Červenec 2007

cena 10,- Kč

15. výročí spolupráce s Himmelkronem
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace z odborů MÚ
15. výročí spolupráce
Přehlídka zájmové činnosti
Den Dětí v DDM
Splnění snu
Spolupráce s hudební školou
Lanový svět
Volejbalové okénko
Turnaj neregistrovaných

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prázdninový kinematovlak
Děti naše, hejbejte se
Setkání s ﬂétničkou
Free style
Zlatá udice
BOTAS 25. ročník
Futsal v Kynšperku nad Ohří
Domov pro seniory
Den Ohře
O Pohár Povodí
Šumné město- soutěž

•
•
•
•
•

Policie
Hasiči
Městská knihovna
Pořady a akce MKS
Program kina

Příloha:
• Usnesení Rady města
• Usnesení Zastupitelstva města

Z MĚSTA

Střípky z majetkového odboru
Pracovníci Technických služeb mimo svou
běžnou práci, kterou je péče o zeleň ve městě a čistota
komunikací, pokračovali s rekonstrukcí chodníku
ve Školní ulici. Dnes by měl být již chodník hotový
i před mateřskou školkou, kde byl ve zvláště špatném
technickém stavu. S dodavatelem, který odfrézuje
povrch ve Školní ulici a položí nový asfaltový koberec, bylo dohodnuto, že k tomuto přistoupí koncem
srpna a v září.

Práce probíhají dle harmonogramu. Výpadky v dodávce vody, zejména při přepojování přípojek, snášejí
občané statečně a s pochopením.

Před vyskladněním od projekční kanceláře je
projekt na revitalizaci Starého náměstí a ulice u Tavírny. Během června byli svoláni občané, tam bydlící,
aby předložili své náměty, připomínky a požadavky.
Některé nelze splnit podle pravidla, co se líbí a vyhovuje mně, nemusí vyhovovat sousedovi, ale některé
podněty byly do projektu zařazeny. Bude následovat
územní řízení, jelikož součástí rekonstrukce komunikací je i nové veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.
Z ošklivého prostranství na Starém náměstí by měla
být upravená oáza klidu, zeleně, s minimálními negativními dopady dopravy, jelikož byla zvolena nejohleduplnější varianta a tou je obytná zóna.
Město podalo cestou Národního památkového
ústavu na Ministerstvo kultury záměr na restaurování
části hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Pokud bude tento záměr ministerstvem přijat,
budeme v únoru 2008 vyzváni k podání žádosti o příspěvek. Ten by mohl činit až 80 % celkového nákladu.
Počítáme s investicí přibližně kolem půl milionu Kč.
S ředitelem Základní školy jsme dohodli, že
dojde ke změně projektu na rekonstrukci ulice Jana
A. Komenského, kde bude vyprojektováno ještě 11
odstavných stání v části dvora za starou školou. Je
to nutné, jelikož v této části města je značný nedostatek parkovacích míst zejména pro vozidla učitelů
a rodičů. S územním a stavebním řízením počítáme
na podzim, abychom měli provedenou přípravu pro
realizaci. Jestli to bude již v příštím roce, bude záležet
na příjmech do rozpočtu a jeho schválení zastupitelstvem města.
Nejpozději do poloviny měsíce by měla být
dokončena rekonstrukce vodovodu v Tyršově ulici.

Ani v letošním roce jsme neopomněli vysekat na
pozemcích města rostliny bolševníku velkolepého. Je
to činnost do nekonečna, jelikož tyto zásahy neprovádí
všichni vlastníci pozemků a semena rostlin se opětovně přenášejí na naše pozemky. Opatření a sankce
orgánů životního prostředí kraje a obce s rozšířenou
působností (Sokolov) zatím plně nestačí.
V městských lesích bude již klid. Těžební práce
byly dokončeny a čeká nás zalesnění holin, které
vznikly po řádění orkánu Kyril.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Město Kynšperk nad Ohří
nabízí developerům a realitním kancelářím
pronájem pozemků s následným odprodejem
o celkové výměře cca 23 924 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 nebo
bytových domů.
Informace na tel. 352 350 435, na e-mailové adrese mo@kynsperk.cz nebo na webových
stránkách města www.kynsperk.cz.

Pronájmy

Všem, kdo mají chuť podnikat v Kynšperku nad Ohří a nemají vhodné prostory pro realizaci svých plánů,
nabízíme volné nebytové prostory. Bližší informace o nabízených nebytových prostorách najdete na webových
stránkách města nebo získáte přímo na majetkovém odboru ve II. patře, dveře č. 24.

Nabídka malometrážních bytů do nájmu:

- dva malometrážní byty s balkonem, výše nájemného min. 60,- Kč/m2, kauce ve výši 7 800,- Kč a 8 500,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

Úřední deska

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro
orgány územního samosprávního celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se
zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Kynšperk nad Ohří má zřízenu
úřední desku na budově Městského úřadu, v Komenského ulici č.p. 221.
Úřední deska je přístupná 24 hodin denně, včetně dálkového přístupu na stránkách města na
adrese www.kynsperk.cz.
Na úřední desce jsou zveřejňovány například veřejné vyhlášky o doručení a uložení písemností z různých úřadů, dražební vyhlášky, exekuční příkazy, výstražné informace, záměry pronájmů a prodejů pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města, výběrová řízení, nabídky bytů do
nájmu, zjišťovací řízení, prodeje vyřazeného majetku, oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení
trvalého pobytu, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a další.
Alena Kadavá
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Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu

Ve čtvrtek dne 3. května 2007 se v souladu s ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad
Ohří č. 3/2005 uskutečnil pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu. O výsledku Vás pravidelně
informuji, tentokrát však tak činím z důvodu opožděného dodání podkladů s měsíčním prodlením. Svoz odpadů
jako vždy zajistili smluvní partneři - oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová a Technické
služby města Kynšperk nad Ohří. V následujícím přehledu o sebraném množství jednotlivých komodit odpadů
uvádím v závorce pro porovnání údaje předcházejícího podzimního svozu. Celkem bylo dne 3. května na určených
stanovištích a svévolných hromádkách sebráno: 12,34 t (10,10 t) objemného odpadu, dále 0,25 t (0,20 t) automobilových baterií, 4 ks (26 ks) vyřazených lednic a 5 ks (25 ks) televizorů. Neuvěřitelné je opět množství odložených pneumatik o celkové hmotnosti 5,85 t, která za celý rok 2006 činila „pouhých“ 4,34 t. Likvidace objemného
odpadu město přišla na 12.675,- Kč, likvidace nebezpečných odpadů si vyžádala částku 24.883,- Kč. U komodity
nebezpečných odpadů, kde se podařilo pro rok 2007 smluvně udržet paušální formu platby, došlo pouze k cenovému navýšení o 0,20 Kč na obyvatele a 1 svoz, což reprezentuje při dvou svozech daných vyhláškou roční
navýšení na tuto komoditu o částku 2.024,- Kč. Likvidace pneumatik si vyžádala jaksi navíc 19.040,- Kč, neboť
na pneumatiky se smlouva nevztahuje - jsou likvidovány za 2.750,- Kč za tunu... Připočteme-li ještě 144.981,Kč za komunální odpad (svoz kukavozem), vynaložilo město na likvidaci odpadů v měsíci květnu alarmujících
201.579,- Kč.
Při pravidelných kontrolách jsou zjišťovány
kromě rozměrných pneumatik (např. traktorových)
i různé odpady z podnikatelské činnosti - z výrob, které na území města
nepůsobí, stavební odpady,
neprodejný nábytek dovezený „hromádkáři“. Nikdo
však nikdy nikoho neviděl,
neslyšel, takže co s tím?!
Připomínám, že celkové
náklady na likvidaci všech
odpadů (celkem 1.711,26 t)
si za minulý rok vyžádaly
částku
2.997.128,- Kč.
Příjmy od občanů, podnikatelů a obalové společnosti
činily souhrnnou částku
2.586.445,- Kč. Ztrátu ve výši
410.684,- Kč (81,20 Kč na
obyvatele) nese město. Tento
stav je nadále neudržitelný
a bude nutné zvážit, zda
místní poplatek za odpad,
který již několik let činí
částku 430,- Kč na občana,
nezvýšit na zákonem limitovanou částku 500,- Kč.
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor
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Pojďte si děti zahrát

V loňském roce nechalo město vybudovat ve sportovním areálu za základní školou
moderní dětské hřiště s novými prvky. Již je
plně v provozu a využíváno, zejména v odpoledních hodinách. Začátkem června tohoto
roku jsme nechali osadit další nové herní
prvky na dětská hřiště. Chcete se zatočit na
kolotoči a zhoupnout se na dráčkovi a tygrovi? Zajděte si s maminkami nebo tatínky na
hřiště naproti hřbitovu. Pro Vaši bezpečnost
jsme vybudovali i nízký plot, který odděluje
část pro nejmenší. Nebo by se Vám líbilo
zhoupnout se na žabičce a lišákovi? Zastavte
se při procházce v ulici J. K. Tyla vedle nových
bytových domů postavených před třemi lety.
Anebo se Vám líbí točit se na kolotoči, na
kterém se stojí ve dvou a nebo se zhoupnout
na koníkovi? Projděte se na sídliště u Pivovaru. Tam tyto herní prvky nejdete.
Herní prvky jsou určené těm nejmenším dětem, maximálně do 12-ti let, s tím, že do 6-ti let je nutný dozor
dospělé osoby.
Dostáváme náměty rodičů jak a kam osadit herní prvky. Samozřejmě každý by je chtěl jinam a pokud možno
hned za svým domem. I to by bylo možné, ale je to vždy jen otázka peněz. V současné době nelze vyrábět svépomocí jakékoliv herní prvky a osazovat je na veřejná prostranství. Na veřejnosti přístupných místech musejí
mít všechny pravidelně revize
a atesty. Technické služby budou
muset z těchto důvodů odstranit některé v minulosti osazené
herní prvky, které normě neodpovídají. Nelze tedy ani využít
dřevo z městských lesů na různé
prolézačky a kladiny. Bohužel, je
to tak.
A ještě bych chtěl pro Vaší
informaci uvést. Víte, kolik stálo
těch několik prvků v letošním
roce? Více než sto tisíc. Jeden
koník vychází na cca 11 tisíc
Kč. Cena větších a složitějších
prvků s prolézačkami se pohybuje kolem 60 až 90 tisíc Kč.
Tedy není to málo. Budeme se
snažit, aby Rada města každým
rokem i na ty nejmenší pamatovala a uvolnila opět alespoň tolik
peněz, jako letos.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Zábor veřejného prostranství

Město má zpracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/99 o místních poplatcích a jedním z místních poplatků
je poplatek za zábor veřejného prostranství. Poplatník je povinen oznámit užívání veřejného prostranství nejméně
jeden den před jeho započetím Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří na předepsaném tiskopisu.
Tiskopis si máte možnost vyzvednout v pokladně městského úřadu nebo jej získat i prostřednictvím internetových stránek města ( www.kynsperk.cz ).
Poplatek platí ten poplatník, který veřejné prostranství užívá zvláštním způsobem. Za veřejné prostranství
se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), tržiště,
parkoviště a odstavné plochy, parky a další prostory v územním obvodu města Kynšperka nad Ohří, přístupné
každému bez omezení. Součástí vyhlášky je příloha, která znázorňuje plochy, o které se jedná. Do této přílohy
máte možnost nahlédnout v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří.

Denní sazba poplatku za každý i započatý metr čtvereční činí při užívání veřejného prostranství:
1. k umístění prodejního zařízení na dobu nepřevyšující pět dní
20,- Kč
2. k umístění prodejního zařízení na dobu převyšující pět dní
10,- Kč
3. k umístění zařízení pro poskytování služeb na dobu nepřevyšující pět dní
10,- Kč
4. k umístění zařízení pro poskytování služeb na dobu převyšující pět dní
7,- Kč
5. k umístění reklamního zařízení (tzn. reklamní stojan)
10,- Kč
6. k umístění stavebního zařízení
(lešení, stavební materiál apod. - musí být ohlášení stavby nebo stavební povolení)
- na dobu kratší než 7 dní
0,- Kč
- na dobu 7 - 14 dní
3,- Kč
- na dobu 14 - 21dní
5,- Kč
- na dobu 21 – 28 dní
7,- Kč
- na dobu delší než 28 dní
10,- Kč
7. k umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
10,- Kč
8. k umístění skládky paliva
- na dobu nejvýše 3 dnů
0,- Kč
- na dobu delší než 3 dny
10,- Kč
9. k umístění jiné skládky
- na dobu nejvýše 3 dnů
1,- Kč
- na dobu 3 - 7 dní
5,- Kč
- na dobu delší než 7 dní
10,- Kč
10. k užívání pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby ﬁlmových a televizních děl
1,- Kč
Paušální roční sazba poplatku za každý i započatý čtvereční metr činí při užívání veřejného prostranství:
1. celoroční umístění prodejního zařízení – pevného stánku
100,- Kč
2. k umístění reklamního zařízení
300,- Kč
3. k vyhrazení trvalého parkovacího místa
- pro osobní automobil
100,- Kč
- pro nákladní automobil
200,- Kč
Mělo by být zájmem všech nahlásit místní poplatek za zábor veřejného prostranství a nevystavovat se nebezpečí, že vám bude uložena pokuta dle zákona č. 337/1991 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Marie Lendelová
ﬁnanční odbor
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Změny státní sociální podpory
po 1. lednu 2007 – I. část
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili se změnami státní sociální podpory po 1. lednu 2007. V návaznosti na novou
úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od
1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
První změna, s kterou Vás chceme seznámit se týká Přídavku na děti.

Přídavek na dítě
-

Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším než je čtyřnásobek životního
minima rodiny.
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. Výše dávky je stanovena jako násobek
částky životního minima dítěte a příslušného koeﬁcientu.

Nezaopatřené dítě má nárok na Výše přídavku vyjádřená násob- Příjem rodiny vyjádřený násobpřídavek
kem částky životního minima
kem částky životního minima
ve zvýšené výměře

0,36

do 1,5

v základní výměře

0,31

nad 1,5 do 2,4

ve snížené výměře

0,16

nad 2,4 do 4,0

Výše přídavku na dítě podle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu rodiny činí k 1. lednu 2007 měsíčně (v Kč)

Věk nezaopatřeného
dítěte
do 6 let
6 - 15 let
15 - 26 let

Výše přídavku na dítě dle úrovně výměry měsíčně v Kč k 1.1. 2007
zvýšená
základní
snížená
576
496
256
706
608
314
810
698
360

V dalších částech Vás obeznámíme s dalšími změnami, které nastaly v oblasti státní sociální podpory (např.
sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné)
Zpracovala: Jana Vidláková, DiS.
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu jsou zakotveny v § 132 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

provádět kontrolní prohlídky stavby,
nařizovat neodkladné odstranění stavby,
nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
nařizovat provedení udržovacích prací,
nařizovat vyklizení stavby,
ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby:

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové
péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo
na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně na terénní úpravy a zařízení.
Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

Poděkování

Fotoreportáž z letních slavností města jsme
do uzávěrky tohoto čísla Kynšperského zpravodaje nestihli, ale aspoň v krátkosti bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu
akce podíleli: Mažoretky Základní školy, Městská
dechová hudba Kynšperk nad Ohří, Mateřské školy,
Střední odborná škola a učiliště, Martina Hollá
a Jan Onak, Základní umělecká škola Ostrov, Technické služby Kynšperk nad Ohří, Správa majetku
města Kynšperka nad Ohří, majetkový odbor MÚ,
kynšperské oddělení Policie ČR, majitel a nájemci
restaurace Koruna. Za ﬁnanční a materiální podporu děkujeme partnerovi akce ﬁrmě Witte Automotive Nejdek, ZKD Sušice a prodejně potravin
LUSI. Starostovi města René Bolvarimu děkujeme
za zajištění a Městu Březová za zapůjčení pódia.
Za MKS Hana Bašková
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15. výročí spolupráce

28. 5. 2007 se již po patnácté Majorettes Základní školy Kynšperk nad Ohří zúčastnily himmelkronských
uličních slavností „Strassenfestu“. Právě tak dlouho již trvá přátelství a spolupráce s představiteli obce a občany
Himmelkronu.
Letošní 29. slavnosti zahájil starosta pan Gerhard Schneider, občany též pozdravili landrát pan Klaus Peter
Söllner z Kulmbachu a starosta města Kynšperka nad Ohří pan René Bolvari. Ředitel základní školy Mgr. Jiří
Daneš srdečně poděkoval těm, kteří byli od samého začátku u navázání kontaktů a spolupráce, ocenil i práci těch,
kteří vzájemné vztahy a přátelství podporují a rozvíjejí. Jako projev poděkování a úcty jim všem předal sošku
přátelství.
Odpolední program zahájila Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří pod vedením dirigenta Jaroslava
Brože. Poté předvedly skupiny mažoretek jednotlivé formace na moderní
hudbu. Děvčata tak měla
možnost ukázat program,
který si připravují na
republikovou soutěž mažoretek v Písku pod vedením
Mgr. Jaroslavy Danešové
a paní Šárky Pencové.
Pan Andi Krainhöfner,
paní Inge Tischer a pan
Kurt Schmidt připravili
stánek mažoretek. Zde byla
instalována malá galerie
vystoupení mažoretek na
Strassenfestu za uplynulých
14 let. Návštěvníci si mohli
prohlédnout fotograﬁe jednotlivých skupin, dokonce
si mohli zakoupit typickou
lázeňskou oplatku a vypít
si pohárek tradiční karlovarské becherovky. Opět
se ukázalo, jak si himmelkronští považují spolupráce
mezi jednotlivými obcemi
a jak si cení přátelství s učiteli a dětmi základní školy.
Ač celý odpolední
program provázel občasný
déšť, účastníků slavností
neubylo. Atmosféra byla
velmi přátelská, všichni se
snažili dorozumět.
Těšíme se na další
spolupráci a vzájemné kontakty.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Přehlídka
zájmové činnosti
Dárek k Mezinárodnímu
dni dětí připravila Základní
škola DDM – SVČ ve spolupráci s interními a externími pracovníky zájmových
kroužků. Dne 1. června od 16
hodin za budovou školy nás
oslnily Mažoretky (skupiny
I., II., III. IV.), Pom-pon, Orientální tanec, Gymnastika,
Aerobik, Dívky roku 2007,
a své výrobky představily
děti ze zájmových kroužků
Letecký modelář, Aranžování,
Vaření a pečení, Mladý reportér, Výtvarný a keramický
kroužek. Poděkování patří
všem, kteří se zúčastnili, ale
také pomáhali při organizaci.

ŠKOLSTVÍ
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Sportovní olympiáda
atletika,
kopaná,
vybíjená,
volejbal,
basketbal,
ﬂoorbal
Plavání
okresní soutěž Valentin
Sumanski 2. místo 25m
volný způsob
Mladý zahrádkář
okresní soutěž 23. 5. 2007
Zlatá srnčí trofej
kresní soutěž 30. 5. 2007

Základní škola DDM – SVČ
přeje všem dětem
krásné prázdniny!

(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Splnění snu

Je talentovaná, cílevědomá, šikovná, milá, hezká, chytrá …… má mnoho přívlastků. Poslední z nich je přívlastek „první“. Jmenuje se Martina Hollá a získala první místo v celostátní ﬁnálové soutěži „Dívka roku 2007“
v Jičíně. Dne 9. června 2007 Občanské
sdružení Dívka pořádalo 18. ročník soutěže pod záštitou starosty města Jičína
ing. Martina Puše ve spolupráci s kulturním zařízením města Jičína.
Znělka soutěže a začínáme… mořský
příboj se mění v bouři a opona se pomalu
otvírá ... Malé nastínění atmosféry Masarykova divadla v nádechu podmořského
světa, ladné pohyby mořských víl a příchod vládce moří Neptuna a krásné rybky
- dvojice skvělých moderátorů Jiří Mádl
a Jana Plodková.
Nastupuje dvanáct soutěžících dívek,
aby nám předvedly to, co si pro nás připravily. Celou soutěží se prolínaly vstupy
známých osobností, např. muzikálová
zpěvačka Monika Absolonová, ﬁnalisti
superstar Aleš Burket, David Spilka a Tereza Najdekrová aj. Porota to nemá vždy
lehké, ale takoví borci, jako jsou Yemi,
Richard Hess nebo pan Podhůrský si
poradili vskutku dobře. Letos poprvé byl
udělen titul Miss Talent, který navrhla
choreografka Kristýna Sklenářová. A jak
celá soutěž dopadla?
Titul Dívka Jičínského deníku
- Sára Jechová, Rumburk
Titul Dívka publika
- Martina Hollá, Kynšperk nad Ohří
Titul Dívka talent
- Martina Hollá, Kynšperk nad Ohří
1. místo Dívka roku 2007
- Martina Hollá, Kynšperk nad Ohří
2. místo Dívka roku 2007
- Klaudie Kováčová, Mnichovo Hradiště
3. místo Dívka roku 2007
- Monika Drahoukopilová, Pardubice
„Martinko, moc ti všichni gratulujeme“!
Jana Tomsová a Michal Maštera
ZŠ Kynšperk nad Ohří

ŠKOLSTVÍ
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Den dětí v DM

Dne 23. 5. se v DM slavil předčasný „Den dětí“, který byl připraven pro dětičky z DD Horní Slavkov, skupinu
paní vychovatelky (tety) Jaroslavy Kovářové, která se svými svěřenci náš internát navštěvuje pravidelně, již třetím
rokem.
Když píšu dětičky, tak tím myslím prcky od 3-10 let, což jsou nejmenší děti, které u nás na návštěvě zatím
kdy byly.
Děti přijely kolem 12,30 hodin, tedy na oběd, který byl podle jejich přání - řízky a hranolky... Následovalo
malé občerstvení v podobě zákusků, které rozdávala paní vychovatelka Rosprimová. Když se děti zasytily a odpočinuly, přemístilo se vše ven na hřiště, počasí nám přálo a děti začaly soutěžit. Za soutěže každé dítko dostalo
nachystaný balíček mlsot. Tímto děkuji pekárně TRITIA, která se podílela na balíčcích jako sponzor.
Největším překvapením pro dětičky bylo střílení ze vzduchovky, což se líbilo především chlapcům, ale také
jízda na motorce, která byla ještě lepší než hranolky k obědu!!! Naše kadeřnice pak malým princeznám vykouzlily
cůpky a culíčky a všechny děti byly spokojeny.
Za měsíc, 25.6., nás děti i se svojí tetou opět navštíví a budou u nás v DM spát, což pro ně bude také velké
dobrodružství a těší se na to již teď.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto dne: žákům DM, vychovatelkám DM (J. Rosprimové a J. Ďurišové), paní Pifkové, panu Nemétovi a paní Bednářové za pekárnu TRITIA.
Iva Jirsová, vychovatelka

Ve dnech 2.- 6. července 2007
bude lékárna uzavřena

Lékárna PRIMULA
Mgr. Ľudmila Moravčíková
Jiráskova 567
Kynšperk nad Ohří
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Spolupráce s hudební školou v Bad Bernecku

Základní umělecká škola a Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří pořádájí společně již
několikátým rokem přehlídku „Kynšperský klíč“. A právě na této přehlídce jsme se seznámili s paní
Anette Lachance, ředitelkou hudební školy Bad Berneck. Plánovali jsme s ní a jejími žáky vzájemné
koncerty a v letošním roce
v květnu jsme uskutečnili
první.
Kytarový soubor paní
Lachance se zúčastnil jako
host našeho koncertu absolventů a na oplátku náš Mládežnický dechový orchestr
pojede do SRN a zúčastní se
10. výročí založení hudební
školy v Bad Bernecku.
Atmosféra u nás ve škole
byla příjemná a hostům ze
SRN se zde líbilo.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ

Sokolov
Likvidace bolševníku, křídlatky a jiných plevelů chemickou i mechanickou cestou.
Chemické ošetřování lesních kultur.
Sečení trávy na obtížně přístupných místech.

Státní akreditace pro zacházení s chemickými přípravky
IČ: 611 44 193

Tel.: 737 746 822

SKAUTI
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Lanový svět 2007

Letošní rok měli obyvatelé Kynšperka nad Ohří,
hlavně ti mladší, šanci oslavit svátek dětí velmi netradičním způsobem. Skautské středisko Lípa Kynšperk nad
Ohří uspořádalo pro děti a mládež Lanový svět. Byl to
první ročník, a tak si mnozí nedokázali představit, co to
ten Lanový svět vlastně je. Pro vás, kteří jste to k nám
nestihli, jen vysvětlím, že se jedná o komplex lanových
překážek od těch nízkých až po ty vysoké, které musí
člověk překonat v 7 až 8 metrové výšce.
Stavět jsme začali už v pátek 1. června a byli jsme
rádi, když jsme v sobotu ráno v 9 hodin byli přichystáni
uvítat první návštěvníky. Spolu s námi je uvítal déšť, ale
počasí se za hodinu umoudřilo a pršet přestalo. Mezi
návštěvníky nebyly jen děti z Kynšperka nad Ohří, ale
dorazily i výpravy skautů z Chodova a Sokolova. Každý
účastník obdržel průvodní kartičku. Úkolem bylo překonat sám sebe a dobýt vrchol „Mt. Everestu“. Každý
musel postupně překonávat jednotlivé překážky od nejnižších až po ty nejvyšší. Na poslední překážce pak byla
„vrcholová knížka“, ve které se každý, kdo se na „vrchol“
dostal, zvěčnil svým podpisem (pár fotek už je na našich
stránkách). I z řad rodičů se našlo pár odvážlivců, kteří
vysoké překážky překonali. Museli překonat strach nejen
z výšky, ale i případnou nedůvěru v naši jistící techniku. Ta však byla naprosto bezpečná a tak celá akce proběhla
bez nehod. Příští rok můžete určitě počítat s opakováním a rozšířením této akce – moc se prý líbila… Doufáme
ještě v hojnější účast a apelujeme na ty, kteří se neodhodlali k překonání těch nejvyšších překážek: sbírejte odvahu
během celého roku, ať můžete příští rok zazářit.
Tento článek si můžete přečíst také na našem webu (lipakynsperk.wz.cz), který má nový design.
A hlavně bych na tomto místě chtěl také poděkovat těm, díky kterým se akce mohla uskutečnit – sponzorům.
Je jím pan Chaloupka z kovošrotu, ﬁrma LANEX, středisko Dýmka Habartov a v neposlední řadě naši rodičové
a všichni ti, kteří nám pomáhali s organizací.
Díky!!!
Smích J
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Volejbalová sezóna kadetek a žákyň skončila

Konečné pořadí děvčat volejbalového oddílu ZŠ, Slavoj Kynšperk nad Ohří:
Žákyně : 1. VK Karlovy Vary
Kadetky : 1. VK Karlovy Vary
2. VSK Baník Sokolov
2. VSK Baník Sokolov
3. VK Aš
3. Slavoj Kynšperk nad Ohří
4. ZŠ, Slavoj Kynšperk nad Ohří
4. VŠK Habartov
5. VSK Baník Sokolov B
5. VK Aš
6. ŠVK Habartov
7. BVC Chodov
8. VK Cheb
Zleva stojící: trenérka p. Smrčková, Veronika Jourová, Klára Echt9. VK Karlovy Vary B
nerová, Jitka Davidová, Lenka Hlebová, Veronika Hámorová,
10. MDDM Ostrov
Kateřina Bělunková, trenérka p. Milfaitová.
11. Mariánské Lázně
Zleva sedící: Kateřina Řezáčová, Iva Milfaitová, Klára Smrčková.
12. VSK Baník Sokolov C
Ležící: Andrea Flórianová.

Složení družstev: Žákyně : nahrávačka
- Smrčková K., Řezáčová K.
blok
- Milfaitová I., Hámorová V.
smeč
- Hlebová L., Nejdlová H., Florianová A.. Bělunková K.
Kadetky : nahrávačka
- Smrčková, Synáčová, Řezáčová
blok
- Milfaitová, Hámorová, Davidová
smeč
- Echtnerová, Nejdlová, Hlebová
V srpnu odjíždí děvčata na přípravné soustředění do Zbraslavic pod vedením trenérek Y. Milfaitové a P. Smrčkové.
Y.Milfaitová

Volejbalová sezóna žen

Kynšperským ženám sezóna právě začíná. Výsledky prvních domácích utkání na kurtech TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří:
Kynšperk nad Ohří A
: Svatava
3 : 0
Kynšperk nad Ohří B
: Sokolov
2 : 3
Y.Milfaitová
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Turnaj neregistrovaných

Dne 19. května 2007 proběhl 26. ročník turnaje smíšených neregistrovaných družstev na volejbalových kurtech u bývalé „Dupárny“.
Za překrásného počasí bojovalo tentokrát rekordních 21 družstev. Za vzornou organizaci je třeba pochválit
Jirku Roubínka a Standu Koukala, neboť bez jejich umu by se turnaj musel hrát dva dny. O občerstvení se postaral
„Bufet u dvou kočiček a kocourka“ (Petrušky R., Yvettky
M. a Zdeňka M.), které bylo „skoro zadarmo“. Poděkování patří nejen organizátorům, ale i našemu věrnému
rozhodčímu Albertu Hrudkovi a v neposlední řadě
sponzorům: pekárně Cheb, Tritia Aneta (paní Janotová),
Technickým službám Kynšperk nad Ohří (pan Partingl)
a PaeDr. Josefu Novotnému.

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

Vobrňátka
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staré báby
Sluníčka
Luby
Ňú Mechová
Nebojácní
ZOO
Kačeři
Parťáci
Jesenice

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hrošíci
Bílá síla
Žlababy
Vyvolení
Profíci
GKS
Grrr
Tým roku
Haky
Rohani

Nejsvěžejší hráčkou (54 let) byla odměněna Pavla
Kolínská z Lubů.
Y.Milfaitová
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Vyhodnocení sezóny 2006/2007 v oddílech fotbalu
MUŽI
Poslední zápas 1.B třída Kynšperk
nad Ohří - Plesná 3:0.
V tabulce skončili muži na 9. místě
s počtem bodů 29.
Nejlepším střelcem Kynšperka nad
Ohří je Miroslav Bobčík se 12 brankami na 9. místě.
DOROST
Poslední zápas krajského přeboru
Kynšperk nad Ohří - Toužim 3:13.
V tabulce skončilo mužstvo dorostu na 13. místě s
počtem bodů 19.
Nejlepším střelcem Kynšperka nad Ohří je Tomáš
Orgoník s 15 brankami na 12.místě.
ŽÁCI
Poslední zápas krajské soutěže Kraslice – Kynšperk
nad Ohří 5:4.
V tabulce se umístili žáci na 7. místě s počtem bodů
21.

Nejlepším střelcem Kynšperka nad
Ohří je Radek Panajotov s 10 brankami na 2. místě.
PŘÍPRAVKA
Poslední zápasy okresního přeboru
přípravky Svatava – Kynšperk nad
Ohří 3:1.
Krásno – Kynšperk nad Ohří 0:3.
Nejlepší střelec se v této kategorii
nevyhlašuje.
PODĚKOVÁNÍ
Fotbalový oddíl TJ SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří
děkuje panu Slánskému z ﬁrmy NABAU
za vybavení dvou šaten v kabinách na fotbalovém hřišti
skříňkami a lavicemi.
Za oddíl fotbalu Gregor Josef
předseda oddílu

Reala Lakomá s.r.o.
Realitní kancelář
Evropská 1558/33, 35002 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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Děti naše, hejbejte se …

K harmonickému a všestrannému rozvoji dětí v předškolním věku patří neodmyslitelně i pohyb. Ke každodenní pohybové aktivitě v naší MŠ připravujeme pro děti pohybové hry, motivační cvičení, zařazujeme prvky
jógy, ale hlavně vycházíme z přirozené pohybové potřeby dětí především při pobytech venku.
Myslíme si, že v dnešní televizní a počítačové době je pohyb nanejvýš důležitý a proto se už několik let snažíme dětem nabídnout pohybové vyžití i v tělocvičně. Ve spolupráci s TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří navštěvujeme
jednou týdně sportovní halu, kde mají děti možnost seznámit se se sportovním nářadím i náčiním a kde je jejich
pohybová aktivita omezena pouze bezpečností.
Zaujmout a nadchnout děti není vůbec jednoduché, a tak se snažíme, aby vše, co děti dělají, pro ně bylo zajímavé a poutavé a aby se do nápadů a jejich realizace samy zapojily.
Naší tečkou za celoročním sportováním bylo sportovní odpoledne s názvem: „s mamkou a tatínkem, pěkně
se protáhnem“. Děti pozvaly své nejbližší a všichni společně si zacvičili, zahráli a ukázali, co všechno dokáží.
Odměnou pro děti, rodiče i nás bylo příjemně strávené odpoledne, za které děkujeme i TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří a novému správci panu Fibigerovi, který je k nám a našim dětem velmi vstřícný.
učitelky MŠ Školní

Setkání s ﬂétničkou
Dne 22. 5. 2007 jsme navštívili v MŠ
ve Školní ulici „Setkání s ﬂétničkou“. Zde
jsme se seznámili s výsledkem pilné práce
paní učitelky a jejích svěřenců, kteří se
během školního roku věnovali dechovým cvičením, teoretickým a praktickým
základům hry na zobcovou ﬂétnu.
Myslíme si, že tato činnost přispěla
k uměleckému i duševnímu vývoji našich
dětí. Ty navštěvovaly hru na ﬂétnu s oblibou a za to patří velký dík kladnému přístupu paní učitelky Evy Rozmušové.
Moc děkujeme.
Rodiče dětí
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Free style

Odvážnému
štěstí
přeje. Pod tímto heslem se
bezpochyby řídili mladí
odvážlivci, kteří předvedli téměř neuvěřitelné
kousky na svých kolech.
Dne 2. června 2007 se
na Dolní Dobroši konal
3. ročník soutěže DIRT
JUMP Contest BMX +
MTB. Všem, kteří závod
sledovali, se tajil dech.
Jejich obratné triky, toče
ale také krkolomné pády
vypadaly někdy až děsivě.
Naštěstí vše dopadlo
dobře. Ze závodu si odnesli roztrhané kalhoty,
pohmožděné svaly, spoustu modřin, ale i krásnou vzpomínku.
Děkujeme všem, kteří závod připravili,
sponzorům, kteří závod podpořili a ti nejlepší
mohli obdržet krásné ceny. Jmenovitě: Městský
úřad a Technické služby Kynšperk nad Ohří,
Kamikadze Karlovy Vary, Bishop Cheb, Moto –
Lhotský, Karel a Ladislav Košata, Jürgen Dušek,
Petr Šimůnek – kola, Technomat, pan MUDr.
Uhlík, Keramika, Pekařství – Tritia, Lékárna
Primula, Fiedlerovi – Alfík, Oděvy, Obuv paní
Milotová (Kynšperk nad Ohří). Po skončení
závodu nastoupila punk-rocková kapela „Nic
složitýho“, která dostala do varu všechny přítomné. Závodu se účastnilo 20 soutěžících ve
dvou kategoriích. „Gratulujeme!“
Mladší
1. místo
2. místo
3. místo
další
Starší
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Martin Malý - Sokolov
Tomáš Karban - Aš
Martin Balšán - Aš
Skuhrovec, Šmíd - Aš,
Čechora - Sokolov
Jakub Synáč - Kynšperk nad Ohří
Tomáš Lízal - Strakonice
Tomáš Růža - Sokolov
Slavomír Szmiegelski - Rotava

Cenu za „hazardous drop“ si letos odnesl Radek
Šopov z Karlových Varů.
(Joyce)
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„Zlatá udice“ v Kralovicích

Ve dnech 2. a 3. června 2007 se konalo Územní
kolo „Zlaté udice“ v Kralovicích. Celkem se přihlásilo
47 dětí z osmi okresů bývalého západočeského kraje,
a to Domažlice, Rokycany, Tachov, Karlovy Vary, PlzeňMěsto, Plzeň-Jih, Plzeň-Sever a Sokolov.
Ihned po příjezdu, v 7 hodin, začal na chovném rybníku mezi Kralovicemi a Olšany ranní a pak i odpolední
závod v lovu ryb udicí. Dopadl velmi slušně, protože
hlavní složkou chovného rybníku byl kapr obecný, který
po zakrmení vděčně přijímal nabízenou nástrahu na
háčcích, což hlavně ocenili ti nejmenší závodníci, protože kapr větších velikostí je dosti bojovná ryba.
Za Základní školu Kynšperk nad Ohří
se zúčastnilo družstvo ve složení Vladimír
Jurygáček, Jakub Jeřábek, Matěj Sochor
a Štěpánka Sochorová. Dále v družstvu za
okres Sokolov Rudolf Pešák a Martin Václavík. Naši bojovali v pětiboji.
Závody v plavané se ukončily v 18,00
hod. a po zvážení úlovků jsme se odjeli
ubytovat do Kožlan. Po ubytování a večeři
se psaly znalostní testy, které závodníky
prověřily ve znalostech rybářského řádu,
dějin rybářství a závodní problematiky
z rybolovné techniky. Dále bylo poznávání
živých rostlin, vycpaných vodních živočichů a obrázkových ryb v kombinaci s živými rybami.
Druhý den byla na řadě rybolovná
technika. Závodníci dokazovali své rybářské umění s prutem na terče včetně muškaření. Nejlepší z rybolovné techniky z našeho družstva byl žák Vladimír
Jurygáček, který obsadil třetí místo ze 33 žáků. Jak si vedli, to ukáže přehledná tabulka jejich výsledků.

Počet přihlášených dětí v kategoriích :
žáci pětiboj
dorost pětiboj
žákyně pětiboj

- 33
- 7
- 7

Naši závodníci celkově obsadili :

- dorost pětiboj - Martin Václavík (Sokolov)
5.místo
- žáci pětiboj
- Vladimír Jurygáček (Kynšperk nad Ohří) 13.místo
- žáci pětiboj
- Matěj Sochor (Kynšperk nad Ohří)
20.místo
- žáci pětiboj
- Jakub Jeřábek (Kynšperk nad Ohří)
22.místo
- žáci pětiboj
- Rudolf Pešák (Loket)
27.místo
- žákyně pětiboj - Štěpánka Sochorová (Kynšperk nad Ohří) 7.místo
Na základě umístění ve všech kategoriích nejede nikdo z našeho okresu Sokolov na Národní kolo ZU pořádaného ve dnech 22. – 24.6. 2007 ve Vodňanech.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

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

Sokolovská 613
357 51 Kynšperk nad Ohri

tel.: 352 683 071
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BOTAS

BOTAS slavil jubileum

Organizační výbor branně - orientační automobilové soutěže ve spolupráci
s Městským úřadem v Kynšperku nad
Ohří skvěle připravili 25. ročník Botasu
který se konal 26. května 2007. Ředitel
závodu pan Jan Žilina, hlavní rozhodčí
Jiří Roubínek, vedoucí tratě Václav Chalupa, technické zajištění Herbert Winter,
Josef Rytíř, Milan Pazdírek, Tomáš Svoboda, Stanislav Treﬁl a mnoho dalších
měli plné ruce práce, aby připravili skvělé
úkoly a zajistili plynulost a bezpečnost
silničního provozu. Letos se do soutěže
přihlásilo celkem 28. čtyřčlenných posádek. Orientační jízda dle jízdního návodu,
plnění branných, sportovních a zábavných závodů vynesla na první místo posádku ve složení: Vladimír Valjent,
F. Dohnal, E. Valjentová a J. Horník. Druhé místo Milan Tunega, J. Tunegová, J. Baxová a Z. Margeta. Jako třetí
František Kubis, P. Gajič, A. Kubisová, R. Gajičová. V soutěži byly vyhlášeny také ceny pro nejlepšího navigátora,
kterým se stal František Dohnal, nejlepší řidič Jiří Rosa a porotu okouzlila Miss Botas Andrea Klimentová. A protože 25. ročník je jubilejní, byla vyhlášena posádka, která nevynechala jediný ročník této soutěže. Stali se jimi Jiří
Rozsnyaki, K. Plánka, S. Hauf a B. Salaba. Všem oceněným i ostatním děkujeme za účast a budeme se těšit na
(Joyce)
další ročník.

25. ročník BOTAS

25. ročník BOTASu se konal díky
podpoře řady sponzorů a díky podpoře
a pomoci skupiny organizátorů a pořadatelů. BOTAS je čistě apolitický a žádná
politická strana nemá právo si osvojovat
zásluhu na pořadatelství, i když tuto akci
podpořila sponzorským darem.
Samozřejmě děkujeme všem sponzorům za podporu této akce, ale nedělám
rozdíl mezi těmi, kdo nás podpoří, ať se
jedná o soukromou osobu, ﬁrmu, politickou stranu či veřejnou instituci.
Za pořadatele, ředitel závodu Jan Žilina

Sponzoři:

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Správa majetku města Kynšperk nad Ohří, Pavel Kovačík, Kynšperský
kovošrot, Lajka, spol. s r.o., KOŠR, Restaurace Bílá Labuť, Restaurace Diana , Svatý kříž, Restaurace Koruna,
Pekařství TRITIA, Obuv Milotová, Moraﬁs Kynšperk nad Ohří, Pračky Gajič, Květinářství Vlaďka, Potraviny Volf,
Řeznictví Košata, Truhlářství Bárta, Papírnictví Fiedler, SOU Kynšperk nad Ohří, Sklenářství MARŠÁL Sokolov,
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří, Autodíly ROMAN, Martin Poul.
Technicky zajišťovaly:
Technické služby Kynšperk nad Ohří
Základní škola Kynšperk nad Ohří
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......... nástup

......... hlavolam

......... hokej

......... lyže

......... trakař

......... jízda zručnosti
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Futsal v Kynšperku nad Ohří

Dne 18.3.2007 začal futsalový tým Hogo-Fogo Kynšperk nad Ohří hrát okresní ligu na tartanovém povrchu
u Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Tímto by chtěli hráči pod vedením pana Bělunka poděkovat řediteli školy
panu Mgr. Danešovi za propůjčení sportovního hřiště.

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.

Peníze za váš byt „ IHNED “
Hledáme byty do naší nabídky všech velikostí
„ NA PRODEJ „

Prodejci bytu vyplatíme zálohu ihned do výše 80 %
zbytek při prodeji !!!
V současnosti máme v nabídce více jak 20 bytů různých velikosti a vlastnictví

~ Byt 1+1 v Chodově za 480 000 Kč
~ Byt 1+2 v Nejdku za 650 000 Kč
~ Rekreační středisko ve Stříbrné
~ Rodinný dům v Sokolově
~ Nabízíme volnou ubytovací kapacitu
~ Zajišťujeme správu bytů
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www.dominochodov.cz

DOMINO realitní kancelár
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Prázdninový Kinematovlak České televize 2007
6. - 27.7. 2007

České dráhy ve spolupráci s Českou televizí vypravují letos poprvé
prázdninový Kinematovlak České televize 2007. Ten vyjede na svou pouť
republikou 6. července 2007 z festivalových Karlových Varů a 22 dní bude
putovat až do Slavonic, kde svoji prázdninovou cestu 27. července ukončí.
Na své trase KINEMATOVLAK navštíví celkem 17 měst a vesnic v Karlovarském kraji, Plzeňském kraji, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.

V Kynšperku nad Ohří vlak zastaví v úterý 10.července 2007.

Promítat se budou pohádky pro větší děti ze zlatého archivu České televize. Promítání bude probíhat vždy v 16.00 hod. pro letní tábory dětí a mládeže a pro dětské domovy (rezervovaná představení, která nejsou určena
veřejnosti). Pro širokou veřejnost jsou naopak určena promítání od 18.00
hod. a od 20.00 hod. Vstup pro všechny návštěvníky je zcela ZDARMA.
Celkem se v KINEMATOVLAKu během jeho putování po České republice uskuteční 66 projekcí, které bude mít možnost zhlédnout téměř 3 000
návštěvníků. Více
podrobností naleznete na www.cd.cz/kinematovlak
nebo na www.cestatelevize.cz/kinematovlak.
Kromě hlavního promítacího vagonu je vlak
doplněn o doprovodný výstavní a salónní vůz. V doprovodném výstavním voze je nainstalována výstava
s tématikou železnice, kterou pro návštěvníky průběžně
upravujeme vždy podle místa pobytu.

V Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří slavily svá životní jubilea
paní Bokorová (vlevo) a paní Pelešková.
Hodně zdraví, lásky a klidu přejí zaměstnanci.
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DEN OHŘE
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6. 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 pram, aby
covní kolektivy či rodinu nebo jinou skupinu lidí. Prosím,
se mi každý soutěžící jednotlivec či skupina ohlásili během soutěže tj. během roku 2007 na mobil: 603 187 425.
Kateřina Štochlová

✂
Omlouváme se soutěžícím za malý nedostatek. V posledním čísle byla sice šipka určující objekt, ale nebyl vyznačen
puntík. Jedná se o budovu, která se nachází v ulici Na Příkopech č.60.

INZERÁT
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PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net

Dne 28.7.2007 se koná
„Den otevřených dveří“
Všichni zájemci, kteří se zajímají o výrobu
plastových a hliníkových oken a dveří jsou srdečně zváni!

HASIČI
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Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 29.5. do 23.6.2007
23.6.
8.6.
4.6.
3.6.
30.5.
29.5.

Dopravní nehoda – Jednotka likvidovala únik provozních náplní po dopravní nehodě.
Požár – Jednotka likvidovala požár lesní hrabanky.
Technická pomoc – Jednotka zasahovala při úniku plynu na silnici č.6.
Požár – Jednotka likvidovala požár dvou hromad dřeva v lese.
Technická pomoc – Jednotka pomáhala Záchranné službě s naložením pacienta.
Technická pomoc – Jednotka odčerpávala vodu ze zaplaveného sklepa v Kynšperku
Technická pomoc – Jednotka prováděla odčerpávání vody ze sklepů v Chebu.

J.Zeman

Rodinné rybářské závody
V sobotu 9.června proběhly za krásného slunečného počasí tradiční rodinné rybářské závody na chovném
rybníku v Dolních Pochlovicích.
Sraz všech účastníků byl v 7,30 hod, následovalo rozlosování, malé občerstvení a v osm hodin byl zahájen
vlastní závod. V průběhu celého dopoledne se chytilo asi sto kaprů, takže si všichni tu svou rybu vytáhli. Po celý
čas závodů byla možnost se občerstvit a doplnit tekutiny.
Závod byl ukončen v 11,30 hod a na vyhodnocení se všichni přesunuli do restaurace Bílá Labuť, kde byl pro
všechny připraven oběd v podobě skvělého guláše.
Celkové hodnocení:
1.místo – Velíšek David a Velíšek Pavel
2.místo - Cenknerová Soňa a Cenkner Vladimír
3.místo - Hruška Jakub a Novák Václav
Vítěz získal putovní
pohár a všichni soutěžící
hodnotné ceny. Tato již tradiční akce byla třetím ročníkem a hodláme v ní i nadále
pokračovat.
Závěrem bych chtěl
poděkovat všem zúčastněným
a sponzorům, mezi které patří:
Miroslav Slanina, Martin
Paulů, Václav Novák a MO
ČRS Kynšperk nad Ohří.
Akci pořádala MO ČSSD
ve spolupráci s MO ČRS Kynšperk nad Ohří
Ing. Tomáš Svoboda
Člen zastupitelstva města
a předseda MO ČSSD
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovní doba: POZOR ZMĚNA
O letních prázdninách bude knihovna
otevřena takto:
Pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 13.00 - 18-00

Výběr z knižních novinek v oddělení pro děti:

Astrid Lindgren – MADYNKA ZACHRÁNKYNĚ.
Kniha je příběhem dětí ze švédského venkova.
Německá spisovatelka Carola von Kessel je autorkou
knihy ČARODĚJKY Z JEZDECKÉ ŠKOLY. Jde o dobrodružství, která prožívá parta dětí.
Vojtěch Steklač přichází s novinkou DVOJČATA
V AKCI - LIGA STARŠÍCH GENTLEMANŮ. Andrea
a Martin sledují dva důchodce, kteří se rozhodli spáchat
zločin.
V edici W.I.T.CH. se dočtete JAKÁ JE HAY LIN.
Kniha MELANIE A JÁ je od Jean Ure. Jde o deník dívky
Nicole. Její matka se znovu vdala a ona řeší vztah s nevlastním otcem. Deník ovšem přináší i její zážitky ze
školy a her s kamarádkami.
8-10letá děvčata, která mají ráda koně, jistě zaujme
příběh Olívie žijící na farmě svého otce. Kniha se jmenuje ČERNÝ MUSTANG a napsala ji spisovatelka
Astrid Frank.
Adam a jeho sestřenice se sjeli u společné babičky s dědečkem na prázdniny. Oba očekávají neobyčejnou nudu.
Avšak začínají se dít podivné věci a na oba čekají neuvěřitelná dobrodružství. Kde si o tom můžete přečíst?
V knize Markéty Práškové – KLOBOUKY Z AGARVENY (Rodinné tajemství).
Iva Hoňková poradí ve své ČARODĚJNICKÉ KNIZE
jak na kouzla. Knížka je vhodná pro děti mezi 7.-10.
rokem.
Na starší děvčata čeká v knihovně už 24. díl seriálu
DÍVKY V SEDLE od Bonnie Bryant.
Zajímá vás život pirátů, jejich bitvy, lodi, či uloupené
poklady? Přečtěte si knihu PIRÁTI.

Výběr knižních novinek v oddělení pro
dospělé:

Jan Polášek – BAGÓ, HOP! Kniha s tímto zvláštním
názvem je příběhem z cyklistického prostředí.
Detektivky:
Agatha Christie – RANÉ PŘÍBĚHY HERCULA POIROTA,
Robert B.Parker – PŘÍLIV,

Stephen Weeks – HRABĚNKA V NESNÁZÍCH (Příběh
z Prahy roku 1904).
Historie: Charlotte Link – HVĚZDA MARMALONU
(anglické prostředí),
Barbara Dawson-Smith – SVÁDĚJ MNE ZNOVU
(šlechta).
Český román z prostředí nemocnice: Jan Žáček – JSEM
STATEČNÁ ŽENA.
Autobiograﬁcký román se zabývá především prvními
roky syna autorky. Svoji knihu nazvala Anne Lamott CO DLUŽÍM SYNOVI.
Životopisný román z Itálie, 15. století s hlavním hrdinou Leonardem da Vinci se jmenuje příznačně LEONARDOVY LABUTĚ. Autorkou je Karen Essex.
Milostná vzplanutí, partnerské vztahy, romantika:
Catherine Coulter – NEŽÁDOUCÍ NEVĚSTA,
Madeline Hunter – SVATOUŠEK,
Carole Matthews – KDYŽ SE LÁSCE LEPÍ SMŮLA NA
PATY.
Nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2003 John
Maxwell Coetzee se představuje hned 2 romány.
POMALÝ MUŽ – je příběhem vztahu postiženého
muže a jeho ošetřovatelky. Chorobná závislost syna na
matce je hlavní linií psychologického románu z jihoafrického prostředí s názvem CHLAPECTVÍ.
Vědeckofantastický román PÁTRAČI je dílem Joan
Lennon.
Co může následovat po osvojení dítěte bezdětnými manželi se dočtete v knize Jamese Siegla SPIRÁLA ZLA.
Oblíbený český autor Stanislav RUDOLF se zcela netradičně představuje knihou povídek a fejetonů. Ještě šokující je její název: MILUJI TĚ, VOLE!
Román ze současné Bratislavy pojednávající o krizi 2
manželství napsala Petra Nagyová-Džerengová. Knize
dala název ZA TO MI ZAPLATÍŠ!
O populárních osobnostech v mezních situacích si
přečtěte v díle Vendy Dezortové s názvem ŠLO JIM O
ŽIVOT.
Příběh bitvy o Normandii za 2. světové války se jmenuje
PATTONOVA MEZERA. Autorem je Richard Rohmer.
Léto - to je doba cykloturistiky. Pokud neusednete na
kolo, posaďte se do křesla, či lehněte na deku a přečtěte
si: JAK SE JEZDÍ DO NEBE - nejvyšší a nejkrásnější
alpské průsmyky od Michala Třetiny, či knihu Jana
Němce - PŘÍBĚHY NA TŘECH KOLECH.
Přijďte, určitě si vyberete.
Svatava Gajičová

AKCE A POŘADY

strana 34

AKCE A POŘADY MKS
ČERVENEC 2007
28.6. – 29.7. ...................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 28.6. od 17.00 hod.

pátek 31.8. .................od 19.00hod. v zahradě u knihovny
(v případě deště v zimní zahradě kina)

ZE ZÁPADNÍ CUMBRIE
DO ZÁPADNÍCH ČECH
- výstava fotograﬁí
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10 ,- Kč

- tři košilaté, rozverné a hlavně půvabné hříčky z Boccacciova Dekameronu v nastudování Divadla Kapsa
Andělská Hora z Karlových Varů
- vstupné 60,- Kč

JOHN RIGBY

čtvrtek 19.7., ..... čas odchodu od Panského domu bude
s přihlášenými domluven
PLENÉR KE DNI OHŘE (malování v přírodě)
- máte-li zájem zažít výtvarnou práci v přírodě a pokusit se zachytit krajinu různými malířskými technikami, přihlašte se Panském domě u slečny Šubrtové
(tel. 352 693 489). Vytvořené obrázky budou vystaveny
podél řeky na Dni Ohře. Nejmladší účastníci malování
dostanou dáreček již v den tvoření, nekrásnější práce
bude oceněna na Dni Ohře. S sebou pětikorunu na
materiál.
PŘIPRAVUJEME NA SRPEN .........................................
čtvrtek 2.8. – 2.9. ............... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 2.8. od 17.00 hod.

Petr Štech

Lásky a Nelásky

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ ............................................
čtvrtek 6.9. ........................ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 6.9. od 17.00 hod.

Petra Timurová

- strukturovaná malba
čtvrtek 20.9. v kině ........................................................od

NEJEN O VAŘENÍ - VEČER S MartinEM
ZounarEM
sobota 22.9., .............................odjezd v 9.00hod. od kina

VÝLET NA MUZIKÁL ANGELIKA

Představení v pražském divadle Broadway, začátek
v 18.00 hod.
Cena zájezdu 1 040,- Kč, vstupenky do 9. – 10. řady.
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085,
nebo e – mailem na : mkskynsperk@volny.cz

- keramické plastiky
- vstupné: děti do 6 let zdarma, ostatní 10,- Kč

sobota 27.10., .......................................... odjezd v 9.00hod.

sobota 11.8. .....................................................od 9.00hod.

Představení v novém pražském divadle Hybernia,
začátek v 18.00 hod.
Cena zájezdu 1 040,- Kč, vstupenky do 8. – 9. řady.
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové, tel.
352 683 085, nebo e – mailem na : mkskynsperk@volny.cz

JAROSLAV SVĚCENÝ A CONSORTIUM
PRAGENSE v Kladrubském klášteře

Výlet do Kladrub u Stříbra, kde je na programu prohlídka kláštera a koncert předního českého houslisty
s komorním souborem.
- cena 300,- Kč zahrnuje cestu autobusem, prohlídku
kláštera a vstupenku na koncert
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085
VESELÁ TEČKA ZA PRÁZDNINAMI PRO DĚTI I RODIČE ................................................................................
pátek 31.8. .................od 16.00hod. v zahradě u knihovny
(v případě deště v zimní zahradě kina)

Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla

- pohádkový příběh pro děti v nastudování Divadla
Kapsa Andělská Hora z Karlových Varů
- vstupné 30,- Kč

VÝLET NA MUZIKÁL GOLEM

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA

ČERVENEC a SRPEN 2007
NEHRAJEME,
ale my Vás přesto zveme!
Městské kulturní středisko ve spolupráci s MDK Sokolov, ﬁrmou NABAU Kynšperk nad Ohří
a Technickými službami Kynšperk nad Ohří
Vás srdečně zvou
v pondělí 6. srpna 2007 od 21.00hod.

DO LETNÍHO KINA

v areálu ﬁrmy NABAU u řeky (vchod z Okružní ulice)
na novou českou komedii

ROMING
Roman dal kdysi dávno kamarádovi
slib, že až jejich děti dospějí, ožení se
Romanův syn Jura s jeho dcerou. Cesty
rodin se rozešly. Po letech přichází
dopis, nevěsta dosáhla dospělosti a je
třeba dávný slib splnit. Potíž je v tom,
že Jura studuje vysokou školu, chodí
s atraktivní blondýnou, ženit se nechce
a už vůbec nestojí o děvče ze slovenské
vesničky…
V hlavních rolích Bolek Polívka a Marián Labuda.
ČR/Rumunsko/SR,
Mládeži přístupný,
vstupné 65,-Kč,
délka 105 min.
Občerstvení zajištěno!

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
pondělí 3.9. .................................
......................................v 11.00hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA
ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

SHREK TŘETÍ

Jestli dobrácký zlobr Shrek
něčím být opravdu, ale opravdu
nechtěl, pak králem. Jenomže
život si nevybírá a nemoc Fionina otce mu nedává mnoho
na vybranou. Opustit vlídnou
a domáckou bažinu? Nikdy! To
se raději rozhodne přemluvit
Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou
korunu nasadil on. Nejdřív ho ale bude muset najít
a udělat z něj chlapa…

úterý 4.9. .......................... v 16.30a ve 20.0hod.

DANNYHO PARŤÁCI 3

Danny Ocean a jeho parta by se k návratu
k tomu, co jim jde nejlépe, odhodlali jen
z jednoho jediného důvodu – kdyby byl
v ohrožení jeden z nich – a tak se stalo.
Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Andy Garcia, Al Pacino.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina
je otevřena vždy hodinu před představením,
předprodej začíná 1 týden před promítáním.
Uvedená minutáž je orientační.
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
Červencové číslo vychází 30.6. 2007
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 16. května 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 124

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci ředitele školy o projektu „Hraj si, sportuj, vzdělávej
se“ a

2. s c h v a l u j e

Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, 357 51
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540, možnost uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se“, do výše 3.207.090,-Kč.

č. 125

1. b e r e n a v ě d o m í

přehled nákladů na výrobu tepelné energie za období 20022006.

č. 126

1. n e s o u h l a s í

se změnou účelu čerpání ﬁnančních prostředků ve výši 2 mil.
Kč pro Správu majetku s.r.o. Kynšperk nad Ohří dle přílohy
tohoto materiálu.

č. 127

1. s c h v a l u j e

a) vyřadit z Majetku Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk
nad Ohří dlouhodobý hmotný majetek Inventární číslo
03-3-432-0401, pračka TAMAT, rok pořízení 1991, 1 ks
cena pořízení 9.690,- Kč,
b) vyřadit z majetku organizační složky Sboru dobrovolných
hasičů Kynšperk nad Ohří drobný dlouhodobý hmotný
majetek, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 128

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny
v kapitolách rozpočtu 2007, rozpočtové opatření č.1/2007/
Rada města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 130

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou Antonín Halla, Dolní
Žandov 300, provozovna: Svobody 50, 354 93 Cheb, na provedení a předání Kynšperského zpravodaje, která tvoří přílohu
č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 131

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost o prodej vodárenských objektů - čerpací stanice a
vodojemu včetně pozemků parc. č. 112 a 113 (zastavěná
plocha) v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří,

2. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru jednáním s vodoprávním
úřadem a se správcem vodovodní sítě o další potřebě a
podobě zachování vodního zdroje Liboc u Kynšperka nad

Ohří a o možnostech prodeje nebo pronájmu vodárenských
objektů tohoto zdroje třetí osobě a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložení výsledků tohoto
jednání Radě města k novému projednání – termín do
31.8.2007.

č. 132

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě
v ulici J. K. Tyla č.p. 882 se stávající nájemnicí do 31.5.2008 a

2. u k l á d á

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

č. 133

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č.86/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 300 m2 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří
a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 18.5.2007 do 1.6.2007
včetně.

č. 134

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p. č. 779 (zahrada) o výměře 417 m2 v k.ú
Kynšperk nad Ohří žadatelům, 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 1.6.2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení vzniké při užívání
pozemku bez právního důvodu.

č. 135

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1. 6. 2007 dodatek č. 4 ke smlouvě o využití
systému obce pro odstraňovaní komunálního odpadu č.
135/2004, uzavřené dne 23. 8. 2004 mezi městem Kynšperkem nad Ohří a právnickou osobou - Západočeským konzumním družstvem Sušice, se sídlem Náměstí Svobody č.p.
135/I, 342 58 Sušice 1, IČ: 031 968, který je přílohou tohoto
usnesení,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu
starostovi (termín do 31.5.2007) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

PŘÍLOHA
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č. 136

č. 138

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

vyhrazení tří odstavných stání v Zámečnické ul. v Kynšperku
nad Ohří pro žadatele a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele.

č. 137

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

vyhrazení tří odstavných stání na Náměstí 5. května v Kynšperku nad Ohří pro žadatelky a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatelky.

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích K.H. Borovského a
Tyršova, Kynšperk nad Ohří – rekonstrukce vodovodu v ulici
Tyršova – 1., 2. a 3. etapa“,

2. s c h v a l u j e

a) realizaci 2. a 3. etapy
b) zadat zakázku ﬁrmě VEOLIA voda – Vodohospodářská
společnost s.r.o. Sokolov, se sídlem Dimitrovova 1619, 356
44 Sokolov, IČ: 453 51 325
c) smlouvu o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 30.května 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 139

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

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
obci Josefov do sbírky na obnovu kapličky v obci Josefov a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru sdělit tuto skutečnost žadateli.

č. 140

1. s c h v a l u j e

a) Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, Sokolovská
511, Kynšperk nad Ohří posílení investičního fondu z rezervního fondu o částku 10.000,- Kč, a čerpání investičního fondu na opravy do výše 44.454,- Kč,
b) Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří položkovou změnu rozpočtu
– opravy, položka se navyšuje o 45,00 tis.Kč a po změně činí
138,tis Kč,
c) Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří posílení investičního fondu z rezervního
fondu o částku 68.000,- Kč a čerpání investičního fondu na
opravy do výše 138.000,- Kč a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru sdělit neprodleně tuto skutečnost
Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří a Mateřské škole
Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367.

č. 141

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku
2007 v kapitole 719 – správa – sbor dobrovolných hasičů - rozpočtové opatření č. 2/2007/Rada města, dle přílohy č.1 tohoto
usnesení.

č. 142

1. s c h v a l u j e

a) vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z majetku Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511

inventární číslo rok pořízení
ks cena pořízení
4-541/1/481/98 počítač včetně tiskárny 1998 1 32.481,70 Kč
5 402/481/1/99 kopírka Panasonic
1999 1 48.788,00 Kč
5 403/3/481/95 tiskárna HP DJ 540 1995 1 11.204,50 Kč
b) vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek z majetku
Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Sokolovská
511
inventární číslo rok pořízení
ks cena pořízení
536/481/00
koberec
2000 1 2.920,-- Kč
445
koberec Astoria
1992 1 2.679,-- Kč
543/481/00
B klarinet ACL
2000 1 9.360,-- Kč
a

2. u k l á d á

ředitelce Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří provést
fyzickou likvidaci a protokol o likvidaci předat do pokladny
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

č. 143

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkovou cenu na dodávku CAS v rámci akce „Pořízení 1 ks
cisternové automobilové stříkačky pro Město Kynšperk nad Ohří
“,

2. s c h v a l u j e

a) zadání této zakázky ﬁrmě: THT, s. r. o. Polička, IČ:
46508147
b) návrh kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 144

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na zhotovení projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště nám.
SNP a okolí v Kynšperku nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

nezadat zakázku žádnému z uchazečů a

PŘÍLOHA
3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru seznámit uchazeče s usnesením Rady města.

č. 145

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Zámečnická čp. 501 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce a

2. u k l á d á

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

č. 146

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 14 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla, čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce a

2. u k l á d á

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

č. 149

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1385/2 (zahrada) o výměře
416 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 150

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p. č. 1004/1 (trvalý travní
porost) o výměře 268 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 151

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

návrh na zachování a opravu historických sakrálních staveb a
to kaple v Podlesí na p.č. 189 a Božích muk na p.č. 67/1 obě
v katastru Kamenný Dvůr a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit provedení vhodných provizorních opatření, aby
nedocházelo k dalšímu zhoršování stavebního stavu,
b) v dalším období podávat návrhy a požadavky na získání
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dotací, případně příspěvků na opravu,
c) v případě přidělení dotace, či získání příspěvku předložit
Radě města návrh na provedení oprav a
d) do jednání Zastupitelstva města předložit informaci o situaci a záměru.

č. 152

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázek na stavby „Opravy
a rekonstrukce místních komunikací ulic Školní, Truhlářská,
Okružní a SNP, Kynšperk nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

a) realizaci rekonstrukce komunikace ulice Školní,
b) zadat zakázku ﬁrmě Stavby silnic a železnic, a.s. Oblast
Čechy západ, závod Karlovy Vary, IČ: 45274924 ,
c) smlouvu o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 153

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název ﬁrmy:sídlo:
IČ:
183/2007 Aleš Pavlovič,
bytem Horní Pochlovice č.p.19, Kynšperk nad Ohří
617 65 481
se zpětnou účinností od 1. 4. 2007 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15. 6. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 154

1. b e r e n a v ě d o m í

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

č. 155

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídku Nadace Evropské Comenium se sídlem v Chebu na
odprodej objektu Kynšperské branky a

2. p o v ě ř u j e

starostu jednáním s předsednictvem této nadace o koupi
tohoto objektu za cenu 250.000,- Kč.

PŘÍLOHA
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 13. června 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 156

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření (účetní závěrku) k 31.3.2007, který tvoří
přílohu tohoto usnesení a

2. u k l á d á

jednatelce Správy majetku Kynšperk nad Ohří, s.r.o., snížit
v příštích obdobích ztrátovost středisek údržba, správa a lesy.

č. 157

1. a)

bere na vědomí

nabídky na akci „Oprava fasády na domě čp. 222“ a

b)

schvaluje

č. 163

1. s c h v a l u j e

pro školní rok 2007/2008 povolení výjimky z počtu žáků ve
třídách 7. a 9. ročníku a třídy pro žáky se speciálními potřebami Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, na
základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a
to na počet 34 žáků ve třídách 7. a 9. ročníku a 14 žáků ve třídě
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

č. 166
1. s c h v a l u j e

nabídky na akci „Oprava fasády na domě čp. 23“ a

pronájem části pozemku p.č. 1366/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
o výměře 179 m2 žadatelům za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

na základě nabídek zadat tuto zakázku Správě majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o., za cenu dle přiloženého rozpočtu.

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2007.

zrušení tohoto nabídkového řízení a vyhlášení nového.

2. a)

b)

3. a)

bere na vědomí
schvaluje

bere na vědomí

nabídky na akci „Oprava fasády na domě čp. 489“,

b)

schvaluje

c)

pověřuje

na základě nabídek zadat tuto zakázku Firmě NABAU s.r.o.,
Sokolovská 613, 357 51 Kynšperk nad Ohří a
jednatelku společnosti jednáním s touto ﬁrmou a uzavřením
smlouvy o dílo.

č. 159

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

a) občanskému sdružení Diakonie Broumov poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na humanitární sbírku ošacení,
b) Fondu ohrožených dětí Praha poskytnutí příspěvku u příležitosti Mezinárodního dne dětí,

2. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve
výši 4.000,- Kč Mysliveckému sdružení Lesana, Kynšperk nad
Ohří na Den dětí na téma „Červen – měsíc myslivosti“.

č. 161

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku
2007 v kapitole 719 – správa – vnitřní správa – rozpočtové
opatření č. 3/2007/Rada města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 162

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti od 1.7.2007 do
31.12.2007 na sjednaný druh práce jako hasič/strojník 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.

2. u k l á d á

č. 167
1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 939 (ostatní plocha) o
výměře 161 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 minimálně 15-ti dnů na úřední desce
města.

č. 168

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454, se sídlem J.A.Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a společností ZČP Net s.r.o., se sídlem
Teplická 874, Děčín, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 170

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 37/1 (trvalý travní porost
o výměře cca 211 m2, část pozemku p.č. 37/7 o výměře cca
70m2 a pozemek p.č. 37/5 o výměře 399 m2 vše v k.ú. Štědrá u
Kynšperka nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 172

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

odklad platby nájemného za rok 2007 ve výši 100.710,- Kč
do 30. 11. 2007 za pronájem části 1. nadzemního podlaží
v objektu č.p. 1 v ulici M. Gorkého, Kynšperk nad Ohří Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se sídlem
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČ: 0036863 a

PŘÍLOHA
2. u k l á d á

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

č. 173

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

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Na Příkopech č.p. 7 s nájemkyní a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
do 7 dnů od písemného vyhotovení žadatelce a Správě
majetku, spol. s r.o., Kynšperk nad Ohří.

č. 174

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 15, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a nájemcem, ke dni uzavření
nájemní smlouvy novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 9. 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. 175

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci Pozemkového fondu ČR, Územní pracoviště Sokolov o zániku honitby č.37 „Chotíkov“ (honitba ve správě PF
ČR) ke dni 31. 12. 2008,

2. s c h v a l u j e

a) město Kynšperk nad Ohří v případě vzniku nové společenstevní honitby do této jako člen nevstoupí, ale
b) honební pozemky je ochotno za úplatu k této honitbě přičlenit a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět o rozhodnutí
rady města Pozemkový fond ČR, Územní pracoviště Sokolov.

č. 176

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost o vybudování dětského hřiště pro děti předškolního
věku,

2. r o z h o d l a

a) po vybudování kvalitního hřiště pro nejmenší děti u školního hřiště v ulici Jana A.Komenského, na podzim roku
2006, nebude v současné době v rámci města budováno
nové dětské hřiště,
b) postupně provádět úpravy stávajících dětských hřišť tak,
aby tato vyhovovala platným normám a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) při tvorbě rozpočtu města na rok 2008 předložit radě
města potřebné návrhy,
b) sdělit žadatelům usnesení rady města do 7 dnů od jeho
písemného vyhotovení.
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č. 177

1. s c h v a l u j e

a) ukončení platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu č. 76/2002 dohodou
ke dni 30. 6. 2007
b) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou
osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy:sídlo:
IČ:
184/2007 České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, PSČ 110 15,
70994226
Regionální správa majetku Ústí nad Labem, V Jirchářích 60/6,
Ústí nad Labem PSČ 400 02
s účinností od 1.7.2007 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou dohodu a smlouvu k podpisu - termín: do 20.
7. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dohody a smlouvy.

č. 178

1. s c h v a l u j e

uzavření smluv, vyžadovaných správcem komunikace II/212
- Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o.
se sídlem Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČ: 70947023, ve věci
stavby „Rekonstrukce vodovodu v Kynšperku nad Ohří, v
ulici Tyršova - 2. a 3. etapa“:
a) Smlouva o užívání pozemku pro kontrolu, opravy, údržbu,
zajištění provozu nebo likvidaci stavby
b) Smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedené smlouvy k podpisu v termínu do 15. 6. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smluv.

č. 179

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na akci „Pojištění
majetku města Kynšperk nad Ohří od 1.8.2007 – 1 rok, 3 roky
a 5 let “ a

2. p o v ě ř u j e

starostu města a vedoucí ﬁnančního odboru jednáním o
rozsahu a ceně služeb s pojišťovnami, které se umístily, dle
doporučení hodnotící komise, na 1. a 2. místě v poptávkovém
řízení na akci „Pojištění majetku města Kynšperk nad Ohří
od 1.8.2007 – 5 let“.

č. 180

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost ředitele Základní školy Kynšperk nad Ohří o souhlas
zastupitelstva města s přijetím úvěru na projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se“,

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

že dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
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v platném znění, plní vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, tedy i vůči Základní škole Kynšperk nad Ohří,
funkci zřizovatele rada města, které je tudíž vyhrazeno schválit přijetí úvěru a

3. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru sdělit řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří, tuto skutečnost a zaslat usnesení rady města,
jímž přijetí úvěru Základní školou Kynšperk nad Ohří rada
města schválila.

č. 181

1. s c h v a l u j e

poskytnutí věcného a ﬁnančního daru panu Milanu Tunegovi
za 80 a více dobrovolných, bezplatných odběrů krve – 1 kus
knihy Dějiny města Kynšperka nad Ohří a 2.000,- Kč.

PŘÍLOHA
„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.
101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

PŘÍLOHA
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Nominace leteckých modelářů

V Jenišově u Karlových Varů se 27.5. konal přebor žáků Karlovarského kraje v leteckém modelářství. Zúčastnili se ho také žáci z leteckomodelářského kroužku ze Střediska volného času při ZÁKLADNÍ ŠKOLE v Kynšperku
nad Ohří. Modeláři děkují škole za podporu, kterou jim poskytla při přípravě na tuto soutěž, a také pořadateli
soutěže MK 02 Ostrov.
Kromě vítězství Tomáše Knoblocha v kat.mladší žáci a Karla Černého
v kat. starší žáci se z naší Základní školy
nominovalo pět žáků na MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V LETECKÉM
MODELÁŘSTVÍ v Ústí nad Orlicí: Tomáš
Braha, Karel Černý, Tomáš Knobloch, Jan
Valtr a Daniel Rozmuš.
Je to pěkný úspěch dětí, protože i z jiného pohledu – díky cílevědomé přípravě,
nezměrného úsilí při stavbě modelů, osvojování si šikovností a technických schopností vhodných i pro život, tvůrčímu úsilí
a kamarádské vzájemné výpomoci, nemají
alespoň čas na hlouposti např.kouření,
bezcílné bloumání po ulicích atd.
K.Knobloch

VOLEJBAL
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Sraz volejbalových generací

Milí sportovní přátelé, když
před dlouhými 25 lety zorganizoval Jirka Roubínek první sraz
volejbalových generací, nikdo,
včetně jeho samého netušil, jaká
vzniká krásná tradice. Tehdy,
v srpnu 1982, to bylo myšleno
jako setkání bývalých a současných volejbalistů, kteří si
navzájem vyměnili zkušenosti,
zahráli si kvalitní volejbal a pak
to zvesela zapili. Každých pět
let se potom tato setkání opakovala, takže to letošní, přesněji
16.června, bylo již šesté. Ovšem
po čtvrtstoletí se mnoho změnilo. Mužská část oddílu se již
dávno rozpadla pro nedostatek hráčů, protože na školách
se volejbal příliš nenosí a na
nábor se mladým „mužům“
nechce. Naštěstí dále hrají ženy
a hlavně díky Yvettě Milfaitové
si vychovávají nástupkyně,
takže krásný volejbalový areál
stále žije (přesto z něj má být
parkoviště!).
Samotná akce proběhla
velice úspěšně. Bývalí hráči,
vesměs silně nad 60 let, spolu
s „mladíky“ (45-50 let) měli
sice problém dát do kupy dva
týmy, ale sehráli spolu bojovný
zápas, i když přes pásku sítě se
již podíval málokdo. Poté si to
rozdaly dámy včetně nadějných juniorek a kdo přežil,
pinknul si ještě jeden smíšený mač. Již mezi zápasy na
kurtech se povídalo, vzpomínalo a popíjelo. Při oﬁciálním
sezení ve Skleníku se prohlížely
staré fotky a nálada byla místy
nostalgická. Přesto nebo právě
proto jsme si slíbili, že za dalších pět let se opět na kurtech
(?) sejdeme.
Čeněk Malý

1982

2007

areál 2007

