 1. a 4. místo z celkového počtu 12 soutěžících získaly dívky oboru kosmetička, které soutěžily na téma
„Divoký západ“.
Prodavači soutěžili v různých disciplínách a umístili se na 2., 3., 4. a 5. místě. V disciplíně netradiční balení
dámského parfému obsadili 2. místo.
Tradičně patří mezi soutěžící i kadeřnice. Za naši školu
soutěžila jedna dívka. Téma v pánské i dámské kategorii bylo
– módní střih a účes. V pánské kategorii byla na 1. místě.

Studijní obor oděvnictví a učební obor krejčí soutěžily v několika kategoriích:

1. Společenské oděvy – 1.místo.
2. Klasická mladá móda – 3. a 4. místo.
3. Volná mladá móda – 6. a 9. místo z 18 kolektivů.
Obor oděvnictví se prezentoval svou originální módní přehlídkou na téma „Amazonka“, „Pavoučí žena“ a Pet Flowers“.
Do Plzně jely podpořit soutěžící celkem tři autobusy našich
žáků a pedagogů. Možná, že právě někteří z nich budou příští
rok již v roli soutěžících.

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.
Soutěž je vhodná jak pro jednotlivce tak pro školní
či pracovní kolektivy či rodinu nebo jinou skupinu lidí.
Prosím, aby se mi každý soutěžící jednotlivec či skupina
ohlásili během soutěže tj. během roku 2007 na mobil:
603 187 425.
Kateřina Štochlová

✂

RŮZNÉ
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Křest
básnické
sbírky
Ve čtvrtek 15. února
se ve výstavní síni Panský
dům uskutečnil křest
básnické sbírky Kameny
z blůz
kynšperského
rodáka Jiřího Babora.
Součástí akce byla
i minivýstavka ilustrátora
sbírky Rastislava Paĺa.
Kmotry sbírky byli přátelé autora z řad básníků, autor zcela vpravo s kytarou.

Martina Hollá získala ocenění

Portrét stařenky od Rastislava Paĺa
Více fotograﬁí najdete ve fotogalerii MKS pod
www.kynsperk.cz - městské organizace.
Sbírku si můžete zakoupit v knihkupectví
u Fiedlerů a v infocentru v Panském domě.

Kynšperk nad Ohří má talentované sportovce.
Jedním z nich je Martina Hollá. Dne 17. ledna 2007
převzala v prostorách radnice města Březová ocenění
mladých sportovců z rukou starosty pana Miroslava
Boudy. V kategorii děti a mládež do 15let obdržela
ocenění za „Sportovní gymnastiku“. Přejeme do dalších let mnoho sportovních i osobních úspěchů.
(Joyce)

DIVADLO
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Tenor na roztrhání

Kdo si udělal čas, odložil všední
starosti na chvíli do kouta a navštívil
divadelní představení, určitě neprohloupil. O skvělou celovečerní zábavu
se postarali amatérští divadelníci
z Kynšperka nad Ohří. Sál kina MKS
se zaplnil do posledního místa. Dne
8. února od 19 hodin jsme byli svědky
italské komedie od Kena Ludwiga
„Tenor na roztrhání“ v nastudování
kynšperských ochotníků. Slzeli jsme
smíchy celé tři hodiny.
Poděkování a velký obdiv si
zaslouží:
Seuders (Radek Šmíd), Max (Petr
Boor), Julie (Věra Medvecká), Diana
(Anna Ptáčková), Meggy (Ivana Endyšová), Maria (Eva Mrázková), Tito
(Petr Gubiš), poslíček (Alfred Hoyer),
režie (Mgr. Lenka Pokorná), hudba
(Josef Kučera) a všichni, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu. Už
nyní se těšíme na další komedii a přejeme všem mnoho skvělých nápadů.
(Joyce)

SPORT
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Na krajském přeboru pět medailí, ale bez titulu

Nejvýznamnější akci starších žáků v soutěži jednotlivců pořádala Jiskra Aš. Nejlepší hráči této kategorie usilovali v neděli 4. února o pět mistrovských titulů a násobený bodový zisk.
Bohužel některé naše hráče nezastihl turnaj v nejlepším zdravotním stavu a tak mohl být celkový výsledek
ještě příznivější. Uznání za bojovnost patří tentokrát nachlazenému Rohlíkovi za třetí místo ve dvouhře, páté místo
obsadili Rauscher a Krb, ze základní skupiny postoupil také Lapčák, obsadil deváté místo. Také na tomto turnaji si
prvenství zajistil domácí Kovačič, druhý skončil Skála z Lubů.
K obhájení loňského titulu Krbovi s Rohlíkem nepřálo štěstí. Náš pár vedl ve ﬁnálové bitvě s Kovačičem
a Skálou celkem snadno už 2:0 na sety, ale koncovky rozhodujících setů vždy ztratili nejtěsnějším rozdílem. Je však
třeba dodat, že podobnou hrozbu museli naši hráči řešit proti Dvořákovi (Luby) a Pozůstalovi (Cheb). Rauscher
opět získal s Hazim bronz. K veliké senzaci se schylovalo, když náš Černý s Ramsauerem ztratili možnost získat
medaili až v prodloužení pátého setu. Nezkušený Kája Černý poprvé dal o sobě vědět a naznačil, že to nebylo jeho
poslední slovo. Škoda, že jednu sezonu vypustil Tim Knorek. Letos trénuje, má dobrou výkonnost, ale turnajů se
nezúčastňuje (?).
Podruhé o mistrovský titul bojoval ve ﬁnále smíšené čtyřhry Rohlík s Halgašíkovou (K.Vary), ale ani tentokrát
nedotáhli zápas do úspěšného konce. Naději na titul měl také Krb hrající se Šírkovou (K.Vary), ale také oni v semiﬁnále těsně prohráli s pozdějšími přeborníky Kovačičem a Babkovou. Tito dva borci získali všechny tři tituly a stali
se nejúspěšnějšími účastníky přeborů. Také tato bronzová medaile není k zahození, ale titul letos chybí… Mladší
žáci Lapčák s Košatou skončili pátí, za medailovou pozicí.
Jeden z vrcholů sezony mají starší žáci za sebou, nedá se říci, že neúspěšný, ale vloni ten titul byl… Velikou
šanci situaci vylepšit budou mít st. žáci na konci února, kdy budou bojovat o titul krajského přeborníka v soutěži
družstev.
O.Volf

Starší žáci museli pro body do Lubů

Poslední lednovou neděli uspořádali stolní tenisté z Lubů z pověření krajského svazu bodovací turnaj starších
žáků. Třicet žáků a žákyň pokračovalo ve svém seriálovém souboji o body pro žebříček jednotlivců.
V této kategorii letos suverénně vládne Kovačič z Jiskry Aš a tak, jako dosud všechny letošní „bodováky“,
vyhrál také v Lubech. Veliký výkonnostní skok udělal také domácí Skála, který obsadil druhé místo. Dosud největší
bodový zisk za třetí místo si připsal náš hráč Jarda Rauscher. Také on patří k těm hráčům, kteří dosáhli největšího výkonnostního zlepšení. Jasná jednička našeho oddílu v této kategorii Tomáš Rohlík sice ještě vede průběžné
pořadí v krajském žebříčku, ale podává nevyrovnané výkony a zdá se, že je pouze otázkou času, kdy o vedení
přijde. Rohlík s Krbem obsadili páté až osmé místo. Také Krb si pohoršil, když sezonu začínal na třetí příčce. Mezi
nejlepších šestnáct se ještě probojoval Honza Lapčák.
Silnou zbraní našich hráčů je čtyřhra. Alespoň v této disciplíně se našim zástupcům vedlo lépe. Krb s Rohlíkem
prohráli s ﬁnalisty dvouhry Kovačičem a Skálou až v boji o zlatou medaili, Rauscher s partnerem Hazim z Chebu
získali bronzovou.
O.Volf

Nábor do fotbalové přípravky
pro děti narozené v roce 1997 a mladší se koná
16.3. 2007 od 15.00 hodin
ve sportovní hale TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

SPORT
Úspěšný den měli žáci
z oddílu kopané SEF Slavoj
Kynšperk nad Ohří na turnaji
v sálové kopané. Turnaj se
konal dne 10. února ve sportovní hale v Kynšperku nad
Ohří za účasti pěti družstev.
O radost z vítězství se fotbalisté podělili se svými trenéry
panem Karlem Kardošem a Jiřím Drnkem.
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Pohár za první místo

Celkové umístění:

1. SEF Slavoj Kynšperk nad
Ohří
2. Spartak Horní Slavkov
3. Olympie Březová
4. FC Cheb
5. Baník Habartov

Přípravka byla bronzová

Dne 4. února se zúčastnila přípravka fotbalového turnaje v Sokolově. Z deseti mužstev se umístila na 9. místě.
Důvodem byla nemoc našich hráčů.
Dne 10. února dopoledne se uskutečnil turnaj mladších žáků spojené s přípravkou v kopané ve sportovní hale
TJ Slavoj. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Lacina z FC Cheb. Titul nejslušnější družstvo si odnesli
hráči SKP Sokolov a obdrželo věcnou cenu. První tři družstva obdržela poháry. Další turnaj ml. a st. žáků se koná
17. března a turnaj přípravek 24. března ve sportovní hale.

Konečné pořadí turnaje:

1. Baník Sokolov
2. FC Cheb
3. SEF Slavoj Kynšperk nad
Ohří
4. SKP Sokolov
5. Jiskra Aš
Gregorová

SPORT
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Kynšperský pohár v ledním hokeji
Zpráva z 28.1.2007
Libavské Údolí – Kynšperk nad Ohří 9:3 (2:2,
2:0, 5:1)

V 9. minutě se ujal Kynšperk nad Ohří vedení
Majerníčkem po přihrávce Hanzlíčka. Ve 14. minutě
hrál Kynšperk v oslabení a po půlminutě vyrovnává
Pavel Trepák po přihrávce Bobčíka. V 16. minutě po
přihrávce Dlouhého se Libavksé Údolí ujímá vedení
brankou Hanka. Ve 20. minutě ze skrumáže před brankou domácích získal kotouč Hanzlíček a vyrovnal na
2:2. Poslední minutu před koncem třetiny ještě hrál
Kynšperk nad Ohří přesilovku za podražení, ale na
stavu se do sirény nic nezměnilo.
V 7. minutě 2. třetiny střílí Dlouhý po přihrávce
Kuthana další branku domácích a Libavské Údolí se
tak ujímá vedení 3:2. Kuthan je pak další střelec, který
oslavuje další branku ve 14. minutě. V 16. minutě hraje
Libavské Údolí v oslabení, ale Kynšperk nad Ohří přesilovku nevyužil. Druhou třetinu vyhráli domácí 2:0.
Ihned po zahájení 3. třetiny se treﬁl hostující
Kronika po přihrávce Majerníčka. Kynšperk nad Ohří
se tak přiblížil na rozdíl jednoho gólu. Ve 3. minutě
zázračným zákrokem Mrva ml. zachránil svůj tým od
dalšího gólu. Na konci 8. minuty střílí Bobčík po přihrávce Konečného a zvyšuje opět náskok domácích
na 2 góly. Ve 12. minutě střílí Dlouhý od modré čáry,
brankář Mrva ml. vyráží a Kuthan přesto doklepává na
5:2. V 15. minutě hraje Kynšperk nad Ohří v oslabení
za zdržování hry. V oslabení ujel Řezníček, ale brankář
jeho střelu kryl. Vzápětí jede sám na branku Hanek a je
to 7:3. Po chvilce je k vidění paráda, kdy na jeden dotek
přihrává Kuthan Hankovi, ten mu vrací a je to 8:3.
Jánošík po další minutě má možnost zvýšit, ale dává
mimo. 2 minuty před koncem vyráží kynšperský brankář tečovanou střelu od modré, ale další střelu Bobčíka,
kterou tečoval obránce, už pouští.
Sestavy:
Libavské Údolí:
Dušek – Šebestýn, Trepák L., Konečný, Mandzák,
Trepák P., Bobčík, Hradský, Kuthan, Němec, Hanek,
Krajčovič, Dlouhý, Jánošík.
Kynšperk nad Ohří:
Mrva ml. – Ondráček, Krautwurm, Kardoš, Vlasatý, Mrva st., Kronika, Majerníček, Hanzlíček ml.,
Řezníček, Chaloupka, Utíkal.
Nejlepší hráči:
Mandzák, Kuthan – Ondráček, Majerníček

Zpráva z 4.2.2007
Kynšperk nad Ohří – Nebanice 5:2 (3:0, 1:2,
1:0)

Kynšperk se dotáhl bodově na Nebanice. Ve vzájemném duelu vyhrál. Již ve 2. minutě se domácí ujali
vedení 1:0 Ondráčkem a ve 4. minutě přidal Kubát
druhý gól a ve 3. třetině zvýšil na 3:0 opět Ondráček.
Dobrý začátek ještě neznamená jasný konec. Nebanice
kontrovaly ve 2. třetině již ve 2. minutě Suchanem
a stejný hráč vrátil Nebanicím naději, když vstřelil 2.
gól. Na konci třetiny však Mrva přidal na 4:2. Ve 3. třetině upravil na konečných 5:2 Kronika.
Branky:
Ondráček 2, Kronika, Kubát, Mrva – Suchan 2.
Vyloučení 2:4, využití 1:0.
Sestava Kynšperka nad Ohří:
Mrva ml. – Kardoš, Ondráček, Krautwurm, Mrva,
Kronika Řezníček, Hanzlíček ml., Utíkal.
Nejlepší hráči:
Ondráček, Mrva – Trkovský, Vavřín Fr.

Zpráva z 11.2.2007
Nebanice – Libavské Údolí 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)

Nebanice pokořily lídra z Libavského Údolí. Překvapivý výsledek se zrodil v pátek, kdy nebaničtí,
přesto, že prohrávali o 2 branky, dokázali zvítězit. Po
půlminutě utkání dal první branku Libavského Údolí
Bobčík po přihrávce L. Trepáka. V 8. minutě vystřelil
L. Trepák od modré a Bobčík tečoval do branky. Navíc
v 15. minutě kolmou přihrávkou dal Bobčík šanci Dančákovi ke zvýšení skore, ale ten minul. Utkání bylo do
té doby zcela v rukou Libavského Údolí. V 16. minutě
kontroval J. Vavřín po přihrávce Rady a nebaničtí se
probudili.
Druhá třetina patřila Nebanicím. V 7. min. střílí od
modré J. Vavřín a Zuman doráží na 2:2. Po 2 minutách
se Nebanice ujímají vedení 3:2 po střele Sobotky od
modré čáry. Po další minutě z hole J. Vavřína padá další
branka po přihrávce Rady a Zumana a je to 4:2. Snaha
Libavského Údolí je korunována brankou ve 12. min.
z hole Dančáka, když se jeho střela odrazila od obránce
Rady a je to jen o 1 gól. Na konci 2. třetiny Dává Vozka
po přihrávce Sobotky 5. branku. Po 2 třetinách je to
5:3.
Ve 3. třetině padla už jen jediná branka z hole
Schimmera po přihrávce Tomaška a Nebanice zvítězily
zaslouženě 6:3.

SPORT
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Vyloučení:
2:4 plus OT Zuman ml. z Nebanic.
Sestavy:
Nebanice:
Zuman ml., Rada, Schimmer, Sobotka, Štěpánek,
Štol, Tomaško, Trkovský, Vavřín J., Vozka, Zuman st..
Libavské Údolí:
Dušek, Bobčík, Dančák, Dlouhý, Dofek, Hanek,
Hanzlíček P., Hradský, Konečný, Kuthan, Šebestýn,
Trepák L., Trepák P..

Tabulka:

Libavské Údolí
Nebanice
Kynšperk nad Ohří

Tabulka střelců:

7
8
7

6
3
2

0
0
0

1
5
5

68 : 22 12
30 : 41 6
20 : 55 4

13 - Bobčík, 10 - Hanek, 8 - Dlouhý (všichni Libavské Údolí), Zuman (Nebanice), 5 - Hradský, Trepák
Pavel (oba Libavské Údolí).
(jč)

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
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ŠKOLSTVÍ

Valentýnský turnaj

1. MÍSTO

2. MÍSTO

Dne 17. února se v hale TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří uskutečnil turnaj ve
volejbale družstev žen. Turnaj uspořádaly členky VK Slavoj Kynšperk nad
Ohří. Rozhodly se ho konat každoročně
pod názvem „Valentýnský turnaj“
a vítěz obdržel hlavní cenu – putovní
pohár.
Turnaje se zúčastnila družstva, která
hrají oblastní volejbalový přebor žen:
• Kynšperk nad Ohří „A“
• Kynšperk nad Ohří „B“
• Habartov
• Svatava
Zápasy byly hrány na dva vítězné
sety a proběhly v duchu fair play.
Zaslouženým vítězem turnaje se stalo
družstvo Habartova, na druhém místě
skončil tým Kynšperk nad Ohří „A“,
na třetím Kynšperk nad Ohří „B“ a na
posledním čtvrtém místě skončily po
bojovném výkonu hráčky Svatavy.
Hlavní cenou v turnaji byl putovní
pohár a za další ceny velmi děkujeme
sponzorovi – kynšperské pekárně
TRITIA – paní Janotové. Velkou
zásluhu na pořádání turnaje měli také
rozhodčí pan Albert Hrudka, Ing. Stanislav Koukal a František Vosáhlo, kteří
nestranně a korektně řídili zápasy i celý
turnaj a jimž tímto děkujeme.
Na závěr si do dalších ročníků
3. MÍSTO
„Valentýnského turnaje“ všichni
zúčastnění popřáli hodně sil a úspěchů
do dalších sportovních bojů.
Nejen ženy se aktivně účastní zápasů
a turnajů, ale také žákyně a kadetky.
Dovolujeme si vás všechny pozvat na
zápasy krajského poháru kadetek a žákyň, které se uskuteční v kynšperské
hale v těchto termínech:
kadetky - 4.3.2007
od 10:30 do 13:00 hodin,
žákyně - 8.3.2007
od 9:00 do 14:00 hodin.
Jana Tomašáková

RŮZNÉ
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ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi
ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 10.3.2007 v kinosále „Skleník“ od 9,00. Prezence členů zahrádkářského svazu již od 8,00.
Členské průkazky s sebou!
Úhradu za pronájem zahrádek je možné zaplatit na místě u paní pokladní.
Letos naše ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří slaví 50 let od svého založení a tímto zveme jako
hosty na naší výroční členskou schůzi představitele vedení Města Kynšperka nad Ohří.
S pozdravem
ing. Josef Baron
Místopředseda ZO ČZS

✂

POZVÁNKA
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Pozvánka
Ty kufry ve dveřích jsou moje ...

... tak začíná jedna z písní zatím posledního alba zpěvačky, která si říká Ta Jana z Velké Ohrady. Album se
jmenuje Pod prahem a je považováno za jeden z nejlepších hudebních počinů české hudební scény v roce 2006.
Žánrově je „Ta Jana“ považována za těžko zařaditelnou, avšak na jednom se odborníci shodnou – je to nejvýraznější představitelka současného šansonu, zařaditelná po bok Radúze, Zuzaně Navarové či Ester Kočičkové.
Polohu pavlačové dryáčnice střídá blues, šramlovitou vypalovačku jazzovější kousek. Technicky brilantní zpěvačku doprovází bravurní kapela, jejímuž
projevu dominuje klavír, ale uslyšíme v ní
i fagot, kontrabas či valchu.
Nová obřadní síň v Panském domě
přivítá „Tu Janu“ ve čtvrtek 22. března
2007 od 19.30 hod.
A když přijdete, Jana vás jako velká
zaříkávačka uhrane, vtáhne do svého světa
a přenese do vás takovou sílu pocitů, tolik
rozrůzněných nálad, že nevíte, jestli vy si
vychutnáváte ji nebo ona vás. A tak vychutnávejte.
Podkladem pozvánky byly odborné
recenze umístěné na www.tajana.cz
Za MKS: Hana Bašková

✂



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

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

SPORT
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Zpráva z halových závodů

Dne 21.1.2007 proběhly halové závody v Plzni. ZŠ Kynšperk nad Ohří a MO ČRS Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Nikola Nejedlá, Filip Nejedlý, Jakub Jeřábek a Vladimír Jurygáček.
Konkurence byla opět velmi silná. Naši závodníci zvyšují svojí výkonnost každým závodem. Celkově se přihlásilo 42 dětí. V kategorii dorostu bylo 10 dětí, ve které Nikola Nejedlá obsadila 7. místo. V kategorii starších
žáků, kde bylo 15 přihlášených se umístil Vladimír Jurygáček šestý, Filip Nejedlý osmý a nováček Jakub Jeřábek
byl třináctý. Naše družstvo svými výsledky obsadilo sedmé místo z dvanácti přihlášených.
Děti měly radost ze získaných hodnotných věcných cen, a byly rády že si mohly porovnat své síly s dětmi
z jiných organizací.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

RŮZNÉ
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Včelaři bilancovali uplynulý rok

ZO ČSV v Kynšperku nad Ohří hodnotila uplynulý rok 2006 v lednu na své výroční členské schůzi.
Během roku 2006 byli přijati dva noví začínající včelaři za členy. Stav členské základny se tím zvýšil na 46.
Stavy včelstev se ale snížily na 566 včelstev, což je oproti roku 2005 pokles o dalších 14 včelstev. Je to další důsledek nelehké ekonomické situace v chovu včel a přestárlé členské základny.
V březnu se uskutečnila kvalitní přednáška MVDr. Krabce ze Stříbra zaměřená na nemoci včel, hlavně na stále
se šířící mor včelího plodu v celé České republice.
V srpnu byl pro včelaře i rodinné příslušníky uspořádán zájezd na akci Země živitelka do Českých Budějovic.
V říjnu a listopadu jsme prováděli trojí ošetření včelstev proti varroáze. V lednu 2007 pak proběhl sběr měli
(spadu) z podložek na dně úlů k vyšetření na uhynulé roztoče Varroa Destructor. V ochranném morovém pásmu,
které k nám zasahuje z chebska bude navíc provedeno i vyšetření na mor včelího plodu. Pokud v něm nebude pozitivní nález na spöry moru včelího plodu, bude ochranné pásmo dle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči po roce
zrušeno. Bude tak umožněn pohyb včel v tomto zatím uzavřeném pásmu.
Z včelařského hlediska byl uplynulý včelařský rok hodnocen kladně, neboť byl opět snůškově dobrý.
Letos v lednu jsme uspořádali v Zámecké restauraci v Kacéřově Jubilejní 25. včelařský reprezentační ples
s bohatou tombolou, kde opět velmi pěkně hrála k tanci a poslechu krojovaná dechovka Horalka z Domažlic. Dále
proběhlo taneční vystoupení kynšperské školačky Martiny Hollé s partnerem za bouřlivého potlesku. Za zpestření
jubilejního plesu jim tímto ještě jednou děkuji. Kromě toho byla i dámská volenka o perníková srdíčka krásně
vyzdobená manželkami a dcerami včelařů, kterým bych chtěl také ještě jednou touto cestou poděkovat, a to paní
Chalupové, Štambergové, Hořejší, Křížové, Lhotkové, Hovorkové, Lapčákové, Kabátníkové st. a ml. i jejich
dětem.
Tímto děkuji i sponzorům našeho plesu, kteří byli otištěni na každém stole, a to Obuv Milotová, Truhlárna
Košata, Yucca Walterová, RE-ZA Citice, Lékárna Mgr. Moravčíková, Keraplastik Nekvapil, Řeznictví Košata,
Železářství Tomášek, Nábytek Sladký – Sladká, Restaurace U splavu Kazilovský, Krmiva Jirásek, Linout Decastelo, Hydraulika Šramota, Agrovest, Farma K.Dvůr Ifkovich, Autodíly R H, Restaurace U Sotolářů, Farma Kacéřov
Šupka, Alﬁk Fidlerová, Pekárna Sedláček, Motto Lhotský, Autodoprava Beran, Anat Calda, Bytové doplňky Hetﬂeišová, Květiny Laďka a Jarka, NaBaU Slánský, Zemědělec Chotíkov Novák, Zemědělec Liboc Přibyl, Porcelánka Role, PPP-TOOLS s.r.o., Nguen Thuy, Zelenina Sedláčková, Včel. potř. SO. Paukner, Chov. Potř. So. Pajtáš,
Havlíčková, Nováková, Tenglerová a včelaři ZO ČSV Kynšperk nad Ohří.
Přítomnými byl ples hodnocen velmi kladně a další, již 26., na který již nyní všechny srdečně zvu, se bude
konat 26.1.2008.
Štamberg Jiří,
Předseda ZO ČSV Kynšperk nad Ohří

Přijďte si zasportovat!
Dne 3.3. v sobotu ČSSD a oddíl kopané TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří pořádají Turnaj v malé kopané.
Turnaj je pro 5ti-členná družstva, registrace zdarma.
Ceny a občerstvení zajištěno.
Přihlásit se můžete u pana Ing. Tomáše Svobody
mobil: 603 524 597

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

Vítání jara

19.3. v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.
Akce je určena pro děti ve věku od 1,5 roku do 4-5 let v doprovodu rodičů.
Káču neboli vlčka, kuličky, míče všech velikostí, řehtačky a další jarní hry s sebou.
Podle počasí budeme buď v tělocvičně SOŠ nebo na hřišti
za internátem. 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)

Reala Lakomá s.r.o.
Realitní kancelář
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel: 354 424334, tel.fax. 354 435656,
Mobil: 604286449, 731519353, 603281321

Nabízíme veškeré služby spojené s prodejem,
koupí či pronájmem nemovitostí.
Zajistíme Vám hypotéku na koupi Vaší nemovitosti.
Pro své klienty hledáme byty a rodinné domy
v Kynšperku nad Ohří, Sokolově a blízkém okolí.
Pobočka v Kynšperku nad Ohří
Pod domovem 119 , 357 51 Kynšperk n. Ohří
Tel: 352693377, 604286449

www.reala-lakoma.cz
e-mail.rklakoma@iol.cz
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Dřevo a hlína

Dřevo a hlína jsou dva přírodní
materiály, které mají společnou vazbu.
Když se tyto materiály dostanou do
šikovných rukou dají se vytvořit nádherné věci. Možná proto se tento fakt
stal osudným pro dva amatérské umělce
z Kynšperka nad Ohří.
Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit na vernisáži dvou úžasných lidí,
kteří tvoří skvostné věci s láskou a nadšením. Jsou jimi paní Míša Paláčková,
která tvoří keramické fantazie a paličkuje a pan Egon Dušek, který tíhne ke
dřevu už od mládí.
Vernisáž se konala 1. února od 17
hodin v Panském domě č. 1 za účasti
amatérských výtvarníků a jejich přátel.
V doprovodném programu vystoupila Poetická skupina VŘSR.
Zájem podpořit šikovné kynšperáky dokazuje zaplněná výstavní
síň. Do dalšího tvoření přejeme mnoho skvělých nápadů.
(Joyce)

VERNISÁŽ

SKAUTI
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První informace k letnímu skautskému táboru
I když se možná zdá, že první informace k letnímu
táboru právě teď v únoru, je trochu brzy. Vězte, že my už
na přípravě dalšího v pořadí již 17. skautského tábora od
znovuobnovení činnosti našeho střediska Lípa - Kynšperk
tvrdě pracujeme. Tábor se bude tradičně konat na Ďuriho
louce u Kaštánku v Krásně. Proběhne v termínu: 11. - 28.
července 2007, cena se oproti minulým letů zvedne, ovšem
jen nepatrně. Poplatek za dítě „táborníka“ bude 1900,- KČ
na 14 dní. Přihlášku, kterou děti dostanou od svého oddílového vedoucího, je třeba odevzdat společně se zálohou 300,- KČ do konce března
(část přihlášky na které je prohlášení o bezinfekčnosti se odevzdává zdravotníkovi až
při příjezdu na tábořiště). Zbylou část z poplatku je třeba uhradit do 15. června 2007.
Záloha se z poplatku odečítá tak, že po zaplacení zálohy je třeba uhradit už pouze
1600,- KČ. V případě, že tábor bude hrazen přes podnik, tak objednávky z podniku
musí být uskutečněny do 15. května 2007.
Za realizační tým se s vámi prozatím loučím.
Smích

RŮZNÉ
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Diakonie Broumov,

Město Kynšperk nad Ohří a Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří vyhlašují

ve středu 7. března od 9.00 hod. do 17.00 hod. v zimní zahradě kina
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
•
•
•

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb a nádobí – jen funkční
peří, přikrývek, polštářů a dek

Z EKOLOGICKÝCH DŮVODŮ NELZE PŘIJÍMAT
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky

VĚCI PROSÍME ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI KRABIC,
aby se nepoškodily transportem. Rovněž prosíme, aby věci byly čisté.

Přispěním do sbírky pomůžete sociálně slabým občanům, poskytnete práci lidem, kteří by jinak
žádnou práci nedostali a tím i k jejich zpětnému začlenění do společnosti a odlehčíte komunálnímu
odpadu, neboť nepoužitelný humanitární materiál bude dále ekologicky zpracován.

AUTOSERVIS – AUTOLAKOVNA
Kynšperk nad Ohří
Bradáč Václav
Školní 600
Nabídka služeb motoristům:
- opravy motorových vozidel
- příprava na STK, emise
- lakování dílů a vozidel
- nově otevřen pneuservis
- možnost nových protektorů
- prodej nových pneu a autobaterií
- ekologická výměna provozních kapalin a olejů
telefon : 352 683 366 mobil :731 185 954

CÍRKEV
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Jan Amos Komenský

Myslíte, že je Jan Amos Komenský známý ještě jinak, než jako učitel, byť učitel národů? Komenský svojí
vírou, moudrostí i láskou obohatil celý svět. Jeho literární dílo je ohromným přínosem věřícím i nevěřícím lidem až
dodnes. Možná právě to, že byl mužem hluboké víry, je důvodem obdivu a úcty mnohých.
Jako kazatel a biskup Jednoty bratrské horlivě kázal a otevřeně psal proti hříchu všeho druhu. Jako učitel a
pedagog bojoval proti negramotnosti tím, že psal knihy, slovníky a pomůcky, zakládal školy.
Narodil se 28. března 1592. Když mu bylo 12 let, zemřel mu otec a za krátkou dobu i matka a obě sestry – Ludmila a Zuzana. Malého Jana se ujala teta, otcova sestra, Zuzana Nahálková ze Strážnice. Vyšší školu absolvoval
v Přerově. Nepovažoval ji za mučení (jako někteří dnes), ale těšila ho. Pokračoval na univerzitě v Herbornu.
Roku 1614 se stal ředitelem školy v Přerově a za dva roky byl ordinován za kazatele. Byl povolán za pastora do
Fulneku (je zde jeho muzeum, doporučuji – pozn. aut.), protože tu byl zapotřebí někdo, kdo uměl češtinu i němčinu.
Zde byl pouze dva roky (1618 – 1620). Svou moudrostí a schopností si získal úctu a obdiv i u svých nepřátel. Ve
Fulneku se v červnu roku 1618 oženil s Magdalenou Vízkovou. Svou manželku považoval po Pánu Bohu za „klenot
nejdražší“.
Po bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 nastalo veliké pronásledování. Bratři byli vypovězeni z Čech. Roku
1621 vtrhlo do Fulneku vojsko a město i dům Komenského zničilo. Přišel o všechno.
Informací o životě Jana Amose Komenského máme mnoho, těžko bychom tady všechno obsáhli, proto vynechám velkou část a uvedu jen pár dat:
• 1621 –
cestoval a skrýval se (u Karla z Žerotína),
–
Brandýs nad Labem – psal Labyrint světa a ráj srdce,
• 1622 –
zemřela manželka a dvě děti,
• 1624 - 1628 – boj o náboženskou svobodu,
• 1628 –
deﬁnitivní odchod z vlasti,
• 1642 –
bylo mu nabídnuto vedení Harvard College v Massachussetts – odmítl,
• 1648 –
konec 30-ti leté vákly, podepsán Vestfálský mír, Jednota bratrská však svobodu nedostala.
V tento čas byl Jan Amos Komenský zvolen biskupem Jednoty bratrské a napsal Kšaft, odkaz umírající matky
Jednoty bratrské.
Všechny tyto – a vskutku neúplné – informace jsou historická data. Měli bychom se spíš soustředit na to,
co Komenský učí dnešního člověka. Je to v první řadě píle. Ještě v 65 letech pilně psal a pracoval. Dále nás učí
lásce k vlasti, k řeči, k Bohu a k sobě navzájem. Také nás učí milovat Bibli. On ji miloval, studoval a kázal. Bible
katolická byla učebnicí českého jazyka. Komenský nás učí i věrnosti. Téměř celý život prožil v cizině. Zemřel
v Holandsku 15. listopadu 1670 ve věku 78 let.
Komenský věděl, co je samota, ztráta majetku i rodiny, utrpení, pronásledování. Možná by tento muž mohl
být srovnáván s prorokem Jeremiášem, protože i on plakal a naříkal nad duchovní slepotou a modlářstvím svého
národa. Jeho nejznámější prorocké prohlášení v Kšaftu je: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřice hněvu, hříchy
našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“
Další známá slova Komenského jsou ve formě požehnání: „Živ buď, národe posvěcený Bohu a neumírej! Muži
tvoji ať jsou bez počtu!“
Soustřeďme se jednou na to, že byl mimo učitele také věřícím člověkem a možná v jeho díle najdeme další
odkaz: „Synáčkové, nezastavujte se u mne, ale jděte se mnou až ke Kristu, od chatrné nádoby až k prameni. Z Jeho
slova i Ducha sobě čerpejte vody živé pro všechny své potřeby. Trvejte v milování Božím a společném. Dokazujte
Bohu i sobě věrnosti. Čtěte Písma svatá ustavičně, modlete se ustavičně, chvalte Pána ustavičně. Bojovali jste
posavad, i dobojujte. Běželi jste, doběhněte. Víru jste chovali, dochovejte, abyste korunu spravedlnosti přijali,
kterou milujícím příchod jeho dá z milosti v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. On budiž s vámi a posilujž vás
a vysvobozuj od každého skutku zlého a zachovej ku království svému nebeskému …“
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová
(k připomenutí narození Jana Amose Komenského)
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Policie

Hasiči

• vloupání do statku na Zlaté, kde bylo odcizeno 300

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od
18.1.2007 do 24.2.2007

V době od 27. ledna do 27. února 2007 řešila policie jedenáct trestných činů, z toho:
kohoutů vietnamskému majiteli. Tato krádež zapadá
do souvislosti s jejich svátkem, oslavou Nového roku,
kdy každý z nich musí sníst jednoho kohouta.

• 13. února přišlo oznámení od průvodčí z vlaku, že

byly odcizeny dva mobilní telefony. Na cestě z Chebu
pachatel v Kynšperku nad Ohří vyskočil z vlaku, kde
byl zadržen. Telefon byl vrácen majitelce.

• Ohrožení lidského života pod vlivem návykové látky.

24.2. Jednotka provedla otevření bytu.
24.2. Jednotka likvidovala požár automobilu v Bezručově ulici.
21.2. Jednotka sundávala ze stromu kočku, která
neodhadla své schopnosti a zůstala v koruně
stromu.
8.2.

• Dva případy řízení motorového vozidla, ačkoliv měli

Jednotka likvidovala olejovou skvrnu na silnici E6.

4.2.

• Bylo vyhlášeno celostátní pátrání po osobě, která se

Jednotka likvidovala požár plastového kontejneru na odpad.

27.1. Jednotka likvidovala následky dopravní
nehody, která se stala na výjezdu z města.

Pachatel byl zajištěn.
řidiči zákaz řízení.

vyhýbá placení výživného.

• Na základě oznámení starší osoby z Kynšperka nad

Ohří jsme provedli prvotní šetření a předali případ
kriminální službě k dalšímu prověřování. Jednalo se
o týrání osoby.

• Byl zajištěn pachatel, který se vloupal do místního

Kovošrotu. Jeho trestná činnost je v šetření.

• Z přestupkových řízení v poslední době nás trápí

krádeže železného šrotu z místních zahrádkářských
kolonií. Odcizenou traverzu a jiný šrot jsme objevili
v kovošrotu. Vše bylo vráceno majiteli.

• Stížnost občanů kvůli parkování na zakázaném místě

v obytné zóně. Zde se smí parkovat pouze na místech
k tomu určených, což jsou parkoviště.

• Opakované poškozování dopravních značek u re-

staurace Koruna a ničení okrasných keřů u kostela.
Žádáme občany, pokud by byli svědky takového jednání, aby volali na číslo 158 nebo na policii Kynšperk
nad Ohří, abychom mohli včas zasáhnout.

Zajišťovali jsme dopolední Masopustní průvod
v Kynšperku nad Ohří, který pořádala Základní škola
a také odpolední velký průvod v Kacéřově.
npor. Bc. Jiří Novák

20.1. Jednotka provedla zajištění stromu proti pádu
v Horních Pochlovicích.
18.1. Hasiči likvidovali celou noc následky větrné
smrště.
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:

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

Knižní novinky

Pro děti:
Anne Bachner je autorkou mnoha knih pro děti s tématikou koně, poníci a děti. Další její kniha má název
„Poník v nebezpečí“.
Knihy Thomase Breziny se líbí především klukům.
V jeho knížkách totiž najdou spoustu dobrodružství, napětí, ale i fantazie. Nová kniha, kterou najdete
v knihovně je z edice Dračí srdce a jmenuje se „Rozhodující bitva“.
Na pultech našich knihkupectví se neobjevují často
knihy přeložené z norštiny. Proto vás jistě zaujmou
díla Vikinga Škytáka Strašného Tresky III. zabývající se humornou formou životem norských válečníků
– Vikingů. Najdete je pod názvem „Jak vycvičit draka“
a „Jak být pirátem“.
Román pro třináctileté dívky napsala Věra Řeháčková.
Knize dala název „Ten frajer bude můj!“
Starší děvčata jistě zaujme romantický příběh Cameron
Dokey – „Jak se nechystat k maturitě“.

Pro dospělé:

Knihy českých autorů:
Avizovaná dlouho očekávaná novinka Milana Kundery
„Nesnesitelná lehkost bytí“.
„Jak blbá, tak široká“ – tak nazvala svojí další knihu
Halina Pawlowská.
Táňa Kubátová je oblíbenou autorkou především mladých čtenářek. Její novinka, která se jistě v regálu neohřeje se jmenuje „Známá (ne)známá“.
Knihy Magdy Váňové se „tváří“ velmi nenápadně.
Obaly knih Tereza, Zapomeň na minulost, či Sestra a
sestřička opravdu nepřitahují. O to překvapivější je děj
– bohatý, napínavý založený na duševním životě postav.
Nyní můžete najít v knihovně autorčinu poslední knihu
– „Když ptáčka lapají“.

Do období 2. světové války se vrací Helmut Nowak
v knize „Byl jsem v ruském zajetí“ a Steven Wilson
s knihou „Plavba šedých vlků“.
Mnoho čtenářů vyhledává témata z lékařského prostředí. Tyto potěšíme. Hledejte novinky – „Lékařská
čest“ od Gilberta Schlogela, knihu „Nemocnice“ autora
Echo Herona, či drsné čtení Hassana Bajeva – „Přísaha
– chirurg pod palbou“ z válečného Čečenska.
Historické romány:
Philipp Vandenberg – „Tajné deníky císaře Augusta“ a
Tucker Malarkey – „Strážci víry“.
Detektivky:
L.J.Braun – „Kočka, která pískala na poplach“.
Nora Roberts píšící pod jménem J.D.Robb – „Smrtící
svůdnost“.
„Pohřbeni ve snu“ = Deset a jedna japonská detektivka.
Milostné romány pro ženy:
Amanda Quick – „Na druhý pohled“.
„Nezralý pro lásku“ – Barbara Dawson Smith, B.Cartland – „Polibek v Římě“.
Thrillery – záruka neustálého napětí :
Stephen King – „Puls“ a James Patterson – „Pošta od
Mary“.
Bylo zﬁlmováno:
„Pojišťovna štěstí – 2.část“ a Lauren Weisberger
– „Ďábel nosí Pradu“.
Pro milovníky fantazie:
dvoudílný román Marianne Curley – „Strážci času“.
Romány z exotického prostředí:
Alexander McCall Smith – „Srdce africké krásky“ a
A.J.Cronin – „Labutí zámek“.
Populárně naučné knihy:
V cyklu Největší záhady světa vyšla kniha „Muži v černém“ od P.Krassy. Téma – UFO.
Daniel Hála a Daniel Petrásek jsou autory knihy „Patagonií v sedle“.
Celý svět zaznamenal tragické úmrtí Steva Irwina. Nešlo
o nikoho menšího než o přítele podivných zvířat. Kniha
Richarda Shearse se jmenuje „Lovec krokodýlů“.
„Nově odkrytá tajemství pyramid“ – to je kniha autorů
H.Bergmanna a F.Rothe.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
BŘEZEN 2007
čtvrtek 1.3. – 31.3. ........ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 1.3. od 17.00 hod.

Leon Havlíček: PURA NATURA

- fotovýstava
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
sobota 3.3. od 14.00 hod. ................................... v kině,
pořádá Základní škola

DÍVKA ROKU 2007

- soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let
- vstupné 40,- Kč
čtvrtek 8.3. od 10.00 hod. ...... v kině pro I. stupeň ZŠ

VELIKONOCE aneb JARO VÍTEJ

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

TOČTE SE, PARDÁLOVÉ

Hudebně zábavný kabaretní pořad pro dříve narozené.
- vstupné 40,- Kč
čtvrtek 15.3. od 19.00 hod. ................. ve výstavní síni

PO STOPÁCH NABATEJCŮ

Přednáška Ing. Petra Bořila s promítáním diapozitivů
nás zavede na Sinajský poloostrov, navštívíme mimo
jiné i hlavní město Jordánska Ammán či začarované
skalní město Petra.
- vstupné 35,- Kč

sobota 28.4. od 14.00 hod ................................... v kině

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných hudebních souborů
, připravujeme ve spolupráci se Základní uměleckou
školou a partnerským městem Himmelkron.
Projekt ﬁnančně podpořil Česko – německý fond
budoucnosti
PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME! ......................
v neděli 13. května, ................. odpolední představení
ZÁJEZD DO DIVADLA BRODWAY

NA NOVÝ MUZIKÁL ANGELIKA

Cena zájezdu 990,- Kč, vstupenky do 2. – 4. řady.
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel.
352 683 085, nebo e-mailem na: mkskynsperk@volny.
cz

NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ
MKS ...............................................................................
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
BÍLÁ MASAJKA
LEDNÍ MEDVÍDEK: TAJEMNÝ OSTROV
LET´S DANCE

čtvrtek 22.3. od 19.30 hod. ......v obřadní síni v č. p. 1

TA JANA Z VELKÉ OHRADY

- koncert jedinečné šansoniérky, bližší informace viz
článek na str. 24
- vstupné 85,- Kč
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2007 ..........................
čtvrtek 5.4. .................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 5.4. od 17.00 hod.

DOTEKY ČASU

- výstava tvorby Moniky Šubrtové

čtvrtek 12.4. od 19.00 hod. ................................. v kině
Ken Ludwig:

TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Repríza úspěšné komedie kynšperských ochotníků
Vstupné: 35,- Kč, předprodej od 29.3. 2007 v kině

PRODEJ MÓDNÍ BIŽUTERIE
V KINĚ A V INFOCENTRU
Infocentrum Panský dům a videopůjčovna
v kině nabízí pestrý výběr módní bižuterie:

NÁHRDELNÍKY, NÁRAMKY,
NÁUŠNICE,
SOUPRAVY pro všechny generace,
PIERCING Z CHIRURGICKÉ OCELI
Přijďte si vybrat,
budete překvapeni příjemnými cenami!

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2007

pátek 2.3. ................................................. ve 20.00 hod.

ODSOUZENI ZEMŘÍT*

Co se stane, když rozjaření výletníci naskáčou z jachty
do moře – načež zjistí, že nemohou zpět? Film natočený
podle skutečné události.
Něm., MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 95 min.
úterý 6.3. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BÍLÁ MASAJKA*

pátek 16.3. ............................................... ve 20.00 hod.

TEXASKÝ
MASAKR
PILOU: POČÁTEK

MOTOROVOU

Příběh zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy před narukováním do války
ve Vietnamu vyráží dva kamarádi se svými přítelkyněmi na výlet. Ale stane se malá nehoda a na
scéně se objevuje místní šerif. To odstartuje děsivé
zážitky v opuštěném domě plném hrůzy…
USA, MN 15, vstupné 65,-Kč, délka 91 min.
úterý 20.3. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

OBSLUHOVAL
KRÁLE*

JSEM

ANGLICKÉHO

Carola strávila dovolenou v Keni, bláznivě se zamilovala do Masaje, rozhodla se s ním zůstat a začala se
přizpůsobovat masajskému stylu života. To, co považovala za největší lásku ve svém životě se však změní
v utrpení…
Něm., MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 126 min.
pátek 9.3. ................................................ ve 20.00 hod..

SMRTÍCÍ NENÁVIST*

Když někdo zemře v záchvatu zlosti, zůstane po něm
stín, který se postupně šíří na další oběti a nedá jim
spát, dokud je nedožene k šílenství anebo sebevraždě.
Dokáže někdo zastavit kletbu?
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 95 min.
úterý 13.3. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

DOKONALÝ TRIK

Robert a Alfred byli kamarádi a jedni z nejlepších kouzelníků. Jednoho dne ale Alfred vymyslel svůj vlastní
trik, kterým předběhl dobu. Tím začala válka kouzelníků… Raﬁnované, hvězdně obsazené drama je dílem
Christophera Nolana. Hrají: Hugh Jackman, Scarlett
Johanssonová a další.
USA, MP 12, vstupné 65,-Kč, délka 130 min.

Dlouho očekávaný ﬁlm Jiřího Menzela podle slavného románu Bohumila Hrabala. Hrají: Oldřich Kaiser,
Marian Labuda, Ivan Barnev, Jiří Lábus a další.
ČR, MP 12, vstupné 60,-Kč, délka 119 min.
pátek 23.3. ............................................... ve 20.00 hod.

KRVAVÝ DIAMANT

Pašerák a prostý rybář se kvůli vzácnému diamantu
proplétají peklem válkou sužované Sierry Leone.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer
Connellyová.
USA, MN 15, vstupné 65,-Kč , délka 144 min.
úterý 27.3. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

NOC V MUZEU*

pátek 30.3. ............................................... ve 20.00 hod.

DVEŘE DOKOŘÁN*

Architektovi Willovi se někdo vloupá do jeho londýnské kanceláře, naruší mu tak pocit bezpečí a Will se
rozhodne přehodnotit celý svůj život, který doposud
věnoval hlavně práci.. Hrají: Jude Law, Juliette Binocheová.
USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 119 min.
úterý 3.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MOJE SUPERBEJVALKA

Co se stane, když se obyčejný chlapík zamiluje do
superhrdinky?

Larry je přesvědčen, že je předurčen k velké věci, ale
pracuje jako noční hlídač v muzeu a tam zrovna nemá
příležitost to prokázat. Až do chvíle, kdy exponáty oživnou a na Larrym je, aby uvedl všechno do pořádku…
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 22,- Kč, délka
108 min.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN ...................................
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
GHOST RIDER
APOCALYPTO
SEJMI ESO
KRÁLOVNA

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: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Březnové číslo vychází 2.3..2007
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 24. ledna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 17

č. 22

1. s c h v a l u j e

1. b e r e n a v ě d o m í

2. u k l á d á

2. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperka na Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č.1 tohoto
usnesení a
vedoucí ﬁnančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří.

č. 18

1. s c h v a l u j e

pro rok 2007 počet zaměstnanců Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří v počtu 27 zaměstnanců, pro organizační složku Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří 1 zaměstnance a pro pečovatelskou službu Kynšperk nad Ohří 2 zaměstnance.

č. 19

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31.10.2006
u příspěvkových organizací, organizačních složek města, městského úřadu a města samotného,

2. s c h v a l u j e

a) zúčtovat manko ve výši 3.450,- Kč do roku 2006, které vzniklo
účetní chybou u majetku pozemky města Kynšperk nad Ohří,
b) vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkových organizací, organizační složky města a městského úřadu v roce 2007,
formou fyzické likvidace, který je neupotřebitelný, nefunkční a
neplní svůj účel dle přílohy č.1 - 11, tohoto usnesení a

3. u k l á d á

ředitelům, ředitelkám příspěvkových organizací a odpovědným
pracovníkům městského úřadu, předat o provedené fyzické likvidaci protokol na ﬁnanční odbor městského úřadu.

č. 20

1. s c h v a l u j e

uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1.2.2007 do
31.12.2007 s těmito členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří: Petrem Pincem jako strojníkem výjezdového
družstva JPO II, Zdeňkem Matouškem ml. a Jaromírem Zemanem
jako veliteli výjezdových družstev JPO II a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dohod.

č. 21

1. r o z h o d l a

o ukončení nájmu bytu
č. 15 v ulici Jiráskova čp. 732, Kynšperk nad Ohří,
č. 1 v ulici Sokolovská čp. 499, Kynšperk nad Ohří a
č. 2 v ulici Husova čp. 71, Kynšperk nad Ohří
výpovědí dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku z důvodu
hrubého porušení povinností nájemců a

2. p o v ě ř u j e

zpracováním a podáním výpovědí Advokátní kancelář Šendera a
Čihák, která Město Kynšperk nad Ohří v soudních sporech zastupuje.

ukončení nájmu nebytového prostoru čp. 386 v ulici Chebská,
Kynšperk nad Ohří výpovědí podané ﬁrmou Textildesign s.r.o.,
Hedvábnická 1249, Aš k 31. 3. 2007 a
záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 386
v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 328 m2 za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let od 1.4.2007,
- výše nájemného: minimálně 600 Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inﬂaci,
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky na
úřední desce od 29.1.2007 do 12.2.2007 s možností prodloužení
zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 23

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.11 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
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 na
dobu určitou 2 roky.

č. 24

1. n e d o p o r u č u j e

prodej domu č.p. 74 v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská
včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
365 m2 a prodej pozemku parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1.233 m2
vše v k.ú. Dolní Pochlovice za nabídnutou cenu a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení Rady města žadateli
b) opakovat zveřejnění nabídky prodeje objektu.

č. 25

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č.366 ze dne
20.12.2006, a to: ve třetím a čtvrtém v řádku vypustit „Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Edvarda Beneše 2439/70, Plzeň,
IČ 49790315“ a nahradit údajem „ZČP Net, s.r.o se sídlem Edvarda
Beneše 2439/70, Plzeň, IČ 26412527“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit materiál do příštího jednání ZM s tímto novým zněním.

č. 26

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 146/2 o výměře 674 m2 v k.ú. Dolní
Pochlovice žadateli za cenu 1 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2007 a

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,

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

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

č. 27

2. u k l á d á

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 7. února 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 29

1. s o u h l a s í

s poskytnutím ﬁnančních prostředků ve výši 2 mil. Kč Správě
majetku spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří a jejich zapojení do rozpočtu města.

č. 30

1. b e r e n a v ě d o m í

předložené materiály k návrhům investic a údržby příspěvkových
organizací,

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

že materiál předložený ředitelem Základní školy Kynšperk nad
Ohří, Jana A.Komenského 540, nebyl zpracován v intencích
zadání stanoveného usnesením rady města č. 328 z 21. 11.
2006,

3. u k l á d á

řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
540, do 20. února 2007 přepracovat tento materiál tak, aby odpovídal zadání a

4. u k l á d á

ředitelům všech příspěvkových organizací zpracovat rozpočet
organizace na rok 2007 a předložit jej radě města ke schválení do
20. února 2007.

č. 31

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor dovezených pořadů a kina za II. pololetí roku 2006 Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří.

č. 32

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

navýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku
Kynšperk nad Ohří o částku 302,- tis. Kč a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru promítnout změnu odpisů do rozpočtu
města na rok 2007, kde budou odpisy navýšeny o částku 20,- tis.
Kč.

č. 35

1. s c h v a l u j e

poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu města Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří ve výši 45.000,-Kč, a to navýšením
rozpočtu roku 2007 a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru provést změnu rozpočtu roku 2007
rozpočtovým opatřením, kde bude základní umělecké škole mimo
příspěvek na provoz poskytnut další příspěvek, a to účelový příspěvek ve výši 45.000,-Kč.

č. 36

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města č.5 ze dne 17.1.2006 takto:
text „výše nájemného pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1.200,- Kč/m2/rok“ se mění na znění: „výše
nájemného: - 1.nadzemní podlaží minimálně 600,- Kč/m2/rok +
nárůst o každoroční inﬂaci, - 2.nadzemní podlaží minimálně 400,Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inﬂaci“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky
pronájmu nebytového prostoru v objektu čp.384 v ulici Mládeže, Kynšperk nad Ohří za nových podmínek od 12.2.2007 do
26.2.2007 s možností prodloužení zveřejnění do doby podání
první žádosti.

č. 37

1. a)

projednala

2. u k l á d á

žádost o pomoc v těžké životní situaci a po zvážení zdravotního
stavu žadatelky a okolností hodných zvláštního zřetele a

č. 34

vedoucímu majetkového odboru nabídnout žadatelce možnost přidělení bytu o velikosti 1+1 nebo garsoniery do nájmu a uzavřít
nájemní smlouvu na byt v domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici čp. 501.

ředitelce Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří zpracovat návrh opatření, který by vedl k tomu, aby schválený příspěvek postačoval na činnost organizace, a to v termínu do 28. února
2007.

1. s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu pro rok 2007 příspěvkové organizaci,
Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, který tvoří
přílohu č.1 tohoto usnesení a

b)

ukládá

č. 39

1. o d k l á d á

prodej pozemku p.č.436/1 (zastavěná plocha) o výměře 132 m2 v
k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 203 Kč/m2 a
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru seznámit žadatelku s navrženým řešením odprodeje společně s částí pozemku p.č.28 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří a v případě neakceptování tohoto návrhu trvat
na přemístění plotů žadatelky do hranic pozemků dle katastrální
mapy.

č. 40

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č.1132 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří žadatelům za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

č. 42

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č.1017/1 (ostatní plocha) o
výměře 1.107 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 9.2.2007 do
23.2.2007 včetně.

č. 43

1. b e r e n a v ě d o m í

2. u k l á d á

zprávu o produkci, způsobu nakládání, příjmech a nákladech
na odpady v roce 2006, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.

3. p o v ě ř u j e

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2007 a
starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené
částky za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez právního
důvodu.

č. 41

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p.č.13/4 (trvalý travní porost) o výměře
22.343 m2 v k.ú.Chotíkov u Kynšperka nad Ohří za cenu minimálně 0,70 Kč/m2/rok a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 9.2.2007
do 23.2.2007 včetně s možností prodloužení do doby podání první
žádosti.

č. 44

dohodu o uložení pařezů a zeminy na pozemku ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří parc.č.146/2 v k.ú. Dolní Pochlovice
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností Stavby silnic a
železnic a.s. se sídlem Dubová 248/1, Karlovy Vary zastoupenou
Ing. Antonínem Rybáčkem a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dohodu k podpisu starostovi města.

č. 45

1. s c h v a l u j e

proplacení nákladů na autobus na akci „Masopustní úterý“ pro děti
v obci Kaceřov ve výši 500,- Kč.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 1.února 2007
č. 1

1. b e r e n a v ě d o m í

složení slibu člena Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří paní
Jany Tomsové.

č. 2

1. s c h v a l u j e

podrobnou zprávu o změnách mezi kapitolami rozpočtu města
roku 2006, rozpočtové opatření č.7, provedených radou města od
7.12.2006 do 31.12.2006, včetně závazných ukazatelů, která tvoří
přílohu č.1 a 2 tohoto usnesení.

č. 3

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007 rozpočtové opatření č.1. Rozpočtové příjmy se snižují o 3.138,59 tis.Kč a rozpočtové výdaje
se navyšují o 861,41 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
68.699,41 tis.Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 60.941,41
tis.Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) ﬁnancování: Změnu stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let) 4.000,- tis.Kč,
c) změnu závazného ukazatele u Mateřské školy Kynšperk nad
Ohří, Školní 525, příspěvek města se navyšuje o 509,00 tis.

Kč. Závazný ukazatel po změně činí 1.045,- tis.Kč a odpisy se
navyšují o 39,- tis.Kč. Závazný ukazatel po změně činí 70,- tis.
Kč. Změnu závazného ukazatele u Sboru dobrovolných hasičů
navýšení investičního příspěvku o 1.000,- tis.Kč. Závazný ukazatel po změně činí 6.000,- tis.Kč.

č. 4

1. r u š í ke dni 31. 12. 2006

svá přijatá rozhodnutí ve věci stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří, a to
usnesením č.47 ze dne 8.11.2000, č.68 ze dne 16.12.2002, č.29 ze
dne 14.5.2003 a č.16 ze dne 29.3.2006,

2. s c h v a l u j e s účinností od 1. 1. 2007

a) dle § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v plné výši, jak je stanovená
v příloze č.1 tohoto nařízení, a to ode dne složení slibu neuvolněných členů zastupitelstva města
b) dle § 84, odst.2, písm.u) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování měsíčních odměn fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů
výborů, a to ode dne zvolení do funkce. Odměny budou posky-
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továny ve výši rozdílu mezi měsíční odměnou poskytovanou
neuvolněnému členu zastupitelstva města a odměnou za výkon
funkce člena výboru.

č. 5

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. dne 2.2.2007 starostu města a určuje, že v případě, že by se
nemohl zúčastnit, bude město zastupovat místostarosta Ing. Josef
Baron a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné hromadě rozhodl kladně o:
1. jmenování nového jednatele, jeho odměňování a schválení
smlouvy o výkonu funkce schválení výše vodného a stočného
pro rok 2007,
2. schválení výše nájemného pro rok 2007 podle nájemní smlouvy
ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností
Sokolov s.r.o.,
3. schválení plánu investic na rok 2007,
4. schválení poskytnutí půjčky ve výši 4.500.000,- Kč obci Staré
Sedlo.

č. 6

1. s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p.č.200/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 52 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří z vlastnictví Města
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, který bude realizován po zajištění projektové dokumentace chodníku mezi zdí hřbitova a novou rozšířenou komunikací a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu investorem
stavby supermarketu tj. ﬁrmou Sense Progress a.s..

č. 7

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č.1458/1 (ostatní plocha) o výměře cca 36
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 180 Kč/m2.

č. 8

1. s c h v a l u j e

koupi části pozemku p.č. 361 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře cca 50 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří od společnosti ZČP
Net, s.r.o se sídlem Edvarda Beneše 2439/70, Plzeň, IČ 26412527
za cenu stanovenou znaleckým posudkem .

č. 9

1. s c h v a l u j e

prodej 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 žadatelce za cenu 300.000,- Kč + úhrada dluhů za současné nájemce v domě v době prodeje domu.

č. 10

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytů 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 níže uvedeným kupujícím:
byt č. 1 v ulici Sokolovská č.p. 231
za cenu 120.000,- + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 2 v ulici Na Příkopech č.p. 7
za cenu 110.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy za
nájemce v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře kupní
smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení zastupitelstva
města, bude nabídka prodeje znovu zveřejněna.

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytů vybraným kupujícím.
„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.“

