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Střípky z majetkového odboru
Rada Karlovarského kraje rozhodla o přidělení potřebných ﬁnančních prostředků na rekonstrukci části ulice Tyršova. Tedy tato ulice se
bude již konečně letos rekonstruovat.
Akci bude zajišťovat Krajská správa a údržba
silnic jako správce. Podle zpracovaného projektu
se bude dosti výrazně snižovat i niveleta a nově
budou usazeny chodníkové obrubníky. S pracemi
se začne kolem začátku srpna.
Do té doby bude město rekonstruovat vodovod
v této části s tím, že dojde k přepojení stávajících
přípojek. Chtěl bych vyzvat vlastníky nemovitostí,
aby si včas prověřili stav svých přípojek a zajistili
si případně jejich výměnu. Zejména se jedná o případy, kdy přípojky jsou ještě olověné či kovové.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích jsou totiž
přípojky vlastnictvím vlastníků připojených nemovitostí. Bližší informace Vám poskytne na majetkovém odboru, tel. 352 350 434, pan Kodýdek.
Výhodou pro výměnu v této době je, že nebudete
muset uvést do původního stavu povrch komunikace, tedy asfaltovou vrstvu a výrazně tím ušetříte. S rekonstrukcí vodovodu chceme začít kolem
poloviny května po provedení výběru dodavatele
Radou města.
Jak jste jistě zaznamenali, pracovníci Technických služeb zahájili rekonstrukci chodníků ve
městě. Z rozhodnutí Rady města je v letošním roce
čeká zhotovení cca 1300 m2 nové zámkové dlažby
a usazení cca 900 metrů silničních obrubníků.
Mimo to se budou podílet na výměně lamp veřej-

ného osvětlení v ulici Školní. Zatím byly zahájeny
práce na chodníku v Zahradní ulici, kde už děti
směřující s rodiči do mateřské školky nebudou klopýtat po nerovném povrchu. Dále bude rekonstruován chodník v ulici Tyršova (část) a chodníky po
obou stranách v ulici Školní.
Ulice Školní by měla dostat nový asfaltový
povrch. Oslovili jsme stavební ﬁrmy a Rada
města bude vybírat dodavatele. O výběru a případném termínu zahájení prací Vás bude informovat
v dalších číslech KZ. Předpokládáme, že dojde
k celkovému vyrovnání komunikace, úpravě dešťových vpustí a kanalizačních šachet, odfrézování
cca 5 cm asfaltového povrchu a položení nového
asfaltového koberce.
Čekáme na dodávku herních prvků na
dětská hřiště, kterou jsme objednali a které budou
osazeny dle rozhodnutí vedení města, případně na
jiná vhodná místa. K osazení by mělo dojít v měsíci květnu.
Jak jsme Vás již informovali v dubnovém čísle
KZ, dojde dne 3.5. 2007 k pravidelnému jarnímu
svozu nebezpečného a objemného odpadu.
Nezapomeňte na určená místa tento odpad odložit. Dodržte prosím tento daný termín, jelikož svoz
bude v tento a maximálně následující den. Děkujeme Vám, že také chcete mít město čisté.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nemohu si nechat pro sebe

Mám dva vnuky. Jednomu je 5 let a druhému rok. Na tom by nebylo nic zvláštního, že? Ovšem,
jako správná babička jsem často vozila a vozím kočárek. No, a tady je ten důvod, proč píši. Jezdit
po našem městě s kočárkem byl před pěti lety doslova horor. Špatné chodníky i cesty. Bylo to téměř
nemožné projet městem se spícím dítětem. Ovšem nyní - krásné procházky se spokojeným dítětem.
Člověk si toho jinak všímá málo, ale já skutečně zjišťuji veliký rozdíl ve stavu chodníků ve městě.
Též cyklostezka spojující ulici Na hrázi s Bezručovou zvýšila možnost vycházek.
A za to CHVÁLÍM.
Svatava Gajičová
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Otevírání židovského hřbitova
Od 2. května 2007 bude pro veřejnost denně přístupný opravený
židovský hřbitov na Zámeckém vrchu. V turistické sezóně, tedy od
2.5. do 30.9., bude brána otevřena denně od 13 do 17 hodin. Žádáme
návštěvníky, aby se na tomto pietním místě chovali ohleduplně, aby se
tato vzácná památka zachovala i pro příští generace.
Zároveň oznamujeme, že stejná otevírací doba, tedy denně od 13
do 17 hodin, platí v turistické sezóně i pro zádveří kostela Nanebevzetí
Panny Marie.

Hana Bašková

Židovské pohřební zvyky

Okolo dvanácti posluchačů si přišlo
17. dubna vyslechnout do Panského
domu přednášku duchovního karlovarské
Židovské obce Chaima Kočího. Přednášející dokázal nejen poutavě předat pozoruhodné informace o průběhu obřadů
a zvyků souvisejících s posledními chvílemi lidského života v židovské komunitě, ale zároveň nechal návštěvníky
přednášky nahlédnout do zvyklostí jiné
kultury. A tak jsme se dozvěděli nejen
o zakrývání zrcadel v domě zemřelého
nebo o symbolech na náhrobcích, ale
také o rozdílu v úpravě vlasů svobodných a vdaných žen, úpravě mužských
vousů, o tom, že žid nemůže být námořníkem a spousty jiných zajímavostí.
Hana Bašková
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Seriál o novinkách v sociální oblasti – část 5

Pokračování
Příspěvek na péči nahrazuje nároky osob, které
péči potřebují, tj. v minulosti zvýšení důchodu
pro bezmocnost a současně může být použit pečujícími osobami za účelem zajištění péče, tj. nahradil
PPOB.
Příspěvek na péči je vyplácen oprávněným příjemcům již od ledna 2007 městskými úřady s rozšířenou působností (pro občany Kynšperka nad Ohří
je to Sokolov).
Příspěvek na péči je podle zákona odstupňován do 4 stupňů, a to podle míry závislosti osoby, tj.
od mírné ve stupni I. až po úplnou ve stupni IV. Ze
zákona vyplývá, že osoby, které byly uznány bezmocnými, jsou automaticky považovány za osoby
závislé na pomoci jiné osoby, a to tak, že stupeň
bezmocnosti se rovná stupni závislosti na pomoci
jiné osoby.

Výše příspěvku na péči v případech, které
jsou popsány výše, bude následující:
•
•
•

Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro
částečnou bezmocnost................. 2 000,- Kč.
Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro
převážnou bezmocnost ............... 4 000,- Kč.
Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro
úplnou bezmocnost .................... 8 000,- Kč.

Pokud současně se zvýšením důchodu pro bezmocnost pobírala pečující osoba PPOB, potom je
zachován princip automatického „překlopení“ stupně
bezmocnosti do stupně závislosti na pomoci jiné
osoby, ale dávka bude v některých případech vyplácena vyšší.

Výše příspěvku v těchto případech bude
následující:
•
•
•

Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost, je starší 80ti let a pečující
osoba pobírala PPOB .................. 4 000,- Kč.
Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost a pečující osoba pobírala
PPOB .......................................... 8 000,- Kč.
Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro úplnou bezmocnost a pečující osoba pobírala PPOB
..................................................... 8 000,- Kč.

•

Pokud pečující osoba pečovala o 2 a více osob,
přináleží příspěvek na péči každé osobě závislé na
pomoci jiné osoby.
Pokud budou pečující osoby zajišťovat péči i nadále celodenně a nebudou zaměstnány a ani jiným způsobem účastny na důchodovém a zdravotním pojištění,
pak mají i nadále nárok na zápočet doby péče jako tzv.
náhradní doby pro účely důchodového pojištění
a současně je jim bude zdravotní pojištění hrazeno
státem. To ovšem platí vždy pouze pro jednu hlavní
pečující osobu, tj. toho, kdo převážně zajišťuje
péči a současně musí být pečováno o osobu, která
je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni
II. Pozor, musí jít o stupeň závislosti, nikoliv o výši
dávky, která je v některých případech vyplácena
ve stupni II., přestože je osoba objektivně závislá
na pomoci jiné osoby pouze ve stupni I.
Příjemce příspěvku na péči musí konkrétní pečující osobu uvést jako hlavní pečující osobu. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností pak na žádost
pečující osoby vydá o této skutečnosti potvrzení,
které slouží pečujícím osobám, k tomu, aby mohly
tuto skutečnost doložit orgánům sociálního zabezpečení, respektive příslušné zdravotní pojišťovně.
Pokud pečující osoba pečuje o osobu v I. stupni
závislosti na pomoci jiné osoby, musí si zajistit
účast na zdravotním a důchodovém pojištění jiným
zákonným způsobem.
Způsob zajištění péče může být různým způsobem kombinován, tj. např. kombinace péče ze
strany blízkých osob s profesionálními sociálními
službami (osobní asistence, pečovatelská služba,
denní stacionář, odlehčovací služby). Pro zachování
nároků pečujících osob v systémech důchodového
a zdravotního pojištění, však musí být vždy prokazatelná „převážnost“ celodenní péče prováděná hlavní
pečující osobou.

Doporučení pro osoby, které péči potřebují
•

Informujte se na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí
poskytovány a uvažujte o tom, zda by některá
z nich nebyla pro Vás vhodná.

Z MĚSTA
•
•
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Zvažujte odbornost a profesionální přístup pečovatele a dostupnost služby.
Proti nároku ze zákona nelze podat odvolání a pokud budete nespokojeni s výší příspěvku na péči,
musíte si podat žádost o jeho zvýšení.

Doporučení pro pečující osoby
•
•

•

Promluvte si s osobami, kterým zajišťujete péči,
o tom, jakým způsobem si přejí zajišťovat péči.
Informujte se na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí
poskytovány a uvažujte o tom, zda by některá
z nich nebyla vhodná ve Vaší situaci.
Pokud i nadále hodláte pečovat ve stejném režimu
jako doposud, zjistěte si, zda pečujete o osobu,
která je ze zákona zařazena alespoň do stupně II.
závislosti na pomoci jiné osoby. POZOR, ke změnám dochází především v péči o osobu starší
80ti let! Jestliže Vám ze zákona nebude vyplývat
automaticky účast na důchodovém a zdravotním
pojištění, je nezbytné, abyste byli pojištěni jinak,

•

tj. platit pojištění jako zaměstnanec, nebo osoba
samostatně výdělečně činná, platit pojištění samostatně, nebo se zaregistrovat na úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání. To se netýká osob, které již
pobírají důchod.
V případě, že si nejste jisti v řešení nějaké situace,
obraťte se na místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

Město Kynšperk nad Ohří – poskytovatel
sociálních služeb
•

Nabízíme všem potřebným osobám své odborné
služby sociální péče (dle potřeb klientů – nákupy,
praní, úklid apod. dle přehledu úhrad za pečovatelské služby schválené Radou města Kynšperka
nad Ohří) a zabezpečujeme základní sociální
poradenství.
Za správní a sociální odbor: Eva Knížová

Pronájem nebytových prostor

Všem zájemcům, kteří mají chuť podnikat v našem městě a nemají vhodné prostory pro realizaci svých
plánů, nabízí město volné nebytové prostory.
Vhodné prostory pro kanceláře nebo pro obchodní činnost najdete v objektu čp. 384 v ulici Mládeže,
nájemné v 1. nadzemním podlaží je minimálně 600 Kč/m2/rok, ve 2. nadzemním podlaží 400,- Kč/m2/rok.
Potřebujete výrobní prostory? Nabízíme vám přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici. Výše nájemného je
stanovena na minimálně 600,- Kč/m2/rok. Výměra nebytového prostoru je 328 m2.
Pokud hledáte pro své záměry prostor o nižší výměře (50 m2), bude vám možná vyhovovat prostor
v suterénu objektu Domu s pečovatelskou službou čp. 501 v Zámečnické ulici. Nájemné v tomto případě
nebylo stanoveno, jeho výše se bude odvíjet od způsobu využití. Jsou nutné stavební úpravy, které provede
nájemce na své náklady.

Nabídka malometrážního bytu do nájmu:

podkrovní byt č. 14 bez balkonu o výměře 40,1 m2, výše nájemného min. 60,- Kč/m2, kauce ve výši
7 600,- Kč, nájemní smlouva na dobu určitou 2 roky příp.1 rok, zájemce doloží potvrzení o výši příjmu za
období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy.
Bližší informace vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Ilona Klučková
referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Dotaz: Co je to státní stavební dohled, co zajišťuje a jaké důsledky mohou vzniknout neplněním
jeho opatření?
Odpověď na danou otázku přináší zákon č.50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění platných předpisů, § 98 - 104 :

Státní stavební dohled
§ 98

Státní stavební dohled zajišťuje ochranu
veřejných zájmů, jakož i práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob,
vyplývajících z tohoto zákona, z předpisů vydaných k jeho provedení, ze zvláštních předpisů,
z územně plánovací dokumentace, z územních
rozhodnutí, z provádění stavby nebo její změny,
z vlastností stavby při jejím užívání, z odstranění
stavby a z provádění terénních úprav, prací a zařízení podle tohoto zákona.
§ 99
Orgány státního stavebního dohledu jsou
pověření pracovníci
a) stavebního úřadu,
b) obcí, které nejsou stavebními úřady, při výkonu
působnosti podle § 122 a 124, a jiných orgánů
státní správy oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v mezích těchto předpisů.
§ 100
(1) Stavebník, oprávněná osoba či právnická
osoba nebo fyzická osoba podnikající podle
zvláštních předpisů provádějící nebo odstraňující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou
povinni umožnit orgánům státního stavebního
dohledu a jimi přizvaným znalcům vstupovat na staveniště a do stavby, nahlížet do její
dokumentace a vytvářet předpoklady k výkonu dohledu, neprodleně ohlásit stavebnímu
úřadu závady na stavbě, které ohrožují její
bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou
způsobit značné národohospodářské škody.
(2) Při realizaci staveb a jejich změn musí být
na stavbě, popřípadě na staveništi k dispozici dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem v řízení o jejím povolení
a všechny doklady týkající se prováděné

stavby nebo její změny, popřípadě jejich
kopie. Stavebník je povinen před zahájením
stavby umístit na viditelném místě u vstupu
na staveniště štítek o povolení stavby se
stanovenými identiﬁkačními údaji a ponechat
jej tam až do kolaudace stavby. Rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem
(např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku.
(3) Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická
osoba nebo fyzická osoba podnikající podle
zvláštních předpisů, musí být veden stavební
deník. Při realizaci ostatních staveb a jejich
změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam
o stavbě. Stavební deník a jednoduchý
záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel
stavby. Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
(4) Vedle osob uvedených v odstavci 3 mají oprávnění činit záznamy do stavebního deníku nebo
jednoduchého záznamu o stavbě též orgány
státního stavebního dohledu (§ 99), osoba
určená k odbornému vedení realizace stavby
nebo k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby (§ 44 odst. 2 a 3), popřípadě
osoby, které na základě smlouvy se stavebníkem vykonávají autorský a technický dozor.
(5) Stavebník je povinen uchovávat stavební deník
po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení
stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
(6) Náležitosti stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě, podrobnosti jejich vedení
a využití upraví prováděcí předpis.
§ 101
Je-li důvodná obava z ohrožení veřejných
zájmů, je orgán státního stavebního dohledu
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oprávněn nařídit na náklad stavebníka nebo
vlastníka stavby sejmutí a přezkoušení vzorků,
zkoušky stavby a přizvat znalce pro posouzení
technicky obtížných nebo neobvyklých staveb.
§ 102
(1) Zjistí-li orgán státního stavebního dohledu
na stavbě závadu, vyzve podle povahy věci
stavebníka, oprávněnou osobu nebo právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající podle zvláštních předpisů provádějící
stavbu, aby zjednali nápravu, nebo upozorní
jiný odpovědný orgán, aby učinil potřebná
opatření.
(2) Nedbá-li osoba výzvy orgánu státního stavebního dohledu, vydá stavební úřad rozhodnutí,
kterým nařídí zjednání nápravy; při provádění
stavby může stavební úřad práce na stavbě
zastavit. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení prací nemá odkladný účinek. Po zjednání
nápravy lze v pracích na stavbě pokračovat
jen na základě nového rozhodnutí stavebního
úřadu.
(3) V rozhodnutí podle odstavce 2 může stavební
úřad uložit fyzické nebo právnické osobě
podle povahy věci též povinnost zdržet se
takové činnosti, která nad přípustnou míru
stanovenou zvláštními předpisy poškozuje
životní prostředí, nebo povinnost provést
taková opatření, která sníží nepříznivé účinky
jejich činnosti na životní prostředí na přípustnou míru. Působnost jiných orgánů podle
zvláštních předpisů není dotčena.
(4) Zjistí-li orgán státního stavebního dohledu
na stavbě neodstranitelnou závadu vzniklou
při provádění stavby, která brání pokračování v pracích na stavbě, zruší stavební úřad
na jeho podnět stavební povolení a určí další
postup.
(5) Orgán státního stavebního dohledu zjistí-li
nepovolenou stavbu, oznámí to stavebnímu
úřadu; jde-li stavbu rozestavěnou, vyzve bezodkladně stavebníka, aby zastavil práce na
stavbě; upozorní příslušný orgán nebo právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající
podle zvláštních předpisů, že některý z odpo-
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vědných pracovníků na stavbě nevykonává
svou činnost v souladu s veřejnými zájmy,
a vyzve je, aby mu sdělily, jaká opatření k nápravě přijaly; u fyzických osob oprávněných
k vybraným činnostem ve výstavbě (§ 46a),
které tyto činnosti řádně nevykonávají, dá příslušnému orgánu podnět k přezkoumání jejich
způsobilosti.
(6) Právo dalších orgánů státní správy vydávat
podle zvláštních předpisů rozhodnutí o nápravě závad stavby zůstává nedotčeno; je-li
však pro nápravu nutný zásah do stavebně
technického řešení stavby, rozhodne o něm
stavební úřad.
§ 103
(1) Vlastník stavby je povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou
dobu jejího užívání; při změně vlastnictví
stavby ji odevzdá novému nabyvateli a při
odstranění stavby stavebnímu úřadu.
(2) Vlastníci rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té
poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich
poloze.
§ 104
(1) Nejsou-li zachovány doklady (především ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno
zjistit účel, pro který byla stavba povolena,
platí, že stavba je určena k účelu, pro který
je svým stavebně technickým uspořádáním
vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba
je určena k účelu, ke kterému se užívá bez
závad.
(2) Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby,
aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec
pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Pokud není nezbytné pořídit
úplnou dokumentaci skutečného provedení
stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení
zjednodušené dokumentace (pasport stavby).
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

Z MĚSTA
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Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., informuje
Vážení odběratelé tepelné energie z kotelen ve vlastnictví a nájmu Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o.. Vzhledem k tomu, že naše společnost rozeslala vyúčtování tepla a teplé vody za rok 2006 a
v našem městě opět kolují nepřesné a zavádějící informace, a
ne každý zná výpočet tepelné energie a postupy při vyúčtování na jednotlivé objekty, předkládáme
Vám údaje, které vstoupily do výpočtu tepelné energie za uplynulá a již vyúčtovaná období.
částky uvedené v tabulce (tis. Kč)
proměnné náklady celkem
plyn
z toho
elektřina
stálé náklady a zisk celkem
vyúčtované náklady celkem bez DPH
mělo být vyúčtováno celkem bez DPH
rozdíl v neprospěch společnosti

2002
6490
6040
450
4276
10766
-

2003
6605
6202
403
4118
10723
-

Období
2004
5805
5422
383
4350
10155
11282
1127

2005
7254
6838
416
4491
11745
13269
1524

2006
9030
8628
402
7488
16518
-

Z přehledu je zřejmé, že v letech 2004 a 2005 při zvyšování cen energií (plyn, el. energie) i
ostatních vstupních nákladů, došlo z naší strany k chybám ve vyúčtování v náš neprospěch. V těchto
obdobích bylo prováděno měsíční vyúčtování tepelné energie na základě odečtů plynu z plynoměrů
v kotelnách, taktéž elektrické energie z elektroměrů a ne z vystavených faktur ZPČ a ZČE. Předsedové SVJ dle směrnice pro vyúčtování tepla TUV (příloha smlouvy) neustoupili od smluvní ceny
předkládaných kalkulací pro jednotlivé objekty. Při měsíčních vyúčtování roku 2005, když jsme
kontrolou chyby zjistili, chtěli jsme se s předsedy SVJ domluvit, že provedeme vyúčtování tepelné
energie na základě skutečných nákladů. SVJ na takové vyúčtování nepřistoupila a naše společnost
proto musela vyplatit část stálých i proměnných nákladů a zisk Vám odběratelům (viz tabulka).
Z uvedených důvodů vznikly vysoké přeplatky. Upozorňujeme na skutečnost, že do nákladů roku
2006 nebyly v žádném případě zahrnuty nevyúčtované náklady předchozích let.
A nyní k vyúčtování tepla a teplé vody. Pro naši společnost jsou lokalitou pro vyúčtování
všechny kotelny, které provozujeme. Po ukončení kalendářního roku, což je pro nás i vyúčtovací
období, účtujeme každé kotelně proměnné náklady (plyn a elektrická energie) dle faktur ze ZPČ
a ZČE a stálé náklady.
Stálé náklady jsou dle Přílohy č. 2 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 9/2004 ze dne 20. října 2004 k cenám tepelné energie, mzdy a zákonné pojištění (u nás asi cca
5,5 pracovníků), opravy a údržba (výměny bojlerů, čerpadel, elektronických desek atd.), odpisy
(od roku 2006 vstoupily do ceny tepla vzhledem k tomu, že jsme se stali vlastníky kotelen), nájem
(byl účtován do r. 2005, jelikož kotelny do té doby měla společnost v nájmu od Města Kynšperk
nad Ohří), leasing, zákonné rezervy (rezerva vytvořená pro určitou spotřebu v předešlém roce),
výrobní režie (osobní ochranné a pracovní pomůcky, školení a zkoušky zaměstnanců, materiál
pro vlastní údržbu prováděnou obsluhou, revize, přezkoušení zařízení apod.), správní režie (podíl
nákladů na mzdy THP, spotřeby energií ve správním středisku, právní služby, telefony, kancelářské
potřeby, výpočetní techniku a ostatní materiál pro zabezpečení správy, pojištění a další služby přímo
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související s výrobou a dodávkou tepelné energie), úroky z úvěru (od roku 2006 – nákup kotelen
na úvěr), ostatní stálé náklady (drobné náklady, které nejsou speciﬁkovány v jiné položce kalkulačního vzorce) a zisk.
Stálé náklady zúčtujeme pro celou lokalitu, a poté je vyúčtujeme pro jednotlivé objekty (SVJ)
dle výkonu kotlů v jejich kotelně. Vyúčtování těchto nákladů se dělí takto:
Pro jednotlivé kotelny dle platných právních předpisů :
• výroba tepla 60%
• ohřev TUV 40%.
Pro konečné spotřebitele :
• teplo : 60% spotřební složka (podle měření) a 40% základní složka
(podle podlahové plochy)
• ohřev TUV : 70% spotřební složka (podle vodoměrů) a 30% základní složka
(podle podlahové plochy).
V případě nejasností, dotazů nebo potřeby bližších informací prosím kontaktujte jednatelku společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
Jaroslava Ambrozková
jednatel společnosti

Činnosti nabízené Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
- instalace a opravy elektro
- zednické a malířské práce
- pokrývačské a klempířské práce
- topenářské a zámečnické práce
- vodoinstalatérské práce
- truhlářské a sklenářské práce
- pronájem lešení (100 m2)
SPRÁVA MAJETKU KYNŠPERK NAD OHŘÍ spol. s r.o.,
PROVÁDÍ V RÁMCI TRUHLÁŘSKÝCH PRACÍ
ZASKLÍVÁNÍ
OKEN, DVEŘÍ A DALŠÍ SKLENÁŘSKÉ ČINNOSTI.

RŮZNÉ
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Pozvánka na koncert
v rámci Festivalu Mitte Europa
29.06.2007 - 19.30 Kynšperk nad Ohří,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. 5. května

Hudební procházka po Evropě
Leipzig Chamber Brass
Georg Friedrich Händel, Gilles Farnaby,
Victor Ewald, Enrique Crespo,
Emanuel Chabrier, Isaac Albeniz
Soubor založený v roce 2005, jehož
členové působí bez výjimky u prvních
pultů orchestru lipského Gewandhausu, se díky své umělecké kvalitě
rychle prosadil i na mezinárodní scéně.
cena: 100,- Kč

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

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

www.reala-lakoma.cz
e-mail.rklakoma@iol.cz
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Jedinečné exempláře
na pultech školního knihkupectví

Den knihy. Ve škole vznikaly nové knihy. Ve čtvrtek 29. března se na
pultech knihkupectví Základní školy v Kynšperku nad Ohří objevily vzácné
knižní tituly s názvy Lepší už to nebude, Život v tlupě, The lost, To nej
nej ze 7.B, Golden Babies, Kynšperská věznice Komenského 540 – sektor
8.C, 9.B, Poetický let, Ze života brouků, Jak se krotí 7.A, Z pohádky do
8.B a Zlobidýlko. Knihy jsou vskutku originální. Jejich autory se stali sami
žáci. Při již tradičním Dni knihy vytvářely třídní kolektivy žánrově velmi
pestré knížky. Během čtvrtečního dopoledne se všichni snažili vytvořit co
nejlepší a nejnápaditější knihu o jednotlivých žácích ve třídě. Vybranému
žánru muselo odpovídat i zpracování knihy. Odborná porota složená ze
zástupců tříd měla s vyhodnocením plné ruce práce. Výrok jednoho porotce
„Všechny knihy jsou pěkné, ale ta naše je nejhezčí“ hovoří za vše.
Mgr. Lenka Bursová
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Vítězství na dosah ruky

Patnáctý duben byl šťastným dnem pro Martinu
Hollou, která obsadila v oblastním kole první místo
a obhájila titul „Dívka roku 2007“. Martina, která
reprezentovala Základní školu v Kynšperku nad
Ohří, postupuje do republikového kola. To se bude
konat 9. června v Jičíně.
Oblastní kolo pořádala ředitelka DDM Kamarád z Třemošné paní Bc.Ilona Křížková. Patnáct
dívek (z toho čtyři kynšperské) absolvovaly dvoudenní soustředění. První den děvčata nacvičovala
v Horní Bříze choreograﬁi ve stylu Baroka a sestavu
na aerobik. Zde také proběhly disciplíny test znalostí a zručnost. Po celodenním maratónu si děvčata
určitě zasloužila odpočinek, aby nabrala sílu na druhý
den, který probíhal v krásném prostředí Parkhotelu
v Plzni. Dopoledne opět dívky nacvičovaly a samotná soutěž vypukla ve tři hodiny. Děvčata soutěžila
v těchto zbývajících disciplínách: konverzace, volná
disciplína, aerobik a módní přehlídka ve stylu „Karneval“. Celým pořadem nás provázel úžasný princ
Jan Čenský, v roli zpěváka se objevil Filip Jankovič
a dále nechyběli umělci, známé osobnosti, sponzoři,
odborná porota a v neposlední řadě samotné soutěžící. Děvčata byla okouzlující a dokázala, že opravdu
umí.
Bohužel pro některé soutěž se smutným koncem. Přesto bychom všem našim dívkám chtěli vzkázat, že
to co předvedly, bylo na špičkové úrovni a moc děkujeme, že do toho s námi šly.

Jana a Michal

ŠKOLSTVÍ
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Přeshraniční setkání škol

Dne 10.4. 2007 se uskutečnilo setkání školy KBZ für Plauen GmbH a SOŠ Kynšperk nad
Ohří.
Toto setkání bylo ﬁnancováno evropskou unií v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podporující přeshraniční spolupráci Česká republika – Sasko.
Setkání se uskutečnilo poprvé na pozvání Kynšperské školy, která připravila celodenní program. Žáci druhého a třetího ročníku
oboru kuchař a jejich pedagogičtí
pracovníci se seznámili se školou
v Kynšperku a pracovištěm odborného výcviku oboru kuchař. Poté
následovala návštěva centra v Kynšperku nad Ohří a také návštěva
muzea v Sokolově.
Program navazoval na projekt
plauenské školy a trvá jeden rok.
V rámci projektu se uskuteční několik společných setkání studentů na
obou stranách hranice.( např. Soutěž
ve vaření z připravovaného koše
potravin.)
Projekt vede k vzájemnému poznávání studentů, jejich studia a zvyklostí.

Základní škola Kynšperk nad Ohří DDM-SVČ
5.5.

5.5.
5.5.
1.6.

Kdo si hraje, nezlobí.

Sportovní den
– malá kopaná (od 9 hodin
prezentace, 5ti členná družstva)
Turnaj v kulečníku
– (od 14 hodin, přihlášky
v DDM-SVČ do 14.5.)
Turnaj v nohejbale
– (1. stupeň od 12,30 hodin
a 2. stupeň od 14,00 hodin)
Přehlídka zájmové umělecké činnosti k Mezinárodnímu dni dětí.
Prezentace
zájmových
kroužků. (informace a organizační věci budou
upřesněny během měsíce
dubna, vyvěšeny ve škole
a na vývěsce ve městě)

ŠKOLSTVÍ
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Učitelé oslavili svůj svátek

Na svátek „Den učitelů“ – 28.března – se v poslední době poněkud zapomíná, ale učitelé ze Základní umělecké
školy Kynšperk nad Ohří jej oslavili hned dvěma koncerty. První se konal v ZUŠ Kynšperk nad Ohří a druhý v Habartově. Oba koncerty měly velmi dobrou úroveň a posluchači nešetřili chválou.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Pozvánka na koncerty ZUŠ

Srdečně Vás zveme na koncerty ZUŠ Kynšperk nad Ohří v měsíci květnu:
- 14.5. 2007 v 17,30 hod. - závěrečný koncert žáků v sále školy,
- 21.5. 2007 v 17,00 hod. - zpíváme maminkám v sále školy.

ŠKOLSTVÍ
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Vážení rodiče,
srdečně vás zvu k zápisu dětí
pro školní rok 2007/2008
do mateřské školy
U Pivovaru 367 v našem městě.
Zápis se uskuteční 30. a 31. května 2007 od 15. do 17. hodin v mateřské škole.
Těším se na vás a děti
Milena Valešová, ředitelka mateřské školy.

Kynšperští běžci se připravují
na maraton

Kynšperští běžci Jaroslav Nový (foto dole) a Radek
Oračko (vpravo) se připravují na Volswagen Maraton
Praha, který se bude konat 13.5. Držme jim palce.
Dosud absolvovali ½ Maraton Praha, Jarda Nový
běžel hodinovku na Baníku v Sokolově, kde se umístil
na 2. místě, 10 km závod v Březnici a v Královském
Poříčí.
(kat)
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Víte, co je Mateřinka?

Když se řekne „Mateřinka“, určitě má každý nějakou představu. Děti z naší MŠ mají od 22. března 2007 zcela
jasno.
Mateřinka je:
- tančení v divadle (Kristýnka Vargová, Anička Radlová),
- vystoupení s kamarády (Danielka Štruncová),
- zpívání, tančení se stužkami (Lucinka Bilinčuková),
- tančení, zpívání, divadlo a „ Pramínky“ (Baruška Kadlecová, Janička Littová),
- když paní učitelku napadne nápad na vystoupení a děti s tím pomůžou (Petruška Elicharová),
- hodně dětí a tanečků (Maruška Rozmušová).
Společně s dětmi z 22 mateřských škol z celého Karlovarského kraje, jsme si prožili oblastní kolo Sokolovské
Mateřinky i my s naším velmi oblíbeným tanečkem „Narodil se pramínek“.
Vystoupení se šátky a stuhami, které si možná někdo pamatuje z loňského roku, tentokrát však v novém provedení, s novými dětmi a v novém oblečení, se našim „pramínkovým“ tanečnicím opravdu povedlo. Odměnou
a oceněním pro ně byl potlesk od diváků i ohodnocení odbornou veřejností v oblasti předškolní výchovy. Součástí
programu Sokolovské Mateřinky byla i výstava prací dětí z MŠ s názvem „U nás doma“, kde nechyběla ani naše
rodina, kterou jste mohli vidět u vánočního stolu v Panském domě. Pokračováním oblastních kol Mateřinky je
celostátní přehlídka MŠ v Nymburce, kde probíhají ještě i další doprovodné akce pro děti i všechny zájemce o předškolní vzdělávání.
Velmi nás těšilo, že kdekoliv jsme se celý den pohybovali (zkouška v divadle, cesta po Sokolově do MŠ
Vítězná na oběd, dlouhé čekání, převlékání, vystoupení, sledování programu ostatních…) jsme slyšeli jen slova
chvály na chování a vystupování našich kynšperských dětí. Jsme rádi, že ani tentokrát tomu nebylo jinak a děti
z našich MŠ jsou příkladem pro ostatní zúčastněné nejenom vystoupeními na jevišti, ale i na veřejnosti.
Teď už každý, kdo se dočetl až sem, ví, co je to ta „Mateřinka“. V nás dojmy, nadšení a radost ještě stále přetrvává, a tak se s houpavými vlnkami našeho pramínku poneseme s dětmi dál, možná k řece, a ještě dál do nekonečných moří a oceánů, kde na nás čekají nové zážitky, poznatky i zkušenosti.
Poděkování patří všem rodičům, kteří s námi MATEŘINKOVÝ DEN pomohli zajistit.
Milena Lapčáková
učitelka MŠ Školní v Kynšperku nad Ohří

RŮZNÉ
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O nejkrásnější velikonoční vajíčko
Dvanáct dětí, některé s rodiči, navštívily na Bílou (velikonoční) sobotu výstavní síň Panský dům, aby si vyzkoušely
vyrobit své vlastní vajíčko. Některé vyráběly kašírovaná vajíčka
pomocí nafouknutého balónku a pak je ozdobily ubrouskovou
technikou a barevným lýkem, jiné malovaly vyfouknutá vajíčka.
Všichni strávili příjemné a tvořivé odpoledne a nakonec si kromě
svého výtvoru domů odnesly i dárky – maminky kytičky a děti
si vybíraly z různých větrníků, kapsiček a přívěsků. Sponzorem
akce byl karlovarský Baumax.
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Noc s Andersenem potřetí

Noc z pátku 30.3. na sobotu 31.3. se nesla v knihovně už potřetí ve znamení Noci s Andersenem. Tato akce už
přerostla hranice naší země. Letos se „spalo“ na 590 místech ve 4 zemích. Nás se v knihovně sešlo 17 dětí a 3 knihovnice. Program byl, tak jako vždy, pestrý.
Po uvítání a seznámení s důvodem akce jsme opět zasadili strom POHÁDKOVNÍK (pohádek není nikdy dost, tak
ať se urodí další), následovalo seznámení především s dílem H.CH.Andersena a dalších slavících v tomto roce - Josefa
Lady, J. Foglara a Astrid Lindgrenové. Úryvek z knihy této švédské autorky jsme si přečetli a děti ilustrovaly.
Potom následovala procházka městem (téměř v noci při krásném osvětlení) po památkách města na Zámecký
vrch. Zde jsme si zahráli takový malý
dvojboj (s otázkami o tom, co se děti
u jednotlivých městských památek
dozvěděly) a se strachem ve dvojicích prošly hradiště. Po návratu do
knihovny následovaly různé hry a tradiční pyžamová přehlídka. O půlnoci
jsme se přidali k ostatním knihovnám
a přečetli si úryvek z hitu letošního
jara - Šarlotina pavučinka. Ovšem po
tomto milém čtení si děti vyžádaly
horory. Trochu strachu k této kouzelné
noci přeci patří. Moc jsme toho nenaspali, přesto jsme se ráno rozcházeli
spokojení.
TAK ZASE ZA ROK ! !
Svatava Gajičová
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Plány překazila nemoc

18. března se v Lubech rozhodovalo o krajském mistrovském titulu dorosteneckých družstev
a o tom, kdo bude Karlovarský kraj reprezentovat na mistrovství České republiky této kategorie.
Mezi pěti celky, které o tento primát soutěžily, se dávaly největší ambice našemu A družstvu.
Náš oddíl má tři dorostence s dobrou výkonností, kteří byli na turnaj nominováni. Bohužel na
poslední chvíli zasáhla vyšší moc a dva z nich pro nemoc na soutěž nemohli. Opět se potvrdilo, že
prognózy jsou jedna věc a realita druhá.
Bezkonkurenčně nejlepším dorostencem kraje letos je náš Vojta Galek, který zvítězil ve všech
turnajích včetně krajského přeboru. Na srazu před odjezdem tato zpráva jistě vyvolala mírný šok.
Namísto dvou ambiciózních celků odcestovalo jedno, složené ze tří žáků a náhradníka.
Že naděje na úspěšné vystoupení byla veliká se potvrdilo i po oslabení. Naši kluci obsadili
nakonec třetí místo a přivezli bronzové medaile. Jen smůla zabránila, aby medaile byly lesklejší.
V souboji s druhým Startem Karlovy Vary náš celek prohrával 3 – 1 a soupeři stačilo k vítězství
získat jeden bod. Naši žáci obdivuhodně zabojovali a překvapivě dokázali vyrovnat. Výborným
výkonem se blýskl Krb, který přehrál jedničku soupeře Kafku, který je druhým hráčem krajského
žebříčku dorostenců. Rauscher s tímto soupeřem prohrál až po těžkém boji v koncovce pátého setu,
ale třetího hráče přehrál spolehlivě. Za nerozhodného stavu vedl Rohlík v rozhodující páté sadě 10
– 8 s „divizním“ Svěrákem a schylovalo k velkému překvapení. Soupeři přálo více štěstí…
Vítězství si podobně jako v soutěži starších žáků odvezli žáci Jiskry Aš, kteří porazili všechny
soupeře. Od našich hráčů se štěstí tentokrát odvrátilo. V boji s celkem Aše ani Rohlík ani Vítek
nedokázali v důležitých koncovkách rozhodnout své zápasy a prohráli až v pátém setu. Místo
porážky 2 – 5 se mohlo oslavovat. Ostatní dva soupeře Slovan Karlovy Vary a Aš B naši hráči bez
problémů porazili 7 – 0.
Podobně jako na přeborech starších žáků titul nešťastně unikl, snad se to povede do třetice
mladším žákům. Také oni jsou největšími favority. Pokud ani tentokrát to nevyjde, pak se to stoprocentně musí podařit příští sezónu. Naše celky totiž nejméně zasáhne odchod hráčů do starší
kategorie!
Oldřich Volf

Stolní tenis
Výsledky okresního přeboru mužů :
49.

Kynšperk nad Ohří D

-

Lomnice

10

:

8

50.

Chodov E

-

Loket C

0

:

18

53.

Lomnice

-

Sokolov B

8

:

10

54.

Svatava D

-

Sokolov C

16

:

2

55.

Kynšperk nad Ohří C

-

Chodov E

18

:

0

56.

Loket C

-

Kynšperk nad Ohří D

16

:

2

skreč
Haluška
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Na domácích stolech to mohlo být lepší

Poslední krajský bodovací turnaj letošní sezony se konal v naší sportovní hale. V neděli 25. března měli starší
žáci poslední možnost, jak doplnit své bodové konto. Této možnosti využila třicítka chlapců a třetina dívek. Na
poměry našeho kraje slušná účast. Menší spokojenost už je se zájmem domácích dětí, která bývala mnohem větší.
Soutěž chlapců proběhla podle „letos platného scénáře“. Tak, jako všechny předešlé turnaje, na kterých startoval suverén Kovačič z Jiskry Aš, měla stejného vítěze. Druhé místo si vybojoval druhý nasazený Skála z Lubů
a třetí nasazený Rohlík si odnesl bronzovou medaili (oba mladší žáci).
Čtyřka Rauscher a Krb se tentokrát museli spokojit s umístěním mezi osmičkou. Skvělá forma z předešlých
turnajů se vytratila. Ve ﬁnále soutěže útěchy si změřili síly domácí hráči Lapčák a Knorek. Vítězství ve vedlejší soutěži snad je možné označit za uspokojivé. Ostatní domácí hráči Košata a Černý už mají na víc a Loník s Rustlerem
už mají také jisté zkušenosti, čemuž umístění tentokrát neodpovídá!
V soutěži čtyřher se dařilo o poznání lépe. Rauscher s novým partnerem Ramsauerem (Jiskra Aš) měli k postupu do ﬁnále krůček, když s nejlepší dvojicí pokazili až konec pátého setu. Už tradiční ﬁnále mezi dvojicí Kovačič
– Skála a našimi hráči Rohlíkem a Krbem mělo podobný průběh jako ta předešlá. Domácí si vypracovali vedení 2
– 0, ale pak přenechali nepochopitelně iniciativu soupeři a ten utkání zvrátil.
Radost sobě i příznivcům ve svém posledním turnaji v kategorii žáků udělala Tereza Oboňová. Získala bronzovou medaili, a to po naprosto vyrovnaném boji s nejlepšími soupeřkami. Za dobrý výkon jí byla odměnou další,
stříbrná medaile ze čtyřhry dívek.
Škoda, že Tereza podobně jako Tim Knorek startovala pouze na třetině turnajů. Vedle důležitých zkušeností
mohli oba v kraji vyšplhat až do špičky svých žebříčků. Tereza i Tim přecházejí do kategorie dorostenců a tam to
bude mnohem složitější. Z desítky nejlepších v kraji odchází do starší kategorie pět hráčů, z našich se to týká pouze
Jardy Rauschera. Protože dorostencem bude už také lídr žebříčku Kovačič, nárok na „převzetí žezla“ si dělá řada
zájemců. Promluví do této záležitosti naši borci? Zdá se, že boje v kategorii starších žáků budou v nové sezoně
daleko zajímavější…
Naši mladí stolní tenisté si po celou letošní sezonu udržovali slušnou výkonnost a dosáhli řady pěkných
výsledků. Bohužel v samém závěru mnozí už neprokazují ten „správný“ zájem o svůj sport. Tréninková morálka
mnohých se výrazně snížila, jejich přístup je pro trenéra velkým zklamáním. S některými členy oddílu se bude
třeba rozloučit. Že by snad jarní únava? Zájem a zlepšená výkonnost dětí v jiných oddílech naznačuje, že tento vliv
nepůsobí ve všech regionech stejně…
Dvě stříbrné a tři bronzové medaile nejsou špatnou bilancí, ale chybí ten krůček. Do začátku nové sezony je
času dost a dá se mnohé zlepšit, snad to bude už na podzim lepší.
Oldřich Volf

Stolní tenis
Konečná tabulka okresního přeboru družstev mužů:
1.

Sokolov B

14

14

0

0

197

:

55

42

2.

Loket C

14

11

1

2

180

:

72

37

3.

Svatava D

14

10

0

4

171

:

81

34

4.

Kynšperk nad Ohří C

14

8

1

5

140

:

110

31

5.

Lomnice

14

5

0

9

129

:

123

24

6.

Kynšperk nad Ohří D

14

5

0

9

107

:

145

24

7.

Sokolov C

14

1

0

13

55

:

195

16

8.

Chodov E

14

1

0

13

27

:

225

5

(1)

15
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Do třetice to vyšlo

O poslední krajský titul se bojovalo v naší sportovní hale. V sobotu 14. dubna bojovali o titul krajského přeborníka v soutěži družstev nejmladší stolní tenisté Karlovarského kraje. Největším favoritem mezi pěti zúčastněnými
celky chlapců byli hráči našeho oddílu, kteří obhajovali loňské vítězství. B družstvu unikla vloni o vlásek stříbrná
medaile. O titul v soutěži dívek bojovala čtyři družstva, naše děvčata se nezúčastnila.
V domácím prostředí se očekávalo obhájení titulu, B družstvo se mělo pokusit získat medaili. Zkušenosti měli
získat kluci C družstva. Nádherné „letní“ počasí udělalo pořadatelům i trenérům škrt přes rozpočet - třetí družstvo
se bohužel nemohlo zúčastnit a B družstvo bojovalo pouze se dvěma hráči! Někteří nominovaní hráči měli v sobotu
důležitější program…
Největším zklamáním byla neomluvená neúčast Kuby Košaty. Hráč, který má být příští sezónu krajskou jedničkou, měl být oporou družstva obhájce titulu. Nechal spoluhráče na holičkách… Veliká naděje oddílu už v poslední
době přípravu silně šidil, ztratil zájem o dění v oddíle. Že bychom se loučili s dalším talentem?
Košatu se pokusil nahradit Honza Loník, bojoval statečně, ale největší zásluhu na získaném titulu má Tomáš
Rohlík, který se stal nejúspěšnějším účastníkem turnaje. Spolehlivě bojoval i Honza Lapčák, který dokázal v nejdůležitějším utkání proti Lubům vyhrát už téměř ztracený zápas. Nakonec se to po dramatické zápletce podařilo.
Kluci zaslouží uznání.
Oslabené B družstvo Beck a Rustler za dané situace na lepší, než čtvrté místo, pomýšlet nemohlo. V soutěži
dívek se o titulu rozhodovalo mezi družstvy Aše a Lubů. Šťastnější byla děvčata z Lubů.
Radost ze zisku dalšího úspěchu kazí přístup některých členů oddílu. Zřejmě bude třeba zavést některá méně
populární opatření… Překvapil nezájem rodičů o výkony svých ratolestí.
Oldřich Volf

✂
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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

…a Baby club připraví
před kinem pro nejmenší „motoristy“
na odstrkovadlech, tříkolkách a kolech
jízdu zručnosti mezi kužely.
od 10,00 hodin do 12,00 hodin.

✂



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

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč
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Další odsouzení uspěli v rekvaliﬁkačních kurzech

Dalších třicet odsouzených převzalo 20. března 2007
osvědčení o absolvování rekvaliﬁkačního kurzu v oboru
číšník, kuchař a práce na PC. Kurzy byly zahájeny 15.
ledna 2007 a praktickou i teoretickou výuku zajišťovala
Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří v rámci projektu Zpět do života lépe profesně vybaven.
Projekt byl realizován v rámci Grantového schématu
3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech a Opatření SROP
3.2 - Podpora sociální integrace v regionech. Tyto kurzy
nebyly limitovány věkovou hranicí odsouzených ani
regionem. Předpokladem však bylo alespoň dokončené
základní vzdělání. V kurzu kuchař, číšník bylo podmínkou získání zdravotního průkazu.
Z osvědčení není zřejmé, že bylo získáno ve výkonu
trestu a odsouzeným po návratu do občanského života může pomoci při uplatnění na trhu práce.
Petra Bělíková, tisková mluvčí Věznice Kynšperk nad Ohří
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Baby club připravil pro ostatní děti Vítání jara

Vítání proběhlo netradičně vzhledem ke špatnému
počasí v tělocvičně. V den, kdy svátek slavili všichni
Josefové 19.3. si několik dětí s maminkami slavilo svátek
jara. Hry byly zaměřeny na blížící se velikonoční svátky.
Děti nejdříve pomohly slepičce posbírat její poztrácená
a rozkutálená vajíčka zpět do košíčku. Za pomoc slepičce
si děti mohly nechat vajíčka, která byla poschovávaná po
tělocvičně. Odměnou za hledání byl dort, samozřejmě
ve tvaru velikonoční kraslice (děkujeme mamince Ivetě
Kozelkové za upečení).
Společně s maminkami děti vytvářely velká papírová
vejce, která zdobila interiér nákupního střediska a domů
si odnesly ještě omalovánku. Přebytečnou energii vydaly
na trampolíně a jiném nářadí.
Asistentky, které nám tentokrát pomáhaly, byly
Lucie Rohlová, Darina Baarová, Michaela Jůzlová a Lucie Vávrová pod dozorem paní vychovatelky Ivy Jirsové.
Děkujeme za pomoc.

Aprílové odpoledne

Dne 16.4. na hřišti za internátem za krásného počasí s dětmi a maminkami bylo nebylo. Kdo přišel, viděl,
atd….. a jinak už to nebude. Děti si hrály, soutěžily, malovaly, maminky si popovídaly, kdo chtěl, opekl si špekáček.
Společně vyrobená housenka bude zdobit interiér v nákupním středisku. Děkujeme asistentkám Lucii Röhlové,
Janě Hájkové a Míše Kučerákové za pomoc při organizaci.
Kateřina Štochlová

BABY CLUB

strana 25

Baby club

vás srdečně zve na

Květinovou
slavnost
14.5. v pondělí
od 16,00 do 18.00 hodin

na hřišti za internátem SOŠ (při
špatném počasí v tělocvičně SOŠ)

Odemykání jara

Víte jak se odemyká jaro? To potřebujete velký klíč a kouzelné zaříkávadlo:
„Ben ben ben přišlo jaro sem,
se sluníčkem zlatým klíčkem
otevírá zem.“
A právě takový klíč našly děti na jarní vycházce ve čtvrtek 29.3.2007. Společně jsme odemykali
nejenom zem, ale i zahrádku, kterou jsme si prohlédli a poznali spoustu známých i neznámých kytiček,
např. narcisky, petrklíče, modřence. Z keřů se nám moc líbila magnólie, která začínala kvést krásnými
bílými květy. Za odměnu nám zahrádka dala bonbóny, které byly ukryté v malém domečku, kde jsme
si mohli pohrát. Svačina
na čerstvém vzduchu, při
které svítilo i sluníčko, nám
moc chutnala a po dojedení
zásob jsme vyrazili zpět do
školky, kde na nás čekaly
maminky.
Vycházka se nám moc
líbila a všem doporučujeme:
„Co nejdříve se vypravte do
přírody – na jaře je opravdu
krásná!“
Krásné jaro přejí děti
a kolektiv MŠ U Pivovaru.
Alena Kubisová
učitelka
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Šumné město Kynšperk nad Ohří

4. 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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Řeka Ohře slavnostně otevřena,
vodácká sezóna zahájena.

V sobotu 21.4. za krásného teplého a slunečného
počasí Jiří Roubínek přečetl otevírací glejt a odemkl
řeku Ohři v Tršnicích. Na břehu bylo připraveno 28 lodí
a jeden raft, celkem asi 60 „vodáků“, 10 turistů z Chebu
a asi 10 cyklistů. Někteří suchozemci provázeli vodní
lidi po celé délce plavby až k lávce v Kynšperku nad
Ohří a povzbuzovali je vodáckým ahóóóój.
Zase jedna povedená akce Jirky Roubínka, který
letos získal cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci – Křesadlo. Jiří dělá neobyčejné věci přes
dvacet let. Organizuje akce pro ostatní. Zdá se vám to
málo? V dnešní době věnovat nezištně svůj volný čas
pro ostatní?
Letos to byl 29. ročník otevírání řeky Ohře.
Firma Dronte, půjčovna lodí a všeho potřebného
pro vodácký sport, zapůjčila 14 lodí s pádly a několik
vest a vestiček pro malé děti zdarma. Na dopravu se
vybralo mezi účastníky.
(kat)

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.cz

DOMINO realitní kancelář
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Zpráva z halových závodů

Dne 31.3.2007 proběhly halové závody v Nové Roli.
ZŠ Kynšperk nad Ohří a MO ČRS Kynšperk nad Ohří
reprezentovalo družstvo ve složení Nikola Nejedlá, Filip
Nejedlý, Jakub Jeřábek a Vladimír Jurygáček. Konkurence byla opět velmi silná. Naši závodníci zvyšují svojí
výkonnost každým závodem. Celkově se přihlásilo 20
dětí. V kategorii dorostu bylo 8 dětí, kde obsadila Nikola
Nejedlá 4. místo. V kategorii starších žáků, kde bylo 6
přihlášených, se umístil Vladimír Jurygáček druhý, v kategorii mladších žáků byl Filip Nejedlý třetí a nováček
Jakub Jeřábek byl čtvrtý z šesti přihlášených. Naše družstvo obsadilo se svými výsledky třetí místo z pěti přihlášených družstev.
Děti měly radost ze získaných hodnotných věcných
cen a byly rády, že si mohly porovnat své síly s dětmi z jiných organizací.
Tímto závodem se ukončila série halových závodů
a začne tradiční soutěž s názvem Zlatá udice, která se
rozběhne místním kolem v Kynšperku nad Ohří dne
12.5.2007 od 6,00 hod. v prostoru kolem dřevěné lávky
a na přilehlém fotbalovém hřišti TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří. Tato soutěž končí národním kolem, které je letos ve
Vodňanech od 22. do 24.6.2007. Už skoro tradičně se do
ﬁnálového národního kola Zlaté udice dostávají žáci ZŠ
Kynšperk nad Ohří.
Jak to letos dopadne? Budu vás rád o úspěších našich žáků v republikových soutěžích informovat.
Petrův zdar!
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Velikonoční sedmiboj 2007

Dne 7. dubna 2007 proběhl další ročník oblíbeného velikonočního sedmiboje. Sešli jsme se v 9.00 hodin v prostorách zahradní restaurace Kašna a vypadalo to, že se na nás bude smát sluníčko. Provedli jsme zápis všech přihlášených a důležité předstartovní občerstvení, o které se nám postarala Jana Bočanová s Láďou Boreckým. Sestavili
jsme tabulku a hra systémem každý s každým mohla začít. Letošního sedmiboje se zúčastnila tato družstva:
Pat a Mat
Gramláci
Hruhru
Kovbojové
Slavia
Vazelína
Komáři
Piko
Po náročném celodenním klání, doplněným vynikajícím gulášem, jsme dospěli k těmto konečným výsledkům:
1. místo Hruhru
2. místo Pat a Mat
3. místo Gramláci
Všichni zúčastnění byli odměněni památečním diplomem a vítězné družstvo obdrželo pohár a pečenou husu.
Po oﬁciálním vyhodnocení bylo připraveno malé občerstvení a přátelské posezení.
Děkuji všem za účast a pomoc, zvláště pak Josefu Gregorovi, Láďovi Boreckému a Janě Bočanové a těším se
na další ročník, který bude za rok v předvelikonoční sobotu.
Akci pořádala MO ČSSD a restaurace Kašna.
Ing. Tomáš Svoboda
Předseda MO ČSSD Kynšperk nad Ohří
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Voříškiáda

Společná akce útulku města Cheb v Horní Hraničné a kynologockého klubu v Kynšperku nad Ohří měla letos
již třetí ročník. Z předcházejících ročníků se podařilo najít pro přivezené pejsky nový domov. Letos si 8 pejsků
z útulku prožilo hezký den na cvičišti s půjčenými páníčky. 21 účastníků se svými svěřenci vlastními nebo půjčenými prošlo 10 disciplínami, ve kterých si vyzkoušeli, jak umí své pejsky přimět k akci.
Počasí tentokrát přálo, sluníčko svítilo, až pálilo. Od 9,00 hodin probíhala prezentace, v 10,00 hodin začaly
disciplíny a krátce po 13,00 hodině bylo vyhlášení výsledků a vítězů. Nezvyklé horko v dubnu vyčerpalo pejsky
i psovody. Všichni však měli zajištěné občerstvení. Bohužel nemohli přijet členové Police ČR se služebním psem,
neboť byli odvoláni k akci. Ukázku z výcviku ale předvedl pan Hrnčíř se psem Xaverem z Vackovce. Předvedli
revír s vyštěkáním a obranu psovoda.
O občerstvení se v kuchyni
po celou dobu akce staraly paní
Valterová, paní Martinovská, paní
Redlichová a paní Hanzalová.
Poděkování patří sponzorům: Město Kynšperk nad Ohří,
obecní úřad Kacéřov, YUCCA
a Prodejna krmiv a chovatelských
potřeb Pajtaš Sokolov. Bezpečnostní agentura SAFEGUARD
– SERVIS zajistila převoz pejsků
z útulku.
Hlavním organizátorem akce
byl pan Miloslav Zelenka.

Jeden příběh za všechny…
Kesi se vrátila na místo činu.

Paní Hasoňová se svojí rodinou přišli v minulém roce na
pozvání přítele na Voříškiádu s tím, že sem přivážejí pejsky
z útulku a kdyby se jim nějaký líbil, mohli by si ho nechat.
Vždycky měli na zahradě vlčáka. Maminka si Kesi (tehdy
ještě Kviny) vyhlédla hned u vchodu, byla ještě zavřená
v kleci u vrátek, malý piškot, pohled z očí do očí a bylo to
hotové. Kesi je třetí fena, ale první z útulku a také si vydobyla
to privilegium, že může do baráku a nejen tam, vlastně kam se
jí zachce. Stala se miláčkem rodiny. Je hodná, přítulná. Ráda
jezdí autem. Čeho se ale strašně bojí, je voda. Zřejmě špatné
zacházení předcházejících majitelů v ní zanechalo panický
strach z vody. Stala se také šťastnou psí maminkou a přivedla
na svět 7 štěňat. Na Voříškiádu po roce se evidentně těšila.
(kat)
Kynologický klub v Kynšperku nad Ohří bude
v červnu pořádat Dětský den.
Podrobnější informace na nástěnce u KB.

VOŘÍŠKIÁDA / HASIČI / INZERCE
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20.4.
17.4.
16.4.
12.4.

11.4.
9.4.
8.4.
5.4.
4.4.

29.3.

Hasiči

Jednotka pomáhala likvidovat požár
lesa v Sokolově.
Jednotka likvidovala následky
dopravní nehody na silnici č.6 u obce
Zlatá.
Jednotka likvidovala následky
dopravní nehody u Kynšperka nad
Ohří
Jednotka likvidovala požár trávy u
Chotíkova, požár lesa u Sokolova a
likvidovala olejové skvrny na řece
Ohři.
Jednotka likvidovala požár seníku
v obci Rovná.
Jednotka likvidovala rozlitý olej
v ulici Sokolovská.
Jednotka likvidovala požár suchých
větví.
Jednotka pomáhala likvidovat požár
u obce Palič (okres Cheb).
Jednotka likvidovala požár trávy u
obce Hartoušov, likvidovala požár
podzemního prostoru v Dolních
Pochlovicích.
Jednotka provedla otevření bytu, kde
se nacházela zraněná osoba.
J.Zeman

CÍRKEV
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Můj čas je ve tvých rukou
Já však, Hospodine důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“
(Žalm 31, 15-16a)
Pilnému uniká jako písek mezi prsty.
Smutnému visí jako olovo na nohách.
Mladí se nemůžou dočkat, až uteče,
staří ho neudrží.
Jedni ho využívají,
jiní promarňují – čas.
Všichni píšeme knihu – knihu svého života.
Každý den je jako nová, nepopsaná stránka.
Je na nás, jakým obsahem ji naplníme.
Jeden stařec si mi před smrtí naříkal: „Já jsem ze života vůbec nic neměl!“ Prožil sice hodně let, ale ty
roky měly v sobě málo života.
Mnoho lidí má takovou zkušenost. Proletí životem bez dechu, samý spěch a pořád nemají čas. Pronásleduje je strach, že něco propásnou, ženou se za jednou nabídkou po druhé. Dychtivost po všem novém
nedopřeje modernímu člověku, aby se na chvíli zastavil.
Co tedy naše dny naplňuje, co je může obohatit? Není to smysl, poslání našeho života, co potřebujeme
najít? Někteří si myslí, že život je nesmyslný, protože je omezený. Proč se rodíme, když musíme umřít?
Proč květina vykvete, když večer zvadne?
Na hřbitovech si uvědomujeme, co je život: narození a smrt, pomlčka mezi dvěma daty na náhrobním
kameni. Co z té pomlčky uděláme? Dobu mezi těmito dvěma pevnými body máme k dispozici my, abychom se připoutali k tomu, kdo nabízí nekončící život.
Za kazatelem Spurgeonem přišel jeden mladík a říká: „Máte asi pravdu, měl bych se obrátit k Ježíši.
Chtěl bych to udělat, ale ne hned.“
„Proč ne hned?“ ptá se Spurgeon.
„Chci mít něco ze života,“ mladík nato.
Spurgeon mu odpověděl: „Aha, vám vlastně o nic nejde. Chcete mít něco ze života? To by pro mě bylo
příliš málo. Já chci mít přímo život – a ten je jenom v Ježíši.“
Život můžeme dostat jen od toho, kdo sám je život. Život dostane jen ten, kdo se vydá tomu, který žije.
Ježíš je pevný bod, a to i ve světě smrti, která nás všechny čeká. On jediný byl ve smrti, ale smrt ho nemohla
podržet. On je ten jediný, kdo se vrátil z hrozné země, o které se říká: „Odtud není návratu!“ Jedině on je
skutečný život.
Ježíš nám ukázal cestu zpátky k Otci. Jeho život a smrt za nás je klíč k naplněnému životu. Byli jsme
stvořeni, abychom žili v blízkém vztahu s Bohem. Jde o naše vědomé rozhodnutí milovat Pána víc než
cokoli jiného, než lidi nebo věci, které nám leží na srdci. Kdo nám může mluvit do života?
Ježíšova výzva: „Pojď za mnou!“ platí dnes stejně jako tehdy. A to znamená něco pustit.
Bůh si přeje, aby náš život byl užitečně vyplněný čas. Každý den bez Boha je ztracený, i když v něm
získáme spoustu věcí. A každý den, který prožijeme v Ježíšově blízkosti, je naplněný. Proto: Carpe Diem!
Využij dne! Nechme ležet mrtvé věci a držme se toho, co je živé.
Zdroj – ETHOS 2/07 s laskavým svolením
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

Pro děti

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

Humorné a zároveň napínavé příběhy napsal Philip
Ardagh. Jde o Bláznivé příhody Edy Nerudy. První
kniha má název: „Cesta na Hrozný konec“, ta druhá:
„Děsivé skutky“.
Dobrodružství dětské party nepostrádající hodně fantazie přináší kniha Thomase Breziny: „Ségra, prober se!
To je hukot“.
Fantastický román ze série W.I.T.CH. od Maud Mangold se jmenuje „Královna noci“.
Pro dívky máme připraveny 3 knihy: Giulia Conti –
„Jaká je Tarenee“, Jarmila Dědková – „Popelčin valčík“
a Karen McCombie – „Můj bláznivý Valentin“.
Bohatý výběr mají tentokrát děti a mládež v naučné
literatuře.
Přijďte si vybrat z těchto knih:
Mago Sales „Kouzelnická škola“ – jak se stát kouzelníkem
Miroslava Kuntzmannová „Kluci-holky-kastrůlky“děti vaří
Jana Hnašpachová „Angličtina plná her“
Terry Jennings „Ekologie“
Ian Graham „Genetika“
Terry Mahoney „Astronomie“
Paul Deveraux „Archeologie“

Pro dospělé

Horst Kocour Halsbauer je naším regionálním autorem.
Tak jako jeho první kniha „Transfuze Antona Horsta“
(tuto knihu už máme delší dobu), tak i její volné pokračování „Ruksak: Legrace. Erotika“ se věnuje Sokolovsku v nedávné době.
Životopisné vzpomínání textaře, písničkáře a básníka Josefa Fouska dostalo název „Na cestách s anděli
– Nemám čas lhát“.
Skutečný život mladé ženy ve fanatické náboženské
sektě – to je kniha Saskie Ley Lassner „Sama proti psychickému teroru“.
Thomas Harris přichází s dalším psychothrillerem
s názvem „Hannibal – Zrození“.
Detektivky – Michael Crichton

„Případ dívky v tísni“ – z lékařského prostředí.
Jodi Picoult „Prostá pravda“ – pátrání po vrahovi dětí.
Romantické a milostné romány – Barbara Cartland
„Láska na vlnách“, Sherrilyn Kenyon „Noční rozkoše“,
Rexanne Becnel „Půlnoční holubice“.
Román z lékařského prostředí „Více než 24 a 1/2
hodiny denně“ navazuje na knihu „24 a 1/2 hodiny
denně“. Autorkou je Jana Rečková.
Psychologické romány zahalené tajemstvím – Nora
Roberts „Tanec ve větru“, Cetherine Cookson „Tajemství Harrogate“.
Kniha Stephana Kinga „Dračí oči“ – je horor.
Barbara Nesvadbová už napsala několik knih. Na „Řízkaře“, a „Bestiář“ navazuje nová, „Život nanečisto“.
Kniha řeší, jak jinak, vztahy mezi ženami a muži.
Prvotina Jarmily Pospíšilové má název „Prach, popel a
dým“. Líčí osud ženy po rozpadu manželství.
Věhlasná spisovatelka Carol Joyce Oates přichází
se strhujícím příběhem z maloměsta, kde dojde ke
znásilnění mladé ženy. Kniha se jmenuje jednoduše
– „Znásilnění“.
Harikury Murakami je autorem knihy „Norské dřevo“.
Jde o milostný příběh, který zavede čtenáře do současné japonské reality.
Také výběr naučné literatury pro dospělé se obohatí o
několik novinek:
Jiří Kovařík –„Sicílie“ – průvodce a kaleidoskop
Miroslav Mádr „Jak jsme na kolech nedojeli do Vietnamu“
Penelope Smith „Zvířata mluví“ – dorozumívání s člověkem
Tomáš Dosoudil „Samovolné vzplanutí osob“ – záhady
Ján Zákopčaník „Od záplav k zatmění“ – meteorologie
Noel Kingsbury – „25 výsadbových plánů pro vaši
zahradu“
Edwige Antier – „Dítě toho druhého: Umění žít s dítětem nového partnera“
Ladislav Chmel – „Saša Rašilov a Saša Rašilov“ – děda
a vnuk
Minulostí Západočeského kraje XLI – dějiny
V čítárně je možno si prohlédnout krásnou publikaci,
dar krajského úřadu v KV, „Památky karlovarského
kraje“.
Na jiném místě KZ si můžete přečíst o „Noci s Andersenem“ v naší knihovně.
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
KVĚTEN 2007
čtvrtek 10.5. – 24.6. ...... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 10.5. od 18.00 hod.

GERHARD BÖHM: KONTUREN, FIGUREN
malba, graﬁka, kresba
- výstava významného německého výtvarníka, profesora Vysoké výtvarné školy v Coburgu
- připravujeme ve spolupráci s partnerským městem
Himmelkron
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
středa 2.5. – středa 9.5. .......... v zimní zahradě kina,
otevřeno ve všední dny 7.30 – 17.00 hod.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ Z DRUŽINY ZŠ

sobota 12.5. od 19.00 hod. ........v kostele Nanebevzetí
Panny Marie

MÁJOVÝ KONCERT

- koncert klasické hudby, program: H. Andriessen, F.
Kreisler, A. Dvořák, J. Brahms, G. Verdi, J. S. Bach, C.
Franck, E. Bloch, L. Janáček
Účinkují:
Jan Škvařil – varhany
Petr Havlín – housle
Hana Škvařilová, roz. Kubátová – zpěv
- vstupné 40,- Kč, předprodej vstupenek od 30.4.2007
v kině
neděle 13.5......................................................................

ZÁJEZD NA MUZIKÁL ANGELIKA

-odjezd v 8.00 hod. od Městského kulturního střediska
úterý 22.5. od 18.00 hod. .................................... v kině

PAVEL NOVÁK: ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

- hudební pořad pro střední generaci
- vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek od 9.5. v kině
středa 23.5. od 9.30 hod. .................................... v kině

VÝLET

- hudební pořad Pavla Nováka pro MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ
- vstupné 35,-Kč
středa 23.5. od 11.00 hod. .................................. v kině

CO JE TO PÍSNIČKA

- hudební pořad Pavla Nováka pro 4. – 7. tř. ZŠ
- vstupné 35,-Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2007 ........................
sobota 16.června ............................................................

ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA NA
MUZIKÁL GOLEM
Cena zájezdu 1 040,- Kč
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085,
nebo e – mailem na: mkskynsperk@volny.cz
pondělí 18.6. do pátku 22.6...... v zimní zahradě kina

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ MŠ

sobota 23.6. ......... park u kostela Nanebevzetí Panny
Marie

XIV. LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

čtvrtek 28.6. .................. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 28.6. od 17.00 hod.

JOHN RIGBY ZE ZÁPADNÍ COMBRIE DO
ZÁPADNÍCH ČECH
- výstava fotograﬁí

pátek 29.6. od 19.30 hod. .........v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, pořádá Festival Mitte Europa

HUDEBNÍ PROCHÁZKA PO EVROPĚ

- koncert v rámci Festivalu uprostřed Evropy, účinkuje
Leipzig Chamber Brass
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD
V PŮJČOVNĚ MKS .....................................................
ERAGON – DVD
HELEN, MALÁ LIŠTIČKA – DVD
V PANSKÉM DOMĚ „LETNÍ“ OTEVÍRACÍ
DOBA .............................................................................
Od 2.5. do 30.9. má turistické infocentrum a výstavní
síň v Panském domě otevírací dobu denně od 9 do 12 a
od 13 do 17 hodin, včetně sobot a nedělí.
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2007

pátek 4.5. ................................................. ve 20.00 hod.

ROCKY BALBOA*

Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls oscarového scenáristy a režiséra Billa
Condona. Zachycuje trnitou cestu za slávou v podání
dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti,
které musely svému snu přinést, a hlavně je plný skvělé
hudby. Hrají: Jamie Foxx, Beyoncé Knowlesová, Jennifer Hudsonová. USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka
130 min.
pátek 18.5. ............................................... ve 20.00 hod.

BABEL*

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, MP, vstupné 49,- Kč, délka 102 min.

Další zdařilý snímek vzešlý z úspěšné spolupráce režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárrita a scenáristy Guillerma Arriagy (Amores Perros, 21 gramů). Stejně jako
v jejich předchozích společných projektech se i nyní
náhodně proplete několik zdánlivě nesouvisejících lidských osudů. Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchettová. USA,
MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 142 min.

pátek 11.5. ............................................... ve 20.00 hod.

Mimořádně
středa 23.5. .....................v 16.30 hod. a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

Sarah (výborná Kate Winsletová) je se svojí rolí předměstské paničky v domácnosti hrubě nespokojená. U
manžela pochopení nenajde, ale na pískovišti se spojenec najde – podobně postižený tatínek Brad. Za nový
vztah však oba tvrdě zaplatí v dramatickém ﬁnále. Film
byl natočen podle stejnojmenné knihy Toma Perrotty.
USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 137 min.

Oblíbená postava škodolibého smolaře pana Beana se
po deseti letech opět vrací na ﬁlmové plátno. Výlet do
USA nakonec úspěšně zvládl, a tak se tentokrát vydává
na prázdniny na Francouzskou riviéru. Cesta se nakonec změní v sérii zmatků, nehod a katastrof… Hrají:
Rowan Atkinson, Karel Roden. BRIT, MP, vstupné 22,Kč, délka 90 min.

JAKO MALÉ DĚTI

úterý 15.5. ............................................... ve 20.00 hod.

DREAMGIRLS*

PRÁZDNINY PANA BEANA*

pátek 25.5. ............................................... ve 20.00 hod.

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL*

Píšou se sedmdesátá léta minulého století a v Ugandě
vládne diktátor Idi Amin. Čerstvě vystudovaný skotský
lékař Nicholas Garrigan se právě tam vydává sbírat
zkušenosti. Díky náhodě se stane Aminovým osobním
lékařem. Zprvu je fascinován diktátorovou osobností,
avšak brzy poznává jeho pravou tvář... BRIT, MN 15,
vstupné 49,- Kč, délka 123 min.
úterý 29.5. ............................................... ve 20.00 hod.

TAXI 4*

Čtvrtá část automobilové ságy Luca Bessona Taxi.
Všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací - taxikář
Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Diefenthal

a konečně komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá
tentokrát mnohem významnější post než u předchozích
dílů. USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 91 min.
1.6. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

VRATNÉ LÁHVE

Dlouho očekávaný snímek otce a syna Svěrákových
přináší úsměvný příběh penzisty, který až na stará
kolena doopravdy poznává svět i svoji vlastní ženu.
Poctivý snímek plný laskavého (ale vkusného) humoru
diváky přesvědčí, že i stáří může být docela příjemná
záležitost.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN .................................
GOYOVY PŘÍZRAKY
ALPHA DOG
HORY MAJÍ OČI 2
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA

SPIDER – MAN 3
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

Židovský hřbitov v roce 1978
(foto Karel Plánka)
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 21. března 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 77

1. s c h v a l u j e

používání závěsného znaku při občanských obřadech místostarostou Ing. Josefem Baronem.

č. 78

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu s následným odprodejem pozemků p.č. 938 o
výměře 15 196 m2, p.č. 955 o výměře 856 m2, části pozemku p.č.
1017/9 o výměře cca 200 m2, p.č. 900/1 o výměře 497 m2, p.č. 912
o výměře 790 m2 a části pozemku p.č. 911/1 o výměře cca 6 385 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří,

2. p o v ě ř u j e

starostu města jednáním s výborem Českého zahrádkářského
svazu, základní organizace Kynšperk nad Ohří o výpovědi z nájmu ke dni 30. 9. 2008,

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) zveřejnit záměr pronájmu s následným odprodejem na úřední
desce města na dobu šesti měsíců, od 10. 4. 2007 do 10. 10.
2007 včetně. Nabídku zveřejnit i ve zpravodaji města, v tisku,
na webových stránkách, oslovit regionální realitní kanceláře a
kontaktovat potencionální zájemce a
b) na pokyn starosty města podat výpovědi z nájmu všem nájemcům na výše uvedených pozemcích v zákonem stanovené lhůtě
a nabídnout jim náhradní lokality ke zřízení zahrádek.

č. 79

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 k dohodě o přičlenění honebních pozemků a o výši
úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu myslivosti na pozemcích přičleněných k vlastním honitbám Lesů ČR
mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako vlastníkem honebních
pozemků, IČ: 00259454 a Lesy České republiky, s. p., Lesní
správa Kraslice, IČ: 42196451, DIČ: 228-42196451 s účinností od
1. 4. 2007, který je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.

č. 80

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 4. 2005 uzavřené mezi
Římskokatolickou farností Chlum Svaté Maří, nám. J. W. Goetha
1, 357 09 Habartov a Městským úřadem Kynšperk nad Ohří, J. A.
Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, který je přílohou
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

č. 81

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh tajemníka jmenovat vedoucí správního a sociálního odboru
paní Bc. Naďu Stařičnou,

2. j m e n u j e

Bc. Naďu Stařičnou vedoucí odboru správního a sociálního Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří dnem 1. 4. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

tajemníka provést jmenování výše uvedené do této funkce.

č. 82

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 14, 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 30. 6. 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. 83

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1134 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře 538 m2 žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 23. 3. 2007
do 6. 4. 2007 včetně.

č. 84

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 400/1 (zahrada) o výměře 69
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 23. 3. 2007
do 6. 4. 2007 včetně.

č. 86

1. b e r e n a v ě d o m í

žádosti zájemců o prodej části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha)
o výměře cca 1 100 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, kteří podali
žádost do posledního dne zveřejnění tj. do 16. 3. 2007,

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

že odstupuje od původního záměru prodat tuto část pozemku samostatně a nadále bude předmětná část pozemku součástí komplexního záměru plánované zástavby lokality okolí ulice Tyršova a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru seznámit žadatele s tímto stanoviskem.

č. 87

1. s c h v a l u j e

a) ukončení platnosti smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou
osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo:
IČ:
17/2002
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, Kynšperk
nad Ohří
63531062
se zpětnou účinností ke dni 31. 12. 2006
b) se zpětnou účinností od 1.1.2007 dodatek č. 1 smlouvy o vyu-
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žití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže
uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo:
IČ:
18/02
Mateřská škola Kynšperk, Školní 525, Kynšperk
nad Ohří
63531054
který je přílohou tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek č. 1 starostovi
města k podpisu v termínu do 30. 3. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 2. dubna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 88

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

Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2006.

č. 89

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

návrh na zhotovení projektových dokumentací, oprav a rekonstrukcí místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a
vodohospodářského majetku v roce 2007 a

2. s c h v a l u j e

realizaci akcí uvedených v přílohách číslo 1 až 3, které jsou přílohou tohoto usnesení, vždy dle pořadí až do vyčerpání vyčleněných
ﬁnančních prostředků a

3. u k l á d á

a) vedoucímu majetkového odboru organizačně zajistit realizaci
schválených akcí a
b) řediteli Technických služeb města Kynšperk nad Ohří, příspěvkové organizace, provedení akcí uvedených v příloze číslo 3
tohoto usnesení s tím, že městu vyfakturuje dodaný materiál a
dopravu štěrků.

č. 91

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu na rok
2007 Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.

č. 93

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města č. 69 ze dne 7. 3. 2007 takto: ve 3.
řádku se znění „prodej pozemku parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1
233 m2“ mění na znění „prodej části pozemku parc. č. 46 (zahrada)
o výměře cca 1 140 m2“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města žadateli.

č. 95

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 33 na Nám.
Míru s nájemci bytu na dobu 1 roku do 27. 4. 2008 a

2. u k l á d á

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

č. 96

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu jednoho garážového stání v garáži města
na pozemku p.č. 1621/20 v k.ú. Kynšperk nad Ohří na základě
smlouvy o nájmu uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
nájemcem dohodou ke 31. 3. 2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení rady města žadateli a předložit dohodu o ukončení nájmu starostovi k podpisu a
b) zveřejnit záměr pronájmu garážového stání na úřední desce
města od 3. 4. 2007 do 17. 4. 2007 s možností prodloužení
zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 97

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001014/001 mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874, Děčín,
která je přílohou č.1 tohoto usnesení a
b) uzavření dohody č. EP-12-0001014/001o udělení souhlasu a o
jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti, která je přílohou č.2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy a dohody.

č. 98

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost o koupi části pozemku p.č. 46 (zahrada) o výměře cca 93 m2
v k.ú. Dolní Pochlovice a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit žadatelům, aby si o prodej
pozemku požádali po zápisu nového vlastníka části pozemku p.č.
46 a pozemku p.č. 45 včetně objektu zvláštní školy do evidence
katastru nemovitostí.

č. 99

1. s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu na část pozemku p.č. 1366/1 uzavřenou s nájemkyní dohodou ke dni 30. 4. 2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit žadatelce rozhodnutí
rady města, uzavřít s ní dohodu o ukončení nájmu a zveřejnit
záměr pronájmu části pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce
města od 6. 4. 2007 do 20. 4. 2007 včetně.
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č. 100

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 610/2 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře 179 m2 žadatelce a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 6. 4. 2007
do 20. 4. 2007 včetně.

„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.“

č. 101

1. s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru v hodnotě do 1 500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří z kapitoly správa.

Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu
na Turnaj neregistrovaných,
který se bude konat 19. 5. v sobotu
Zápis v 9,00 hodin
Startovné 299,90 Kč
Na volejbalových kurtech v Kynšperku nad Ohří
Podmínky: nejméně 2 ženy ve družstvu, nejvíce 2 registrovaní hráči
Yveta Milfaitová, mobil: 606 938 021

Den dětí v lanovém světě
Při příležitosti oslav Dne dětí
připravuje naše skautské středisko Lípa akci,
která v Kynšperku nad Ohří nemá obdoby !!!
V lese nad ulicí U Pivovaru (nad novým sídlištěm) vybudujeme
LANOVÝ SVĚT.
2. června 2007
v sobotu od 9,00 do 17,00 hodin
Bližší informace na plakátech či na www.lipakynsperk.cz.
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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

