Duben 2007

cena 10,- Kč

Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace z odborů MÚ
Změny na úřadě
Veřejné sportoviště
OVÚPD informuje
Dívka roku
Centrum volného času
Veletrh fiktivních firem
Jiří Roubínek získal ocenění

•
•
•
•
•
•
•
•

Úspěšné flétnistky
Pohádky pro nejmenší
Pozvánka na Kynšperský klíč
Informace z oddílu stolního
tenisu
Dorostenecký turnaj
Akce Baby clubu
Zpráva VV TJ Slavoj Kynšperk
n.O.
Rozlosování jarní soutěže

•
•
•
•
•
•
•

Šumné město –soutěž
Kynšperský pohár
Policie
Hasiči
Městská knihovna
Pořady a akce MKS
Program kina

Příloha:
• Usnesení Rady města

Z MĚSTA

Střípky z majetkového odboru
Už je ve městě vidět, že se nám opět rozjíždí stavební sezóna. Zatím se dělníci pohybují kolem kostela,
kde předělávají dlažbu, k jejímuž poškození došlo v době oprav. Rovněž v ulici K. H. Borovského jsou
prováděny opravy závad a drobných nedodělků zjištěných při přejímce, které nebylo možné již před zimou
odstranit.
Od projektanta jsme převzali projekt na rekonstrukci vodovodu v ulici Tyršova. Rekonstrukce proběhne před úpravou povrchů komunikace.
Pro rekonstrukci a výstavbu kanalizace a vodovodu v ulicích Mládeže, J. A. Komenského, Heydukova
a části Potoční se uskutečnila schůzka s projektantem, na které jsme odsouhlasili návrh řešení. V nejbližší
době budou následovat schůzky s vlastníky připojených nemovitostí, případně s těmi, kteří se nově budou
moci na novou kanalizaci připojit. Rekonstrukce a výstavba by měla proběhnout v letošním roce. Chtěli
bychom ji zvládnout v době prázdnin, jelikož se bude kopat i mezi školami. Ale bude velmi záležet i na
rychlosti a úspěšnosti vodoprávního řízení.
Bohužel, i přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat stavební povolení na vybudování cyklostezky
z Kynšperka nad Ohří na Kamenný Dvůr podél stávající komunikace v termínu do 31. března. Konec
března byl posledním dnem, kdy jsme mohli požádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dle
nových podmínek je pravomocné stavební povolení obligatorní podmínkou pro podání žádosti. Pokud
nebude vyhlášen ještě jiný termín, případně nebude možné získat dotaci z jiných zdrojů, budeme to zkoušet
až příští rok.
S pracovníky Povodí Ohře jsme jednali o připravovaném projektu na vodáckou propust v blízkosti jezu
na řece Ohři a současně i možnosti vybudování jednoduché lávky pro pěší přes levobřežní rameno, která
by měla spojovat tábořiště a ostrov.
V městských lesích je vytěžena po lednové vichřici přibližně polovina polomů. Zatím se jedná o cca
500 kubíků dřevní hmoty.
Na karlovarský kraj jsme podali žádost na příspěvek k výstavbě již započaté naučné stezky v blízkosti
rybníka Sýkorák. Tak uvidíme, zda se nám podaří část nebo celý projekt v letošním roce realizovat.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Upozornění
Upozorňujeme občany, že splatnost nájemného
za pozemky pronajaté od Města Kynšperk nad Ohří
uplynula dnem 31. 3. 2007.
Proto ti, kteří doposud nezaplatili nájemné,
ať tak neprodleně učiní.
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Projektové záměry na dotační období 2007 - 2013
Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o záměrech města Kynšperka nad Ohří v novém dotačním
období, v letech 2007 – 2013, především o konkrétních připravených akcích v roce 2007.
Jak jste již byli informováni v předchozích číslech Kynšperského zpravodaje, bude se město Kynšperk nad
Ohří pokoušet získat peníze z dotačních titulů na rozsáhlé a finančně náročné akce, kdy není v možnostech města
financovat je pouze z vlastních zdrojů.
Toto se týká především rozsáhlé rekonstrukce bývalé Sokolovny a přilehlého areálu na Multifunkční společenské centrum, které by se mělo touto rekonstrukcí změnit na moderní kulturní stánek, který bude chloubou města
Kynšperka nad Ohří.
Další významnou akcí bude Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě města Kynšperka nad
Ohří, kdy se odvedou veškeré splaškové a dešťové vody do kanalizační sítě města Kynšperka nad Ohří, a to velmi
významně přispěje ke zkvalitnění vody v řece Ohři.
Další akcí, která se začne už v letošním roce realizovat, je stavba sportovišť v našem „Areálu zdraví“. V rámci
I. etapy prací v tomto areálu dojde k provedení většiny zemních prací, které se týkají přesunů zemních valů a přípravných zemních prací – položení drenáží apod. Dále by v rámci této etapy mělo vzniknout nové sportoviště
– skatepark pro vyžití kynšperské mládeže, v areálu letos vyrostou i nové volejbalové kurty a připraví se základ pro
budoucí bikrosovou trať. Je možné, pokud budou finanční prostředky, že bude zhotoven i základ pro víceúčelové
hřiště na míčové sporty.
Koncem února jsme již požádali o dotaci z Karlovarského kraje na zrestaurování sochy Imaculaty (kulturní
památka), kterou jistě pamětníci pamatují, že stávala pod štítem fary, pod znakem řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Město se rozhodlo, že nechá tuto sochu zrestaurovat a osadí ji zpět na původní místo. I to má být další
příspěvek města k poznávání historie našeho města.
Další naší žádostí bude určitě žádost na zrestaurování oltářů kostela Nanebevzetí Panny Marie, které byly
demontovány při rekonstrukci kostela v letech 2005 – 2006 a tyto je nutné nechat odborně zrestaurovat, protože
jsou ve velmi špatném stavu. Termín pro podání těchto žádostí je konec března.
Doufáme, že naše úsilí, které bude vynaloženo při podávání žádostí o peníze nejen z Evropských fondů, ale
také z prostředků státního a krajského rozpočtu, bude oceněno dalšími pěknými stavbami a zákoutími ve městě
Ing. Radim Adamec
Kynšperk nad Ohří.
Referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Změny na úřadě
Od 1. dubna 2007 dochází k některým personálním změnám na úřadě, a to především na správním a sociálním odboru. Paní Alena Kociánová, která dlouhá léta vedla na městském úřadě tento odbor, odchází do důchodu
a já jí chci ještě i touto cestou poděkovat za práci a přístup ke všem klientům nejen z pozice vedoucí odboru,
ale i matrikářky města. Novou vedoucí tohoto důležitého odboru Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří se
po výběrovém řízení stala Bc. Naďa Stařičná. Věřím, že paní Bc. Stařičná, svým sociálně - právním vzděláním,
vysokou, celorepublikově uznávanou odborností a znalostí výrazně přispěje k novému nasměrování odboru,
který povede. Slibuji si od nové vedoucí, že pomůže k vyšší odborné úrovni celého úřadu.
Dále se od 1. dubna 2007 stává matrikářkou úřadu paní Eva Knížová, která bude ještě nějakou dobu pracovat i na sociálních dávkách a bude předávat tuto funkci novému pracovníkovi, který vzejde z právě probíhajícího výběrového řízení. Až budete číst tyto řádky, bude již i na této pozici rozhodnuto.
Podařilo se nám po mnoha měsících zlepšit i situaci na odboru výstavby, územního plánování a dopravy,
kdy jsme v březnu tohoto roku na úřad přijali slečnu Janu Všetečkovou, DiS. (diplomovaného specialistu),
absolventku Vyšší odborné školy se specializací na pozemní stavby. Věřím, že po krátkém „rozkoukání se“
i ona přispěje ke zkvalitnění a zrychlení práce stavebního úřadu.
Tyto přesuny však, bohužel, nejsou zřejmě konečné. Je možné, že i v dalších měsících dojde k některým
přesunům a novým výběrovým řízením, což jistě nepřispívá ke stabilitě a klidné práci.
Ing. Pavel Růžička, tajemník úřadu
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Pronájem nebytových prostor
Nemáte kde podnikat?
Chybí Vám kancelář, nemáte kde prodávat své zboží?
Město Vám nabízí níže uvedené nebytové prostory. U dvou z nich Rada města snížila nájemné z 1.200,- Kč/m2/
rok na 600,- Kč/m2/rok nebo až na 400,- Kč/m2/rok.
Pokud hledáte kancelář nebo prostory pro obchod, bude pro Vás nejlepší objekt 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 bylo provozováno jako obchod, druhé nadzemní podlaží lze nejlépe
využít jako kanceláře. Objekt si lze pronajmou celý nebo jednotlivá podlaží.
•••
Potřebuje výrobní prostory? Najdete je v přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici. Výše nájemného je stanovena na minimálně 600,- Kč/m2/rok. Výměra nebytového prostoru je 328 m2. Nebytový prostor sloužil pro
výrobní činnost - sestává ze tří dílen, tří skladů, jedné kanceláře, jedné šatny, dvou sociálních zařízení a chodeb.
•••
Chcete si vytvořit prostor dle svých představ a požadavků? Potom můžete své plány realizovat v suterénu
objektu Domu s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici čp. 501. Nájemné nebylo stanoveno, jeho výše se bude
odvíjet od způsobu využití. Jsou nutné stavební úpravy, které provede nájemce na své náklady. Výměra nebytového
prostoru je cca 50 m2.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Veřejné sportoviště
Hřiště pro školu a veřejnost
Milé děti, vážení kynšperští občané, oznamujeme
vám, že se již otevírá hřiště pro školu a veřejnost.
Provoz:
duben – říjen
Hřiště je otevřeno v případě dobrého počasí (musí
být suchý povrch). Za nepříznivého počasí provozní
dobu operativně stanoví správce hřiště nebo ředitel
školy (na hřišti bude oznámeno na vývěsce).
Časový rozvrh:
Pondělí – pátek:
8.00 – 15.00
výuka školy, činnost
školní družiny, sportovní činnost zájmových
kroužků
15.00 – 19.00
organizované sportovní aktivity pro děti a mládež, volné sporty
pro veřejnost
Sobota – neděle – svátky – školní
prázdniny:
8.00 – 20.00
organizované sportovní aktivity pro děti a mládež, volné sporty
pro veřejnost
Půjčovna sportovního náčiní: v době
provozní doby je možné zapůjčit si sportovní vybavení od správce hřiště.

Správou hřiště jsou pověřeni: pan Jan Hruška, pan
Karel Všetečka, paní Jana Tomsová, pan Michal Maštera
Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni řídit
se provozním řádem hřiště a pokyny správců hřiště,
ředitele školy a pedagogů školy, kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení hřiště nebo při
nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat.
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Jarní svoz
nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu
Každoroční pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu se uskuteční v souladu s ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005
ve čtvrtek 3. května 2007.
Svoz odpadu opět zajišťuje oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová ve spolupráci
s Technickými službami p.o. města Kynšperk nad Ohří. Dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.)
nazýváme nebezpečným odpadem: zbytky barev, ředidel, chemikálií, vyřazené ledničky, televizory (obrazovky), rtuťové výbojky, automobilové baterie, požité olejové filtry, brzdové destičky obsahující azbest,
pneumatiky a další výrobky a látky. Nepotřebným objemným odpadem starý nábytek, koberce atd.
Prosíme Vás, abyste nezakládali hromádky, či neodkládali citovaný odpad k popelnicím již nyní a vyčkali termínu jarního svozu. Pokud Vám přeci jenom nějaký odpad doma překáží, využijte sběrného místa
Technických služeb, který je občanům města k dispozici celoročně a bezplatně. Do velkoobjemových kontejnerů v areálu bývalé kotelny v ulici SNP (stejně jako do popelnic) na komunální odpady však nesmí
být odkládány odpady nebezpečné. S Technickými službami je možno kdykoliv domluvit i odvoz objemného odpadu. Sběr vyřazených autobaterií provádějí též čerpací stanice pohonných hmot, nepoužitá léčiva
vracejte vždy do lékárny.
Nejdříve den předem odkládejte nebezpečné odpady na tradiční sběrná místa, odkud budou dle pravidelného časového rozvrhu svezeny:
Dolní Pochlovice - prostor před sběrným dvorem (bývalé stavebniny) . . . . . . . . .14.00 - 15.15
Kynšperk nad Ohří - areál Technických služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.00 - 17.00
Chotíkov – náves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.30 - 15.45
Liboc - u autobusové zastávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.00 - 16.15
Štědrá - na návsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.30 - 16.45
Zlatá - u bývalé prodejny potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.00 - 17.15
Děkujeme za pochopení.
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor
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Seriál o novinkách v sociální oblasti – část 4
Zákon o sociálních službách je velká změna v sociálním zabezpečení a přináší největší novum v sociální
oblasti od dob Marie Terezie. Tato změna je účinná od
1. ledna 2007.
Pro uživatele je v zákoně jednatřicet nových typů
sociálních služeb, které dosud nebyly uzákoněny.
Uživatel dostane v hotovosti příspěvek na péči (PŘI
SPLNĚNÍ PODMÍNEK DANÝCH ZÁKONEM), s jehož přispěním si bude moci sociální službu nakupovat.

Co se rozumí sociální službou
Sociální služba, jak říká zákon, je činnost nebo
soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí
zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby
aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují
nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci,
a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.

Zařízení sociálních služeb
Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních
služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových
látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl
cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní
centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny.
Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní,
nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby
spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými
osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována
do zařízení sociálních služeb a součástí služby není
ubytování. Terénními službami se rozumí služby,
které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služba je soustava vybraných základních
činností: např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.

Rozdělení sociálních služeb
Sociální služby se dělí na služby sociální péče,
služby sociální prevence a sociální poradenství.

Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich fyzickou
a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení. Mezi služby sociální péče patří:
• osobní asistence
• pečovatelská služba
• tísňová péče
• průvodcovské a předčitatelské služby
• podpora samostatného bydlení
• odlehčovací služby
• centra denních služeb
• denní stacionáře
• týdenní stacionáře
• domovy pro osoby se zdravotním postižením
• domovy pro seniory
• domovy se zvláštním režimem
• chráněné bydlení
• sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit
sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou
činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je
napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů. Služby sociální prevence jsou:
• raná péče
• telefonická krizová pomoc
• tlumočnické služby
• azylové domy
• domy na půl cesty
• kontaktní centra
• krizová pomoc
• nízkoprahová denní centra
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• noclehárny
• služby následné péče
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
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sociálně terapeutické dílny
terapeutické komunity
terénní programy
sociální rehabilitace

Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální
poradenství je základní činností při poskytování všech
druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství
se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného
poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek.
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Některé služby zdarma, jiné za úhradu
Zdarma, tj. bez úhrady nákladů, budou podle
zákona poskytovány následující služby: sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, terénní programy, sociální rehabilitace,
sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen.
Ostatní služby budou podle zákona poskytovány
za částečnou nebo plnou úhradu; ceny služeb budou
„zastropované“, tj. jejich nejvyšší požadovatelná cena
ze strany poskytovatele je omezena prováděcím předpisem.
Pokračování příště.
Za správní a sociální odbor: Eva Knížová

Z MĚSTA
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. v §§ 152 – 154 ukládá povinnosti a odpovědnost osobám při přípravě
a provádění staveb a to stavebníkovi, stavbyvedoucímu a stavebnímu dozoru, vlastníkovi stavby a zařízení:

Stavebník
1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu
a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení
nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo
dotčené.
2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru
podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník
povinen zajistit zpracování projektové dokumentace
takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění
sám.
3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební
povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě
u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do
vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle
plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit pro-

vedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání
vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má
stavebník i u staveb podle § 103.
4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou
provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka
nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba
oprávněná podle zvláštního právního předpisu,
zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Stavbyvedoucí a stavební dozor
1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby
v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz
na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu
(§ 169), popřípadě jiných technických předpisů
a technických norem. V případě existence staveb
technické infrastruktury v místě stavby je povinen
zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou.
2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění
závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit
při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní
prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na
staveništi.
3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu
se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby
s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných
požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání
stavby a jiných technických předpisů a za dodržení
rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Z MĚSTA
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4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob
a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi,
vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků,
materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku
nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí
nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru
odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení
zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité
doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho
existence.
Jan Hermann, vedoucí OVUPD

Vlastník stavby je povinen
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její
existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na
stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo
zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu
nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat stavební deník
po dobu 10 let od vydání
kolaudačního
souhlasu,
popřípadě od dokončení
stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu
trvání stavby dokumentaci
jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou
projektovou dokumentaci,
popřípadě jiné důležité
doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení, které
podléhá tomuto zákonu,
je povinen
a) udržovat zařízení v řádném
stavu po celou dobu jeho
existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy
či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné
důvody, této prohlídky se
zúčastnit,

30. 4. - pálení čarodějnic
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Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
V prosinci roku 2003 přijal Parlament České
republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil
vodní zákon č. 254/ 2001 Sb.
Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto nakládání s ní musí
odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004
Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento
požadavek splněn i v rámci České republiky.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou
vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu – vodohospodářského úřadu,
vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.
Povolení k odběru povrchové vody není třeba,
pokud k odběru se nevyužívá zvláštního technického
zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebíraná voda
dodávána třetí osobou, jako „zboží“ (např. vodárenská společnost, která si pro svojí činnost povolení
zajišťuje sama, apod.).
Vodoprávní úřad je částí obecního-městskéhokrajského úřadu (většinou se jedná o odbor ŽP), který
má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou
v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecníměstské nebo krajské úřady.
Podnikatelům vydá příslušné povolení odbor
životního prostředí Městského úřadu v Sokolově (tel.
352 325 163), fyzickým osobám místně příslušný
úřad – Odbor výstavby, územního plánování a dopravy Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky,
jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků,

apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod
povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak
v nadzemních vedeních (např. akvadukt).
Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách
a zavodněných vrstvách. Podzemní voda se může
jímat ve studnách či vrtech (studna kopaná, vrtaní,
zářezy, artézská apod.

Povolení k přímému odběru podzemních nebo
povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů :
- drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulic apod.
- fyzické osoby v zemědělských usedlostech –
dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí
apod.
- zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
- rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků,
sádek, líhní, vodních nádrží
- provozovatelů veřejných koupališť – napouštění
- provozovatelů lyžařských areálů – zasněžování
- fyzických osob – odběr podzemní vody – pitné či
užitkové, odběr povrchové vody – zalévání,WC
apod.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní
vodu bez příslušného povolení, vystavuje se
sankčnímu postihu (pokutě), která může činit
v případě
- fyzické osoby až 50 000 Kč
- právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající
až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. 1. 2008 zanikne platnost těch povolení
k odběru povrchových nebo podzemních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31. 12. 2001.
Povolení vydaná od 1. 1. 2002 platí i nadále. Povolení
vydaná do 31. 12. 2001, která nabyla právní moci až
po 31. 12. 2001, jsou také stále platná.
Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním
povolení. V případě pochybnosti o datu nabytí právní
moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad,
resp.na orgán, který povolení vydal.

Z MĚSTA
Zánik povolení k odběru podzemních nebo
povrchových vod se tedy nevztahuje na :
- povolení vydaná od 1.1.2002
- povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001,
ale právní moc nabyla až po 31.12.2001
- povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů
určených pro individuální zásobování domácností
pitnou vodou

… a jak předejít zániku svého povolení :
1. prodloužení stávajícího povolení k nakládání s vodami.
Pokud u příslušného vodohospodářského úřadu
podáte nejpozději do 1.7.2007 žádost o prodloužení
stávajícího platného povolení, může Vám být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.
Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno
dnem, kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad. Na prodloužení platnosti stávajícího
povolení není právní nárok. Vodoprávní úřad bude
v rámci tohoto řízení zejména hodnotit,
zda se nezměnily podmínky, za kterých bylo Vaše povolení kdysi vydáno.
Je třeba také počítat s délkou zákonné
lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která
je platnými právními předpisy stanovena na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší.
Proti tomuto rozhodnutí o prodloužení
(neprodloužení) platnosti stávajícího
povolení se můžete odvolat.
Pokud Vaší žádosti o prodloužení
stávajícího povolení nebude vyhověno,
máte ještě možnost požádat o vydání
nového povolení k odběru povrchových
nebo podzemních či vypouštění odpadních vod. Lze tedy pouze doporučit
včasné podání žádosti o prodloužení
stávajícího povolení.
2. nové povolení.
Pokud budete chtít i po zániku
Vašeho stávajícího povolení k odběru
podzemní nebo povrchové vody, popř.
k vypouštění odpadních vod, s vodami
nakládat, musíte legalizovat nakládání
s vodami podáním žádosti o vydání
nového povolení. Formulář žádosti
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obdržíte na příslušném vodoprávním úřadu. V elektronické podobě jsou tyto formuláře ke stažení na
webových stránkách Mze. Správní řízení bude zahájeno dnem obdržení věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu.
Na vydání povolení k nakládání s vodami není
právní nárok. Je třeba také počítat s délkou zákonné
lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými
právními předpisy stanovena na 3 měsíce a může být
v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení (nepovolení) se můžete odvolat.
Pokud nebude ke dni 1. 1. 2008 pravomocně
rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude povolení
uděleno, nelze po tomto datu s vodou požadovaným
způsobem nakládat. A to až do doby, kdy bude povolení pravomocně uděleno. Lze tedy pouze doporučit
včasné podání žádosti o vydání nového povolení
Do zániku povolení zbývá 45 týdnů, o prodloužení lze žádat ještě 19 týdnů.

Poslové jara

DÍVKA ROKU
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Dívka roku 2007
Soutěž vznikla v roce
1990 z iniciativy Domu
dětí a mládeže v Ostravě
– Porubě s názvem „Miss
teenager“. Od té doby se
soutěž rozrostla do celostátní podoby a pod druhým
názvem „Miss poupě“ si
získala velkou popularitu
a vešla do povědomí veřejnosti.
Z praktických důvodů
bylo nutné název soutěže
pozměnit, a tak rozhodnutím zástupců Domů dětí
a mládeže ČR ze dne 19.
10. 1998 byl zvolen již třetí
název soutěže, a to „Dívka
roku“.
Hlavním pořadatelem
soutěže se stalo Občanské
sdružení Dívka – Jičín. V letošním roce proběhlo po celé republice 34 základních kol. Naše škola se soutěže pro
dívky ve věku 13–15 let zúčastnila již podeváté.
Dne 3. března 2007 se v sále kina představilo divákům dvanáct soutěžících dívek. Všechny dívky „bojovaly“
o přízeň poroty ve čtyřech disciplínách do posledních chvil. Příjemné sobotní odpoledne obohatilo také vystoupení
zájmových kroužků Základní školy Kynšperk nad Ohří: MAJORETTES pod vedením paní Trefilové a paní Kubisové, orientálních tanečnic pod vedením Ing. Jarošové, pohybově nadaných Pom–pons pod vedením paní Pencové
a nadějných gymnastek pod vedením slečny Horové, dále pak tanečního studia Fénix–Motýlci z Chebu, zpěvačky
Veroniky Hřebejkové a rapera Lukáše Kocelského. Účinkujícím i jejich vedoucím děkujeme.

DÍVKA ROKU
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A jak se děvčata soutěže „Dívka roku 2007“
líbila porotcům?
1. místo
2. místo
3. místo

Martina Hollá
Lucie Heroutová
Veronika Hámorová

Největší sympatie si získaly tyto dívky:
Miss sympatie Kynšperského zpravodaje
Kateřina Titěrová
Miss sympatie Sokolovského deníku
Martina Hollá
Miss sympatie základní školy
Martina Hollá

Poděkování patří také zaměstnancům Městského kulturního střediska, panu Kunešovi za skvělé ozvučení
celého programu, spravedlivým porotcům a samozřejmě také sponzorům, k nimž letos patřili:
Květinářství
pekařství Tritia
Morafis
Lajka
Yucca
Alfik
restaurace Koruna
restaurace Slunečnice
restaurace U Sotolářů
pizzerie Tomino
truhlářství Košata
Lucy
GPH
NICO
keramický kroužek ZŠ
O 2 Telecom
Spoření s Liškou
Dárkové zboží
Drogerie
Restaurace Skleník

paní Valečková
paní Janotová
pan Vlasatý
pan Sadílek
paní Valtrová
paní Fiedlerová
pan Břicháček
pan Klimovič
pan Sotolář
paní Adlofová
pan Holub a pan Košata
paní Koudelková
pan Loník
pan Kovařík
paní Soukupová
paní Gostíková
paní Flórianová
paní Hetflaišová
paní Dreiseitlová
paní Lázňovská

Cukrářství Ondra– Dochov
paní Neubergová
paní Tomsová
pan Maštera
pan Vojtěch Wágner
(Jana a Lenka)

ŠKOLSTVÍ

strana 14

Centrum volného času pro děti a mládež
Základní škola Kynšperk nad Ohří
DDM - SVČ
V pondělí 19. 3. 2007 bylo v budově Základní školy Kynšperk nad Ohří otevřeno centrum volného
času pro děti a mládež. Nově byly vybudovány tyto místnosti:
• herna stolních fotbalů
• herna kulečníků - karambol a pool
• herna pro Playstation 2 a s počítači připojenými na internet
• multimediální učebna
Centrum volného času je otevřeno každý den dle časového rozvrhu:

Pondělí – pátek:
7.00 – 15.00
15.00 – 19.00

výuka školy, činnost školní družiny, činnost zájmových kroužků, pro dojíždějící žáky,
pro žáky čekající na odpolední vyučování
organizované aktivity pro děti a mládež, volné aktivity pro veřejnost

Sobota – neděle – svátky – školní prázdniny:
8.00 – 20.00

organizované aktivity pro děti a mládež, volné aktivity pro veřejnost

Správou budovy jsou pověřeni:
paní Jana Tomsová, pan Michal Maštera, pan Jan Hruška, pan Karel Všetečka
Centrum volného času je určeno zejména pro děti a mládež, po dohodě se správcem může využít
nabídky i veřejnost.
Všichni uživatelé volnočasových aktivit v budově jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých
místností a pokyny správců budovy, ředitele školy a pedagogů školy, kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení zařízení nebo nevhodném chování uživatele z budovy vykázat.
Centrum volného času bylo vybudováno z prostředků Evropské unie z dotačního programu Společný
regionální operační program, z prostředků Karlovarského kraje a města Kynšperka nad Ohří.

Využijte nabídky pro svůj volný čas, těšíme se na vás.

ŠKOLSTVÍ
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Kdo si hraje, nezlobí
Základní škola Kynšperk nad Ohří,
DDM – SVČ
4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
30. 4.

Velikonoční malování
(od 12,30 hodin výroba velikonočních ozdob)
Turnaj v kulečníku
(od 14,00 hodin, do 3. 4. se jednotlivci přihlásí v DDM – SVČ)
Sportovní odpoledne
(ve 14,00 hodin sraz na hřišti)
Turnaj ve fotbálku
(1. stupeň od 12,30 hodin a 2. stupeň od 14,00 hodin)
Pálení čarodějnic
(soutěž o nejošklivější čarodějnici, sraz v 15,00 hodin u DDM
– SVČ, za starou školou bude „Rej čarodějnic“ a poté se přesuneme na Zámecký vrch, kde bude slavnost pokračovat)

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 – slevaRD v Aši u Chebu 1+6
včetně zahrady 1 950 000 Kč
~ RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
~ Prodej pozemku v Nejdku, ul. Lidická 900 m2 – 150 000 Kč
~ Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2 – 400 000 Kč
~ Prodej pozemku v rekreační oblasti Nejdek Tisová včetně projektu rekreační
chalupy na stávajících základech 1251 m2 za 400 000 Kč
~ Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
~ Rekreační chata u Tatrovické přehrady na vlastním pozemku 850 000 Kč
~ Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
~ Byt v Nejdku 1+2 ul. Osvětímská za 650 000 Kč
~ Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 660 000 Kč a 1+2 za 600 000 Kč
~ Byt v Karlových Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za 2 950 000 Kč
~ Převod užívacích práv k nájemnímu družstevnímu 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.czz
www.dominochodov.c

DOMINO realitní kancelář
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Veletrh fiktivních firem na SOŠ Kynšperk nad Ohří
V pátek 9. března si studenti oboru Podnikání opět vyzkoušeli, jak těžké je uspět se svými výrobky
a službami v konkurenčním prostředí. Navázali jsme na loňský úspěch a uspořádali 2. ročník Školního
veletrhu fiktivních firem.
Letošní akce přinesla oproti prvnímu „zkušebnímu kolu“ hned několik novinek. Tou největší bylo
pozvání firem z jiných škol. ISŠTE Sokolov do soutěže přihlásila hned čtyři fiktivní firmy, což bylo pro
sedm domácích účastníků velkou výzvou.
A jak náš den plný obchodování probíhal?
Začínali jsme již brzy ráno usilovnými přípravami stánku. Estetický dojem byl totiž jednou z hodnocených disciplín. V 9 hodin již bylo vše připraveno a ředitelka školy Mgr. Hana Jandíková tedy veletrh
oficiálně zahájila.
Aby se soutěžící uvolnili před první disciplínou, kterou byla veřejná prezentace firmy, připravili jejich
spolužáci, studenti oboru Oděvnictví „divokou“ módní přehlídku s názvem Amazonky.
Po prezentacích se již začalo naplno obchodovat. Sortiment nabízeného zboží a služeb byl rozmanitý.
Platební kartou v hodnotě 200.000,- Kč, kterou každému vydala Fiktivní banka hned u vchodu, jste mohli
zaplatit za mobilní telefon, kojenecké oblečení, potahy do auta, ale i za ošetření nehtů či zájezd do divadla.
Kromě veřejnosti procházela mezi firmami také porota, která hodnotila vzhled stánků, odborné znalosti,
týkající se nabízeného sortimentu, propagační materiály, ale také profesionalitu v jednání se zákazníky.
Kolem poledne se porota složená z pedagogů a zástupce studentů odebrala k počítání výsledků a obchodovací prostor již podruhé ovládli oděváři se svou módní přehlídkou. Tentokráte na téma „Pavoučí
žena“.
Netrpělivě očekávané výsledky vyhlásila zástupkyně ředitelky, Mgr. Ilona Medunová hned po přehlídce. Firmy, které se umístily na prvních třech místech očekávala sladká odměna-dorty vyrobené našimi
cukráři. Byli to na 3.místě Decore Image, o.s. (ISŠTE Sokolov), na 2. místě Biscoteria, s.r.o. (SOŠ Kynšperk nad Ohří) a vítězem byla také domácí firma, Baby Paradise s.r.o..
Veletrh byl pro studenty velkou zkušeností, přinesl nové poznatky, upozornil na chyby a nedostatky,
kterých by se měli do budoucna vyvarovat. Nejbližší příležitostí ověřit si, zda se to povedlo, bude netrpělivě očekávaný Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze, kde naši školu budou reprezentovat ti
nejzkušenější.

Pozvánka na otevírání
cyklotrasy
Kdy: 28. 4. 2007 v 15. 00 hodin
Start: na parkovišti u zeleniny
Trasa: Kynšperk nad Ohří - Štědrá
- Mokřina - Kynšperk nad Ohří
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Jiří Roubínek
byl oceněn…
Cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci. Křesadlo,
symbolické ocenění za nezištnou
práci pro ostatní, se uskutečnilo
v rytířském sále v hradu Loket, kde
bylo slavnostně předáno prvním šesti
lidem z Karlovarského kraje.
Porota Asociace nestátních neziskových organizací Karlovarského
kraje vybírala z celkem 63 návrhů.
Jedním z oceněných byl také Jiří Roubínek z našeho města. „Když jsem
viděl seznam nominovaných, řekl jsem si, že cenu by měli dostat všichni.“
Jirku Roubínka znáte z akcí, které pro vás organizuje nebo pomáhá organizovat: BOTAS, Turnaje neregistrovaných, Otevírání a Zavírání řeky Ohře, turistické pochody a další.
„Křesadlo symbolizuje vlastně něco, co křeše jiskry, jiskry lidství a pomoci,“ připomněl předseda sdružení Jiří
Tošner.
„…pomáháte tím nejenom konkrétním bližním, ale pomáháte zároveň zlepšovat mravní klima v naší zemi,
pěstovat lidskou solidaritu, posilovat důvěru, to znamená podporovat cosi, čeho je nám velice zapotřebí…“ tato
slova pronesl prezident Václav Havel v Kroměříži 2001 při předávání Křesadel oceněným dobrovolníkům.

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

strana 18

ŠKOLSTVÍ

Úspěšné flétnistky
Flétnový soubor ZUŠ Kynšperk
nad Ohří, který vede paní učitelka
Karla Drašarová, soutěžil v okresním i krajském kole, kde získal první
a třetí místo.
Blahopřejeme.
Členky souboru - Kubisová
Lucie, Nováková Lucie, Kubisová
Alena, Galeková Markéta, Milcová
Michaela a Loníková Pavla.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ

Pohádky pro
nejmenší
Žáci dramatického oboru ZUŠ
Kynšperk nad Ohří pobavili nejen
nejmenší diváky, ale i dospělé. Připravili si na své vystoupení 5 pohádek a moc se jim to povedlo.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ
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Pozvánka na
„Kynšperský klíč“
Srdečně zveme všechny spoluobčany na přehlídku rodinných souborů, která se bude konat 28. dubna
2007 ve 14,00 hod. v sále MKS
Kynšperk nad Ohří. Své umění
Vám předvedou sourozenci i rodiče
s dětmi nejen z Kynšperka nad Ohří
a okolí, ale i z partnerského Himmelkronu. Přijďte je podpořit.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ
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Kynšperské finále v Aši
Seriál bodovacích turnajů mladších žáků pokračoval v neděli 18. ledna v Aši. Výprava našeho oddílu
byla tentokrát suverénně nejúspěšnější. Nejlépe si podle očekávání vedl Tomáš Rohlík, který zvítězil ve
všech třech soutěžích. Vyhrál čtyřhru chlapců, smíšenou čtyřhru i dvouhru.
Triumf našeho oddílu potvrdil finálovým soubojem Rohlík s Honzou Lapčákem. Úlohu našim hráčům
poněkud usnadnil největší Rohlíkův soupeř Skála z Lubů, který se turnaje nezúčastnil. Mezi nejlepší čtyři
se ještě probojoval Kuba Košata. Největší pozornost účastníků na sebe tentokrát upoutal benjamínek naší
výpravy Kuba Marek. Nejen, že na svém teprve druhém turnaji postoupil z kvalifikační skupiny do hlavní
soutěže, ale měl na své pálce největší senzaci turnaje. Vedl nad finalistou našeho okresu sokolovským
Polcarem už 2:0 na sety… Zkušenější soupeř tentokrát ještě hrozbu dokázal odvrátit a vyhrál nejtěsnějším rozdílem 3:2. Kubovi o vlásek unikl postup do elitní osmičky. Úspěšně si ve čtyřhře vedl pár Lapčák
– Košata, který obsadil třetí místo.
Bez účasti Skály neměl Rohlík vážného soupeře a svoji roli potvrdil. Poprvé si finále zahrál Lapčák
a jeho umístění mu pomohlo významně zvýšit náskok na třetí příčce žebříčku. Semifinále není špatný
výsledek a také Košata si upevnil pátou příčku. Škoda, že Kuba střídá skvělé okamžiky s ležérností. Jeho
hra občas připomíná dubnové počasí… Kuba však má rok k dobru a jistě bude příští sezonu jedničkou
v kraji. Marek bude mladším žákem dokonce ještě o rok déle a je pro oddíl velkou nadějí. Na turnaji se
nedařilo Rustlerovi, ale také on má na své zlepšení dost času. Umístění našich chlapců na tomto turnaji je
cenné, když startovala téměř kompletní špička našeho kraje.
Oldřich Volf

Mezi dorostenci letos kraluje Vojta Galek
Ke svému pátému bodovacímu turnaji museli dorostenci cestovat do Aše. K naší radosti se
dařilo našim hráčům a zejména Vojta Galek potvrdil svoji suverenitu. Letos vyhrál všechny předešlé turnaje včetně přeboru kraje.
Dalo by se říci, že náš hráč měl tentokrát úlohu poněkud usnadněnou, když na turnaji chyběl
veliký favorit Provazník a třetí hráč žebříčku Kafka. Pravdou je však, že Galek má tak veliký
náskok, že předstižen může být už pouze teoreticky a účast na mistrovství České republiky mu
nemůže ani letos uniknout. Je možné že největší soupeři, kteří jsou si této situace vědomi už
nemají motivaci.
Ani v tomto turnaji vítězství však Vojtovi nespadlo do klína, ale musel své umění předvést
také v Aši. V závěru soutěže favorita potrápil spoluhráč Rohlík, který obsadil krásné třetí místo
a zejména domácí Kovačič, ten ve finále vedl 2–1. Až soustředěný výkon Galeka rozhodl o zvratu.
Úspěch našich mladých hráčů umocnili vítězstvím ve čtyřhře Galek s Rohlíkem. Ve smíšené čtyřhře skončili tentokrát Galek s Illesovou z Baníka Sokolov „až druzí“. Tomáš Vítek se kvalifikoval
do hlavní soutěže, Rauscherovi v postupu zabránili pozdější medailisté Kovačič a v poslední době
ve výborné formě hrající spoluhráč Rohlík. Zajímavostí je konečné umístění ve dvouhře dorostenců. Vítězem se stal dorostenec Galek, druhý skončil starší žák Kovačič a třetí místo vybojoval
mladší žák Rohlík.
Dobrá organizace soutěží, pěkná kulisa prostředí, mimořádně hodnotné ceny, slušná úroveň
závěrečných bojů, to vše však pokazila překvapivě nízká účast zejména chlapců.
Oldřich Volf
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Turnaj „TOP 12“ režírovali naši žáci
Blíží se závěr sezony a to je období pro organizování druhé nejvýznamnější soutěže jednotlivců. Pro kategorii
starších žáků byl pověřen uspořádáním Slovan Karlovy Vary. Do Sadova se sjelo nejlepších dvanáct chlapců a deset
dívek, aby vybojovali důležité body do svých žebříčků, sadu medailí a nádherný putovní pohár.
Důkazem dobré výkonnosti našich dětí je fakt, že do soutěže byla plná třetina nominovaných hráčů z našeho
oddílu, pátým byl první náhradník. Do soutěže děvčat mohla zasáhnout Tereza Oboňová, ale do Sadova nepřijela.
Naše žáky tentokrát zastihl turnaj ve skvělé formě. Pouze vítěz, suverén letošní sezony Kovačič, si po těžkých
bojích dokázal s naším triem poradit. V životní formě hrajíci Krb a Rauscher dokázali všechny soupeře „převálcovat“. Krba už dokázal porazit pouze spoluhráč Rauscher, ten prohrál s Rohlíkem, toho pokořil Krb… Ostatní
soupeři tentokrát neměli nárok. Spolehlivě hrál dosud mladší žák Rohlík, čímž si upevnil druhou příčku žebříčku
a účast na republikovém šampionátu. O stříbrné a dvou bronzových medailích se rozhodlo až po odehrání posledního míčku a rozhodlo až vzájemné skóre setů. Čtvrtý náš zástupce, také mladší žák Lapčák, se tentokrát výrazně
neprosadil, i když nehrál špatně.
Naši tři nejlepší si vybojovali spolu s Kovačičem účast na finále oblastního poháru, kde se utkají s nejlepšími
čtyřmi hráči Plzeňského kraje. Soutěže družstev jsou u konce, zbývá poslední bodovací turnaj a pak už pouze
mistrovství České republiky… Pokud se chcete přesvědčit, že naši žáci umí, máte velkou příležitost. Poslední
„bodovák“ se koná v neděli 25. března v naší sportovní hale. Vítězství v soutěži dívek si odnesla Skálová (Luby),
druhá skončila Halgašíková (Karlovy Vary) a třetí Babková (Luby).

Konečné pořadí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kovačič Pavel
Rohlík Tomáš
Rauscher Jaroslav
Krb Jiří
Skála Tomáš
Ramsauer Tomáš
Pozůstal Karel
Hazi Josef
Dvořák Vojtěch
Bastl Lukáš
Husary Martin
Lapčák Jan

Jiskra Aš
Slavoj Kynšperk nad Ohří
Slavoj Kynšperk nad Ohří
Slavoj Kynšperk nad Ohří
Strunal Luby
Jiskra Aš
KST Františkovy Lázně
KST Františkovy Lázně
Strunal Luby
Jiskra Aš
Jiskra Aš
Slavoj Kynšperk nad Ohří
Oldřich Volf

MUŽI - divize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Mariánské Lázně
TJ Ostrov B
Slovan Karlovy Vary B
Slovan Karlovy Vary A
Baník Svatava A
Start Karlovy Vary A
TJ Ostrov A
Slavoj Kynšperk nad Ohří A
TJ Loket A
Slovan Karlovy Vary C
Batesta Chodov B
KST Františkovy Lázně B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
12
9
10
7
6
6
4
4
4
2

1
1
3
4
2
3
4
2
3
1
3
1

1
3
3
5
6
8
8
10
11
13
9
14

w

2
1

176
166
170
158
149
136
133
114
126
92
84
81

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

79
92
102
127
127
139
134
147
156
154
159
172

51
47
45
40
40
35
34
32
29
27
27
22
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Ani letos družstvo žáků na mistrovství ČR nepojede
Podobně jako vloni, skončilo naše družstvo starších žáků v krajském přeboru druhé a na mistrovství republiky
postupuje pouze přebornický celek… Titul přeborníků kraje získali po zásluze hráči Jiskry Aš.
V neděli 25. února se v Lubech rozhodovalo mezi čtyřmi celky, kdo si odveze přebornický titul a účast na
republikovém mistrovství. Sen o účasti na vrcholné události se našim klukům rozplynul ve finálovém utkání s žáky
Aše. Vítězové byli sice mírným favoritem, ale naši žáci dokáží už tyto soupeře porážet. Tentokrát byli hráči z Aše
psychicky daleko odolnějším soupeřem. Opírali se o suveréna letošní sezóny Kovačiče, kterého letos ve své kategorii nedokázal v kraji nikdo porazit. I tak naši kluci naději měli, vždyť ve čtyřhře například mají naši hráči příznivější
bilanci, Rohlík je dvojkou v kraji a třetího hráče soupeře dosud naši žáci pokaždé porazili… Tentokrát nic neplatilo!
Rohlík, Krb i Rauscher prohráli důležité zápasy 3:2, nedokázali proměnit mečboly.
Druhé místo není neúspěchem, ale už průběh semifinálového duelu s domácím celkem leccos napovídal. Luby
nastoupily pouze se dvěma hráči a naši kluci tedy měli dvoubodový náskok a k postupu do finále stačilo vyhrát dva
zápasy. Nakonec domácí vedli 3–1 a poslední dvě dvouhry museli získat Rauscher i Rohlík. Ten už však se svým
největším soupeřem Skálou prohrával 0–2 na sety a 8:9! Domácí hráč se dopustil neuvěřitelné chyby a Rohlík
dokázal celé utkání obdivuhodně zvrátit.
Čtvrté pořadí obsadilo B družstvo Aše a v souboji s tímto celkem dostal příležitost také Kája Černý. Naše
chlapce nezastihl turnaj v nejlepší pohodě, turnaj nervově nezvládli. Moc chtěli na mistrovství. Stříbrné medaile
byly tentokrát zklamáním. Nezbývá, než si počkat do příští sezony, to největším soupeřům odejdou opory do dorostenecké kategorie a už to do třetice určitě vyjde.
Oldřich Volf

MUŽI - krajský přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jiskra Aš A
Jiskra Aš B
TJ Loket B
Strunal Luby
Baník Sokolov
Slovan Mariánské Lázně
Slavoj Kynšperk nad Ohří B
Baník Svatava B
Baník Svatava C
Jiskra Aš C

14
14
15
14
15
14
14
15
15
14

14
11
9
10
9
9
6
2
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
3
5
4
5
5
8
13
14
14

140
123
116
120
124
117
88
55
40
7

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

36
70
81
34
81
81
89
135
141
140

42
36
34
34
34
32
26
19
17
14
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Na turnaji v Chebu druhá místa Rauschera a Rohlíka
Jedním z mála oddílů v kraji, který úspěšně pracuje s mládeží, je KST Františkovy Lázně.
První březnovou neděli to byl právě on, kdo v Chebu pořádal další bodovací turnaj. Čtyřicítka starších žáků v tělocvičně místního gymnázia svedla další boje o žebříčkové body. Náš oddíl tentokrát
zastupovala pětice hráčů a jako obvykle patřili k těm nejlepším.
V nejprestižnější soutěži ve dvouhře chlapců si výborně vedl mladší žák Tomáš Rohlík, který
se až ve finále musel sklonit před uměním soupeře. Ve finálovém boji byl o dva roky staršímu
Kovačičovi z Aše důstojným soupeřem. Pěkné je také páté místo Rauschera, který si za velmi
dobré výkony přivezl ceny za druhá místa ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. K stříbrným příčkám mu
pomohli Hazi z Chebu a vítězka soutěže ve dvouhře dívek Skálová. Jak je vidět, zájem o naše
hráče je. Rohlík s Krbem tentokrát skončili třetí, když už tradičně s největšími soupeři Kovačičem
a Skálou prohráli v závěru páté sady. Cenné je páté místo Černého ve čtyřhře, kterému sekundoval
ašský Ramsauer.
Pozornost upoutal výkon Terezy Oboňové, která po více než měsíční pauze zaviněné nemocí
začala s tréninkem. Ve dvouhře postoupila do finálové skupiny, kde obsadila celkové páté místo. Za
dobrý výkon jí bylo odměnou třetí místo s Rohlíkem ve smíšené čtyřhře. Ve čtyřhře s karlovarskou
Severovou skončila také na třetí pozici. K postupu do hlavní soutěže chybělo Černému v rozhodujícím zápase více štěstí.
Oldřich Volf

✂
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Dnes vás baví holohlaví !
Opravdu nelhali. Dva sympatičtí pánové Zdeněk Izer a Petr Freund nás bavili celé dvě hodiny v kynšperském
kinosále MKS. Sál byl téměř zaplněn. Na scéně jsme mohli vidět velmi známé velikány jako je Freddie Mercury
nebo Elton John. V čase jsme se přesunuli na politickou scénu a nechyběli ani populární zpěváci z domácího zdroje
jako např. motýlí Aneta
Langerová, stále skvělý
Jožo Ráž, úchvatný Petr
Hapka se svým dalmatinem a frontman skupiny
No Name. Zavzpomínali jsme si s panem
Josefem Kemrem a vyvolení nás přenesli do
budoucnosti.
Tolik zážitků za
jeden večer zaslouží
určitě velký dík. Nejen
autorům hudby a zpěvu,
ale také MKS, které pro
nás tento večer připravilo.
(Joyce)

✂



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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Dorostenecký turnaj v malé kopané
Sobotní dopoledne dne 3. března 2007 bylo ve znamení dorosteneckého turnaje v malé kopané. Akce se pořádala ve sportovní hale a zúčastnila se ho tři družstva, a to:
Kynšperk nad Ohří • • • Březová • • • Nové Sedlo
Turnaj byl rozlosován dvoukolově vzhledem k počtu zúčastněných a nasazení všech hráčů při hře bylo vynikající. I když toto sobotní dopoledne nepatřilo s ohledem na počasí k nejlepším, všechny nás překvapilo, jaká hojnost
diváků se sešla. Jejich podpora byla slyšet při každém zápase a bylo se skutečně na co koukat.

Výsledky turnaje:
Kynšperk nad Ohří – Březová
Kynšperk nad Ohří – Nové Sedlo
Nové Sedlo
– Březová

Z těchto výsledků vzešlo toto konečné pořadí:
5: 0
4: 1
0: 2

1: 1
3: 1
2: 0

1. místo Kynšperk nad Ohří
2. místo Březová
3. místo Nové Sedlo

1. místo

Na závěr byly předány
poháry za umístění, všichni
obdrželi diplom a nějakou sladkost. Akce se moc
povedla a doufám, že další
budou následovat a samozřejmě s hojnější účastí
družstev.
Tuto akci pořádala MO
ČSSD Kynšperk nad Ohří
ve spolupráci s TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří. Soutěžícím bych chtěl poděkovat za
účast a za pomoc všem, kteří
mi pomáhali s přípravou.
Ing. Tomáš Svoboda
předseda
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s akcemi, které jsme pro širokou veřejnost připravili na letošní rok.
Budeme pokračovat v pořádání soutěží pro rodiny s dětmi, které měly v loňském roce velký ohlas,
a proto jsme je zařadili i na tento rok (např. Rodinné rybářské závody…), u dalších jsme se stali spoluúčastníky a některé jsme pro Vás připravili jako novinky.
Doufáme, že tímto přispějeme k dobré pohodě v našem městě a příjemnému vyžití občanů všech
věkových kategorií. Těšíme se na Vaši účast a pro dobré načasování přikládáme celoroční plán akcí.
U některých je datum stanoven a u ostatních bude v průběhu roku upřesněn (viz strana 35)
V samotném závěru bych chtěl vyzvat zástupce všech organizací a sdružení, aby se připojili k naší
iniciativě a pomohli pozvednout kulturní a sportovní vyžití všech občanů našeho města.
S pozdravem

Ing. Tomáš Svoboda
předseda MO ČSSD v Kynšperku nad Ohří

BABY CLUB
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Na Kouzelné školce
bylo opravdu veselo
Co všechno se dá dělat s banánovou krabicí jsme si s dětmi
vyzkoušeli na Kouzelné školce, která se konala v pondělí 26.2.
v tělocvičně SOŠ. Stavěli jsme věž, kterou je nejlepší zbořit,
postavili jsme zeď, kterou děti vzaly útokem, v krabicovém
malém domku se dalo „bydlet“ ve dvou, spojili jsme krabice a vytvořili vlak, při troše tvořivosti je z krabice úžasné auto s koly,
světly, volantem i řadící pákou. Do krabice se dá schovat, házet
do ní balony, krabici je možné polepit nebo pomalovat. Z krabice
se dá dělat mnoho zajímavých věcí a když nás přestane bavit, tak
ji prostě vyhodíme, spálíme nebo použijeme na něco jiného.
Děti, které neměly o krabice zrovna zájem, mohly využít
některé náčiní v tělocvičně, sklouznout se po lavičce, zaskákat si
na trampolíně, pohoupat se na kruzích nebo se vyfotit s liškou.
Každý dostal balónek domů a kdo si chtěl vzít své dílo, odnesl
si krásnou barevnou
krabici.
Děkujeme paní
Ivě Jirsové a jejím
asistentům z internátu
SOŠ, byli to Daniel
Janko, Kristýna Líznerová a Darina Baarová, kteří nám velmi
pomohli při vlastní
organizaci akce.
Těšíme se na další
společné odpoledne.
Kateřina Štochlová

BABY CLUB

strana 27

Baby club nabízí pro děti do 5 let tyto programy
1. Každé pondělí dopoledne 10,00-12,00 Cvičení Rodičů s dětmi v hale TJ
Přezůvky a svačinku s sebou.
2. Každý čtvrtek odpoledne 14,30-16,00 Hraní v MŠ U Pivovaru
3. Každý měsíc společné pondělní odpoledne 16,00-18,00
informace na nástěnce u zeleniny na parkovišti u kostela.
……..NOVINKA !!!!!!!
4. Každé úterý 16,00-18,00
Cvičení pro maminky a hraní pro batolata
pro maminky s dětmi ve věku od 0,5 – 1,5 roku
Zámečnická 501, provozovna masáží, mobil 603 187 425

Poděkování maminkám
Děkujeme maminkám, které věnovaly nebo zapůjčily hračky,
herní prvky pro činnost Baby clubu. Dostaly jsme tunel na prolézání, houpacího koně, odstrkovadla, knížky, dřevěné puzzle aj.

Baby club a internát SOŠ
připravuje
na pondělí 16. dubna další
společné odpoledne
od 16,00 do 18,00 hodin

Aprílové odpoledne
na hřišti za internátem SOŠ
(při nepřízni počasí v tělocvičně SOŠ).

Baby club
připraví dětský koutek
na Pálení čarodějnic
30. dubna od 16,00 hodin
v kempu pod mostem.

SPORT
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Zpráva VV TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Radní města vyslyšeli Tělovýchovnou
jednotu a pozvali výbor TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří do Panského domu na pracovní
schůzku. Došlo tak k historicky prvnímu
setkání představenstva města s tělovýchovou.
Setkání zahájil předseda TJ dr. Štrunc a poděkoval starostovi města panu Bolvarimu za
pozvání na tuto schůzku. Dále uvedl, jak důležitá je spolupráce města a tělovýchovy z hlediska masové výchovy mládeže. TJ chce co
nejvíce zapojit hlavně mladé lidi do sportovní
činnosti, chce navázat na tradici, kdy město
ve sportovní činnosti v minulosti vynikalo.
Stolní tenis - II.liga, fotbal - krajský přebor,
malá kopaná, volejbal, házená tenis. V těchto
sportech patřili kynšperáci mezi nejlepší v celém Západočeském kraji.
Dále se už v živé diskusi debatovalo
o věcech dnešních i budoucích. Ukázalo se,
jak důležitá je spolupráce TJ s radou města.
Zejména při stavbách jednotlivých sportovišť
se musí citlivě posuzovat účelnost a využití. Je perfektní, že fotbal už konečně bude mít nové kabiny, ale je zároveň
škoda, že jednotlivé kabinky nemůže mít každý oddíl zvlášť pro sebe. Přípravka, žáci, dorost, muži a hosté. Kdyby
se stavba dokončila v původní verzi, nemělo to chybu. Něco podobného se stalo při výstavbě tenisového areálu,
kde zase chyběl postavit ještě jeden antukový dvorec (místo asfaltového) a mohly se zde pořádat každý víkend
turnaje celostátního významu. Od krajského Daviscupu až po mezinárodní turnaje. Proto doufáme, že společnými
silami „Město a TJ“ najde vždy to správné a účelné řešení nejen pro sportovce, ale i pro ostatní občany města. Tato
vzájemná spolupráce by se měla už potvrdit při výstavbě nového sportovního areálu u nynější sportovní haly.
Na závěr diskuse zdůraznil předseda TJ pracovní priority. To bude zejména oprava střechy sportovní haly,
umělý povrch na asfaltovém hřišti tenisových kurtů, sociální zařízení tenisového areálu, modernizace ubytovny ve
sportovní hale a v neposlední řadě dokončení celého sportovního resp. fotbalového komplexu u lávky. Zde se jedná
nejen o převzetí nových kabin, ale i likvidace starých. To je nutné zejména proto, že město v této části plánuje podél
hřiště vybudovat cyklostezku.
O dalších aktivitách v TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří vás budeme pravidelně informovat v Kynšperském zpravodaji každý měsíc a Sokolovském deníku čtvrtletně.
Josef Gregor
člen VV TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Srdečně vás zveme na tradiční

Otevírání řeky Ohře
v sobotu 21.4.
odjezd z Tršnice
Podrobnější informace u pana Roubínka, možnost zapůjčení lodě. Mobil: 607 931 046
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Rozlosování jarního kola fotbalové soutěže
MUŽI - I.B. třída
15. kolo 31.3.2007 od 16.00 hodin
17. kolo 14.4.2007 od 16.30 hodin
19. kolo 28.4.2007 od 17.00 hodin
21. kolo 12.5.2007 od 17.00 hodin
23. kolo 26.5.2007 od 17.00 hodin
26. kolo 16.6.2007 od 17.00 hodin

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

– Vojtanov
– Kaceřov
– Jáchymov
– Vojkovice
– Citice
– Plesná

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

– Nová Role
– Františkovy Lázně
– Aš
– Horní Slavkov
– Nejdek
– Toužim

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

– Loko Karlovy Vary
– Bochov

DOROST - Krajský přebor
15. kolo 31.3.2007 od 10.00 hodin
17. kolo 14.4.2007 od 10.00 hodin
19. kolo 28.4.2007 od 10.00 hodin
21. kolo 12.5.2007 od 10.00 hodin
23. kolo 26.5.2007 od 10.00 hodin
26. kolo 16.6.2007 od 10.00 hodin

ŽÁCI - Krajská soutěž
11. kolo 14.4.2007 od 14.00 hodin
13. kolo 28.4.2007 od 14,30 hodin

PŘÍPRAVKA - Okresní soutěž
14. kolo 22.4.2007 od 9.00 hodin
Kynšperk nad Ohří – SKP Sokolov
– Habartov
19. kolo 1.5.2007 od 9.00 hodin
Kynšperk nad Ohří – Svatava
– Nové Sedlo
12. kolo 3.6.2007 od 9.00 hodin
Kynšperk nad Ohří – Královské Poříčí
– Dolní Rychnov
Zveme všechny příznivce kopané na domácí utkání. Na každém utkání mužů tipování
výsledků a sami můžete určit nejlepšího domácího hráče.

INZERÁT
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Firma NABAU s.r.o. provádí veškeré stavební práce
− výstavba rodinných domů
− rekonstrukce fasád

Sokolovská 613
357 51 Kynšperk nad Ohří

tel.: 352 683 071

SOUTĚŽ
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Šumné město Kynšperk nad Ohří
3. 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

✂
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Kynšperský pohár v ledním hokeji
Zpráva z 26.2.2007
Libavské Údolí – Nebanice 2:3 (1:0, 2:0 a 0:2)
Vyloučení: 0:2 bez využití.
Branky: Bobčík 2 – Schimmer, F.Vavřín, Sobotka
Nejlepší hráči: T. Trepák, Bobčík – Trkovský, Schimmer

Zpráva ze 4.3.2007
Nebanice – Kynšperk nad Ohří 7:2 (3:0, 2:0 a 2:2)
Vyloučení: 2:3, využití 1:1, oslabení 1:0
Branky: F.Vavřín 4, Tomaško, Štěpánek, Schimmer,
Zuman – Bárta, Utíkal
Nejlepší hráči: Vozka, F. Vavřín - Krautwurm, Utíkal

Tabulka po základní části:
Libavské Údolí
9
Nebanice
10
Kynšperk nad Ohří 9

7
5
2

0 2 75 : 28
0 5 40 : 45
0 7 25 : 67

14
10
4

Tabulka střelců:
15 - Bobčík, 11 - Hanek (oba Libavské Údolí), 9 Zuman (Nebanice), 8 – Dlouhý (Libavské Údolí), 6 Kronika (Kynšperk nad Ohří), Hradský, Trepák Pavel
(oba Libavské Údolí), Schimmer, Vavřín F. (oba Nebanice), 5 - Tomaško (Nebanice).

Zpráva z 11.3.2007 – Play off
Libavské Údolí – Nebanice 4:5 po s.n. (3:0, 1:2, 1:2
/ 0:1)

Play off začalo překvapením. V základní dlouhodobé soutěži to byly právě Nebanice, které dvakrát dokázaly porazit leadra soutěže Libavské Údolí.
A v prvním utkání play off to dokázaly znova, přesto,
že prohrávaly již o 4 branky.
Ve 2. minutě měly šanci Nebanice, když jeli na
branku soupeře 2 hráči ale neuspěli. V 8. min. hrály
Nebanice v oslabení, po minutě Bobčík získal puk ve
středním pásmu a v samostatném úniku dal vedoucí
branku Libavského Údolí. V 15. minutě Nebanice opět
promarnily šanci střelou vedle branky. V 19. minutě
dal druhou branku Němec a za další minutu přidal 3.
branku Hradský po přihrávce Dlouhého. První třetina
naznačovala, že utkání má svého vítěze.
Jenže hokej se hraje na 3 třetiny a na to Libavské Údolí asi zapomnělo. V 1. minutě 2. třetiny dal L.
Trepák 4. branku po přihrávce Bobčíka zpoza branky.
Ve 3. minutě konečně uspěly Nebanice, když Kadeřábek dostal přihrávku od Sobotky. Tento gól znamenal
obrat v utkání. Nebanice vycítily příležitost a zúročily
ji v 10. minutě Suchanem po přihrávce Štola. V 18.
minutě hrály Nebanice v oslabení, ale ubránily se
náporu soupeře.
V 10. minutě třetí třetiny se Nebanice opět bránily
v oslabení a po dvou minutách opět za zdržování hry,
když obránce vystřelil puk mimo hřiště. Nebanicím
se podařil husarský kousek, když v oslabení Sobotka
poslal krásnou kolmou přihrávku z modré na modrou
na Kadeřábka a ten neváhal a snížil na 3:4. V 17.
minutě byly opět Nebanice oslabeny za hru vysokou
holí. Půl minuty před koncem utkání Nebanice vyrovnaly Zumanem po přihrávce Kadeřábka. Do konce
utkání již žádná branka nepadla a tak nastaly podle pravidel poháru samostatné nájezdy. V těch byly šťastnější
Nebanice, když rozhodující branku dal Trkovský.
Vyloučení: 0:5, oslabení 0:1
Nejlepší hráči: Tomáš Trepák, Bobčík – Trkovský,
Zuman st.

Zpráva ze 17.3.2007 – v play off vyrovnáno
Nebanice – Libavské Údolí 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)
V pátečním vyrovnaném utkání se podařilo Libavskému Údolí zvítězit nad Nebanicemi a srovnalo tak
stav série na 1:1.

SPORT
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V 5. minutě se ujalo vedení Libavské Údolí brankou Tomáše Trepáka, kterému přihrál Šofrle. Na 0:2
zvýšil Krajčovič po přihrávce Dlouhého. Začátek
utkání se lépe vydařil Libavskému Údolí. Pak se hra
vyrovnala. V polovině třetiny si obě mužstva zahrála
přesilovku, ale bez využití. V 18. minutě se podařilo
Nebanicím vstřelit branku Suchanem. Na konci třetiny jeli dva útočníci na branku Nebanice, ale brankář
kryl.
Ve 2. třetině v 7. min. vyrovnal Josef Vavřín po
přihrávce Zumana. Po 8 minutách se dostalo dovedení opět Libavské Údolí, když po přihrávce Němce
skóroval Kuthan. Nebanicím se opět dařilo 5 minut
před koncem třetiny, když Tomaško poslal kolmou
přihrávku z obranné třetiny na červenou na Kadeřábka, ten projel kolem branky a vyrovnal na 3:3.
Před koncem třetiny se Nebanice dokonce dostaly

do vedení 4:3, když Rada vystřelil od modré, brankář
vyrazil před sebe a Kadeřábek doklepl do branky.
Již v 1. min. 3. třetiny vyrovnal Pavel Trepák po
přihrávce Hanka na 4:4. V 10. min. nastřelilo Libavské
Údolí tyčku. V 16. min. hrálo Libavské Údolí v oslabení za podražení a Nebanice využily přesilovku,
dostaly se do vedení a byly krůček od zisku poháru.
Branku dal J. Vavřín po přihrávce Štola. V 18. min.
se podařilo Libavskému Údolí vyrovnat z hole Bobčíka po přihrávce P. Trepáka a ve 20. min. dal vítěznou branku Libavského Údolí P. Trepák po přihrávce
Šofrleho.
Nejlepší hráči:
P. Hanzlíček, P. Trepák – Vozka, J. Vavřín
Jiří Čámský

Kynšperský pohár skončil
Libavské Údolí obhájilo loňské prvenství, když ve třetím rozhodovacím utkání zvítězilo nad Nebanicemi
5:3 po třetinách 2:1, 1:1, 2:1.
Nejlepší hráči: P. Hanzlíček, Jánošík – Trkovský, Kolda.
Na dotaz, jaký má pocit po utkání kapitán mužstva Libavské Údolí odpověděl Milan Šebesta: „Pocit je
nádherný, dokázali jsme obhájit loňské prvenství i přesto, že Nebanice do posledního utkání posílily mužstvo
o dva hráče. My jsme se semkli a dokázali zvítězit“.

Vážení občané,
ráda bych Vám oznámila, že i nadále jsem tu pro Vás s nabídkou finančních
služeb, a to každou středu v MKS Kynšperk nad Ohří, nám. SNP 389
od 1. 4. 2007 dle nové provozní doby od 15 do 17 hodin.
Služby jsou rozšířeny o všechny druhy hypoték,
novinky v osobním i majetkovém zabezpečení, v investicích apod.
Kompletní nabídka - internetové stránky - www.ovb.cz

Ulrike Trepáková
Libavské Údolí 84, 357 51 Kynšperk nad Ohří
tel.: 732 832 744, 352 683 289, e-mail: ulrike.trepakova@ovbmail.cz

RŮZNÉ
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Domov důchodců
Dne 5. března 2007 se dožila nádherných 95 let
obyvatelka Domova důchodců v Kynšperku nad Ohří
paní Markéta Freislebenová.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zaměstnanci a obyvatelé Domova důchodců
v Kynšperku nad Ohří

Dne 24.2. se sešli k prvnímu tréninkovému rybářskému závodu členové O.K. Teamu Kynšperk nad Ohří. Na Velkém
plese se sešlo 10 závodníků (3 byli z Německa). I přes velmi zimní a deštivé počasí se podařilo ulovit několik desítek
ryb. Na prvním místě se umístil Pavel Velíšek.

Máte zájem o sportovní rybolov? Chcete se stát členem kynšperského O.K.Teamu?
Kontaktujte pana Pavla Velíška.

Srdečně vás zveme na tradiční rybářský závod

„Kurtův a Mílův memoriál“
5.5. na Velkém plese.

Počet míst je omezen. Informace na tel.č. 603 779 129
nebo v Rybářských potřebách v Tyršově ulici.

RŮZNÉ
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BOTAS bude !
Velmi oblíbená soutěž motorizovaných posádek
se bude konat 26. 5. 2007.
Přihlásit se můžete i vy!
Bližší informace na tradičních místech restaurace Kašna a Koruna

Plán akcí MO ČSSD Kynšperk nad Ohří na rok 2007
Duben :

Velikonoční sedmiboj (restaurace Kašna)
Pálení čarodějnic

7.4.
30.4.

Květen :

Den matek (domov důchodců)
BOTAS (automobilová soutěž)
Volejbalový turnaj

13.5.
26.5.

Červen :

Velké sportovní odpoledne (fotbalové hřiště)
Rodinné rybářské závody (chovný rybník)

16.6.
23.6.

Červenec : Divadelní představení pro důchodce

14.7.

Srpen :

Zábavné odpoledne, posezení s kytarou (domov důchodců) 12.8.

Září :

Turnaj v malé kopané (fotbalové hřiště)

Říjen :

Rodinné rybářské závody (chovný rybník)

8.9.
6.10.

Listopad : Kynšperská liga míčového trojboje (sportovní hala)
Pouštění draků

17.11.
24.11.

Prosinec : Vánoční besídka pro dětský domov v Horním Slavkově

22.12.

Ing. Tomáš Svoboda
předseda MO ČSSD Kynšperk nad Ohří

Kameny z blůz již v prodeji
Básnická sbírka kynšperského rodáka Jiřího Babora Kameny z blůz, jejíž křest proběhl v únoru ve výstavní
síni Panský dům, je již v prodeji, a to na dvou místech v Kynšperku: v knihkupectví Alfik manželů Fiedlerových
a v Infocentru v Panském domě.

POLICIE / HASIČI
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Policie

Hasiči

V době od 1. 3. do 20. 3. 2007 Policie v Kynšperku nad Ohří prověřovala.

25.3. Technická pomoc - provizorní oprava
lampy.

• Poškozování cizích práv (v jednom případě), kdy
na nalezené doklady pachatel v Praze koupil v bazaru automobil. Věc byla postoupena dle místní
příslušnosti do Prahy.
• Vloupání do rodinného domu v ulici Pod Domovem, kde byla odcizena rohová vana, stavební
míchačka, obklady a vodovodní baterie - věc je v
šetření, část věcí policie zajistila.
• Krádež kanálových poklopů v Kynšperku nad
Ohří.
• Zajištění řidiče, který řídil motorové vozidlo pod
vlivem návykové látky.
• Vloupání do zahradní chaty v zahrádkářské kolonii
Pod Sýkorákem.
• Dvě vloupání do motorových vozidel, pachatel byl
dopaden a část odcizených věcí byla zajištěna.
• Dále se šetří přestupek proti občanskému soužití
(fyzické napadení) a dva přestupky proti majetku
(zpronevěra mobilních telefonů), v obou případech
je pachatel zjištěn.

24.3. Dopravní nehoda s následným požárem.
Jednotka provedla uhašení hořícího vozidla a po té vyproštění mrtvé osoby.
23.3. Jednotka pomáhala s likvidací požáru prodejních stánků v obci Svatý Kříž u Chebu.
17.3. Jednotka byla přivolána na sundání kočky
ze stromu, ale nebylo v možnostech jednotky tuto kočku ze stromu sundat.
1.3.

Jednotce byl vyhlášen poplach na požár
bytu v Chebu, ale jednotka byla obratem
odvolána.
J. Zeman

Policie žádá občany, aby v případě ztráty jakéhokoliv dokladu (občanského průkazu, řidičského
průkazu, cestovního pasu aj.) tuto skutečnost hlásili správnímu orgánu, který jim předmětný doklad
vydal, na Policii pak hlásili případy, kdy jim doklady
byly odcizeny.
npor. Bc. Jiří Novák

Pozvánka na Pálení čarodějnic
Srdečně vás zveme 30. dubna na tradiční oslavu na
obvyklá místa:
•
•
•
•

za hasičárnou
za starou školou
v kempu pod mostem
na fotbalovém hřišti u lávky

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

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Pro děti :
Pavla Skálová – „Malostranská psí zima“ – příběh dvou
psích slečen a perské kočky.
„Dobrodružství Poldy a Oldy“ – komiks.
Karen Müller je autorkou knihy „Podvod na Růžové
hoře“. Jedná se o dětskou detektivku.
Rádi se bojíte? Pak je tu pro vás „Velká kniha strachu“.
Jsou to horory.
Pro děvčata máme další románek spisovatelky Hortense
Ullrich s názvem „A kdo mě má rád“. V knihovně už
najdete několik svazků z edice Husí kůže. Jde o napínavé,
dobrodružné příběhy plné fantazie. Autorem je R.L.Stine
a nové knihy se jmenují „Pozor na to, co si přeješ“
a „Duch z opuštěného domu“.
Před nedávnem vyšla kniha Sarah Mlynowske s názvem
„Šprndy a košťata“. Nyní se nám dostává do ruky 2. část
tohoto příběhu děvčat „čarodějnic“. Autorka pojmenovala
toto pokračování „Žáby a francouzáky“.
Z naučné literatury pro děti :
„Krásné vlasy“ – jak si je upravit
Iva Honková sepsala příručku „Mami, tati, chci být rybářem“.
Pro dospělé :
Po delší době se nám dostává do rukou kniha Roalda
Dahla. Tentokrát jde opět o sbírku povídek. Vychází pod
názvem „Další příběhy nečekaných konců“.
Také oblíbený americký autor John Updike se na našem
trhu na čas odmlčel. Kniha „Vesnice“, kterou si jistě
mnozí z nás se zájmem přečteme, se nostalgicky vrací
do idylického období před razantním rozmachem vědy
a techniky.
Romány ze života v Japonsku zavání exotikou. Ta na
nás zapůsobí při četbě knihy „Kafka na pobřeží“ Haruki
Muramakiho.
Také další romány nás ovanou vůní dálek. Fatima
Mirembe je autorkou svého životopisného románu odehrávajícího se především v Ugandě, „Fatima. Neberte mi
moje dítě“.
Příběh Evropanky, která se přistěhovala na Nový Zéland
a sblížila se s místním obyvatelem napsala Deborah

Challinor. Problém nastává s dítětem míšencem. Knize
dala autorka název „Fata Morgana“.
Román z afrického prostředí napsala německá autorka
Katharina Franck. Jmenuje se „Černý oheň“.
Historické romány :
Vladimír Přibský – „Její počestné Veličenstvo císařovna“
(fiktivní deník komorné Marie Terezie).
Vlastimil Vondruška – „Strážce boleslavského mystéria“.
Historická detektivka.
Historické romány z prostředí Španělska se věnují dětským osudům. Wolf Serno napsal (a naše knihovna má)
knihy - Ranhojičova pouť, Lodní ranhojič a nyní nám přichází do rukou 3. díl pod názvem „Ranhojičova mise“.
Otomar Dvořák přichází s historickým románem „Hořící
linie“.
Detektivky :
Ann Granger - „Čas pro vraždu“.
Jenny Pitman - „Dědictví“.
George Simenon - „Stínohra“, „Maigretův nezdar“.
Vesnický román :
Vlasta Pittnerová - „Selský chléb“.
Katastrofický román :
Ken Follet – „Sněžná slepota“.
Na náš knižní trh nepřicházejí často knihy z norských
originálů. Příběh dvou, povahově velmi rozdílných přátel
přináší Ingvar Ambjornsen v knize „Pokrevní bratři“.
Čtenářky, mladé ženy, které rády čtou knihy Simony
Monyové, potěšíme. V policích najdou hned několik
jejich nových knih. Jsou to: „Deník citového vyděrače“,
“Manželka na odpis“, „Hra svalů“ a „Tchyně a uzený“.
„Žoldnéři“. To je sci-fi román Tomáše Bartoše.
Anna Hessová se v naší knihovně prezentuje psychologickými, velmi osobitými romány „Oidipův návrat“
a „Neposkvrněné početí“. Jako novinku vám předkládáme knihu „Panny a Netvor“.
Z literatury faktu :
Robert Rohál - „Lásko má, já stůňu“ (Karel Svoboda).
„Jarní inspirace“ - výzdoba
Lukáš Pollert - „Lukáš Pollert se ptá“ - 2.část. Tentokrát
se ptá sportovců Haška, Dvořáka, Bauera, Kratochvílové.
P.Belting Aeenboom + P.Fielbach - „Letadla faraónů“
(Starověká letecká technika).
Stanislava Remešová + Ivan David + Radim Uzel „Návštěvy mimozemšťanů očima psychiatra“ + „Nadpřirozená zjevení a sexualita“.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

AKCE A POŘADY
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AKCE A POŘADY MKS
DUBEN 2007
čtvrtek 5.4. – 6.5. .......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 5.4. od 17.00 hod.

- připravujeme ve spolupráci s partnerským městem
Himmelkron

DOTEKY ČASU

středa 2.5. ...........do středy 9.5. v zimní zahradě kina

- výstava – průřez tvorbou Moniky Šubrtové
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
sobota 7.4. ...... od 13.00 hod. ve výstavní síni Panský
dům
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE

O nejkrásnější velikonoční vajíčko
- výtvarně kreativní odpoledne pro děti a rodiče
- každý tvůrce obdrží malý dárek
čtvrtek 12.4. ................................ od 19.00 hod. v kině

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ
- repríza úspěšné komedie kynšperských ochotníků
- vstupné: 35,- Kč
úterý 17.4. ..... od 18.00 hod. ve výstavní síni Panský
dům

ŽIDOVSKÉ POHŘEBNÍ ZVYKY
- přednáška s promítáním, přednáší Chaim Kočí,
duchovní židovské obce v Karlových Varech
- vstup volný
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. Přihlášky
a podmínky ke stažení pod www.kynsperk.cz
Projekt finančně podpořil Česko – německý fond
budoucnosti

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z DRUŽINY ZŠ
sobota 12.5. ....... od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie

MÁJOVÝ KONCERT
Účinkují:
Jan Škvařil – varhany
Petr Havlín – housle
Hana Škvařilová, roz. Kubátová - zpěv
neděle 13.5......................................................................
ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY NA NOVÝ
MUZIKÁL

ANGELIKA
- odjezd v 8.00 hod. od Městského kulturního střediska,
začátek představení ve 14.00 hod. , zájezd vyprodán
JIŽ PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ZÁŘIJOVÝ
ZÁJEZD NA ANGELIKU
středa 23.5. .................................... od 9.30 hod. v kině

VÝLET
- hudební pořad Pavla Nováka pro I. stupeň ZŠ
středa 23.5. ..................................od 11.00 hod. v kině

CO JE TO PÍSNIČKA
- hudební pořad Pavla Nováka pro II. stupeň ZŠ

DÁLE PŘIPRAVUJUEME:
sobota 16.6. ...................................................................

ZÁJEZD NA MUZIKÁL GOLEM
cena zájezdu 1.040 Kč
Přihlášky přijímáme již nyní v MKS u slečny Duškové
- telefon 352 683 085

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2007
čtvrtek 10.5. .................. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 10.5. od 18.00 hod.

Gerhard Böhm - kontury, figury
- výstava významného německého výtvarníka, profesora Vysoké výtvarné školy v Coburgu

NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD
V PŮJČOVNĚ MKS .....................................................
CASINO ROYALE – DVD
BORAT – DVD
RO©K PODVRAŤÁKŮ – DVD
KRÁSKA V NESNÁZÍCH - DVD

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
DUBEN 2007
úterý 3.4. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MOJE SUPERBEJVALKA*
Uma Thurmanová hraje ženu – superhrdinku, kterou
poté, co ji opustí její zcela obyčejný přítel, ovládne iracionální touha po pomstě.
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 97 min.

úterý 10.4. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ*

HRAJEME PRO DĚTI PŘED VELIKONOCEMI
čtvrtek 5.4. ................................................ v 11.00 hod.

ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ*
Když malí bráchové Danny a Walter najdou doma ve
sklepě starou hru s názvem Zathura, dají se, nic zlého
netušíce, do hry – aby se vzápětí i s domem ocitli ve
vesmíru.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka
88 min.
HRAJEME PRO DĚTI PŘED VELIKONOCEMI
pátek 6.4. ................................................... v 11.00 hod.

HAPPY FEET

Hororově laděné příběhy lidské osamělosti, jež se odehrávají jedné noci v jednom městě. Celovečerní animovaný film pro dospělé od producenta filmů Fimfárum
Jana Wericha a Fimfárum 2.
ČR, MP, vstupné 22,- Kč, délka 75 min.
pátek 13.4. ............................................... ve 20.00 hod.

KRÁLOVNA*

Animovaná komedie o tučňákovi, který na rozdíl od
svých soukmenovců neumí zpívat. Zato ovšem dokáže
skvěle stepovat!
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 35,- Kč, délka
108 min.
pátek 6.4. ................................................. ve 20.00 hod.

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ*
Zběsilou akční jízdu řídí profesionální zabiják, jemuž
bývalí kolegové vpravili do žil „prudký jed“, a aby neumřel (a mohl se pomstít), musí si pořád držet zvýšenou
hladinu adrenalinu.
USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 87 min.

Helen Mirrenová podává oscarový výkon v úsměvném
dramatu Stephena Frearse o týdnu, který otřásl pozicí
britské královské rodiny po smrti princezny Diany.
GB/Fr/It, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 97 min.

úterý 17.4. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

GHOST RIDER*
Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kaskadér
Johnny uzavřel smlouvu s ďáblem, aby tak dokázal
ochránit lidi, ke kterým má nejblíže – svého otce a dětskou lásku Roxanne. Nyní si však ďábel přišel vybrat
svůj dluh. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendesová.
USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka 105 min.
pátek 20.4. ............................................... ve 20.00 hod.

APOCALYPTO*
Úspěšný režisér Mel Gibson přichází s novým filmem
Apocalypto – napínavým mýtickým dobrodružstvím
o bouřlivých událostech konce kdysi mocné civilizace
– civilizace Mayů.
USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 130 min.
úterý 24.4. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŠTĚSTÍ NA DOSAH*
Chris se i se svým pětiletým synem kvůli předsudkům
a nešťastným náhodám ocitá na samém dně. Protože je
ale pilný a šikovný, najde si místo burzovního makléře.
Hrají: Will Smith, Thandie Newtonová.
USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka 117 min.
pátek 27.4. .............................................. ve 20.00 hod.

SEJMI ESO*
Bavič Buddy si sem tam přivydělal prací pro mafiánského bose v Las Vegas. Jenže najednou se v něm probudilo svědomí a rozhodl se proti němu svědčit. A teď
to vypadá, že ho chtějí zabít snad všichni nájemní vrazi
na světě. Hrají: Ben Affleck, Alicia Keysová.
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 108 min.
pátek 4.5. ................................................. ve 20.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN.................................
JAKO MALÉ DĚTI
BABEL
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
TAXI 4
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena 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

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA V MKS
Od 1. dubna 2007 je v budově kina na nám.
SNP stanovena nová provozní doba:
Pondělí – pátek 7.30 – 17.00 hod.
Tato provozní doba se vztahuje na všechny
služby poskytované v MKS kromě kina:
- přihlášky na naše akce, kopírování, půjčovna videokazet a DVD, předprodej vstupenek, objednávky pronájmů a výlepu, prodej
drobného zboží

ROCKY BALBOA
Bývalý boxerský šampión Rocky Balboa se na stará
kolena vydává naposledy do ringu. Čeká ho souboj s
úřadujícím mistrem těžké váhy Masonem Dixonem.
Podaří se mu z něj vyváznout se ctí? Sylvester Stallone
se navrací ke svému nejslavnějšímu filmovému hrdinovi.USA

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, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 27. února 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 46
1. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření k 31.12.2006 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města:
a) Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří,
b) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
c) Mateřské školy, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
d) Základní školy, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
e) Základní umělecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří,
f) Městského kulturního střediska, nám. SNP 389, Kynšperk nad
Ohří,
g) Technických služeb, Školní 526, Kynšperk nad Ohří a
h) hospodářské činnosti města.

č. 47

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění a

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem nových platových výměrů ředitelkám Městského kulturního střediska a Základní umělecké školy v Kynšperku nad Ohří.

č. 52
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o kontrolní činnosti a kontrole nahrazující interní audit
s firmou ON – OK Libina, s.r.o., zastoupená jednatelem ing.
Ondráškem Karlem, daňovým poradcem e.č.1662, IČ: 25873440,
DIČ CZ25873440, zapsaná u OR KS Ostrava, oddíl C, vložka
23654, sídlo Libina 95, 78805 Libina, která tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení a

1. b e r e n a v ě d o m í

2. p o v ě ř u j e

informaci o dokladových inventarizacích provedených
k 31.12.2006 u příspěvkových organizací a města samotného Kynšperk nad Ohří.

starostu podpisem smlouvy.

č. 48
1. s c h v a l u j e
a) převod fondu odměn ve výši
130.806,05 Kč
b) převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši
27.285,50 Kč
c) převod rezervního fondu ve výši
103.274,41 Kč
d) převod fondu reprodukce majetku ve výši
39.235,50 Kč
Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov,

2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru vyhotovit předávací protokol a

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

č. 49
1. s c h v a l u j e
změnu odpisového plánu pro rok 2007 příspěvkové organizaci,
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov,
který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení

č. 50
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o pracovní činnosti s účinností od 1.3.2007 do
31.12.2007 se Zdeňkem Matouškem st. jako vedoucím technikem
výjezdového družstva JPO II Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří a

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

č. 51
1. r u š í
usnesení č. 2 ze dne 10.1.2007 ve věci stanovení platů ředitelům
příspěvkových organizací,

2. s t a n o v u j e
se zpětnou účinností od 1. 1. 2007 platy ředitelům příspěvkových
organizací Města Kynšperka nad Ohří v souladu s § 10 nařízení

č. 53
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o nájmu a servisu věci a poskytování služeb s firmou
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. na pronájem
kopírovacího stroje Set bh C252 OFFICE, která tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení,

2. s c h v a l u j e
Rámcovou smlouvu číslo 22330003 s firmou Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s.r.o., která tvoří přílohu č. 2
tohoto usnesení a

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

č. 54
1. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých Městským úřadem
Kynšperk nad Ohří v roce 2006.

č. 55
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkovou cenu uchazečů o zadání zakázky na zhotovení projektové dokumentace Revitalizace a architektonická úprava Starého
náměstí, ulice U Tavírny a části ulice Knoflíkova v Kynšperku
nad Ohří včetně rekonstrukce komunikace a vybudování nových
odpočinkových ploch a

2. s c h v a l u j e
zadat zakázku firmě: Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o., se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího 6, IČ: 26392526 a uzavření smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s touto
firmou a

3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 56
1. s c h v a l u j e
dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří uzavřené
dne 15.12. 2004 mezi městem Kynšperk nad Ohří a Městem Soko-
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lov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, IČO 259586, který je přílohou č.1 tohoto usnesení a

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

č. 57

č. 62
1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1017/1 (ostatní plocha) o výměře
1107 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,15 Kč/m2/
rok s každoročním navýšením o inflaci a

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o pronájmu a provozování zařízení
pro rozvod vody, odkanalizování a čištění odpadních vod ze dne
26.11.1998 s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o. ve
znění dodatků č. 1 až 7 a

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2007.

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

č. 58
1. s c h v a l u j e
na základě čl. III., bodu 10) Zásad pro pronájem bytů, nebytových
prostorů a pozemků v majetku Města Kynšperk nad Ohří přidělení
bytu kategorie standard č. 13 o velikosti 1+1 v ulici Zámečnická
čp. 501, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadatelce za podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok,
- nájemné je stanoveno ve výši regulovaného nájemného 16,66
Kč/m2,
- vrátí nejpozději do 1 měsíce současný nájemní byt č. 2 v ul. M.
J. Husa čp. 71
- úhrada kauce je prominuta a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
a) vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok a
b) po uvolnění bytu č. 2 v ulici M. J. Husa čp. 71 zveřejnit jeho
nabídku ke koupi ve veřejné soutěži.

č. 59
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu č. 1, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemci bytu dohodou ke dni uzavření nájemní
smlouvy novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 5. 2007 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku spol. s r.o. k uzavření dohody
o ukončení nájmu.

č. 60
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 1 100 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 2. 3. 2007 do 16. 3. 2006 včetně.

č. 61
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 660 (ostatní plocha) o výměře
cca 16 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 2. 3. 2007 do 16. 3. 2006 včetně.

č. 63
1. s c h v a l u j e
a) se zpětnou účinností ke dni 31. 12. 2006 ukončení platnosti
smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního
odpadu níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název firmy: sídlo:
IČ:
29/2002
České dráhy s.o., žel. stanice Cheb
Žižkova 6,
350 86 Cheb
481 18 664
b) se zpětnou účinností od 1.1.2007 dodatek č. 2 smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže
uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název firmy: sídlo:
IČ:
76/02
České dráhy a.s., SDC K. Vary
Západní 2
A, 360 01 K. Vary
709 94 226

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek č. 2 starostovi
města k podpisu termín: do 15. 3. 2007 a

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

č. 64
1. s c h v a l u j e
a) se zpětnou účinností ke dni 31. 12. 2006 ukončení platnosti
smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního
odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název firmy: sídlo:
IČ:
153/2005 M.U.S.P. a.s.,
Podnikatelská č. 1094/15,
Plzeň
252 44 523
b) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název firmy: sídlo:
IČ:
181/2007 Marius Pedersen a.s.
Malé náměstí 124, 500
03 Hradec Králové 3
421 94 920
se zpětnou účinností od 1.1.2007 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce uvedenou smlouvu k podpisu termín: do 15. 3. 2007 a

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 7. března 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 65

č. 71

1. r u š í

1. s c h v a l u j e

usnesení rady města Kynšperka nad Ohří číslo 302 ze dne 19. října
2006.

a) prodloužení nájemní smlouvy na
- byt č. 3 v domě čp. 102 v Zámečnické ulici s nájemci bytu do
31. 3. 2008,
- byt č. 4 v domě čp. 530 v Nádražní ulici s nájemkyní bytu do
31. 3. 2008 a
- byt č. 6 v domě čp. 530 v Nádražní ulici s nájemkyní bytu do
31. 3. 2008 za podmínky úhrady dlužné částky ve výši 3 317,Kč případně uzavření dohody o splátkách této částky do 31. 3.
2008,
b) uzavření nájemní smlouvy z důvodu uvedeného v § 686a odst.
6) zákona č. 107/2006 Sb. na byt č. 4 v domě čp. 34 na Náměstí
Míru s nájemci bytu na dobu 1 rok od 8. 3. 2007 s tím, že
smluvní nájemné bude zachováno v původní výši a

č. 66
1. b e r e n a v ě d o m í
a) zdůvodnění potřeb navrhovaných investic a jmenovité údržby
a stanovení jejich priorit Základní školy Kynšperk nad Ohří,
Komenského 540,
b) úsporná opatření k provoznímu rozpočtu na rok 2007 Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří,

2. s c h v a l u j e
rozpis provozního rozpočtu na rok 2007 rozpracovaný do položek
těmto příspěvkovým organizacím:
a) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
b) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
c) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
d) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří,
e) Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
f) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří dle přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 tohoto usnesení a

3. u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací dodržovat rozpis provozního
rozpočtu na rok 2007 rozpracovaný do položek. V případě, že
nastane potřeba změny v rozpisu rozpočtu je organizace povinna
předem požádat radu města o její schválení.

č. 67
1. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve výši
40.000,- Kč na XVI. ročník Festivalu uprostřed Evropy - Mitte
Europa.

č. 68
1. s c h v a l u j e
prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, z důvodu
zastaralosti výpočetní techniky (počítače a monitory) dle přílohy
č.1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á
tajemníkovi zajistit transparentní prodej majetku.

č. 70

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města do
7 dnů od písemného vyhotovení nájemcům bytů a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatků
nájemní smlouvy a nájemní smlouvy.

č. 72
1. s c h v a l u j e
uzavření dodatku nájemní smlouvy č. TMP/06/984/N mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
56, Praha 4, který je přílohou č.1 tohoto usnesení a

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

č. 73
1. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002472/1 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002472/2 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.2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

1. p r o j e d n a l a

starostu města podpisem výše uvedených smluv.

žádost o zrušení rozhodnutí o ukončení nájmu bytu výpovědí
z důvodu hrubého porušení povinností nájemců vyplývajících z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a

1. s c h v a l u j e

2. t r v á
na svém rozhodnutí ze dne 24. 1. 2007 usnesení č. 21 a

3. p o v ě ř u j e
vedoucího majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelům a Advokátní kanceláři Šendera a Čihák.

č. 74
Dodatek k dohodě o přičlenění honebních pozemků a o výši
úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu myslivosti mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako vlastníkem honebních
pozemků, IČ: 00259454 a Pozemkovým fondem České republiky,
Územní pracoviště Sokolov, Nádražní 11, 356 01 Sokolov, IČ:
45797072, DIČ: CZ 45797072 s účinností od 1. 4. 2007, který je
přílohou tohoto usnesení a
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2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku.

č. 75
1. s c h v a l u j e
se zpětnou účinností od 1. 1. 2007 dodatek č.1 smlouvy č.
SO51400405 o nakládání s odpady a přepravě odpadů, uzavřené
dne 18. 1. 2006 mezi městem Kynšperk nad Ohří a společností
A.S.A., spol. s r.o., IČ: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182
00 Praha 8, který je přílohou tohoto usnesení a

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

č. 76
1. s o u h l a s í
a) s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s právnickou
osobou – společností SYNY spol. s r.o., IČ: 48364665, zastoupenou jednatelem dohodou ke dni 31.12.2006,
b) s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou
dohodou ke dni 31.12.2005 a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dohod.
„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.“

PŘÍLOHA

