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Střípky z majetkového odboru
Po naší výzvě zájemcům o zhotovení rekonstrukce Školní ulice se přihlásily čtyři ﬁrmy, které se na
asfaltérské práce specializují. Radě města předložil majetkový odbor návrh na výběr zhotovitele.
Rada města provedla výběr dodavatele na rekonstrukci vodovodu v ulici Tyršova. Bude realizována
část od schodů do Knoﬂíkové ulice až k odbočce do ulice Boženy Němcové. Staveniště bylo předáno
dne 17.5. a dokončení stavby je naplánováno nejpozději do 15.7.2007. V této souvislosti žádáme občany
o shovívavost, jelikož dopravní obslužnost bude snížena. Bude vhodné, aby řidiči jezdící na Kolovou
nebo do Libavského Údolí používali hlavní trasy.
Pracovníci Technických služeb pokračují v opravách chodníků ve městě. V době vydání tohoto
čísla KZ by již měl být hotov chodník v Zahradní ulici. Další práce budou pokračovat na chodníku od
Středního odborného učiliště k mateřské škole ve Školní ulici.
Projektant správce vodárenského zařízení města dokončuje projekt na rekonstrukci kanalizace
v ulici J. A. Komenského a Mládeže. Součástí je i výstavba nové kanalizace v ulici Heydukova.S vlastníky nemovitostí, které budou napojeny, se uskutečnilo několik pracovních schůzek, aby se společně
dohodlo nejvýhodnější technické řešení. Paralelně s vyřizováním potřebného povolení bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele.
Ve čtvrtek dne 3. května 2007 se uskutečnil pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného
odpadu v souladu s ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 2/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Svoz odpadu opětovně zajistily oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová
a Technické služby p.o. města Kynšperk nad Ohří. Ke dni uzávěrky Kynšperského zpravodaje jsme
však od společnosti A.S.A.. neobdrželi podklady pro rekapitulaci veškerého sebraného odpadu, takže
s výsledkem sběru budete seznámeni v červencovém vydání. Na přiložené fotograﬁi vidíte pouze část
sebraných pneumatik (zřejmě každý občan města vlastní 2 automobily a nedělá nic jiného, než jezdí…)
a v příštím čísle se kromě jiného dozvíte, kolik nás jejich likvidace stála.
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Projektová dokumentace na vybudování veřejného osvětlení mezi Kynšperkem nad Ohří a Libocí
je projektantem dokončena. Majetkový odbor vyřizuje potřebné stavební povolení.
Taktéž se konečně podařilo dokončit projekt na rekonstrukci chodníků v ulici Jiřího z Poděbrad
(u pobočky České spořitelny) a zejména navržené dopravní řešení konečně úspěšně projednat s dopravním inspektorátem Policie ČR.
Stále čekáme na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o žádostech na dotace a příspěvky,
které se budou městům a obcím udělovat pro letošní rok. Máme opět několik žádostí podáno, tak snad
i letos uspějeme…
Pod rybníkem Sýkorák jsme připravili plochu, která by měla v budoucnu sloužit zahrádkářům
na jejich vyžití a rekreaci. Zatím je s touto plochou počítáno jako s jednou z náhrad pro zahrádkáře
z osady Třešňovka, která bude muset ustoupit rozvoji výstavby rodinných a bytových domů.
Nadále se nedaří dodavatelské ﬁrmě zajistit bezproblémový provoz nové kašny v parku u kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Při napuštění se zjistilo, že kašna opět propouští vodu a tedy není ji možné
převzít do užívání. Věříme, že do červnových oslav se dodavateli toto podaří a kašna již začne sloužit
svému účelu.
Delegace města ve složení pan Miroslav Volf, Ing. Pavel Růžička a Josef Špaček se na pozvání organizace Regionální management Bavorsko - Česko, sídlící v Arzbergu, zúčastnila dne 15.5.2007 setkání
zástupců měst a obcí ležících na řece Ohři a to jak na německé, tak na české straně. Na setkání byly
prezentovány záměry a snahy obcí ve vztahu ke zvýšení cestovního ruchu v tomto regionu, k propojení plánů na rozšíření vodácké turistiky na řece Ohři. Výrazně bylo slyšet i o našem městě. Při této
příležitosti bylo pro účastníky zorganizováno splutí části Ohře nad přehradní nádrží Skalka z města
Hohenbergu do Pomezí nad Ohří. Trasa vedla malebnou krajinou, místy, kde řeka Ohře tvoří státní
hranici mezi SRN a ČR. Uvažuje se o tom, že by Ohři mohli jezdit vodáci již cca 16 km z území SRN.
Vzhledem k tomu, že v SRN protéká řeka dvěma chráněnými krajinnými oblastmi, nebudou jednání
snadná. Na české straně by se dalo splouvat Ohři i přes město Cheb. Tedy vodáci by nemuseli začínat,
tak jako většina v současné době, už z Tršnice.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Město Kynšperk nad Ohří
nabízí developerům a realitním kancelářím
pronájem pozemků
s následným odprodejem o celkové výměře
cca 24 000 m2 v lokalitě Třešňovka
v k.ú. Kynšperk nad Ohří.
Jedná se o slunnou, jihozápadně orientovanou lokalitu ve středu Kynšperka nad Ohří s výhledem na historickou část města, vhodnou a územním plánem určenou na výstavbu rodinných
a bytových domů.
Informace na tel. 352 350 435, e-mailové adrese mo@kynsperk.cz, nebo na webových stránkách města www.kynsperk.cz
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Upozornění

Vzhledem k tomu, že stále dost nájemců nezaplatilo nájemné za rok 2007, opětovně zapomnětlivce upozorňujeme, že splatnost nájemného za pozemky pronajaté od
Města Kynšperk nad Ohří uplynula dne 31. 3. 2007. Proto ti, kteří doposud nezaplatili
nájemné, ať tak neprodleně učiní. Jinak může být nezaplacení nájemného bráno jako
důvod pro ukončení nájemního vztahu!!!

Majetkový odbor

Všem, kdo mají chuť podnikat v Kynšperku nad Ohří
a nemají vhodné prostory pro realizaci svých plánů,
nabízíme volné nebytové prostory !!!
Vhodné prostory pro kanceláře nebo pro obchodní činnost najdete v objektu bývalých jeslí v ulici
Mládeže čp. 384. Tento objekt si můžete pronajmout buď celý, nebo jednotlivá podlaží. Přízemí objektu
je vhodné pro obchod, nájemné je minimálně 600,- Kč/m2/rok. Za 400,- Kč/m2/rok můžete provozovat kanceláře v 1. patře budovy. Potřebujete výrobní prostory? Nabízíme vám přízemí objektu o výměře
328 m2 v Chebské ulici čp. 386, nájemné je stanoveno ve výši minimálně 600,- Kč/m2/rok.
A pokud vám stačí pro vaše záměry prostory o nižší výměře (cca 50 a 70 m2), třeba zrovna na vás čeká
prostor v suterénu objektu Domu s pečovatelskou službou čp. 501 v Zámečnické ulici, kde dříve bývala
lékařská ordinace. Nájemné v tomto případě nebylo stanoveno, jeho výše se bude odvíjet od způsobu
využití. Případné stavební úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Při procházce městem jste si možná všimli, že novinový stánek na náměstí 5. května již není v provozu a neslouží svému účelu. Třeba čeká právě na vás.
Stojí Vaše auto před domem a nemáte kam ho uklidit před deštěm a nenechavci? Nabízíme Vám do
pronájmu jedno garážové stání v garáži u Technických služeb.
Nabídka malometrážních bytů do nájmu:
- podkrovní byt č. 14 bez balkonu a byt v 1. patře č. 10 s balkonem (volný od 1. 8. 2007), výše nájemného min. 60,- Kč/m2, kauce ve výši 7.600,- Kč, nájemní smlouva na dobu určitou 2 roky případně 1 rok,
zájemce doloží potvrzení o výši příjmu za období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy .
Nabídka bytů ke koupi ve veřejné soutěži:
Zájemce o koupi bytů upozorňujeme, že v tomto kole veřejné soutěže je mj. nabízen jeden byt bez
nájemníka, a to v ulici M.J. Husa 71/2 o velikosti 1+2.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Ilona Klučková,
referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje

Autorizovaný inspektor
Novinkou v novém stavebním zákonu č. 183/2006 Sb. je zavedení institutu autorizovaného inspektora a možnosti použití jeho služeb ve zkráceném stavebním řízení – viz § 117 SZ. Jedná se o pokus privatizace stavebního
rozhodování, nebo-li přenesení některých odborných úkonů spojených s povolováním staveb, které byly doposud
výhradně vykonávány státní správou na odborně kvaliﬁkované osoby, splňující požadavky a podmínky pro výkon
této profese (vyhl.č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech).Tuto činnost mohou vykonávat osoby s vysokoškolským vzděláním v oboru architektonickém a stavebně-inženýrském, s dlouholetou praxí v projektování – viz
výše uvedená vyhláška.
Pokud stavebník na základě uzavřené smlouvy s autorizovaným inspektorem využije jeho služeb pro zajištění
zkráceného stavebního řízení, stavbu pouze oznámí stavebnímu úřadu a doloží příslušnými doklady, ověřenými
autorizovaným inspektorem.
Výkon této činnosti není náhradou obstaravatelské činnosti pro stavebníka, ale je náhradou činnosti stavebního
úřadu, to je ověřování úplnosti, správnosti a proveditelnosti dokumentace ke stavebnímu řízení , souladu s podmínkami územního rozhodnutí a na tomto základě vydává certiﬁkát opravňující stavebníka k provedení stavby.
Součástí certiﬁkátu je i návrh kontrolních prohlídek stavby, dále jsou připojena závazná stanoviska dotčených
orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Jelikož do kompetence autorizovaného inspektora nespadá vydávání rozhodnutí o námitkách osob, které by jinak mohly být účastníky řízení nebo o výhradách
dotčených orgánů, postoupí věc k rozhodnutí o námitkách místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu.
Odpovědnost autorizovaných inspektorů je speciﬁcká, samostatná a nezávislá. Nenahrazuje odpovědnost
stavebníka, projektanta ani zhotovitele stavby.
Stavební úřad má při využití zkráceného stavebního řízení svou působnost omezenou na případy, kdy se autorizovanému inspektorovi nepodařilo odstranit rozpory mezi osobami, které by byly účastníky stavebního řízení.
Kontrolní činnost stavebního úřadu je zaměřena až na provádění stavby, prováděním kontrolních prohlídek.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

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.
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Oslavy osvobození
Dne 6. 5. 2007 byl při příležitosti oslav osvobození
odhalen v nově zrekonstruovaném parku pomník vojákům 16. pěšího pluku 1. pěší divize armády Spojených
států amerických, který v závěru II. světové války osvobodil naše město.

Oslav osvobození se zúčastnili příslušníci Českého svazu bojovníků za svobodu, dále zástupce vedoucího
mise velvyslanectví Spojených států amerických pan Cameron Munter a mjr. Craig Normand.
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Oslavy zpestřilo vystoupení Kynšperských mažoretek, městské dechové hudby a přehlídka vojenské techniky
US Army club Sokolov.
(Joyce)

Otevírání cyklotrasy

V sobotu 28.4. po 15,00 hodině starosta města René Bolvari odstartoval peloton 40 cyklistů, kteří absolvovali cca 15 km z loni otevřené cyklotrasy. Po sportovně-turistickém výkonu na ně čekalo malé občerstvení
v restauraci Koruna a večer jim zahrála živá hudba.

Z MĚSTA

strana 8

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

Z MĚSTA

strana 9

Malá změna v otevírací době židovského hřbitova

Otevírací doba kynšperského židovského hřbitova se mění s okamžitou platností a to tak, že v turistické
sezóně, tedy nyní, bude otevřeno každý den od 13 do 17 hodin, kromě soboty. Tuto změnu činíme na základě
židovských pohřebních zvyklostí.
Za MKS Hana Bašková

5. díl nové soutěže

Šumné město Kynšperk nad Ohří

Úkoly, které se opakují s každým číslem, jen puntíky jsou jiné:
1. vystřihněte a pečlivě uschovejte puzzle 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…)
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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Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov

Mezinárodní den dětí oslavte s námi
dne 1. 6. 2007 se koná Přehlídka zájmové činnosti
Dopoledne bude probíhat školní olympiáda:

kopaná, volejbal, ﬂoorbal, basketbal, vybíjená, atletika aj.
(každá třída si utvoří družstva, která budou sbírat body v různých disciplínách)

Odpoledne od 16.00 hodin se za budovou školy představí zájmové kroužky:

Mažoretky (skupiny I., II., III. a IV.), Pom – pons, orientální tanec, aerobik, gymnastika a sebeobrana.
Prezentovat se budou zájmové kroužky: aranžování, mladý reportér, keramický a výtvarný, letecký, modelář
a vaření a pečení.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu, hudby, tance, zábavy a umění na oslavy, které pro vás připravili
učitelé, žáci a vedoucí zájmových kroužků.
(V případě nepříznivého počasí proběhne akce další následující den Po-Pá).

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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Výlet s družinou

Krásný slunečný den nás doprovázel na sobotním výletu 21.4.2007, který pro nás připravila paní Hanka Soukupová, vychovatelka Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Děti na vlastní oči viděly neuvěřitelné věci.
První zastávkou bylo muzeum techniky a řemesel v Kolovči, kde jsme viděli např. „Mlýn na báby“. Již od
nepaměti se lidstvo pokoušelo najít zázračný prostředek, který by umožnil omládnout. To, co se nepodařilo celá
staletí, se poprvé na světě událo v malebném městečku Koloveč. Roku 1862 jistý občan Kajetán Matěj Černý
sestrojil k navrácení mládí mlýn na parní i větrný pohon, který staré přemele, strukturálně rozloží a zpět sestaví
na mladé. Za krátkou dobu snad nebyl nikdo, kdo by neslyšel o zázračném mlýnu na staré báby. Tato pověst nás
všechny samozřejmě nadchla, ale bohužel tento mlýn už není v provozu. Škoda!
Navštívili jsme i zámek Březnice a kluci uvítali návštěvu muzea Aerovek v Rožmitále pod Třemšínem, kde nás
oslnily nablýskané aerovky. Slunečný den jsme zakončili procházkou na vrch Třemšín, kde
se nachází rozhledna v nadmořské výšce 827 m. Unaveni,
ale spokojeni jsme nasedli do
autobusu na zpáteční cestu.
Paní Nekvapilová s Fandou
pro nás opět připravila kvíz.
A každý výletník si odnesl
věcný dárek. Moc paní Nekvapilové děkujeme a samozřejmě
také ﬁrmě Autobusy Liška za
bezpečnou jízdu a Hance, která
pro nás tento výlet připravila.
Joyce

Dopravní soutěž

Dne 3. května se žáci naší Základní školy zúčastnili „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v DDM Sokolov
na dopravním hřišti. Soutěžila čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích. I. kat. ve složení Martin Najman,
Jakub Švéda, Nikola Viteková, Kristýna Hašková a II. kat. Tomáš Řezáč, František Libenský, Petra Kunešová
a Astrid Krejčí absolvovali tyto disciplíny. Test z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, jízdu podle
pravidel silničního provozu na MHD
a první pomoc. Slunečné počasí nás provázelo celou soutěží. Chtěla bych žákům
poděkovat za vzornou reprezentaci naší
školy.
V týdnu od 23.4. do 27.4. probíhal
na Základní škole „Týden bezpečnosti“.
Žáci I. stupně se zúčastnili besedy se členy
Policie České republiky, obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří. S policií Sokolov
absolvovali Ajaxův zápisník a kynšperští
hasiči předvedli svou techniku na akci
zvané „Den bez úrazu“. Cílem této akce
je prevence dětských úrazů tzn. výrazně
snížit počet a závažnost dětských úrazů.
(Joyce)
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Plán akcí DDM – SVČ
Základní škola Kynšperk nad Ohří - Kdo si hraje, nezlobí
1. 6. 2007
6. 6. 2007
14. 6. 2007
17. 6. 2007
21. 6. 2007
24. 6. 2007

Přehlídka zájmové činnosti k Mezinárodnímu dni dětí od 16. 00 za školou
Prezentace zájmových kroužků (informace a organizační věci jsou k dispozici ve vývěsní skříňce
u hřiště a ve městě).
Turnaj ve volejbale
(od 14 hodin, do 5. 6. se družstva přihlásí v DDM – SVČ).
Turnaj v nohejbale
(1. stupeň od 12. 30 hodin a 2. stupeň od 14. 00 hodin).
Výlet do Karlových Varů
(Mattoni Cup) Zájemci se přihlásí v DDM – SVČ.
Hurá na prázdniny
(Opékání buřtů, sraz v 15.00 hod u školy, buřty, pití a dobrou náladu s sebou).
Za vysvědčení do kina?
Chcete se s námi podívat do multikina Cine Star v Plzni? Pokud ano, informace a přihlášky
v DDM – SVČ (do 15. 6. 2007).
Jana Tomsová

Majorettes ZŠ Kynšperk nad Ohří

Majorettes ZŠ Kynšperk nad Ohří se kvaliﬁkovaly 8.5.2007 ve Stochově do ﬁnále Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu sóloformací „IMA“:
BATON–MINI–JUN

mistryně kola:

B.Kavanová, L.Nováková, L.Kubisová, A.Svobodová,
J.Röslerová, O.Hlebová, P.Režová
PPOM–POM–SOLO
1.vicemistryně kola: M.Hollá
BATON–SOLO–JUN
2.vicemistryně kola: O.Hlebová
BATON–DUO–JUN
2.vicemistryně kola: I.Röslerová, A.Svobodová
BATON–SOLO–SEN
2.vicemistryně kola: Š.Pencová
BATON–DUO–JUN
L.Kubisová, L.Nováková
BATON–SOLO–JUN
B.Kavanová
Pěknou sestavu, i když zatím bez postupu, ale s vysokým hodnocením, předvedly:
BATON–MINI–SEN
2.vicemistryně kola: Š.Pencová, M.Rečníková, M.Hollá, L.Hanzlíčková, L.Heroutová,
J.Vaňková
Formace trénují pod vedením Mgr.J.Danešové. Přejeme všem hodně štěstí do ﬁnálových bojů.

Šárka
Pencová
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Šachový oddíl

Vítězstvím v posledním kole Krajské soutěže 1. nad šachovým klubem Tietz „C“ z K.Varů, ukončilo družstvo
šachového oddílu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří úspěšně soutěžní ročník 2006/2007.
Od začátku se družstvo usadilo na čele tabulky a bez větších komplikací postoupilo do Krajského přeboru.
S poměrně úzkým kádrem se dá těžko hrát, proto velký podíl na postupu mají i hostující hráči z Loko Cheb a B.
Habartov.
Dařilo se i v hodnocení jednotlivců. Přední místa na svých šachovnicích obsadili Folta Václav, Folta Jaroslav,
Jungwirth Jindřich, Cibulka Václav, Kuželka Václav.

Konečná tabulka Krajské soutěže 1. 2006/2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oddíl
TJ Slavoj Kynšperk
TJ Tašovice
ŠK M.Lázně
ŠK K.Vary „B“
B. Chemacryl Sok. „C“
B. Habartov „B“
Šachklub Tietz „C“
ŠK Global Sokolov „B“
TJ Ostrov „B“
ŠK K.Vary „C“
ŠK Caissa N.Role

Body
25
22
16
15
14
13
13
11
10
10
7

Skóre
58
51
42
42.5
41
40
35
37
33.5
27.5
32.5

Kynšperští maratónští běžci

Jaroslav Nový letos běžel maraton po čtvrté 42,195 km uběhl za 03:05 hod.
Radek Oračko uběhl stejnou trať za 03:28 hod.

Arnošt Kaigl
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Provozní řád hřiště a provoz DDM - SVČ

Hřiště je pro školu a veřejnost. Uživatelé hřiště jsou povinni se držet pokynů ředitele školy, správce hřiště,
učitelů a ustanovení tohoto řádu.

Provozní doba:

Letní provoz
duben - říjen:
8:00 – 19:00 hod.
Hřiště je otevřeno v případě dobrého počasí, musí být suchý povrch. Za nepříznivého počasí operativně
stanoví provozní dobu správce hřiště nebo ředitel školy.

Časový rozvrh hřiště:

Všední dny:
8:00 – 15:00
výuka školy, školní družina, sportovní hry
15:00 – 19:00
organizované sportovní aktivity pro děti a mládež, volné sporty pro veřejnost
Víkendy a dny školního volna:
9:00 – 19:00
děti, mládež a veřejnost
Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, ředitele školy, či pedagogů školy,
kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení hřiště nebo při nevhodném chování uživatele z areálu hřiště
vykázat.
Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.

V areálu hřiště je zakázáno:

kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
vstupovat v kopačkách se špunty na umělé povrchy
ničit zařízení hřiště včetně oplocení
vjíždět na kole a koloběžce, u kolečkových bruslí a skateboardu vjíždět mimo plochy k tomu určené
provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů
vodit a venčit psy, nosit skleněné láhve
znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

Hřiště je ve volném čase přednostně využíváno dětmi a mládeží.
Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí.
Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Úmyslně způsobené
škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.
Škola ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru školního hřiště, ani za
případné újmy na zdraví. Správou hřiště jsou pověřeni: Jan Hruška a Karel Všetečka
DDM – SVČ (Středisko volného času) je otevřeno denně od 11.30 do 19.00 hodin.
Ve středisku lze využít internetové učebny vybavené počítači a playstationy, která je určena pro žáky Základní
školy a mládež. Dále vám středisko nabízí hernu s vybavením(3x kulečník, 3x fotbálek, 1x biliár a 1x airhockey)
a konferenční místnost na různé besedy a sledování televize.
V době od 11.30 do 15.00 jsou vedením střediska pověřeni Jana Tomsová a Michal Maštera
od 15.00 do 19.00 Jan Hruška a Karel Všetečka
Provozní řády jsou vyvěšeny ve středisku a na vývěsce u hřiště.

Statistika „Návštěvnost DDM – SVČ“
Celkový počet: 12 701 návštěvníků od 19. března do 14. května 2007
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Škola nabízí služby psychologa

Základní škola nabízí od května 2007 pomoc psychologa PhDr. Bauera zákonným zástupcům a pedagogům
se žáky ZŠ a dětem využívajícím DDM–SVČ, které mají problémy s komunikací, šikanou, týráním apod.

Konzultační dny a hodiny:

Neděle
3.6.2007 10.00 – 13.00 hodin
Neděle
17.6.2007 10.00 – 13.00 hodin
Pátek 22.6.2007 8.00 – 13.30 hodin
Služba je bezplatná!

Vážení zákonní zástupci,
máte-li zájem využít nabízenou
službu, kontaktujte prosím sekretariát nebo zástupce ředitele školy
na tel. č. 352 683 135.
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Úspěšné akce Základní umělecké školy

Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Literárně dramatický obor

Mládežnický
dechový
orchestr se již podruhé zúčastnil
soustředění a koncertů, tentokráte
s dalšími třemi orchestry - ze ZUŠ
Sokolov, ZUŠ Žlutice a ze SRN.
Soustředění proběhlo v Pšově
a koncerty v Sokolově a ve Žluticích. Orchestr ještě do konce školního roku čeká koncertování na
„Festivalu Žlutice 2007“ a týden
na „Mezinárodním dni hudby“
v Itálii. Přejeme hodně úspěchů.

Nejstarší žáci LDO si připravili divadelní představení „Vysílá televize O3“, které zahráli hned dvakrát.
Jednou pro žáky Základní školy a podruhé pro veřejnost. Moc se jim to povedlo.

Náborový koncert

Náborový koncert pro předškolní žáky a jejich
rodiče se opravdu vydařil. Program si vytvořili se
svými učiteli a ještě jim přišli zahrát a předvést své
nástroje starší spolužáci.
Závěrečný koncert i koncert absolventů jsou
vždy dva nejnáročnější, protože na nich mladí
muzikanti předvedou to, co se naučili za školní rok
a nebo za I. a II. stupeň studia v naší škole. V letošním školním roce v ZUŠ absolvovali I. stupeň výuky
19 žáků a II. stupeň 5 žáků.
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Maminkám v Tuřanech

Maminkám k jejich svátku v obci Tuřany
naši žáci pod vedením svých učitelů připravili
velmi hezké hudební odpoledne.

Z. Karbulová, ředitelka ZUŠ

Domov důchodců navštívili
žáci ZUŠ Kynšperk nad Ohří
se svým hudebně dramatickým
vystoupením. Věříme, že tím
potěšili všechny přítomné.

Teď koukněte se všichni sem, na konci června pojďte ven.
Z devítek Vás všichni zvou, na jejich velkolepou show.
Za školou se nám to koná, 28. června od desáté nula nula.
Těšíme se na vás ﬆále, budeme mít královnu i krále.
Program je velký a široký, poﬆaráno bude i o děti.
Deváťákům končí pré, budou mít závěrečné deﬁlé.
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Šátková metropole v Praze

Letošní rok je pro skauty ve znamení oslav. Letos je to totiž již 100 let, kdy se konal první skautský
tábor Roberta Baden –Powella a kdy vznikl skauting. Na počest tohoto velkého výročí se celý rok konají
různé akce k příležitosti oslav těchto kulatin.
20. - 22.4. se v Praze konala největší z nich, Praha se na víkend stala šátkovou metropolí všech
skautů. Protože byla možnost přihlásit se jako organizátoři, naši roveři toho využili a 5 z nich jelo do
Prahy pomáhat. Pak se od nás vydala ještě osmnáctičlenná výprava, která měla zástupce ze všech věkových kategorií.
Abychom se v Praze všichni poznali a především k příležitosti tak velkého výročí, byl vyroben speciální skautský šátek, který nosili v Praze všichni skauti. Také vyšlo speciální narozeninové číslo skautského časopisu. Mimo hlavní program, který se konal v sobotu odpoledne na Staroměstském náměstí,
nám bylo umožněno navštívit spoustu historických památek a zajímavostí Prahy a další programy připravené organizátory akce. Každý si tedy mohl vybrat to, co se mu zamlouvalo nejvíce.
My jsme již v pátek navštívili krásné představení Křižíkovy fontány, v sobotu dopoledne jsme byli
v ZOO, kterou jsme ale nestihli projít celou, abychom stihli hlavní oslavy. Na Staroměstském náměstí
zahajovali velké oslavy náčelníci našeho skautingu. Program byl rozdělen podle jednotlivých světadílů.
Ve velkých stanech byl podle světadílů prezentován program oddílů, které si adoptovaly nějakou zemi,
kde „žije“ skauting. Program byl připraven jak pro veřejnost, tak také pro skauty, kterých bylo tisíce po
celé Praze. Mohli jste zde ochutnat například nějakou specialitu, zahrát si nějakou hru, vyrobit si něco
na památku, poznat blíže jednotlivé země… Program byl pestrý a každý si tu něco našel. Na pódiu
vystoupily taneční, ale i hudební skupiny z různých zemí, ale hlavně naše oslavy stého výročí podpořili
i zástupci z ostatních zemí skautingu. Mimo jiné nás navštívil i člen Poslanecké sněmovny Tomáš Kvapil
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a také jsme dostali pozdrav od primátora Prahy,
Pavla Béma. Oba jsou také skauti.
Vedle podia se během oslav skládal postupně
největší skautský šátek na světě. Šátek byl složen
z více než 200 šátků. Šátky přinášely oddíly za
každou zemi skautingu, kterou si adoptovaly. Vyšel
z toho opravdu krásný a velký šátek, pod kterým
jsme vyfotili naši výpravu.
Také jsme navštívili Petřín, jenž byl ovázán
velkým skautským šátkem, který na něj pověsili
horolezci. Byli jsme i v zrcadlovém bludišti, kde
jsme se sobě navzájem zasmáli.
V neděli jsme navštívili Národní muzeum, kde
jsme viděli Věstonickou Venuši a expozici lovců
mamutů. Také jsme se byli podívat v botanické
zahradě na spoustu krásných a různobarevných
motýlů. Pak už byl čas pomalu zabalit a vyrazit směr
domov. Nikomu se moc nechtělo, ale odjížděli jsme
všichni plni dojmů a zážitků. Nic podobného už
nejspíš nikdo z nás nezažije. Další stovka je až za
dlouho, takže přejeme skautingu do dalších let jen
to nejlepší.
Chechty

SKAUTI

strana 20

11. – 13.5. proběhla
v Horním Slavkově generální
zkouška na krajské kolo Svojsíkova závodu. Tentokrát probíhaly závody jinak, než jak
jsme byli doposud zvyklí, ale
podle nových pravidel, podle
nichž vypadá závod úplně
jinak. Závody jsou postaveny
především na spolupráci družiny a na tom, jak je družina
schopná obstát v reálných situacích života. Závody jsou rozděleny do několika modulů,
v modulu závod spolupracuje
celá družina a nejvíce se blíží
starým pravidlům, v modulu
brány ukáže své schopnosti
jednotlivec, družina může
vybrat toho, komu jde daný
úkol nejlépe a v modulu táboření může družina předvést
své dovednosti při rozdělávání
ohně, vaření, přespání.
V sobotu dopoledne proběhl slavnostní nástup a po
něm se jednotlivé hlídky připravovaly na samotný závod.
Všichni tentokrát vybíhali
společně. Na první stanoviště
museli běžet podle toho, jaké
si vylosovali roční období, ale
pak už záleželo na nich, jakou
si zvolí trasu a na jaké další
stanoviště poběží. Otevřená
trať byla další změnou oproti
jiným závodům.
Družiny plnily úkoly
z první pomoci, ekologie, kde
vyráběly cedule, jak se chovat
v lese, třídily odpad.Vyzkoušely si, jak jsou všímavé, jak
umí v družině spolupracovat
a jak umí vyhledávat různé
informace. Z táboření měly

Buď připraven!
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družiny za úkol uvařit si oběd ze surovin, které dostaly. K tomu také patřilo zabezpečení ohniště, rozdělání ohně, samotné vaření a úklid po sobě. Ne každý se ovšem k vaření dostal, protože ne každý místo
k vaření našel nebo to někdo nestihl. V branách si vyzkoušeli slaňování, plavbu lodí, šifrování. Družiny
měly také za úkol zapisovat si zážitky celý den do deníčku, který večer odevzdaly.
To byla ale pouze první část závodu, která pro všechny končila ve tři hodiny tím, že odevzdali na
stanovišti průvodku a dozvěděli se, že si musí v táboře zabalit všechny věci a že půjdou na místo, podle
dalších instrukcí. Pro všechny to bylo asi velké překvapení, když zjistili, že ještě někam půjdou, navíc se
všemi věcmi, už tak toho někteří měli dost. Když měli sbaleno, dostali azimut a další informace o tom,
kam půjdou, podle azimutu si měli do mapy zakreslit místo určení, které bylo v Lokti. My rozhodčí
jsme se do Lokte přepravili většinou auty a netrpělivě jsme vyhlíželi první družinu. První přišla hlídka
z Horního Slavkova. Každou hlídku jsme do posledních metrů povzbuzovali a každá si zasloužila
potlesk. Všichni se vrátili vyčerpaní, ale spokojení, že to zvládli a že jsou na místě, přeci jenom to byla
náročná cesta, někdy i s řadou komplikací. Měla jsem velkou radost, když se vrátily naše holky, protože
přeci jenom patřily mezi nejmladší a taky bloudily. Nebýt loketských skautů, asi jsme je jeli hledat. Moc
jim děkuji. Na holky jsem moc pyšná, protože překonaly samy sebe a dokázaly, co v nich je.
V neděli bylo slavnostní vyhlášení výsledků. Naši kluci skončili druzí, jsou šikovní, tak snad se
to povede i v krajském kole a s holkami se zlepšíme, protože teď skončily poslední. Ale i tak hodnotím závody velmi kladně, protože jsme všichni získali mnoho cenných zkušeností, zážitků a někteří
překonali své netušené možnosti. Všem moc děkuji a těším se na krajské kolo, které je za 14 dní
v Habartově.
Chechty

Den dětí 2007

Při příležitosti oslav Dne dětí připravuje naše skautské
středisko Lípa akci, která v Kynšperku nemá obdoby!!! V lese
nad ulicí U Pivovaru (nad novým sídlištěm) vybudujeme
LANOVÝ SVĚT. Jedná se o lanové překážky, na kterých si každé dítě může vyzkoušet svou mrštnost, hbitost
a na těch vysokých i svou odvahu.
Abychom děti mohli pustit na lanové překážky, musí mít dlouhé nohavice, pevné boty a dlouhé vlasy
svázané do culíku. Také prstýnky a řetízky ať nechají doma.
Bezpečnost budeme zajišťovat profesionálním horolezeckým vybavením. Toto vybavení
je spolehlivé, avšak při takovýchto akcích se
opotřebovává. Abychom byli schopni tyto akce
organizovat i v budoucnu, donutily nás ﬁnanční
důvody k vybírání vstupného. To bude činit
20,- Kč za dítě. Za celý den zábavy, dobrodružství, zážitků a nových kamarádů. To snad není
příliš...
Akce se uskuteční 2. června 2007 v sobotu
od 9,00 do 17,00 hodin v lese nad novým sídlištěm.
Bližší informace naleznete na plakátech či
na našem webu www.lipakynsperk.wz.cz.
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Bylo...

Baby club

Baby club připravil při svátku stavění májky a pálení čarodějnic dětský koutek na hřišti u lávky.
Květinové odpoledne na hřišti za internátem SOŠ.

...Bude

Chystáme poslední organizovanou akci pro veřejnost (maminky na mateřské dovolené s dětmi předškolního
věku) před prázdninovými měsíci. Kdy a kde sledujte na vylepovacích plochách a ve vývěsní skřínce na parkovišti
u kostela vedle zeleniny. Určitě to ale bude koňské odpoledne.
Kateřina Štochlová

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

~ RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč – sleva
~ RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 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
~ Byt v podíl. vlast. v Karlových Varech – Rybáře 1+2 za 750 000 Kč
~ Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 660 000 Kč a 1+2 za 600 000 Kč
~ Prodej D.B.1 + 4 (98m2) v Chodově s možností čerp. hypotéky za 1 050 000 Kč
~ Byt v Karlových Varech – Rybáře 1 + 4 po rekonstrukci za 1 700 000 Kč
~ Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3 z nové výstavby
v Nerudově ulici za 595 000 Kč
~ Pronajmu nebytové prostory v objektu Skleníku u Koupaliště 400 m2 v Chodově
~ V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
~ Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

www.dominochodov.cz

DOMINO realitní kancelář
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Pálení čarodějnic

Probíhalo na několika místech ve městě. Každý si mohl
vybrat, kde ten večer stráví a nebo mohl podstoupit „čarodějnické putování“ po jednotlivých lokalitách.
Za hasičárnou Město Kynšperk nad Ohří nabídlo živou
hudbu a zajištění občerstvovacích stánků. -->>
<<-- V kempu pod
mostem „chlapi
sobě“ postavili
nejhezčí a největší
vatru.

Hřiště u lávky
poskytlo vyžití pro
naše děti. -->>
(kat)

Za jasného slunečného pondělí 30. 4. proběhlo na fotbalovém hřišti pálení čarodějnic spojené se sportovním odpolednem pro děti. Začátek byl stanoven na 16 hodin, kdy se začali scházet první rodiče se svými ratolestmi, aby si zasoutěžili v připravených disciplínách, jako např. hodu na plechovky, kopu na branku s pomyslným brankářem, házení míčků
do úst dřevěného panáka, prolézání hadem, ježdění na skluzavce a další. Toto zápolení bylo zpříjemněno reprodukovanou hudbou, která hrála k poslechu i tanci. Součastně s probíhajícím sportovním zápolením byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku čarodějnice. Tato byla vyhlášena asi kolem 18. hodiny za velkého povzbuzování všech přítomných a skvělého
moderování Jany Tomsové. Vyhodnoceny byly všechny masky a děti byly odměněny sladkostmi.
Přesně v 19 hodin byl zapálen oheň a reprodukovaná hudba byla vyměněna za zpěv při kytaře. Všichni jsme se
skvěle bavili až do půlnoci, kdy jsme se rozloučili a poděkovali si navzájem za příjemně strávený večer.
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Janě Tomsové, paní Kateřině Štochlové, panu Josefu Gregorovi za pomoc při
přípravě sportovního odpoledne a fotbalistům TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří za přípravu a postavení májky. Zvláštní
poděkování patří panu Pavlu Režovi za hudební produkci.
Ing. Tomáš Svoboda
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Zlatá udice

Dne 12. 5. 2007 se konaly závody „Zlatá udice“ místní kolo, pořádané MO ČRS Kynšperk nad Ohří. Zde
žáci ZŠ Kynšperk nad Ohří a ZŠ Habartov bojovali mezi
sebou o nominaci do okresního kola a tím zúročili tak
svůj um, který získávali od září letošního školního roku.
Ráno v 7:00 se začalo losovat místo k rybolovu. Přihlášených dětí včetně Habartova bylo celkem 22, z toho
1 žákyně, 4 dorostenci a 17 žáků. Ihned po vylosování
míst se děti přesunuly na svá místa na koupališti v Habartově, kde chytaly ryby jen dvě hodiny, kvůli nepříznivému počasí. Po ukončeném rybolovu se házely zátěžové
disciplíny z rybolovné techniky:
a) hod zátěží do dálky,
b) skische a
c) aremberg (plachta).
Po odházení těchto disciplín se zimou zkřehlí závodníci přesunuli do Hornického domu v Habartově, kde
byla připravena další čtyři pracoviště. Zde žáci rozpoznávali rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě nebo kolem ní
a ryby z barevných fotograﬁí. Dále se zde psaly znalostní
testy z rybářského zákona a jednotného rybářského řádu
platného pro rok 2007. Zde byla i organizovaná svačinka,
která přišla všem vhod.
Ve 14:30 bylo vyhlášení výsledků jednotlivců a stanovení nominace do Okresního kola Zlaté udice, které se bude
konat dne 19. 5. 2007 v Sokolově. Podle dosažených výsledků byly rozděleny ceny v jednotlivých kategoriích.

Nominovaní na Okresní kolo „Zlatá udice“ 19. 5. 2007
v Sokolově:

1.
Nejedlá Nikola
Kynšperk nad Ohří dorostenec
2.
Sochorová Štěpánka Habartov žákyně
3.
Nejedlý Filip
Kynšperk nad Ohří žák
4.
Sochor Matěj
Habartov žák
5.
Sochor Daniel
Habartov žák
6.
Jurygáček Vladimír Kynšperk nad Ohří žák
V 15:00 bylo ukončeno místní kolo „Zlaté udice“ v Habartově a závodníci odcházeli domů s pocitem zúročení dosavadní práce za uplynulé
období příprav na tyto závody.

Pozvánka na 3. ročník
Rodinných rybářských závodů

Ing. Josef Baron,
vedoucí rybářského kroužku

V sobotu 9. června od 8,00 hod, sraz v 7,30 hod.
Na chovném rybníku v Pochlovicích pod Domovem důchodců.
Tým tvoří 1 dospělý a 1 dítě, startovné 100,-Kč za tým.
Informace a přihlášky v restauraci Bílá Labuť nebo na tel.č. 603 524 597 pan Svoboda do 7. června.
Pořádá MO ČSSD a MO ČRS v Kynšperku nad Ohří
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Havelkův bič

Dne 26. 4. 2007 se konaly prestižní rybářské závody v lovu ryb udicí na plavanou v Plzni na Borské
údolní nádrži. Zúčastnilo se celkem 36 závodníků, kteří byli složeni z 15 dospělých a 21 dětí. Zde si mohly
proti dospělým rybářům porovnat své rybářské schopnosti děti, které během roku vstřebávají v rybářských
kroužcích. Všichni soutěžící jsou tzv. mistři v lovu ryb udicí na plavanou. ZŠ Kynšperk nad Ohří a MO ČRS
Kynšperk nad Ohří reprezentovalo
družstvo ve složení ing. Josef Baron,
Nikola Nejedlá a Vladimír Jurygáček.
Byl to opravdu těžký závod, protože
se počítaly pouze ryby, které se dají
chytnout jen u dna. Zejména se jednalo o cejna velkého, plotici obecnou
a kapra obecného. Všudypřítomná
ouklej obecná, která se bezhlavě
vrhala na vše, co spadlo do vody,
včetně naší nástrahy, se do bodování
nepočítala.
Umístění našeho družstva:
Nikola Nejedlá odsadila 35. místo,
Vladimír Jurygáček byl 34. a ing. Baron skončil na 23. místě.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Krajský přebor mládeže a juniorů v RT

Dne 15.4.2007 se v Plzni na střeleckém stadionu v Lobzích konal krajský přebor mládeže a juniorů v rybolovné technice. Členové z kroužku MO Kynšperk nad Ohří, reprezentující ZŠ Kynšperk nad Ohří, si vedli ve všech
disciplínách na dobré úrovni. Družstvo bylo čtyřčlenné, a to: Filip a Nikola Nejedlých, Vladimír Jurygáček a Jakub
Jeřábek. Všichni čtyři závodili v pětiboji, včetně muškařských disciplín. V kategorii dorostu se umístila Nikola
Nejedlá na 4. místě ze šesti přihlášených. V kategorii starších žáků obsadil Vladimír Jurygáček šesté místo, Filip
Nejedlý osmé místo a Jakub Jeřábek byl devátý ze čtrnácti přihlášených. Tento přebor mládeže se uskutečňuje
před soutěžemi Zlatá udice, aby si děti
porovnaly své možnosti a schopnosti
pro nadcházející soutěžní období.
Závody se našim reprezentantům
povedly, protože jsme v družstvech
ze sedmi přihlášených skončili jako
čtvrtí.
Tímto závodem se Vladimír Jurygáček a Nikola Nejedlá nominovali
na Mistrovství České republiky žáků
a juniorů v RT, které bude ve dnech 9.
– 10.6.2007 ve Volarech.
Za dosažené výsledky členům
družstva děkuji.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Hudební hostina v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Ne jinak, než hudební hostinou lze nazvat Májový koncert, který se konal 12. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sopranistka Mgr. Hana Škvařilová, varhaník MUDr. Jan Škvařil a houslista Petr
Havlín nabídli posluchačům pestré menu složené z několika hudebních slohů od baroka po 20. století
a to v pětihvězdičkové kvalitě. Více než padesát hostů si jednotlivé chody náležitě vychutnalo a nechalo
si naplnit duši skutečnými lahůdkami.
Dodatečně předkládáme proﬁly všech tří účinkujících:
Hana Škvařilová, nar. 1973 jako Hana Kubátová.
Absolvovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové.
V rámci specializace hudební výchova se věnovala sborovému a sólovému zpěvu. Ve studiu operního zpěvu pak
pokračovala na pražské konzervatoři, kde absolvovala
ve třídě prof. Jarmily Krásové. Opakovaně s účastnila
mezinárodních pěveckých kurzů v Karlových Varech,
kde své umění zdokonalovala pod vedením prof. Hájossyové a prof. Kucharského. Je pravidelnou účastnicí
mezinárodních interpretačních kurzů staré hudby, vedených prof. Altenou. V popředí jejího zájmu je zejména
komorní a duchovní hudba, zejména období baroka
a klasicismu a také písňová tvorba 19. a 20. století. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Francie). Jako sólistka spolupracuje s předními
instrumentalisty i tělesy (Filharmonie Hradec Králové,
Komorní ﬁlharmonie Pardubice aj.).
Jan Škvařil, nar. 1966. Je absolventem lékařské fakulty a pracuje v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Hře na varhany se amatérsky věnuje od lékařských studií. Vedle příležitostné koncertní činností
působí jako varhaník v kostele sv. Antonína v Praze. Vedle samotné hry na varhany se zajímá o historii
tohoto nástroje a o to, jak se vyvíjel v různých obdobích a kulturních oblastech. Tomu odpovídá i repertoár,
který zahrnuje díla od nejstarších období až po současné autory. Zvláštní pozornost věnuje dílům J.S. Bacha,
Cesara Francka a Petra Ebena.
Petr Havlín, nar. 1976, vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jaroslava Foltýna a od sezony 1997/1998
byl přijat do skupiny druhých houslí České ﬁlharmonie.
Od roku 1991 je členem a sólistou komorního orchestru Collegium Musicum Universitatis Carolinae, s nímž
koncertuje doma i v zahraničí. Je rovněž zakládajícím
členem smyčcového kvarteta Norbert, které vzniklo v r.
2003.
Děkujeme všem účinkujícím za krásný zážitek,
zejména houslistovi Petru Havlínovi, který si kvůli kynšperskému koncertu nechal ujít účast na slavnostním
zahájení Pražského jara. Zároveň děkujeme manželům
Josefovým, Janu Kuželkovi a generálnímu vikáři Biskupství plzeňského P. RNDr. Robertu Falkenauerovi za
pomoc a podporu při přípravě koncertu.
Za MKS Hana Bašková
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Gerhard Böhm – KONTURY, FIGURY

Ve čtvrtek 10. května 2007 se ve výstavní
síni uskutečnila slavnostnější vernisáž, než
bývá zvykem. Vystavujícím umělcem je totiž
profesor Gerhard Böhm z vysoké výtvarné
školy v Coburgu. A protože je tento významný
německý výtvarník také občanem naší partnerské obce, byla tato výstava připravena ve spolupráci s Himmelkronem.
Zahájení výstavy se proto ujali starostové - za Kynšperk nad Ohří René Bolvari
a za Himmelkron Gerhard Schneider, svoji
tvorbu představil návštěvníkům několika slovy
sám autor. Vernisáž doplnilo hudební vystoupení pěvkyně Hany Škvařilové s klavírním
doprovodem Jany Hraničkové - hosté vyslechli
několik skladeb z cyklu Cikánské písně Antonína Dvořáka.
Potom již následovala prohlídka výstavy,
zahrnující obrazy, linoryt, sítotisk, koláže,
kombinovanou techniku a kresby. Na českého návštěvníka zejména zapůsobí cyklus kreseb vycházející z českých
národních barev, připravený autorem speciálně pro kynšperskou výstavu. Toto milé gesto je dalším krokem, sbližujícím občany obou partnerských měst. Ostatně, přijďte se sami přesvědčit, kolik variací na téma modrá - červená – bílá vytvořila umělcova bohatá fantazie. Výstava potrvá až do 24. června 2007.
Hana Bašková

Kynšperský klíč 2007

Ani krásné sobotní odpoledne 28. dubna 2007 neodradilo příznivce aktivního provozování hudby od účasti na již
tradiční přehlídce rodinných hudebních souborů Kynšperský klíč. Slavnostního zahájení se ujal starosta Kynšperka
nad Ohří René Bolvari a čestný starosta Himmelkronu Andreas Krainhöfner. Téměř padesátka hudebníků, půl na půl
českých a německých a přibližně
stejný počet hostů, si užilo širokého
spektra hudebních žánrů od Bacha,
přes lidovku, muzikál, country až
po rockovou muziku. Z českých
hudebníků sklidili největší aplaus
Krapfovi s „čechomorskou“ písní
Hruška a z německých to nejspíš
bylo Nabucco v podání The Special
Guests. Po závěrečném ceremoniálu, kdy všichni účinkující obdrželi
z rukou kynšperského místostarosty Ing. Josefa Barona květinu
a z rukou himmelkronského čestného starosty Andrease Krainhöfnera pamětní list, se všichni sešli
v zimní zahradě kina, kde si při
malém občerstvení naplánovali
další společné akce.
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Stolním tenistům skončila sezóna

Podobně, jako tomu bylo v posledních létech, více radosti dělali mladí hráči - dorostenci a žáci. „A“
družstvo mužů v divizi letos sestupové starosti ještě neřešilo a obsadilo v dvanáctičlenné soutěži osmé
místo. Tedy o příčku horší umístění než vloni, o dvě horší než předloni... „B“ družstvo v Krajském přeboru skončilo také osmé mezi deseti soupeři a nesestoupilo, což bylo hlavním cílem celku.
Zarážející je, že obě družstva z různých příčin odehrála celou jednu třetinu soutěže nekompletní!
Potěšitelné je, že do obou celků se začínají prosazovat mladí hráči. Ještě radostnější je, že další dva celky
„mužů“ hrající Okresní přebor tvoří mladí hráči. „D“ družstvo, které za sebou nechalo dva soupeře, je
složeno ze starších i mladších žáků. Soutěží jednotlivců se v posledních sezónách dospělí nezúčastňují.
O co radostnější je rekapitulovat úspěchy těch nejmladších stolních tenistů oddílu. Družstvo dorostu
získalo v Krajském přeboru bronzové medaile, i když se muselo obejít bez své jedničky, starší žáci získali
stříbrné medaile a mladší žáci obhájili loňský titul. Za pozornost stojí skutečnost, že ve všech soutěžích
mají na úspěchu zásluhu ještě mladší žáci!
Vojta Galek je přeborníkem a jasnou jedničkou Karlovarského kraje. Druhým hráčem mezi staršími
žáky je dosud mladší žák Rohlík a v desítce má oddíl další dva hráče. Suverénem v kraji je T. Rohlík mezi
mladšími žáky. Mezi nejlepšími dvanácti borci je pět hráčů z našeho oddílu.
Na nedávném turnaji TOP 12 Rohlík obhájil nádherný pohár a spolu s J. Lapčákem byl Krajským
svazem nominován na mistrovství České republiky! Poprvé se v historii oddílu na mistrovství prosadili
dva hráči jedné kategorie. Na republikovém šampionátu budou náš oddíl ještě reprezentovat dorostenec
Galek a Rohlík v kategorii starších žáků. To se ještě nepodařilo!
Spolu s dalšími spoluhráči Vítkem, Rauscherem, Krbem, Oboňovou, Košatou a dalšími získali řadu
medailových umístění na různých soutěžích. Škoda, že větší zájem o tento populární sport neprokazují
děvčata. Zdá se, že o budoucnost našeho sportu jsou obavy zbytečné. Bohužel o práci s malými spoluhráči nemají dospělí hráči zájem. Většinou ani nevědí, jakých úspěchů děti dosahují.
Oldřich Volf

Pozvánka na Velké sportovní odpoledne
23.6. od 14,00 hodin

Budou připraveny soutěže pro nejmenší sportovce (přípravka, žáci), kteří budou spolu s rodiči soutěžit
v různých disciplínách. Dále pak proběhne zápas rodičů proti dětem. Po mistrovském utkání mužů bude
táborák, kde bude provedeno neoﬁciální ukončení mistrovských soutěží. Děti si budou moci opékat vuřty
(dospělí kuřata), to vše za doprovodu kytary a harmoniky. Všichni sportovní nadšenci jsou srdečně zváni.
Tato akce je připravována ve spolupráci TJ Slavoj Kynšperk oddílu fotbalu s MO ČSSD zastoupené
ing. Tomášem Svobodou.

O cenu „Arnyho“

29.6.2007 tomu bude právě rok, kdy nás navždy opustil náš kamarád
a trenér Arnošt Echtner. Dovolíme si uctít jeho památku
tku
I. ročníkem turnaje žen „O cenu Arnyho“
dne 23.6.2007 od 9:00 hod. na volejbalových kurtech.
Kdo jste znali jeho srdce, přijďte mezi nás.
„Arny, nikdy na Tebe nezapomeneme,
jsi tu stále s námi! Tvoje volejbalistky.“
Za oddílííl volejbalu Y. Milfaitov
Milfaitováá
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MEMORIÁL MIROSLAVA SADÍLKA
PUTOVNÍ POHÁR

Oﬁciální pozvánka
Pořadatel :

Roman Bělunek, nám. SNP 423, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 603 394 512
Termín konání : 30.6.2007
Místo konání :
travnaté hřiště SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří (u dřevěné lávky)
Prezentace :
8:30 hod. v místě konání
Pravidla :
podle pravidel malé kopané (futsalu) – pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel
s upřesněním na místě před zahájením turnaje
Startovné :
1.000,- Kč (v ceně zahrnuto občerstvení pro 8 hráčů z družstva)
Přihlášky :
závazně do 11.6.2007 na adrese pořadatele s přiložením kopie stvrzenky o úhradě startovného
ve výši 1.000,- Kč
Ceny :
1. místo pohár, 2. místo pohár, 3. místo pohár + ﬁnanční odměny
Turnaj je „volným pokračováním“ tradičního Kynšperského poháru, který ukončil svou dlouholetou tradici
po nečekaném úmrtí tehdejšího hlavního pořadatele všech ročníků Miroslava Sadílka. Proto bych chtěl v tradici pokračovat a navázat na dosavadní ročníky. Další případné informace na výše uvedeném telefonním čísle.
Těším se na Vaší účast a přeji

SPORTU ZDAR a malé kopané zvlášť !

Roman Bělunek, pořadatel
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Výsledky jarních utkání fotbalových oddílů
Muži
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.

Kynšperk nad Ohří
Házlov
Kynšperk nad Ohří
Stará Role B
Kynšperk nad Ohří

Dorost
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
8.5.
12.5.

Žáci

Kynšperk nad Ohří
Ostrov
Kynšperk nad Ohří
Drmoul
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

-

Kacéřov
Kynšperk nad Ohří
Jáchymov
Kynšperk nad Ohří
Vojkovice

2
4
1
2
6

:2
:1
:5
:0
:1

-

Františkovy Lázně
Kynšperk nad Ohří
Aš
Kynšperk nad Ohří
Nejdek
Horní Slavkov

0
3
4
3
6
5

:1
:0
:3
:0
:0
:3

14.4. Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary
2 :3
21.4. Toužim
- Kynšperk nad Ohří 1 : 1

28.4. Kynšperk nad Ohří - Bochov
2 :3
5.5. Luby
- Kynšperk nad Ohří 3 : 2
12.5. Bečov
- Kynšperk nad Ohří 0 : 7

Přípravka

21.4. Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
28.4. Nové Sedlo
Kynšperk nad Ohří
1.5. Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
5.5. Kraslice
SKP Sokolov
12.5. Nové Sedlo
Kynšperk nad Ohří

-

SKP Sokolov
Habartov
Kynšperk nad Ohří
Královské Poříčí
Svatava
Nové Sedlo
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Habartov

3
0
4
1
1
5
0
2
0
3

:4
:4
:2
:1
:1
:0
:0
:1
:2
:2

Josef Gregor

CÍRKEV
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Zase ten čas ...

Děti ze sborečku měly na Den matek připravené hudební pásmo podle knihy Ester. Všechny písničky mají
hluboký smysl, ovšem tentokrát bych se chtěla zastavit pouze u jedné. Čas je Boží dar, každý den ho dostávám
... zpívají děti a mám za to, že je potřeba o fenoménu jménem čas přemýšlet a zaujmout stanovisko. V minulém
vydání Zpravodaje se jednalo o čase, teď zase ... „Není to trochu jednotvárné ...?“ možná se ptáte. Není. Plynutí
času se týká každého z nás, bez výjimky. A nikdy nikdo neví, kdy ten jeho čas skončí.
Jinak se na čas dívají malé děti, které ještě význam tohoto slova nechápou. Vnímají jen přítomnost a těžko
rozumí slovům „musíš počkat“. Ovšem ani my dospělí, jako časově omezené bytosti, nemůžeme pochopit Boží
časomíru. Chceme všechno hned a nepřijímáme, že Boží načasování je pro nás lepší. Bůh zasáhne v pravou chvíli
právě tak, jak je to pro nás nejvhodnější, ale může to být naprosto jinak, než očekáváme. Jsme netrpěliví jako děti,
ale stále znovu se prokazuje, že Boží časový plán je dokonalý.
Smysl výše zmiňované písničky je však trochu jiný. Děti zpívají o tom, jak mnohdy nestíhají a chtěly by umět
s časem hospodařit. Bible nám říká, že máme čas vykupovat. Co to asi znamená? Dá se to znázornit rovnítkem
mezi slovem vykupovat a ﬁnance? Určitě nám Písmo neuvádí, že čas ošálíme velkou sumou vydanou na pracovištích plastické chirurgie. Život je krátký a David v žalmu 144. připomíná, že je jako „... prchavý vánek“ a naše
dny „přebíhají jako se rodí a mizí stíny“. Podle Jakuba (4,14) se náš život podobá ranní mlze, která se objeví a zase
zmizí. Pokud máme čas, měli bychom žít. Pro Boha. Neplýtvat život na bezcenné účely, které nemají trvalou
hodnotu. Prostě ... vykupovat čas.
Na jiném místě v Žalmech (90,12) čteme: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. = nauč
nás, Pane, s koncem počítat, užívat svého času s moudrostí.
Nehledě na počet let je lidský život vždycky krátký a uteče jako voda. Jestliže máme vykonat něco důležitého,
neodkládejme to na dobu, „až se to bude lépe hodit“. Položme si otázku: „Kdyby mi zbývalo jen půl roku života,
co bych udělal? Řekl bych někomu, že ho mám rád? Využívám svůj čas? Nechávám ho lehkomyslně plynout?“
Je absurdní, že člověk vynakládá tolik času, aby zabezpečil své časné bytí, ale neuvažuje o tom, kde bude trávit
věčnost.
Jakpak to zpívají děti ze sborečku?
Čas je Boží dar, každý den ho dostávám
ať už k práci nebo ke hrám, zábavám.
Žádná z minut ani hodin nedá se však zadržet.
Díky, Bože, za ten vzácný dar,
nauč mne s ním zacházet ...
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová
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Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
od 23.4. do 26.5.2007

26.5. Technická pomoc – jednotka likvidovala padlý
strom přes silnici.
25.5. Technická pomoc – jednotka likvidovala vyteklý
benzín na parkovišti.
24.5. Požár - jednotka vyjela k požáru měděných kabelů.
11.5. Technická pomoc - likvidace padlých stromů - 3 x
7.5. Technická pomoc - dopravní nehoda v Kynšperku
nad Ohří.
6.5. Technická pomoc - padlý strom.
6.5. Požár – jednotka likvidovala požár lesní hrabanky
v lese za pivovarem.

4.5. Požár - jednotka pomáhala likvidovat požár lesa
u obce Horní Studenec.
1.5. Planý poplach.
29.4. Technická pomoc - jednotka likvidovala olejovou
skvrnu na silnici E6.
24.4. Technická pomoc - jednotka likvidovala následky
dopravní nehody na silnici E6.
23.4. Požár - jednotka vyjela k požáru lesa do obce
Hrádek. Před příjezdem na místo zásahu byla
odvolána.
23.4. Požár - jednotka pomáhala likvidovat požár lesa
u obce Annenská Ves.
J. Zeman

28.5. ve večerních hodinách zasáhly Cheb přívalové deště. Mezi jedno z nejvíce postižených míst patřil střed města v okolí
Hypernovy. Pravděpodobně největší škody voda napáchala v tiskárně p. Antonína Hally. Výrobní a skladové prostory včetně
kanceláláře byly více než metr pod vodou. Zničeno bylo mimo jiné i vydání Chebských radničních listů a Kynšperského zpravodaje. Výrobu se podařilo zajistit s několika denním zpožděním, v jednobarevné obálce. Tímto se čtenářům omlouváme.

Letuška v Kynšperku nad Ohří

Sdělujeme všem občanům
a návštěvníkům města, že Infocentrum Panský dům začalo prodávat
místenky i na autobusové spoje
ﬁrmy Asiana, známé jako LETUŠKA. Letuška jezdí z Karlových
Varů do Prahy se zastávkami: Letiště Praha Ruzyně, Metro Dejvická, Praha Florenc. Nyní, v době začínajících dovolených, tedy
již můžete využít přímé spojení z Karlových Varů na letiště.
Za Infocentrum MKS Šárka Pencová

KNIHOVNA
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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

V edici první čtení vychází kniha A.Lobela KVAK
A ŽBLUŇK OD JARA DO VÁNOC.
Světový hit letošního jara má název ŠARLOTINA PAVUČINKA. Autorem je E.B.White a vypráví o přátelství dívky
se seletem.
Spisovatelka Jacqueline Wilson je našimi dětskými čtenáři
velmi oblíbená. Proto jistě uvítají její další knihu. Jmenuje
se CUKROVÁ VATA a vypráví o dívce Flass, která se po
rozvodu rodičů rozhodne žít určitou dobu u svého táty. Ten
provozuje malou kavárničku. Co všechno ji zde čeká?
Guy Didelez je autorem knihy KOSTLIVENÍ. Kupodivu jde
o veselý příběh, ovšem jak už název napovídá, i strachu si při
čtení užijete dost.
Čtenářky dívčích románů se dočkaly 23.pokračování
knihy DÍVKY V SEDLE. Tento díl nazvala Bonnie Bryant
– Zmatek ve stáji.
Pro dospívající dívky je určena též – Nezbytná příručka
moderní dívky s názvem LEXIKON PŮVABU.
Na starší děti, či rodiče čeká publikace s návody na zhotovení různých výrobků s názvem 100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH
NÁPADŮ DO DĚTSKÉHO POKOJE.

PRO DOSPĚLÉ

Novinkou knižního veletrhu byla další kniha Michala
Viewegha s názvem ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE. Sám autor
své dílo charakterizuje jako „svižnou story o lidech, andělích
a umírání“ či „knížku o nás všech, jejichž čas je dávno vyměřen, ale přesto se chováme, jako bychom tu měli být věčně“.
Také Pavel Frýbort přišel na pražský veletrh s novinkou
VYJENÁVAČ. Jde o napínavý kriminální i cituplný příběh.
Iva Hoňková a Jindřiška Gurková jsou autorkami mysliveckých historek a povídek s názvem VŮNĚ JEHLIČÍ.
Láska, nenávist, partnerské vztahy v různých dobách i prostředí :
Courths - Mahler H. – NEVINNÁ
Beatrice Small – ZAKÁZANÉ RADOSTI
Katarína Gillerová – RÁNO NEPLÁČU
Věra Řeháčková – NA VLASTNÍ PĚST
Vlasta Pittnerová – RÉZINKA
Napínavým románem z lékařského prostředí – DĚSIVÝ
OBRAZ – se představuje anglický spisovatel Joshua Gilder.

Skutečný příběh o lidské vůli a touze po svobodě, který byl
přeložen do 25 jazyků, se jmenuje DLOUHÁ CESTA a autorem je Slavomir Rawicz.
Historické romány: Anna Bauerová – KRÁLOVNA
HAVRANŮ. V době vlády Marca Aurelia se na našem území
odehrává příběh nymfy se smaragdovýma očima.
Mika Waltari – TANEC NA HROBECH. V románu z doby
ﬁnsko-sovětské války ve dvacátém století se též projevuje výrazný rozporuplný vztah autora k ženám.
Detektivky: z edice Kočičí krimi přichází do naší knihovny
další titul spisovatelky Lilian Jackson Braun – KOČKA,
KTERÁ ZBOŽŇOVALA SÝR.
Výborná autorka literatury tohoto žánru P.D.James nás
jistě potěší a udrží v napětí svým novým titulem Z PŘÍČIN
NIKOLI PŘIROZENÝCH.
TAKOVÝ NORMÁLNÍ DEN V RÁJI aneb Příběhy veterinářovy ženy sepsala jihoafrická autorka Christal Sharp.
Kniha dává nahlédnout do zákulisí prvních let autorčina
manželství s veterinárním lékařem. Jejich posláním se stává
nadstandardní péče o opuštěná a nemocná zvířata.
Na knihu DENÍK ŠPATNÉ MATKY, kterou už naše
knihovna vlastní, navazuje DENÍK NEMOŽNÉ MATKY.
Obě díla Stephanie Calman si můžete u nás vypůjčit.
Velké řadě čtenářů knih Wilbura Smitha jistě uděláme radost
4. dílem knihy ŘEKA BOHŮ. Tento díl má název Vnitřní
oko.
Výbor vědecko - fantastických povídek světových autorů
sestavil Martin Šustr a knihu nazval PLAMENY HVĚZD.
Plnohodnotné romány s napětím a překvapivým koncem:
Kay Hooper – HNÍZDO STRACHU
Patricia Cornwell – ČERNÝ OBĚŽNÍK
Mary Higgins-Clark – KDO TĚ ZNÁ
Bývalý sportovní redaktor českého rozhlasu Jaroslav Suchánek sepsal BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY. Jde samozřejmě
o humorné vyprávění.
Z naučné literatury pro dospělé jsme pro vás zajistili :
Petr Čermák – PETR ČECH (fotbalový brankář)
LUCIE BÍLÁ (zpěvačka)
M.Janáč, P.Tumlíř, M.Harvalík – DIVNOPIS (Proč se to tak
jmenuje? – nezvyklé názvy obcí)
Pro milovníky cykloturistiky:
Radovan Kunc – CESTAMI TROLLŮ (netradiční průvodce
Norskem)
Simona Sztulová – JAK JSEM DOJEL AŽ NAD NORDKAPP (Finsko)
Průvodce po golfových hřištích v ČR.
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
ČERVEN 2007
pondělí 18.6. - pátek 22.6. ............v zimní zahradě kina

VÝSTAVA PRACÍ dětí Z MŠ

sobota 23.6. .. park u kostela Nanebevzetí Panny Marie

XIV. LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY ..............................
sobota 11. srpna 2007 ......................................................

JAROSLAV SVĚCENÝ A CONSORTIUM
PRAGENSE v Kladrubském klášteře.

Program:
14.00 start průvodu od školy
- vystoupení mažoretek ZŠ a Městské hudby
- vystoupení dětí MŠ
- módní přehlídka SOŠ, SOU a U
- bubenický soubor ZUŠ Ostrov
- Rectus – skupina historického šermu

- Bran – bretaňsko – česká „keltská“ kapela
čtvrtek 28.6. – 29.7. .......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 28.6. od 17.00 hod.

JOHN RIGBY
ZE ZÁPADNÍ COMBRIE DO ZÁPADNÍCH
ČECH

- výstava fotograﬁí
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10 ,- Kč
pátek 29.6. od 19.30 hod. ..v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, pořádá Festival Mitte Europa

HUDEBNÍ PROCHÁZKA PO EVROPĚ

Leipzig Chamber Brass
- koncert v rámci Festivalu uprostřed Evropy
- program: H. F. Händel, G. Farnaby, V. Ewald, E.
Crespo, E. Chabrier, I. Albeniz
- vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek v kině a v infocentru

Výlet do Kladrub u Stříbra, kde je na programu prohlídka kláštera a koncert předního českého houslisty
s komorním souborem.
Benediktinský klášter v Kladrubech je nejen úchvatná
architektura, jejíž podobu vytvářeli Jan Blažej Santini
a Kilián Ignác Dienzenhofer, ale také stavba se zajímavou historií, která ukrývá ostatky českého knížete
Vladislava I., zakladatele kláštera.
Časový plán:
9.00 hod. odjezd od kina
11.00 prohlídka kláštera
12.00 volno
15.00 začátek koncertu
předpokládaný návrat do 19 hodin
Cena 300,-Kč zahrnuje cestu autobusem, prohlídku
kláštera a vstupenku na koncert.
Přihlášky již nyní v MKS u sl. Duškové, tel. 352683085
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD
V PŮJČOVNĚ MKS
KRVAVÝ DIAMANT - DVD
MOJE SUPERBEJVALKA – DVD
JEŠTĚ NEVÍTE, KAM NA DOVOLENOU? ...................
V Infocentru v Panském domě si určitě vyberete – od
nejlevnějších zájezdů CK Lubica s bydlením v karavanech, přes střední cenovou kategorii v nabídkách
cestovek Evropa a F & K po exkluzivní Firo Tour s nejširší nabídkou. Pro ty, kteří nemají problém s datem
nástupu dovolené máme každý týden čerstvou nabídku
zlevněných zájezdů „Last moment“.

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2007

pátek 1.6. .................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

VRATNÉ LAHVE*

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. ČR, MP, vstupné 49,- Kč, délka 103 min.
úterý 5.6. ................................................... ve 20.00 hod.

ALPHA DOG*

Thriller, který se pokouší ukázat odvrácenou stranu
života amerických teenagerů, a který byl natočen
podle skutečných událostí, vypráví o osudech mladého
drogového dealera, jenž se rozhodne řešit své ﬁnanční
problémy únosem, a řádně si tak zkomplikuje svou už
tak nelehkou situaci. Hrají: Justin Timberlake, Bruce
Willis, Sharon Stone. USA, MN 15, vstupné 49,-Kč,
délka 117 min.
pátek 8.6. ................................................... ve 20.00 hod.

GOYOVY PŘÍZRAKY*

Mladičká dcera zámožného madridského měšťana,
která seděla modelem slavnému Goyovi, je obviněna
z kacířství. Souvisí to nějak s malířovým přítelem
mnichem Lorenzem, mocichtivým knězem a inkvizitorem? Nový ﬁlm Miloše Formana nabízí barvité
historické drama. Španělsko, MN 15, vstupné 49,- Kč,
délka 106 min.
úterý 12.6. ................................................. ve 20.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA*

pomohou najít skříňku Davyho Jonese a zachránit
svého přítele Jacka Sparrowa. Hrají: Johnny Depp,
Keira Knightleyová, Orlando Bloom. USA, MP,
vstupné 49,-Kč
pátek 15.6. ................................................. ve 20.00 hod.

HORY MAJÍ OČI 2*

Pokračování úspěšného hororu Hory mají oči vypráví
o skupince amerických vojáků, která je v poušti napadena zmutovanými kanibaly. Ačkoli se může zpočátku
zdát, že mariňáci budou mít oproti obyčejné rodince
mnohonásobnou výhodu, není tomu tak. Kanibalů je
víc, jsou chytřejší a navíc je kupředu žene zběsilá motivace… USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 90 min.
úterý 19.6. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

SPIDER – MAN 3*

Ve třetím, a zdaleka nejtemnějším díle série, se Peter
Parker coby Spider Man musí vypořádat nejen s novým
superprotivníkem, jímž je Sandman, muž, schopný
měnit své tělesné skupenství v písek, ale i s podivnou
silou, která mění v temnotu nejen jeho kostým, ale
pomalu i jeho samého. Film v českém znění. USA, MP,
vstupné 22,- Kč, délka 140 min.
pátek 22.6. ................................................. ve 20.00 hod.

NEZNÁMÝ SVŮDCE*

Co udělá investigativní reportérka, když je její kamarádka zavražděna a policie není s případem schopna
pohnout? Halle Berry se v převlečení pokouší přijít
záhadě na kloub sama. Při svém pátrání potkává přitažlivého manažera Bruce Willise, který možná ví
o vraždě víc, než dává znát… USA, MP 12, vstupné
49,- Kč, délka 109 min.
úterý 26.6. .................................................. ve 20.00 hod.

DIVOČÁCI*

Období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud
nebyla vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví
na daleký východ, aby našel magické mapy, které mu

Co kdybyste mohli podniknout výlet, který by změnil
váš obyčejný život v divoké a nespoutané dobrodružství? V rozpustilé komedii Divočáci se čtyři přední
hollywoodské hvězdy zhostily rolí kamarádů, kteří se
jednoho dne rozhodnou radikálním způsobem opepřit
svůj nudný život na předměstí a vydají se na motorkářský výlet napříč Amerikou… Hrají: Tim Allen, John
Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy.
USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka 99 min.

pátek 29.6. ................................................. ve 20.00 hod.

BESTIÁŘ*

pátek 29.6. ................................................... v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO
ROKU

ŠARLOTINA PAVUČINKA*

Příběh o věrnosti, důvěře a obětování. Prasátko Wilbur
má skončit na pekáči. Naštěstí s plánem na jeho
záchranu přichází pavoučice Šarlota. A jak to všechno
dopadne? To se dozvíte v novém ﬁlmu, natočeném
podle známé dětské knihy E. B. Whitea. Film v českém
znění. USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka 97 min.

Irena Pavlásková adaptovala knižní předlohu Barbary
Nesvadbové o emancipované ženě, která se pokouší
vyřešit citovou krizi mužským přístupem ke vztahům.
V hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden a Marek Vašut. ČR, MN 15, vstupné 60,-Kč, délka 113 min.
V ČERVENCI A SRPNU KINO NEHRAJE
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, 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 18. dubna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 102

1. a)

schvaluje

rozhodnutí společníka podle §132 Obch. zák. v platném znění,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,

b) b e r e n a v ě d o m í

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66 a, odst. 9
Obch. zák., která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a

c) s c h v a l u j e

použití účtu nerozděleného zisku společnosti minulých let a rezervního fondu, dle žádosti, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení,

2. z a b ý v a l a

se cenami tepla dodávaného do objektů Správou majetku spol. s r.
o. Kynšperk nad Ohří na náměstí SNP a přilehlých ulicích a

3. u k l á d á

jednatelce správy majetku předložit radě města přehled nákladů
na výrobu tepla za období 2002 – 2006 po jednotlivých položkách
včetně zisku.

č. 103

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2007
s panem Martinem Nováčkem na sjednaný druh práce jako hasič
výjezdového družstva JPO II Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 104

1. r o z h o d l a

o zaslání písemné výstrahy nájemci bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici čp. 501 v Kynšperku nad Ohří
z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě a povinností vyplývajících z nájmu bytu dle ust. § 711 odst. 2 písm. a) a b)
občanského zákoníku a

2. p o v ě ř u j e

Advokátní kancelář Šendera a Čihák zpracováním a zasláním
písemné výstrahy nájemci bytu.

č. 105

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 2 roky.

č. 106

1. b e r e n a v ě d o m í

ukončení nájmu novinového stánku na části pozemku p. č. 26 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří na Nám. 5. května výpovědí podané nájemcem k 31. 5. 2007 a

2. s c h v a l u j e

záměr pronájmu novinového stánku na části pozemku p. č. 26
v k.ú. Kynšperk nad Ohří na Nám. 5. května, Kynšperk nad Ohří
za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let od 1. 6. 2007
- výše nájemného 8.900,- Kč/rok + nárůst o každoroční inﬂaci a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky
na úřední desce od 20. 4. 2007 do 4. 5. 2007 s možností prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 107
1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 1134 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad
Ohří o výměře 538 m2 žadatelům za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2007.

č. 108
1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 400/1 (zahrada) o výměře 69 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

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

č. 109
1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p.č. 779 (zahrada) o výměře 417m2
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 20. 4. 2007
do 4. 5. 2007 včetně.

PŘÍLOHA
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 2. května 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 110

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 31.3.2007 těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
- Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
- Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří s výhradou,
- Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří,
- Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk nad
Ohří,
- Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří,

2. u k l á d á

řediteli základní školy zúčastnit se příštího jednání rady města
a odprezentovat zde projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se“,

3. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31.3.2006 hospodářské činnosti města a

4. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru na základě prověření rozborů hospodaření za I. čtvrtletí roku 2007, provést na místě kontrolu hospodaření Základní školy Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
540.

č. 111

1. s c h v a l u j e

rozdělení hospodářského výsledku a vypořádání ztráty za rok
2006 těmto příspěvkovým organizacím:
1) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
2) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
3) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
4) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří,
5) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří dle přílohy č. 1, tohoto unesení,

2. u k l á d á

ředitelce Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří
přijmout další opatření k odstranění vzniklé ztrátovosti hospodaření jí řízené organizace a informovat o nich radu města do konce
května 2007.

č. 112

1. b e r e n a v ě d o m í

přepracovaný rozpis provozního rozpočtu na rok 2007 Technických služeb Kynšperk nad Ohří rozpracovaný do položek, který
tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.

č. 113

1. s c h v a l u j e

prodej drobného hmotného dlouhodobého majetku – kopírka
DIALTA DI 251 – z majetku města městského úřadu Kynšperk
nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru zajistit prodej dle „Pravidel pro prodej
movitého majetku městského úřadu a organizačních složek města
Kynšperka nad Ohří“.

č. 114

1. s c h v a l u j e

uzavření dohod o provedení práce s MVDr. Janem Kubátem na
tlumočnickou činnost a panem Petrem Richterem Kynšperk nad
Ohří na pořádání hudební produkce. Sjednané pracovní úkoly
budou provedeny dne 6. 5. 2007 při pořádání oslav u příležitosti
osvobození města a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dohod.

č. 115

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana Vladimíra Fukala, o vydání povolení k použití městského znaku za účelem výroby pohlednic a

2. s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích, povolit panu Vladimíru Fukalovi užití znaku Města Kynšperk nad Ohří (městského
znaku) za účelem výroby pohlednic.

č. 116

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje domu čp. 674 v Sokolovské ulici včetně pozemku
p.č. 679/1 o výměře 178 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří na základě
uzavřené Smlouvy o leasingu ze dne 19. 8. 1998 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce od 4. 5. 2007 do 18. 5. 2007 včetně.

č. 117

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu nebytového prostoru v Zámečnické ulici čp.
501, Kynšperk nad Ohří na základě smlouvy o nájmu nebytového
prostoru uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří nájemkyní
dohodou ke dni 30. 6. 2007 za podmínky uzavření smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty,
tj. do 31. 7. 2007 a

2. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru v Zámečnické ulici čp. 501,
Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2 za podmínek:
- pronájem na dobu určitou,
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst
o každoroční inﬂaci,
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky
na úřední desce od 4. 5. 12007 do 18. 5. 2007 včetně s možností
prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 119

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje domu v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská
čp. 74 včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 382 m2 a části pozemku parc. č. 46 (zahrada) o výměře
cca 1140 m2 vše v k.ú. Dolní Pochlovice za minimální kupní cenu
1.500 tis. Kč a
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce města od 3. 5. 2007 do 30. 5. 2007 včetně, s možností
prodloužení do doby podání první žádosti.

č. 120

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 34 (ostatní plocha) o výměře 434 m2
v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 4. 5. 2007
do 18. 5. 2007 včetně.

č. 121

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 471/1 (ostatní plocha) o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru projednat s žadatelem jiný
způsob řešení.

č. 122

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 610/2 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad
Ohří o výměře 179 m2 žadatelce za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení vzniklé při užívání
pozemku bez právního důvodu.
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č. 123

1. s c h v a l u j e

a) odstoupení od smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu ve smyslu ujednání hlavy III. odst.
3.5 uzavřené smlouvy s níže uvedenou fyzickou osobou podnikající
smlouva č.: podnikatel: sídlo:
IČ:
164/2005 Cong Ho Van
497 88 655
se zpětnou účinností ke dni 31. 12. 2006 a
b) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo:
IČ:
182/2007 Cuong Trinh Xuan
612 73 414
se zpětnou účinností od 1. 1. 2007 - na dobu neurčitou ,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedené dokumenty (odstoupení od smlouvy č. 164/2005 a novou smlouvu č. 182/2007) po zaplacení roční platby k podpisu
- termín do 20. 5. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dokumentů.
„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.“

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří
konaného dne 19. dubna 2007
č. 11

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

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

2. s c h v a l u j e

a) závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří za rok 2006, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad,
b) výsledek hospodaření města Kynšperk nad Ohří takto:
příjmy po konsolidaci ve výši
98.602.134,42 Kč,
výdaje po konsolidaci ve výši
114.904.013,87 Kč,
saldo příjmů a výdajů ve výši
- 16.301.879,45 Kč,
c) zisk z hospodářské činnosti města ponechat na nerozděleném
zisku (účet 932) ve výši
409.197,54 Kč,
d) ﬁnanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006
756.200,00 Kč,
e) zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
87.135,83 Kč,
který tvoří přílohu tohoto usnesení.

č. 12

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se zvyšují o 3.322,46 tis. Kč a rozpočtové
výdaje se navyšují o 11.728,40 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 72.021,87 tis. Kč a rozpočtové výdaje po
úpravě činí 72.669,81 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) ﬁnancování: změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let) se navyšuje o 8.405,94 tis.
Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí
12.405,94 tis.Kč,
c) změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení a

2. u k l á d á

radě města zadat nezávislou kontrolu a prověření využití ﬁnančního příspěvku v tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk nad Ohří
na výstavbu šaten a zázemí na fotbalovém hřišti.

PŘÍLOHA
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č. 13

1. s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2007 neziskovým organizacím a fyzickým osobám,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.

č. 14

1. s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
města Kynšperka nad Ohří, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 15

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky města ve výši 8.950,- Kč za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 348 na Starém náměstí
v Kynšperku nad Ohří včetně poplatku z prodlení ve výši
102.902,- Kč k 19. 4. 2007 a nákladů řízení ve výši 3.734,- Kč po
odstěhovaném nájemci bytu z důvodu její nedobytnosti a uplynutí promlčecí doby.

č. 16

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

prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 86.046,- Kč a nákladů řízení ve výši 50.352,20 Kč za pozdní úhradu nájemného
a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 v ulici Mistra Jana Husa
čp. 71, Kynšperk nad Ohří bývalé nájemkyni bytu.

č. 17

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 1619/10 (zastavěná plocha ) o výměře 20 m2
v k.ú Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 259 Kč/m2.

č. 18

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 660 (ostatní plocha) o výměře cca 16
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 248 Kč/m2 .

č. 19

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytů podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů
dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města
Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro I., II. a 3.
kolo III. etapy prodeje bytů:
byt č. 1 v ulici Dlouhá č.p. 94
za cenu 50.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 7 v ulici Dlouhá č.p. 95
za cenu 165.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 5 na Nám. Míru čp. 20
za cenu 111.112,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 1 na Starém náměstí č.p. 348
za cenu 121.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 3 na Starém náměstí č.p. 348
za cenu 63.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
byt č. 7 na Starém náměstí č.p. 348
za cenu 139.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího
zejména, kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy za
nájemce v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře kupní
smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení zastupitelstva města, bude nabídka prodeje znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytů vybraným kupujícím.

