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Z MĚSTA
Vážení spoluobčané, Kynšperáci,

dovolte mi oslovit vás s nástupem podzimu na stránkách tohoto
městského zpravodaje a sdělit vám pár svých poznámek k aktuálnímu dění v našem městě.
Jak víte, či jste jistě slyšeli, došlo v průběhu letošních prázdnin
k některým změnám v pozicích vedoucích pracovníků v našem městě.
K těmto změnám došlo po seznámení se nových radních s prostředím
města a jeho organizací, či prohloubení jejich povědomí o tomto prostředí, zejména však ale po dlouhodobém hodnocení činnosti jednotlivých městských organizací. Jak už naznačil článek radního Ing. Oldřicha
Volfa v minulém čísle, jsou radní i vedení městského úřadu v otázce
pohledu na rozsah našimi organizacemi poskytovaných služeb, jejich
pestrost a kvalitu, zejména pak ale na dlouhodobou stabilitu a hospodárnost organizací ve shodě. Jsme
si totiž vědomi, že prostředky, z kterých je činnost města a jeho organizací ﬁnancována jsou prostředky
veřejné, a jako s takovými s nimi musíme řádně hospodařit a transparentně nakládat.
Některým vedoucím či ředitelům tak byla na základě hodnocení přiznána ﬁnanční odměna,
u některých naopak rada města přikročila k sankci. Nejedná se o nějaká nestandardní opatření, už
vůbec ne o náhodná či neočekávaná. Předcházela jim totiž intenzivní komunikace radních s vedením
jednotlivých organizací o představách fungování, o organizačním a technickém zajištění plnění úkolů,
pro něž tyto organizace jsou městem zřízeny i o jejich ﬁnančním zajištění. Jde tedy o použití standardních manažerských nástrojů ke zvýšení kvality či produktivity, jak jsou používány v kterékoliv jiné organizaci či ﬁrmě.
Koncem července tak konkrétně došlo ke změně ve funkci ředitele Technických služeb, Josefa Partingla nahradil Pavel Michálek, v Městském kulturním středisku pak ke změně jmenování paní ředitelky Hany Baškové. Jak pan Michálek, tak paní Bašková jsou nyní řediteli svých organizací na dobu
určitou, do konce tohoto roku. Již v průběhu září a v následujících měsících pak budou orgány města
řešit další záležitosti související s fungováním těchto organizací, poskytováním jejich služeb, způsobem
jejich řizení či jejich formy. To vše s cílem dosáhnout kvalitativní změny, tedy stavu jejich co nejvyšší
užitečnosti a zároveň rozumné hospodárnosti. Věřím, že se nám tento cíl podaří společně dosáhnout a že
přijatá opatření budou mít pozitivní vliv.
Vážení spoluobčané,
k jedné změně, z mého pohledu však k nejvýznamnější, pak dochází nyní, na konci léta. Z vlastního
rozhodnutí opouští funkci tajemníka městského úřadu Ing. Pavel Růžička. S jeho prací jsem byl po celá,
více než dvě volební období nadmíru spokojen a proto jeho odchodu upřímně želím. Ing. Růžička je
mým dlouholetým přítelem a byl po předešlých téměř devět let i mým nejbližším spolupracovníkem.
Svou prací v tajemnickém postu přispěl vysokou měrou ke zlepšení stavu našeho města, chodu úřadu
i městských organizací. Měl odvahu řešit i nepříjemné, někdy až konﬂiktní záležitosti a jeho stanoviska
měla vždy velkou váhu. Vzájemnou komunikací a konzultováním problémů významně ovlivňoval
postoje mé i postoje dalších spolupracovníků, jakož i činnost orgánů města. Věřím, že tomu tak bude, ať
ve formální či neformální rovině, i nadále.
Dovolte mi proto abych mu závěrem tohoto úvodníku za jeho působení v našem městě, vysoký
pracovní výkon, podnětné nápady a v neposlední řadě i výraznou loajalitu veřejně poděkoval a popřál
mnoho úspěchů v jeho další kariéře i osobním životě.
René Bolvari
starosta
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Střípky z majetkového odboru

Mezi školami se v srpnu kopalo. Dnes již stavba pokročila směrem k ulici Mládeže. Přes problémy, které provázely zahájení akce rekonstrukce kanalizace v ulici Jana.A.Komenského, se přece jen začalo. Zemní práce provádí
ﬁrma, která má zkušenosti s výstavbou kanalizačních sítí. Vzhledem k ﬁnanční náročnosti se v letošním roce
neuskuteční výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Heydukova. Bude to naším záměrem do dalších
let. V této souvislosti se budeme snažit získat jakoukoliv dotaci, abychom stavbu pro město výrazně zlevnili.
Pracovníci Technických služeb dále pokračují v opravách chodníků. Ve Školní ulici máme více jak polovinu
hotovu. Již tedy nic nebrání tomu, aby dodavatelská ﬁrma odfrézovala stávající živičný povrch a následně položila
nový koberec. Vše by mělo být hotovo do konce září.
Složitá jednání jsou vedena s projektanty a se správcem kanalizační sítě města ve věci projektu na vybudování
kanalizačního systému v části Dolní Pochlovice. Hlavně se jedná o volbu technického řešení napojení do stávající
čistírny odpadních vod na druhém břehu řeky Ohře.
Na stavbě cykloareálu a volejbalových kurtů, v areálu zdraví ve Školní ulici, jsou vedena upřesňující jednání
se sportovci a dodavateli, zejména u skateparku. Účelem je, aby překážky, které budou pro prkýnkáře zhotoveny,
měli potřebnou náročnost, která se v souvislosti s rychlým vývojem tohoto sportu neustále zvyšuje.
Silami Technických služeb města jsme zajistili částečnou rekonstrukci povrchu části ulice Hornická. Ke
zpevnění komunikace jsme využili štěrky z rekonstruované Tyršovy ulice. Finální vrstva bude zatím štěrková, ale
komunikace bude připravena na položení asfaltového koberce.
Místní akční skupina sdružených obcí Sokolovska, jíž je Kynšperk nad Ohří členem, vyhlásila dotační program, který je směrován k posílení podnikatelských aktivit zejména na vesnicích a menších obcích a současně
i k posílení cestovního ruchu. Využili jsme tuto příležitost a podali jsme žádost o dotaci na výstavbu další etapy
naučné stezky okolo rybníku Sýkorák. Budeme mít štěstí?
Starosta města jednal v minulých dnech se zástupci ﬁrmy, která provozuje kotelnu, dodávající teplo a teplou
vodu do panelových domů v ulici U pivovaru. Prováděcí ﬁrma projevila zájem odkoupit rozvody, které jsou ve
špatném technickém stavu a předpokládá se výrazná investice do jejich rekonstrukce. Kotelna by nadále zůstala
v majetku města.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Hluboké výkopy mezi školami
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Otázky pro tajemníka pana Ing. Pavla Růžičku
1. Pane tajemníku, Váš odchod se zdá být nečekaný, můžete nějak vysvětlit, co Vás k tomu vedlo?

Rezignace po více než osmi a půl letech práce ve funkci tajemníka pro Město Kynšperk nad Ohří není
věcí jednoduchou. Svojí práci jsem vždy bral spíše jako poslání a snažil se po celou dobu neúnavně, odpovědně, bez ohledu na čas pracovat pro město, jeho občany i pro starostu, jak nejlépe jsem uměl.
V poslední době jsem se ale dostal do stavu, kterému se moderně říká vyhoření. A to není dobře pro
město, ani pro mě samotného, protože dělat věci jen napůl nebo nedotažené do konce, je proti mému přesvědčení a povaze. Rezignaci jsem starostovi města podal tři měsíce předem proto, že jsem chtěl zachovat
kontinuitu na úřadě, dodělat věci, které jsou nezbytné. Chci tedy, aby úřad, město a jeho občané nepocítili žádnou dramatickou změnu. Práce, kterou jsem vykonával, mě velmi bavila, mnohému jsem se naučil.
Hodně jsem se naučil i vedle starosty. Chci mu i tímto poděkovat, že mi v roce 1999 dal tu šanci pracovat
pro naše krásné město ve funkci tajemníka a doufám, že jak on, tak i někteří další občané města byli s mojí
prací spokojeni.

2. Odcházíte, dá se říci uprostřed rozdělané práce, určitě to není jednoduché.

Když děláte naplno svojí práci, vždycky budete odcházet uprostřed rozdělané práce. Na to nemá délka
volebního období žádný vliv.
Jsem rozhodnutý vrátit se k mé původní profesi, to je strojařině. Odcházím pracovat do ﬁrmy, která
s naším městem neměla nikdy nic společného, nedostala od něj nikdy žádnou zakázku. To říkám proto, že
městem koluje mnoho nesmyslných fám o mém odchodu, které nemám v úmyslu nikomu vyvracet nebo
popírat, přestože to především pro moji rodinu není příjemné. S tím však každý v podobné pozici musí
počítat. Město Kynšperk nad Ohří však bude pořád mým domovem a já si přeji, aby se i nadále rozvíjelo
a vzkvétalo, přinejmenším tak, jak se to dělo v posledních letech, přestože to někteří lidé nechtějí vidět. Je
k tomu ještě potřeba udělat mnoho práce, nutné a myslím si že i nezbytné jsou i nepopulární kroky, které
zastupitelstvo, rada města i budoucí tajemník musí udělat. Čím dřív se k nim přikročí, tím lépe pro město,
přestože některých jeho občanů se to dotkne. Městu jako celku však velmi prospějí, budou-li dopředu
pořádně připravené a projednané. I můj odchod z pozice tajemníka je třeba brát jako možný impuls pro
nové nastavení kvality manažerů ve městě.

3. Podařilo se Vám díky získaným ﬁnančním prostředkům realizovat mnoho rozsáhlých projektů
a zvelebit tak hlavně starou část města. Jak byste zhodnotil svoje působení ve funkci tajemníka?

Trochu mě mrzí, že vidíte projekty jen ve staré části města. Věnovali jsme se velmi intenzívně i zanedbaným a nepříliš atraktivním okrajovým částem města. Jistě, vodovody, kanalizace nebo plynovody zakopané
do země nejsou tak vidět, jako opravený kostel, ale pro život lidí mimo centrum města to přineslo novou
kvalitu do jejich života. A investovali jsme i do těchto projektů nemalé peníze města, na to se nesmí zapomenout. Taky v tomto roce do podobných projektů a investic tečou městské peníze! Ano, máte pravdu,
centrum je opravené a já mám radost, když mi kynšperáci říkají, že konečně mohou svým návštěvám ukázat
pěknou a opravenou část města, že se mají sami kam jít projít. Já mám však radost i z toho, jak se začaly
opravovat domy na náměstí SNP i jinde ve městě, přestože na tom nemáme žádnou velkou zásluhu. Hodnotit mojí práci však budou občané města, nikoli já. Cesta, kterou se Kynšperk vydal, je správná, přestože je
ještě velmi dlouhá a nebude jednoduchá.

4. Z čeho máte největší radost a co naopak vnímáte jako špatnou investici?

Neexistují špatné investice do majetku města. Musí se však hodnotit nezaujatě a z pohledu reálné doby.
Ne každá investice má stejnou „přidanou hodnotu“ pro každého občana. Ale majetek města je veliký a není
v příliš dobrém stavu.
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Radost mám ze všeho, co se podařilo udělat. Nedá se vypíchnout jedna či dvě akce. Samozřejmě že ty,
které se dělaly dlouhodobě v několika etapách, nebo na které jsme usilovně po mnoho let sháněli peníze
a nakonec se podařily, jsou pro mě více srdeční záležitostí. Ale o jedné radosti se zmíním. Tou je nejen
dlouhodobá modernizace budovy úřadu, ale především si cením přeměny myšlení a přístupu většiny
zaměstnanců úřadu k městu a jeho občanům. Jsem zastáncem toho, že nikoli pouze jednotlivec, ale město
a většina jeho občanů má mít přínos z rozhodnutí mého nebo každého dalšího zaměstnance úřadu. Někdy
je to složité a určitým, konkrétním lidem se některé rozhodnutí orgánů města nemusí líbit, neboť právě jim
to může přinést určité omezení nebo těžkost, ovšem celek jako takový, tedy Kynšperk nad Ohří, z toho bude
proﬁtovat. Moderní, přitom ale sociální myšlení (z hlediska celku), je velmi důležitá věc. A já doufám, že jak
bude pokračovat modernizace úřadu, bude i vnitřní klima úřadu modernější a práce bude pro zaměstnance
koníčkem podobně, jako to je u mě.
Kdyby ale otázka zněla, do čeho jsme investovali málo, tak moje odpověď by zněla, že málo jsme investovali do vztahů lidí ve městě, málo se podle mě oslovovali a zatahovali do problémů města podnikatelé
a lidé, kteří by městu mohli přinést další „rozměr“. Je podle mě škoda nevyužít potenciálu schopných lidí.
S každým je potřeba mluvit, neboť v diskusi je pokrok!

5. Občanem Kynšperka nad Ohří zřejmě zůstanete, dění v Kynšperku nad Ohří Vám jistě nebude
lhostejné, budete se snažit v příštích volbách o post zastupitele nebo starosty? Uvažoval jste o této
možnosti?

Velmi mě dnes mrzí, že nemohu pro město dále pracovat jako zastupitel, neboť jsem v říjnu roku 2006
z důvodu neslučitelnosti mandátu člena zastupitelstva a funkce tajemníka městského úřadu rezignoval na
mandát, který mi vznikl zvolením v říjnu 2006. Do zastupitelstva města jsem byl poprvé zvolen v roce 1992.
Od té doby neustále nějak pro město pracuji a jsem ochotný pro město pracovat i nadále alespoň ve výborech nebo komisích, neboť zkušenosti získané na úřadě jsou pro to jistě dostačující. Je mi 42 let, máme se
ženou malé děti, a to není doba na končení s čímkoliv, natož s prací pro město, ve kterém žiji od narození.
Proto je velmi pravděpodobné, že za tři roky opět budu kandidovat do zastupitelstva. Ale kdo ví. Možná
bude platit přísloví, sejde z očí, sejde z mysli.
Chtěl bych využít této příležitosti a v Kynšperském zpravodaji, který jsem od jeho znovuzrození pomáhal redigovat a spoluvytvářel, poděkovat za spolupráci a snahu o rozvoj města všem občanům města, zastupitelům, ředitelům i zaměstnancům městských organizací a všem ostatním, se kterými jsem spolupracoval
a přicházel do kontaktu, ať to byla redakce Zpravodaje, školská rada, představitelé organizací a sdružení ve
městě nebo pouze jednotlivci. Cením si snahu každého, kdo má zájem o dění ve městě, přestože sladit zájmy
všech není vždy možné.
Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům městského úřadu a organizačních složek, pro které
jsem byl v pozici zaměstnavatele. Myslím si, že se mi podařilo vybudovat s vámi kvalitní, pracovitý a soudržný tým, který pracuje pro město a jeho občany v rámci zákonů tak, jak to nejlépe jde. Nejsme stoprocentní, ještě jistě dojde ke drobným změnám, ale jsme na dobré cestě a ušli jsme po ní poměrně velký kus
cesty a já vám za ní chci ještě jednou poděkovat a popřát všem hodně zdraví, moudrosti ve vašem rozhodování a elánu při zdolávání všech překážek.
Děkuji za rozhovor a přeji v pracovním i osobním životě hodně štěstí.

Kateřina Štochlová
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Máte platný občanský průkaz?

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor, sděluje všem občanům následující informace o platnosti občanských průkazů. Lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
jsou u OP vydaných do:
a) 31.12.1994 za OP se strojově čitelnými údaji, platnost skončila 31.12.2005,
b) 31.12.1996 za OP se strojově čitelnými údaji, platnost skončila 31.12.2006,
c) 31.12.1998 výměna za OP se strojově čitelnými údaji, platnost končí 31.12.2007,
d) 31.12.2003 výměna za OP se strojově čitelnými údaji, platnost končí 31.12.2008.
Pro občany narozené do 31.12.1935 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále platné.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po
dobu v nich uvedenou.
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději 1 měsíc před ukončením platnosti.
Doba vyhotovení nového OP je cca 1 měsíc, proto nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Výměnu
je možné provádět průběžně, není třeba čekat na výše uvedené termíny. Občané České republiky jsou nebo
byli povinni provést výměnu občanských průkazů, dle příslušných ustanovení zákona o OP.
Nové tiskopisy (žádost o vyhotovení OP) si můžete vyzvednout na Městském úřadě v Kynšperku nad
Ohří, Jana A. Komenského 221, přízemí budovy, kancelář č. 4 nebo na jiném městském úřadě. Výměna OP
z důvodu mj. „platnosti“ je zdarma. K žádosti doložte platný OP a 1 fotograﬁi o rozměrech 35 x 45 mm.
Informace o jednotlivých lhůtách platnosti OP a požadavky na provedení fotograﬁí jsou vyvěšeny na
úředních deskách Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo na matrice úřadu.
Eva Knížová, matrikářka

Pronájmy a prodeje
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 3- měsíčního
nájemného, 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. Bližší informace Vám
budou poskytnuty na majetkovém odboru.

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 U Pivovaru 358/8 71/2 o velikosti 1+1. O prodeji bude rozhodovat zastupitelstvo
města na svém jednání, které se bude konat v měsíci září (termín není ještě přesně stanoven).
Ilona Klučková
referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje

Připomínáme …

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy MěÚ Kynšperk nad Ohří upozorňuje, že od 1.1.2006 je
v platnosti nový správní řád č. 500/2005 Sb., který se výrazně dotýká žádostí a ohlášení, podaných v souvislosti
s řízeními a opatřeními podle stavebního zákona.
Od 1.1.2006 musí být dle § 37 správního řádu ze všech podání patrno kdo je činí, které věci se týká a kdo je
navrhuje. Fyzická osoba proto musí uvést jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, popř. jinou
adresu pro doručování.
V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba podnikající jméno a příjmení, popř.
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému
druhu podnikání, identiﬁkační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní ﬁrmu, identiﬁkační číslo nebo obdobný údaj
a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Nebude-li mít podání tyto náležitosti, bude muset stavební úřad vyzvat žadatele k doplnění.
Dále je nutné připomenout, že od 1.1.2006 je nutno pro veškeré žádosti využívat tiskopisů, které najdete na
webové stránce úřadu nebo v kanceláři OVÚPD.

Přílohy k žádostem o stavební povolení:

• rodinný dům
- projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních (pro místa mimo obvod MěÚ Kynšperk nad Ohří se PD předkládá ve 3 vyhotoveních),
- doklad o vlastnictví pozemku, stavby na které bude stavební činnost prováděna,
- vyjádření správců podzemních i nadzemních sítí (podmínky k napojení),
- radonový průzkum,
- souhlas s vynětím ze ZPF (pokud je stavba na zemědělské půdě mimo zastavěné území),
- rozhodnutí o zřízení sjezdu z veřejné komunikace (vydá speciální stavební úřad),
- další podklady podle konkrétní stavby.
• ostatní stavby
- u staveb s pobytovými místnostmi - radonový průzkum,
- vyjádření HZS, OHS - pokud jde o občanskou vybavenost,
- vyjádření odbor ŽP MÚ Sokolov - odpady, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana krajiny, ochrana
pozemků určených k plnění funkce lesa.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

Upozornění pro občany ohrožené domácím násilím

Městský úřad v Kynšperku nad Ohří sděluje občanům, že Intervenční centrum, které pomáhá lidem, kteří
jsou ohroženi domácím násilím, se stěhuje do nových prostor - opět v Sokolově. Od 1. srpna bude poskytovat své
služby v ulici J.K. Tyla 461 (v„zelené vile naproti hotelu Ohře“).
Nové prostory centra se nachází ve druhém patře tohoto lékařského domu a nabízí větší pohodlí a soukromí,
jak pro klienty, kteří se se svými problémy na centrum obracejí, tak pro sociální pracovníky, kteří v centru pracují.
Sociální služby Intervenčního centra v Sokolově od počátku roku využilo téměř 180 obyvatel celého kraje. Více
jak polovina navštívila centrum osobně. Intervenční centrum poskytuje sociálně právní poradenství lidem, kteří
jsou ohroženi domácím násilím ze strany blízkých osob. Dále zprostředkovává pomoc psychologickou, lékařskou
a právní.
Mobilní tel. 736 514 095, pevná linka 352 661 418, fax 352 669 839, e-mail adresa intervencni@centrum.cz.
Hodiny pro veřejnost jsou v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a v pátek od 8:00
do 13:00 hodin. Doporučujeme klientům telefonicky si domluvit termín schůzky.
Služby centra jsou zdarma pro všechny občany Karlovarského kraje. Další informace na www.ouss.cz.

Z MĚSTA

strana 8

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 nebo bytových domů.
Informace na tel. 352 350 435, na e-mailové adrese mo@kynsperk.cz
nebo na webových stránkách města www.kynsperk.cz.

Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu

Pravidelný zářijový svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu se uskuteční v souladu s ustanoveními Obecně
závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005 ve čtvrtek 6. září 2007. Svoz odpadu zajišťuje oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová ve spolupráci s Technickými službami p.o. města Kynšperk nad Ohří.

Dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem:

zbytky barev, ředidel, chemikálií, vyřazené ledničky, televizory (obrazovky), rtuťové výbojky, automobilové baterie, požité olejové ﬁltry, brzdové destičky obsahující azbest, pneumatiky a další výrobky a látky.
Netýká se nepoužitých léčiv - tyto vracejte vždy do lékárny!

Sběrná místa nebezpečného odpadu:

Dolní Pochlovice - prostor před sběrným dvorem (bývalé stavebniny)
Kynšperk nad Ohří - areál Technických služeb
Chotíkov – náves
Liboc - u autobusové zastávky
Štědrá - na návsi
Zlatá - u bývalé prodejny potravin

14.00 - 15.15
14.00 - 17.00
15.30 - 15.45
16.00 - 16.15
16.30 - 16.45
17.00 - 17.15

Objemný odpad odkládejte na obvyklá místa v maximálním předstihu jednoho až dvou dnů, aby nemohlo
dojít k jeho přemístění a následnému znečištění města. Mimo termínů jarního a podzimního svozu využívejte pouze
velkoobjemových kontejnerů v areálu bývalé kotelny v ulici SNP. Do těchto kontejnerů (stejně jako do popelnic) na
komunální odpady však nesmí být ukládány odpady nebezpečné. Sběr vyřazených autobaterií provádějí též čerpací
stanice pohonných hmot, nepoužitá léčiva vracejte vždy do lékárny.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor

Zjistili jste nesrovnalosti ve Vašem rodném čísle a nevíte
kam se obrátit?

Nositel rodného čísla, popř. jeho zákonný zástupce může podat žádost o ověření rodného čísla prostřednictvím pošty nebo osobně na Ministerstvo vnitra, Odbor správních činností, Oddělení rodných čísel, nám. Hrdinů
3, 140 21 Praha 4, úřední hodiny Po a St 7.00 – 17.00 hod., Út a Čt – 8.00 – 16.00 hod. a v Pá od 8.00 – 12.00 hod.
Žádost o ověření rodného čísla je možné napsat volnou formou, přičemž musí obsahovat nezbytné náležitosti,
jimiž jsou:
jméno, příjmení, datum narození, místo a okres narození, dále důvod žádosti o ověření rodného čísla, tzn.
v čem je spatřována nesrovnalost, či pochybnost. Dále je nutné uvést adresu místa trvalého nebo jiného pobytu,
datum sepsání žádosti a podpis žadatele nebo zákonného zástupce. Součástí žádosti je kopie občanského průkazu
nebo cestovního dokladu žadatele o ověření, kopie rodného listu, popřípadě jiný doklad o datu, místě narození
a státním občanství žadatele. Úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 50 Kč. Lze jej uhradit formou kolkové
známky či převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra, v tomto případě je nutno kontaktovat odbor správní
činností Ministerstva vnitra.
Za správní a sociální odbor – Alena Kadavá
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Ceník dopravy a služeb Technických služeb Kynšperk nad Ohří
1. AVIA 31.1 sklápěč 3 t
nakládka, vykládka, popř.prostoje
2. AVIA D 75 N kontejner
sklápěč 5 t
3. AVIA D 75 N kontejner
přistavení
kontejner
4. AVIA 31 plošina
5. IFA sací cisterna (fekál)
sání, vypouštění, popř.prostoje
závozník
6. Multicar - sklápěčka
nakládka, vykládka
7. Traktor
8. Traktor - hrnutí sněhu
- sekání
9. Terex rypadlo
10. IFA - zametač
11. LIAZ - kropicí vůz

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

mytí hadicí
Multicar - kropení
Multicar - hrnutí sněhu
Multicar - posyp vč.materiálu
Malotraktor T 4 K14 s radlicí
Vibrační válec
Vibrační deska
Křovinořez
Motorová pila
Plotostřih
Přistavení vleku (traktor)
Přistavení ploš.vozu - bez dopravy
Vysokozdvižný vozík 2 t
Míchačka do 50 l
Pracovník - odborné práce
Pracovník - běžné práce
Palivové dřevo - bříza 1 plm
Palivové dřevo - směs 1 plm
Zahradní sety (sada)
Zapůjčení dopravních značek 1 ks

18,55,21,66,21,55,90,17,138,16,132,45,17,50,20,35,350,350,680,440,22,360,520,440,440,495,440,340,340,340,280,340,55,220,440,35,220,160,400,320,50,20,-

platný od 1.3.2007
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/den
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/15 min.
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/km
Kč/15 min.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/km
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/den
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/den
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč
Kč
Kč/den
Kč/den
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Školní rok 2007/2008 v Základní škole Kynšperk nad Ohří

Organizace školního roku:

Začátek školního vyučování:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Vyučování začne:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:

pondělí 3. září 2007
čtvrtek a pátek 25. října a 26. října 2007
od soboty 22. prosince - 2. ledna 2008
čtvrtek 3. ledna 2008
pátek 1. února 2008
25. února - 2. března 2008
čtvrtek a pátek 20. března a 21. března 2008
od pondělí 30. června do 31. srpna

Školní vzdělávací program:

Ve školním roce 2007/2008 začínáme vyučovat v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu
s motivačním názvem Poznáváme sebe a svět.
V ostatních ročnících pokračuje výuka podle programu Základní škola (16 847/96-2).

Chceme ve škole prosazovat tyto priority:

- komunikace v mateřském jazyce a alespoň v jednom cizím jazyce dle výběru žáka (povinné a volitelné předměty, zájmové kroužky),
- práce s informačními a komunikačními technologiemi (informatika, práce s počítačem, zájmové kroužky,
využití výpočetní techniky i v jiných předmětech),
- rozvoj pohybových dovedností (výuka tělesné výchovy, volitelné předměty, zájmové kroužky, nabídka spontánní činnosti),
- prosazování zdravého životního stylu (Zdravé zuby, školní mléko, Školy odpadům v patách, zdravotní TV),
- velká péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným (spolupráce s PPP, školním psychologem, využití speciálních pedagogů a logopedek a asistenta pedagoga na škole),
- nabídka volnočasových aktivit, předcházení sociálně patologickým jevům (velké množství volitelných předmětů a zájmových kroužků, školní družina, středisko volného času).

ŠKOLSTVÍ
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Nabídka zájmové činnosti pro děti a mládež

Pro žáky 1. stupně a všechny žáky dojíždějící nabízíme pobyt ve školní družině
Provozní doba:

od 5.45 do 7.40 hod. ráno
od 11.35 do 16.00 hod. odpoledne
(pokud by byl zájem ze strany rodičů, je možné prodloužit odpolední provozní dobu)
Vychovatelky:
paní Hana Soukupová
paní Lenka Bradáčová
Poplatek:
50,- Kč za měsíc, platba se provádí vždy za polovinu školního roku
Přihlášky do školní družiny lze podávat již od 27. 8. 2007 a zejména pak 3. září 2007.

Pro žáky školy a mládež města Kynšperka nad Ohří nabízí své služby
aktivity Středisko volného času

a) nabídkou zájmových kroužků
jazykové:
vzdělávací:
reedukační:
sportovní :
taneční:
další:

anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk,
počítače, český jazyk, matematika,
náprava poruch – dyslexie, dysgraﬁe, logopedie,
pohybové, basketbal, ﬂorbal, tenis, stolní tenis, fotbal, volejbal, sebeobrana, gymnastika,
mažoretky, pompons, orientální tanec, gymnastika,
aranžování, vaření, technika administrativy, hra na ﬂétnu, dopravní, rybáři, fotograﬁcký, letecký
modelář, výtvarný, keramický.
Poplatek:
200,- Kč za jeden kroužek na celý školní rok. Pokud si žák vybere a zaplatí dva kroužky, vstup do
ostatních kroužků má zdarma. Poplatek se bude vybírat v září, lze se domluvit i na postupných
splátkách.
Přihlášky do zájmových kroužků lze podávat již od 3. září 2007.
Vedoucí ZK: pracovníci školy a externí pracovníci (jako v loňském roce).

b) nabídkou spontánních činností

spontánní činnost probíhá v budově SVČ v době od 11.35 – do 20.00 hodin, na hřišti u školy v době po
skončení výuky do 20.00 hod.
BEZPLATNÉ – otevřeno o sobotách, nedělích, svátcích i školních prázdninách od 8.00 - 20.00 hod.

c) nabídkou příležitostných akcí

nabídka různých zájmových aktivit bezplatných i placených (výlety, návštěva plaveckého bazénu, výstavy,
muzikály, divadelní představení, letní tábor, příměstský tábor, Dívka roku).
Pracovníci SVČ:
Další pracovníci:

paní Jana Tomsová, vedoucí střediska volného času
pan Michal Maštera, vychovatel
pan Jan Hruška, pan Karel Všetečka

Další výborná nabídka pro žáky školy: obědy ve školní jídelně
výdej obědů od 11.15 hod. do 14.00 hodin (Přihlášení a odhlášení obědu vždy jeden den předem)
Cena obědu:
pro žáky I. stupně - 19,- Kč za oběd
pro žáky II. stupně - 20,- Kč za oběd
Pracovnice:
paní Miloslava Čámská, vedoucí školní jídelny
paní Jaroslava Gábrišová, vedoucí kuchařka
slečna Petra Roztočilová, kuchařka
paní Brigita Benešová, pomocná kuchařka
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Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří pro
rok 2007 – 2008

Všichni žáci přijatí do ZUŠ si přijdou domluvit rozvrhy k třídním učitelům, nebo do ředitelny
školy od 4. září do 15. září 2007.
Nabízíme vám možnost výuky v oborech :
Výtvarném,
literárně – dramatickém,
Hudebním,
tanečním a
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí).
Přihlásit se mohou: děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí bez omezení věku, na základě
vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří ve dnech:
3.9.
8.00 - 17.00 hod.
4.9 až 15.9.
12.00 - 17.00 hod.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky na čísle 352 683 229, 359 603 039 a na www.kynsperk.cz - městské organizace.
adresa školy: Sokolovská 511, 357 51, Kynšperk nad Ohří.

Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického
směru! Pro dospělé opět otevíráme výuku paličkování a keramiky - točení na hrnčířském kruhu, ruční
výroby, glazování, výpal. Těšíme se i na dospělé.

Akce ZUŠ

Škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty žáků. Dále vánoční koncerty pro obyvatele Domova
důchodců Pochlovice, Dům pečovatelské služby Kynšperk nad Ohří, Svaz invalidů a vánoční koncert
v kostele. Tradicí se stala také přehlídka „Kynšperský klíč“ (sourozenci, nebo rodiče s dětmi). Pravidelně
každý rok jsou uspořádány koncerty: závěrečný, náborový a absolventský. Učitelé se představí vždy na
koncertě učitelů. Sedmým rokem bude uspořádán ples ZUŠ a MKS. Mládežnický dechový orchestr (s 35
hráči) pořádá pravidelně novoroční koncert a účastní se několika výjezdních vystoupení (i v zahraničí).
Žáci literárně dramatického oboru nacvičí a vystoupí na veřejnosti vždy s minimálně čtyřmi divadelními
představeními. Výtvarný obor zajišťuje výstavy a výzdobu školy. Vyučujeme i dospělé a opět otvíráme
keramiku a paličkování.

Trojkombinace – estetická výchova

Je určena dětem, které budou ve školním roce 2007 - 2008 předškolní (5 let). Děti se v této výchově
seznámí se všemi obory - hudebním, výtvarným, literárně dramatickým i tanečním. Na konci školního
roku si vyberou, čemu se budou v dalším roce věnovat. Výuka probíhá vždy od 15.30 do 18.00 hodin.
Školné se platí pololetně a to 1.000,- Kč. V letošním roce si žáci v této výuce vyzkouší i hru na zobcovou
ﬂétnu, proto je výuka prodloužena na 3 vyučovací hodiny.

Školné pro školní rok 2007/2008

Školné se platí pololetně, a to hotově v kanceláři školy nebo složenkou. Splatnost 1. pololetí je vždy do
konce měsíce října a 2. pololetí do konce měsíce února. Není-li po těchto datech školné zaplaceno, není
možné žáky dále vyučovat.

ŠKOLSTVÍ
Obor

Hudební obor:
Nástroj
Obligátní nástroj
Dospělí
Literárně-dramatický obor
Trojkombinace
Výtvarný obor
Dospělí:
Keramika a paličkování
Taneční obor
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měsíčně

pololetně

200,- Kč
20,- Kč
250,- Kč
110,- Kč
200,- Kč
180,- Kč

1.000,-Kč
100,-Kč
1.250,-Kč
550,-Kč
1.000,-Kč
900,-Kč

250,- Kč
50,- Kč

1.250,-Kč
250,-Kč

Půjčování hudebních nástrojů

Škola půjčuje:
trubka, klarinet, saxofon, příčná ﬂétna, tenor, baryton, pozoun, tuba, lesní roh.
Platba na rok: 500,- Kč
Po třetím roce placené výpůjčky je třeba zakoupit nástroj vlastní!

Seznam učitelů a oborů ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR
S. Bárta
trubka, zobcová ﬂétna,
K. Drašarová
příčná ﬂétna, zobcová ﬂétna, keyboard, hudební nauka,
I. Hoyerová
klarinet, saxofon,
L. Janatová
kytara, příčná ﬂétna, klavír,
Z. Karbulová
akordeon, keyboard,
L. Knoblochová příčná ﬂétna, zobcová ﬂétna, baskytara,dechový orchestr,
J. Janata
lesní roh, tuba,bicí,
E. Kutišová
keyboard, zpěv, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova,
P. Tyralík
housle, kytara,
A. Pavlasová
klavír, korepetice,
Z. Žoček
pozoun, baryton, tenor, zobcová ﬂétna.
VÝTVARNÝ OBOR
V. Medvecká
kresba, malba, graﬁka, keramika, paličkování.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
E. Mrázková
divadelní soubor, slovesný projev, recitace, loutky.
TANEČNÍ OBOR
M. Knížová,Mgr. scénický tanec, přípravná taneční výchova.

Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ

DEN OHŘE
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Den Ohře s deštníkem a v holinách

Kdo nepřišel na svátek řeky s deštníkem
a v holinách, koledoval si o nachlazení. Celé
odpoledne se v krátkých intervalech střídal déšť a sluníčko, ale více bylo vody. Přes
nepřízeň počasí byli organizátoři připraveni
a v sobotu 28.7. ve 14,00 hodin oslavy začaly.
Moderátoři se snažili, seč jim síly stačily,
udržet v lidech dobrou a slunečnou náladu.
Muzikanti vybírali písně veselé, ale počasí
si vedlo svou. Navzdory vrtochům přírody
přišlo hodně lidí a deštivé přeháňky přečkali
pod deštníky, na lávce nebo ve volných přívěsech. Jednotlivé soutěže proběhly v suchých
pauzách. Sponzoři byli i letos velmi štědří
a tak dárky pro soutěžící i pro výherce tomboly byly hezké. Déšť nezabránil ani konání
ohňostroje.
Letos poprvé se během oslav konal
amatérský vodácký závod, kterého se zúčastnilo 18 lodí a 1 raft.
Poděkování za akci patří hlavnímu organizátorovi a otci myšlenky panu Miroslavu
Volfovi, kynšperským organizacím, které se
podílely na přípravě (Správa majetku, MKS,
TS, Hasiči, Rybářský svaz, TJ Slavoj) a všem
sponzorům. Největší poděkování patří všem
lidem, kteří přišli, zůstali a bavili se i za špatného počasí. A o to asi jde, nebo ne?
(kat)

DEN OHŘE

Reprezentovali v Itálii

Mládežnický dechový orchestr a soubor
zobcových ﬂéten Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří se ve dnech 19. - 23.6. 2007
zúčastnil „Mezinárodního dne hudby“ v Itálii.
Oba soubory byly ubytovány v Cesenaticu
a na svá vystoupení vjížděly do Cervie. Všichni
členové souborů vzorně reprezentovali nejen
školu, ale i naše město. Mládežnický dechový
orchestr pod vedením paní učitelky Knoblochové absolvoval nejen tři koncerty, ale zahajoval i ukončoval celý kulturní program.
Soubor zobcových ﬂéten pod vedením
paní učitelky Drašarové, který byl v zahraničí
poprvé, měl koncerty dva.
Ráda bych poděkovala všem muzikantům,
jejich učitelům, pedagogickému doprovodu,
ale také sponzorům, kteří na tento zájezd přispěli - Město Kynšperk nad Ohří, Sokolovská
uhelná a.s. a spolek přátel ZUŠ Kynšperk nad
Ohří.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ
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ŠKOLSTVÍ
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Závěr školního roku 2006 - 2007 v ZUŠ

Konec školního roku proběhl ve znamení hudby, soutěží
a her. Mládežnický dechový
orchestr koncertoval v Bad
Bernecku (SRN) u příležitosti
10. výročí založení partnerské
hudební školy. Vystoupení
mělo velký úspěch a již nyní se
těšíme na další společnou akci
zase u nás.
Zábavné odpoledne na
zahradě školy mělo již čtvrté
pokračování. Pro naše žáky
i jejich rodiče pořádáme
odpoledne plné her, soutěží
a pečení vuřtů. Počasí nám
přálo a všechny děti si odnesly
malý dárek.
Zdeňka Karbulová, ředitelka
ZUŠ

RŮZNÉ

strana 17

Vtipná souhra mědi a keramiky

Originální objekty hostila v srpnu výstavní síň v Panském domě a jejich autor, výtvarník Petr Štech, pojal
podobně originálně i zahájení výstavy. Multimediální zahájení za použití notebooku a afrického bubínku patřilo
rozhodně k tomu nejzajímavějšímu, co mohli návštěvníci v letošním roce ve výstavní síni vidět. Objekty, vytvořené převážně z mědi a keramiky, pak hosty určitě pobavily – stačilo
se pozorně zahledět na všechna ta podivná přibližovátka a kuriózní
postavičky. Výstavu doplnily fotograﬁe Jany Štechové, zachycující
atmosféru života v Berlíně a našem regionu.
Za MKS Hana Bašková

Foto: Petr Štech – Saxofon,
Petr Štech: Saxofon je velmi složitý orgasmus(pozn. Redakce: název dílka není chyba tisku)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že se nakonec vydařilo promítání letního kina
a to navzdory skutečnosti, že jsme týden před akcí museli posunout datum promítání o jeden
den (v původně sjednaný termín nemohla přijet promítací technika).
Děkujeme panu Břetislavu Slánskému a pracovníkům ﬁrmy Nabau za sponzorský dar ve
formě zapůjčení a úpravy pozemku a poskytnutí el. energie a Technickým službám za zapůjčení a převoz laviček.
Poděkování patří divákům, kteří přišli i přesto, že se kolem Kynšperka nad Ohří stahovaly ošklivé mraky (které nás naštěstí obešly – tímto srdečně děkujeme nejvyššímu).
Těm, kteří nezaslechli v rádiu upozornění na změnu termínu, ani si jí nevšimli na plakátech a v novinách a šli na promítání o den dříve, se velmi omlouváme.
Za MKS Hana Bašková

RŮZNÉ
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Při procházce na Kolovou do
Čertova mlýna

Oblíbená procházka nejen Kynšperáků často míří do
líbezného údolíčka v obci Kolová. Krásná přírodní scenérie, možnost posezení venku i uvnitř, za chladného počasí
u praskajícího krbu, jednoduché zábavné prvky pro děti
nabízí také klidné setkání s přírodou jako takovou. Možná
jste tam také potkali pana Hynka, příjemného muže, který
ochotně povypráví o místní fauně, tentokrát o kobylce
luční, ač sám je od Berouna. Jak příjemné vytržení z dnešní
uspěchané doby, která nabízí obchodní centra, počítačové
hry a technický život.
(kat)

NOVÉ LOGO MKS
Po mnohaměsíčním vymýšlení a vybírání ze spousty nápadů Vám konečně můžeme představit nové logo
Městského kulturního střediska. Motiv sluníčka jsme užívali v našich materiálech již dříve, ale chtěli jsme upřednostnit kreativní práci před počítačovým „výliskem“. A proč sluníčko? Chceme, aby akce, které pořádáme, prosvítily šeď Vašich všedních dnů stejně, jako když sluníčko vykoukne mezi tmavými mraky a ozáří krajinu svými
paprsky.
Za MKS Hana Bašková

PŘÍSPĚVEK
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Vážený pane Ing. Volfe!

Původně jsem chtěl na Váš článek v srpnovém zpravodaji reagovat, jako na celek. Vaše poznámka k „pracovní
souhře“, k „prospěchu celku, nikoliv jednotlivců“ a Vámi tak precizně vysvětlované kroky k personálním změnám
mi velmi silně připomínají v nedávné době, jedním z ústavních činitelů, publikovaná slova o „noci dlouhých
nožů“. Myslím, že i čtenáři mají tato slova, vytržená zcela určitě z kontextu (jak by asi znělo vysvětlení), v živé
paměti. A k článku, jako celku, ještě jeden dovětek – do vedení města jste nebyl zvolen „díky podpoře mnohých“
voličů (čtenářů). Díky této podpoře jste byl zvolen do zastupitelstva města a to jak jste sám zcela určitě zjistil,
nemá ve struktuře zastupitelských orgánů měst a obcí funkci vedoucí, ale zákonodárnou, tedy schvalovací a závislou na tom, co rada ke schválení „pustí“ a co nikoliv. Do Rady města (což je ono Vámi proklamované „vedení
města“) jste byl „dosazen“ svými „spolustranickými“ zvolenými kolegy a nikoliv voliči. No, a pokud je složení
zastupitelstva takové jaké je v Kynšperku nad Ohří, pak má stejnou funkci, jako naše poslanecká sněmovna v parlamentu, poté, kdy se rozhodli pro svou vlastní cestu tehdejší členové ČSSD Pohanka s Melčákem (nemáme i tady
hodně podobného s našimi vysokými politiky?). Sám jste v článku poznamenal, že mimo pana starosty došlo
ke kompletní obměně členů rady, takže případná pluralita a otevřenost, která tu byla ještě v minulém volebním
období je ta tam. „Jednobarevná“ rada se přeci jen rozhoduje daleko zodpovědněji, než když musí své kroky
obhajovat před opozicí, že?
Váš článek se však celou polovinou týká vysvětlování a obhajování postupu ve věci odvolání pana Josefa
Partingla z funkce ředitele příspěvkové organizace města Technické služby. Možná víte z minulosti sám, s jakou
rychlostí došlo z podnětu pana tehdejšího i současného pana starosty k zániku mandátu pana Partingla díky kontroverznímu zákonu o střetu zájmů. Ano, i já jsem tehdy hlasoval pro zánik a do dnešního dne jsem se s tím
nevyrovnal a Pepovi jsem se prostřednictvím zpravodaje omluvil. Nepřál bych Vám, aby se možné současné
politické „zařazení“ týkalo díky Vaší profesi i Vás. Jeho současné odvolání z funkce ředitele TS však již není tak
bleskové. Píšete naopak o zodpovědnosti a moudrosti v rozhodování. Kdyby však takové skutečně bylo, museli
by jste k celému tomuto aktu přistoupit i jako lidé žijící v Kynšperku, jako lidé, kteří si moc dobře uvědomují, co
za dobu „ředitelování“ Pepa pro Kynšperk udělal. A myslím, že ani Vy, ani já, ani řada dalších to nemůže říci ani
náhodou.
Rada města pod č. 213 rozhodla o tom, že pár měsíců před vznikem nároku na starobní důchod „odstřelíte“
člověka, kterého jsem prakticky dennodenně ráno, dlouho před začátkem pracovní doby, potkával při projížďkách
městem, aby měl o jeho stavu dokonalý přehled. Který měl, jako každý z nás, řadu chyb, ale který pro TS a město
„dýchal“, který i svou vlastní dovolenou trávil převážně v práci a který z pohledu údržby města udělal tolik, že
nasadil případnému novému řediteli (bude-li vůbec nějaký ve vztahu k dlouho proklamovanému slučování do
funkce jmenován) laťku hodně vysoko. Za vinu mu kladete dlouhodobou pasivitu, která spočívala v nepřihlašování se jím řízené příspěvkové organizace do výběrových řízení a nevyužívání personálních, technických a materiálních kapacit TS. Dovedete si představit, kdyby tak učinil, vyhrál a musel celou svou technickou, personální
a materiální kapacitu vrhnout na takto získanou zakázku? S jedním víceúčelovým strojem TEREX by prováděl
výkopové a dokončovací práce, dopravu zeminy by realizoval svým rozsáhlým vozovým parkem, pokládku čehokoliv by zajišťoval mohutným jeřábem, pro tyto akce by „najal“ na ÚP řadu kvalitních řemeslníků a ještě by stihl
zajistit odpovídající údržbu města spolu s prováděnými rekonstrukcemi. Nejste snad naivní! Nejsou ve zřizovací
listině naopak TS předurčeny k údržbě města a teprve poté k dalšímu? Oč lepší hospodaření vykazuje naopak
Správa majetku města, když se jí stále ztenčuje objem spravovaného majetku? Ó pardon, lokální kotelny a ceny
prací jsou tím, co zajišťuje jejich prosperitu na úkor vlastníků.
Svým článkem jste své voliče ubezpečil, že asi volili správně. Vaše „nevoliče“ jste naopak utvrdil v tom, že
některé razantní a nekompromisní kroky nejsou vždy na místě a hlásíte-li se k tomuto trendu, pak doufám, že
Vám to za tři roky při volbách „sečtou“. Svou prezentací dokazujete, že člověk je pro Vás nicotkou. Možná, že
i občasné změny na „městě“, které jste Vy, jako „vedení“ nerealizovali, jsou odrazem i Vaší práce.
Přeji Vám, aby jste i nadále byl o svých krocích a postupech přesvědčen. Nezapomeňte však pozdravit všechny,
které potkáte, když jdete po schodech nahoru, protože nevíte, koho z nich potkáte, až půjdete jednou dolů. Je to
asi jedna z mnoha zásad slušnosti.
Váš spoluobčan, Mgr. Jiří Hrubý

RŮZNÉ
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KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA 2007

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří a Česká tábornická unie Praha
vyhlašují oblastní předkolo celostátního festivalu BRÁNA 2007
pro věkovou kategorii 6 – 10 let.

Brána je soutěžní pěvecko-hudební přehlídka interpretace a tvorby písniček do přírody, k táboráku, do
klubovny i na pódia bez žánrového omezení.
3. ročník oblastního předkola pro nejnižší věkovou kategorii se koná v sobotu 6.10. 2007 od 9.00 hod.
v kině v Kynšperku nad Ohří pod názvem

zájemci se mohou přihlásit v těchto pěveckých kategoriích:
a)
b)
c)

jednotlivci
dua
skupiny

Přihlášeným nesmí být v letošním roce 11 let, osoba doprovázející na hudební nástroj může být starší. Je
možné použít i amatérsky připravený hudební podklad na nosiči (kazeta, CD).
Nejlepší tři z každé kategorie postupují do západočeského ﬁnále, kde porota určí postupující do celostátního ﬁnále v Brně.
Přihlášky a bližší informace obdržíte každý všední den od 7 do 17 hod. v Městském kulturním středisku
v Kynšperku nad Ohří, tel. 352 683 085 u slečny Duškové nebo u Mgr. Malé tel. 605 760 097 nebo si je můžete
vyžádat na e-mailové adrese: mkskynsperk@volny.cz, přihlášky si můžete i stáhnout z www.kynsperk.cz
(městské organizace > MKS > soubory ke stažení).

Uzávěrka přihlášek je 27. září 2007.
Akci ﬁnančně podpořil Karlovarský kraj, hlavní cenu věnuje ﬁrma Acoustio Luby, mediálním partnerem
je Sokolovský deník.

RŮZNÉ
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Dotaz

Dobrý den,
měla bych skromný dotaz, je tu věc, které trochu nerozumím. Události posledního měsíce by se
daly nazvat „zemětřesením“. Rada na svém jednání z 16.7. mimo jiné odvolává ředitelku kulturního
střediska paní Baškovou pro – prohlubující se ztrátovost, jak je ve Zpravodaji uvedeno. V tomtéž
Zpravodaji pan ing. Volf píše vysvětlující článek, kde asi vysvětluje svůj postoj k tomuto tématu.
V Sokolovském deníku vychází článek – Rada Města trestala... – zveřejňující toto rozhodnutí.
Nerozumím zde jedné věci – z jedné strany se paní ředitelka Bašková trestá odvoláním, že MKS
je ztrátové a dále se píše, že bude nové výběrové řízení a že se doufá, že paní Bašková se opět do něj
přihlásí. Je jasné, že kultura není nikde výdělečný podnik a mám pocit, že kultura v našem městě
nebyla na špatné úrovni. Proto sleduji s podivem toto rozhodnutí a snad mi někdo vysvětlí, jak tomu
mám rozumět – tak buď někdo neplní své pracovní úkoly a je odvolán pro neschopnost a pak na
tomto místě nemá co dělat (nevidím také důvodu, proč by se měl přihlašovat do nového výběrového
řízení, jestliže na své úkoly nestačil) anebo se někomu moc ubližuje, či je to snad rozhodnutí: „...aby
se vlk nažral a koza zůstala celá…“?
Děkuji za vysvětlení, na které jsem opravdu moc zvědavá.
S pozdravem, Dagmar Šultysová

✂

INZERÁT
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✂



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

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

SOUTĚŽ
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Šumné město Kynšperk nad Ohří

8. díl soutěže, která pomalu končí

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, nejpozději do 31. října
2007, na mobil: 603 187 425.
Kateřina Štochlová

✂

SKAUTI
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Skauti o prázdninách nezaháleli

Prázdniny bez tábora by pro nás nebyly prázdninami. I letos jsme naložili naše táborové nádobíčko a vyrazili
na sedmnáct dní do přírody, vstříc všeho schopným a městem nezkroceným živlům. Naši roveři si kromě tábora
zorganizovali i vlastní expedici do rumunských hor.

Tábor StarGate

Hned zpočátku je nutné říct, že zmiňované živly naši připravenost (oproti všem zvyklostem) letos příliš
netestovaly. Počasí bylo po celou dobu krásné, jen sem tam zapršelo, aby zem nevyschla, a větší bouřka nás
navštívila jen jednou, a to velmi krátce.

Tábor se konal opět na našem vlastním pozemku u Krásna, takže rodiče i další přátelé našeho střediska
se mohli přijet podívat, jak to na našem táboře vypadá.
Táborová hra, kterou pro děti letos připravili Hodinář a Žabák, byla dosti náročná,
ale zajímavá a opravdu povedená. Hned na
začátku tábora se děti ocitly ve vojenském
středisku, kde je čekal drsný vojenský výcvik,
aby se mohly zúčastnit tajné mise, při níž byl
objeven neznámý objekt a později determinován jako hvězdná brána. Děti, rozděleny
do pěti SG týmů, které spolu navzájem soupeřily, ale i spolupracovaly, používaly bránu
k poznávání vzdálených planet, přičemž je
čekala spousta fyzicky i psychicky náročných úkolů, samozřejmě dostatečně prošpikovaných legrací, zábavou a tvořením. Hra
vyvrcholila ohromnou vodní bitvou, při níž
spojené SG týmy dobyly nazpět tábor obsazený zlými Goauldy, a následnou hvězdnou
žranicí.
Letos jsme po několika klidných letech
měli opět zvýšený počet nehlášených nočních návštěv, díky ostražitosti hlídek se
však žádné z nich nepodařilo proniknout
do tábora. Povedlo se to však zloději, který
během oběda, kdy celé osazenstvo tábora
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sedělo v jídelně, prošel stany dětí i dospělých a ukradl věci a hotovost v celkové hodnotě přes 13.000,- Kč.
Policie ho však již dopadla, a tak se se svými věcmi snad opět setkáme.

Expedice Muntii Rodnei

Roveři jsou naši dospívající - středoškoláci a vysokoškoláci, věk formování osobnosti. A právě v tomto
věku jsou podobné expedice velkým přínosem k rozvoji jedince. Nejde jen o poznání cizích krajů, ale
i o schopnost postarat se sami o sebe v horách, kde nepotkáš živáčka, překousnout nepohodu, stmelit se
v dobře fungující tým. A to sedm roverů, kteří si tuto expedici zorganizovali, zvládlo výborně. A jaká že
expedice byla?
Byl to výlet, na jaký se nezapomíná. Užili jsme si všeho - sluníčka i bouřek, deště i parna, sněhu, větru,
krup. Pohody i nervů. Hladu i přežrání. Špíny a potu i koupele v horském jezírku.
Poznali jsme rumunské hory i města. Viděli jsme svatbu, křtiny i pohřeb. Dostali od bači sýr a ochutnali rumunské pivo. Spálili se na sluníčku a pak omrzli při sněhové vánici. Zpívali si i nadávali. Procházeli
se po voňavých horských loukách i rubali přes polomy do strží. Hádali se mezi sebou i si pomáhali. Zažili
strach při nočních bouřích, při nichž se stany ohýbaly až k zemi, i vytržení nad krásou Karpat...
Zbývá jen říci: „na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale
stálo to za to!”
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří nám pomáhají a bez jejichž pomoci by se nám netábořilo tak
snadno - našim sponzorům. Za vybavení táborové lékárny děkujeme Mgr. Moravčíkové, za odvoz panu
Elicharovi, panu Kozánkovi za to, že nám spraví naše potrhané celty a v neposlední řadě chci poděkovat
všem těm rodičům, kteří nás nenechali na holičkách a pomáhali nám
s bouráním tábora s nakládáním
i vykládáním materiálu. Díky vám
všem.
Spoustu dalších fotek i podrobnější popis obou akcí naleznete na
našem webu: lipakynsperk.wz.cz
Rikki
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RŮZNÉ

Sourozenci, kterým se splnil sen,
mají však ještě jedno přání …

Libuše Hlušková (56 let) a Miroslav Kadleček (53 let) vyrůstali od
dětství v ústavech. Jejich posledním bydlištěm byl Domov pro seniory
v Kynšperku nad Ohří, kde Mireček žil od svých 18 let. Z důvodu plánované rekonstrukce tzv. Zámečku vyvstala pro všechny obyvatele tohoto
domova otázka, kam budou přestěhováni po dobu rekonstrukce, která
bude trvat přibližně 2 roky.
Libuška a Mireček mají štěstí, našli opatrovníka, kterým se stala paní
Božena Neubauerová z Kynšperka nad Ohří, která jim také nabídla volný
byt. Největším problémem byla otázka peněz. Budou mít sourozenci,
žijící z důchodů a sociálních dávek, dostatek peněz na samostatný život?
Opatrovnice má ještě mnoho práce před sebou, ale s pomocí vedení
Domova pro seniory paní Yvetou Leischovou se daří jednotlivé kroky
zvládat. Oba chodí do Domova pracovat, Mireček pomáhá při úklidu
a Libuška pracuje v parku a stará se o květiny.
S opatrovnicí paní Boženou řeší běžné starosti všedního dne, co
nakoupit, uvařit, chodí společně do města, těší se z každé drobnosti.
Dne 18. června se stěhovali za pomoci všech dobrých lidí. Každý má
svůj pokoj, společný obývací pokoj, kuchyň, koupelnu a WC. Pro mnoho
lidí naprostý standard, ale oni si tento „luxus“ dopřávají poprvé v životě.
Celý život žili v ústavech, každý v jiném, vídali se pouze při návštěvách.
Mají ještě sestru Věru Kadlečkovou, kterou by velmi rádi našli prostřednictvím televizního pořadu Pošta pro tebe.

(kat)

RŮZNÉ
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Baby club informuje maminky na mateřské dovolené
Od září zase začínáme cvičit.

Každé pondělí od 10.00 do 12.00 hodin v hale TJ Slavoj ve Školní ulici.
Vhodné pro děti, které začínají chodit.
K.Štochlová

HASIČI
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Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 21.7. do 12.8.2007

12.8. Technická pomoc – Jednotka likvidovala včelí roj.
9.8. Planý poplach – Jednotka vyjela na údajný požár do obce Palič, zde zjištěno, že se
jedná o planý poplach.
Technická pomoc – Jednotka prováděla odčerpávání vody v obci Potočiště.
8.8. Technická pomoc – Jednotka vyjela na technologickou pomoc do obce Nové Sedlo,
kde prováděla chlazení skloviny, která unikala ze sklářské vany.
5.8. Planý poplach – Jednotka vyjela k nahlášenému dýmu ze zahrádek – jednalo se o spalování odpadu.
27.7. Technická pomoc – Jednotka
likvidovala padlý strom přes silnici v Kaceřově.
25.7. Požár RD – Hasiči likvidovali
požár střechy vybydleného rodinného
domku v ulici K.H. Borovského.
23.7. Dopravní nehoda – Jednotka likvidovala následky dopravní nehody, kdy
prováděla ošetření zraněných osob, úklid
vozovky a navedení vrtulníku letecké
záchranné služby na přistání.
21.7. Technická pomoc – Jednotka likvidovala padlé stromy v Libavském Údolí.
J.Zeman

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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovná doba- POZOR od 3.září

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Výběr z knižních novinek

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

Pro děti:

KNÍŽKA PRO VOJTÍŠKA od Evy Bešťákové je určena
nejmenším čtenářům. Najdete v ní pohádky, básničky
i různá vyprávění.
Anglická spisovatelka Kieran Fanning je autorkou knihy
ODHALENÍ ZLOČINU. Jde o dobrodružné příběhy,
hádanky, luštění záhad a čtenářské hry.
Romantiku najdete v lehce dobrodružném románu
HINANI, DCERA POUŠTĚ. Autorkou je Frederica de
Cesco.
Dobrodružný, napínavý, ještě prázdninový příběh napsal
Josef Týč. Své dílo nazval UKRADENÉ PRÁZDNINY.
Dospívajícím děvčatům jistě uděláme radost novými dívčími
romány. Luděk Stínil je autorem NEVINNÝCH INTRIK.
Helena Longinová napsala a vydala knihu MOŽNÁ JSEM
VÍLA a holandská autorka Francine Oomen vám poradí
JAK PŘEŽÍT PRVNÍ PUSU?
Zajímat vás bude jistě i knížečka Nicole Barber POŽÁRY
A POVODNĚ. Jak už název napovídá, jde o dílo, které se
populární formou věnuje některým přírodním katastrofám.

Pro dospělé:

Známá česká spisovatelka Irena Obermannová přichází ke
svým čtenářům s knihou povídek ze současnosti. Vychází
pod názvem V PĚNĚ.
Též kniha STARÉ PANNY Vlasty Pittnerové obsahuje
povídky. Jejich tématem jsou problémy neprovdaných
dívek v minulém a předminulém století.
Vlasta Javořická ve své knize KAMARÁDKY přináší příběhy z maloměstského prostředí.
Román o hledání toho, co každý člověk potřebuje – domova
a lásky se jmenuje DEN CO DEN. Autorkou je Terézia
Mora.
Detektivní romány:
Colin Dexter – NEJVĚTŠÍ PŘÍPAD INSPEKTORA MORSE
Manuela Martini – SMRT VE TMĚ
Paul Johnston – TEMNÝ ODSTÍN SMRTI
Jaroslav Kuťák – SMRT POD SEDMÝM GRÝNEM
Realistické romány:
Kluun – TŘETÍ POLOČAS (šťastná manželství, smrtelné
nemoci)

Lolly Windston – PRAVIDLA ŽALU (vdovy, hledání existence)
La Vyrle Spencer – ROKY
Susan Johnson je autorkou milostného historického románu
s názvem PROSLULÝ SVŮDNÍK .
Milostné romány:
Suzanne Enoch – PŮLNOČNÍ SETKÁNÍ
Lisa Kleypas – NAJDU SI TĚ
Catherine Coulter – UROZENÁ DÁMA
Irena Fuchsová je velmi oblíbenou současnou českou autorkou. Proto jistě čtenáře potěší její další kniha. Tentokrát jde
o sbírku povídek s názvem KDYŽ CHCI ZABÍT MANŽELA.
Román PRAVIDLA LÁSKY s hlavní ženskou hrdinkou
nepostrádající vtip, humor, napětí i sex napsala Freya North
Historické romány:
Lucie Lukačovičová – VLÁDCI ČASU (Japonsko, 12. století, země zmítaná boji)
Kerstin Tomiak – VE STÍNU TOUHY (Anglie, doba války
Růží)
Román o práci západních bezpečnostních služeb, teroristech, Al-Kajdě… napsal Frederick Forsyth. Své dílo nazval
AFGHÁNEC.
Z literatury pro informace a poučení vybírám:
Pokud máme problémy s výchovou dětí, je dobré si nechat
poradit od odborníků. Danielle Dalloz se věnuje dětskému
LHANÍ, Emmanuelle Rigon si bere na mušku NEPOŘÁDEK.
O tom, že režisér Zdeněk Troška rád vaří se všeobecně ví.
O své osvědčené recepty se s námi podělil v knize NEBE
V HUBĚ, aneb CHROCHT, CHROCHT…
Průřez životem a hlavně dílem spisovatele Vojtěcha Zamarovského přináší dílo Pavla Toufara CESTOVATEL NA
PERUTÍCH ČASU.
Pro příznivce čarodějnictví a magie sepsala Ulrike Ascher
ČARODĚJNOU NÁSOBILKU PRO DRZÉ ŽENY.
Koutek regionální literatury v knihovně se opět rozrostl.
Tentokrát o knížečku Jaroslava Michálka OHŘE ŘEKA
POZORUHODNÁ. Svazek vydalo Krajské muzeum v Sokolově a obsahuje zajímavosti o místech (města i příroda)
kudy „naše“ Ohře protéká.
Řekněte svým dětem, či vnoučatům:
první týden v měsíci říjnu je už několik let celostátně
propůjčen TÝDNU KNIHOVEN. Vedle tradičních akcí
připravujeme letos z pátku 5.10. na sobotu 6.10. nocování
v knihovně s bohatým programem. Akce je určena pro děti
od 8. do 12. let. Další informace v knihovně.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ZÁŘÍ 2007

úterý 4.9. – 30.9. ................ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v úterý 4.9. od 17.00 hod.

PETRA TIMUROVÁ - SAMA V SOBĚ

- výstava - strukturovaná malba
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
čtvrtek 6.9. od 17.00 hod. .. ve výstavní síni Panský dům

Amerika vlídná i nevlídná

- přednáška a beseda Moniky Šubrtové s promítáním,
o práci a cestování v USA.
- vstup volný
čtvrtek 20.9. od 19.30 hod. .......
v kině

POUTA
MARTINA ZOUNARA

- talk show s oblíbeným hercem
a bavičem
- vstupné 95,-Kč, předprodej
vstupenek od 6.9. 2007 v kině
sobota 22.9., odjezd v 9.00 hod. ...........od kina, začátek
představení v 18,00 hod.

VÝLET NA MUZIKÁL ANGELIKA

- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!, přihlášky v MKS
u sl. Duškové na tel. 352 683 085
Cena 1.040,-Kč – nejlepší sedadla
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2007 ..................................
čtvrtek 4.10. – 27.10. ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 4.10. od 17.00 hod.

TURISTICKÁ SOUČASNOST A BUDOUCNOST SOKOLOVSKA

- výstava mapující turistické zajímavosti i připravované
projekty našeho regionu, doplněná leteckými snímky
Ing. Josefa Hoﬀmanna.
sobota 6.10. od 9.00 hod. ..................................... v kině

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

Základní kolo pěvecké soutěže Brána pro děti od 6 do
10 let. PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové,
tel. 352 683 085, nebo e – mailem na : mkskynsperk@volny.cz. Přihlášky jsou rovněž ke stažení na stránkách www.kynsperk.cz → městské organizace → MKS →
soubory ke stažení. Akci ﬁnančně podpořil Karlovar-

ský kraj, hlavní cenu věnuje ﬁrma Acoustio Luby.
sobota 13.10. od 14.00 hod. ..................v zimní zahradě

SETKÁNÍ SENIORŮ

- přátelské setkání kynšperských a himmelkronských
seniorů s kulturním programem
sobota 20.10., odjezd v 9.00 hod., . začátek v 18.00 hod.

VÝLET NA MUZIKÁL GOLEM

Cena zájezdu 1 040,- Kč, vstupenky do 8. - 9. řady.
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085,
nebo e- mailem na: mkskynsperk@volny.cz
čtvrtek 25. října od 19.30 hod. ............................. v kině

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE:

BOHUMIL KLEPL a EVA HOLUBOVÁ
- zábavný pořad s oblíbenými herci
- předprodej vstupenek od 10. října v kině
neděle 28.10. od 18.00 hod. .............................................

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- ke státnímu svátku, start u školy
středa 31.10. v kině ..........................................................

MAXIPES FÍK

- divadelní představení pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS
- BABEL - DVD
- PRÁZDNINY PANA BEANA - DVD
- KVASKA - DVD
- Putování tučňáků - DVD
- Zabít Zoe - DVD
- Oko - DVD
- Oko3 - DVD
- Záhada Lucy Keyes - DVD
- Prehistoric Park - DVD
- Cesta - DVD
- V moci posedlosti - DVD
- Nenávist - DVD
- Podezření - DVD
PŮJČOVNA VideoKAZET A DVD v kině informuje
Tak jako každý rok v září, i letos prodáváme soukromým osobám starší originální videokazety za 50,Kč/kus. Kazety jsou určené pouze pro domácí video.
Přijďte si vybrat včas, nejatraktivnější tituly bývají
rychle rozebrány.

KINO
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PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2007

pondělí 3.9. .................................. v 11.00 a v 16.30 hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU

úterý 11.9. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD

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…
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka
93 min.
úterý 4.9. .................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

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.
USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 122 min.
pátek 7.9. ................................................... ve 20.00 hod.

SMRTONOSNÁ PAST 4.0*

Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do
pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí,
že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný
výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 75,- Kč, délka
138 min.
pátek 14.9. ................................................. ve 20.00 hod.

HOSTEL II*

Návrat „krvavého“ režiséra je tady a další ﬁlmový
masakr je na spadnutí. Tři mladé Američanky se vydávají z Říma na společný víkendový výlet do lázní za
odpočinkem, zotavením a posílením přátelských pout.
Najdou dívky to, co hledají? Nebo se staly obětí klamu,
takže se z nich stanou pouhé loutky v rukou úchylných a sadistických lidí z celého světa.
USA, MN 18, vstupné 49,- Kč, délka 100 min.
Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena
velmi raﬁnovaným útočníkem. Ten využívá nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody
na americké infrastruktuře a uvrhl zemi do chaosu.
Jeho promyšlený plán však má jednu trhlinu. Nepočítá
s tím, že existuje John McClane (Bruce Willis), který je
v proklatě dobré formě…
USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 128 min.

úterý 18.9. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

CESTA BOJOVNÍKA*

Vikingský chlapec je po střetu svých bojovníků s Indiány ponechán napospas původním obyvatelům severoamerického kontinentu. Ti ho přijmou mezi sebe
a vychovají z něj bojovníka - muže, který bude stát
v jejich čele proti sílícím vikingským nájezdům.
USA, MP 12, vstupné 22,- Kč, délka 100 min.

pátek 21.9. ................................................. ve 20.00 hod.
Nový ﬁlm mistra temných stránek duše Davida Finchera vypráví o obětech masového vraha Zodiaca,
který řádil v USA v sedmdesátých letech minulého
století a jehož americká justice nikdy nedopadla.
USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 158 min.

pouze pro reklamní spoty. Jeho manželství s Dorou
ho taktéž neuspokojuje, a navíc žárlí. Krize středního
věku je v plném proudu. Vše mění až setkání s krásnou
Annou. Gary začne naplňovat nejuspokojivější vztah
ve svých snech...
Hrají: Gwyneth Paltrowová, Penelope Cruzová, Martin
Freeman.

úterý 25.9. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN...........................................

ZODIAC

SIMPSONOVI VE FILMU*

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně
dočkal prvního celovečerního ﬁlmového zpracování.
Povedená rodinka čelí globální výzvě a Homer provede
nejhorší věc svého života…
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka
88 min.
úterý 2.10. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HEZKÉ SNY

Gary Sheller je na pokraji svých sil. Kdysi býval úspěšným zpěvákem a muzikantem, nyní však píše hudbu

BOURNEOVO ULTIMÁTUM
FANTASTICKÁ
ČTYŘKA
SURFER
TRANSFORMERS
NEXT
MP
MP 12
MN 15
MN 18

A SILVER

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

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.
cz

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
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém mimořádném jednání dne 26. července 2007 usnesla na následujících opatřeních:
2. s c h v a l u j e

č. 216

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání veřejné zakázky na stavbu
„Cykloareál v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří – I. etapaskatepark,volejbalové kurty a zemní práce“,

zadat zakázku ﬁrmě Stavební společnost HUBERT, s.r.o.,
Chodov, IČ: 26361931 a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru předložit návrh smlouvy
o dílo do příštího jednání rady města.

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 8. srpna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 217

1. b e r e n a v ě d o m í

sdělení ředitele Základní školy Kynšperk nad Ohří o přijetí
opatření k odstranění hygienických závad ve školní jídelně,
které je přílohou č.1 tohoto usnesení.

č. 218

v působnosti valné hromady projednala předložený materiál
a

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření – účetní závěrku k 30.6.2007, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 219

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30.6.2007 těmto příspěvkovým organizacím:
a) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
b) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
c) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
d) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
e) Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří,
f) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří a
2. b e r e n a v ě d o m í
a) výsledky hospodaření města k 30.6.2007,
b) výsledky hospodaření hospodářské činnosti města
k 30.6.2007.

č. 220

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor dovezených pořadů a kina Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří za I. pololetí 2007.

č. 221

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti od 13.8.2007 do
31.12.2007 s pracovníkem na sjednaný druh práce jako
vedoucí technik 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. 222

1. s t a n o v u j e

s účinností od 19.7.2007 plat řediteli příspěvkové organizace
Technické služby města Kynšperk nad Ohří dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem platového výměru a předáním řediteli příspěvkové organizace.

č. 223

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo č. 5/07 na akci „Cykloareál v areálu
zdraví, Kynšperk nad Ohří – I.etapa – skatepark, volejbalové kurty a zemní práce“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a ﬁrmou Stavební společnost HUBERT, s.r.o., Nejdecká 329,
357 35 Chodov, IČ: 26361931, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 225

1. s c h v a l u j e

zvýšení nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007
Sb. na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v bytech ve vlastnictví Města Kynšperka nad Ohří v souladu s § 4 zákona č.
107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a

2. u k l á d á

sdělit písemně usnesení rady města Správě majetku spol.
s r.o. do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady
města.

č. 226

1. s c h v a l u j e

a) snížení výměry ve smlouvě o nájmu pozemku s nájemcem
na pozemek p.č. 292 (trvalý travní porost) v k.ú. Zlatá
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u Kynšperka nad Ohří z výměry 3.871 m2 na výměru
3.815 m2 s účinností od 21. 10. 2005,
b) snížení výměry ve smlouvě o nájmu pozemku ve smyslu
dodatku č. 1 s nájemcem na pozemek p.č. 292 (trvalý
travní porost) v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří z výměry
3.815 m2 na výměru 3.623 m2 s účinností od 1. 9. 2006 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatky smlouvy
o nájmu, které jsou přílohou č.1 tohoto usnesení, k podpisu
starostovi města.

č. 227

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 787/1 (ostatní plocha) o výměře cca 150 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. 228

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 1246/1 (zahrada) o výměře
cca 1180 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady
města žadatelům.

č. 229

č. 230

1. b e r e n a v ě d o m í

zápis navrhovaného nejvyššího povoleného počtu 1080 žáků
v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola do rejstříku škol
a školských zařízení u základní školy, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov a

2. s o u h l a s í

s uvedeným nejvyšším povoleným počtem žáků v oboru
vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.

č. 231

1. s c h v a l u j e

odměny ředitelům příspěvkových organizací a jednateli
s.r.o. za práci nad rámec běžných pracovních povinností dle
návrhu.

č. 232

na základě usnesení zastupitelstva města č. 54 ze dne 27. 9.
2006, kterým byly schváleny úplatné a bezúplatné převody
pozemků

1. b e r e n a v ě d o m í

znění kupní smlouvy na pozemky p.č. 772/1, 786/1, 786/2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří mezi Pozemkovým fondem ČR
a Městem Kynšperk nad Ohří a cenu v ní stanovenou ve výši
176.070,- Kč a

2. p o v ě ř u j e

1. s c h v a l u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

2. u k l á d á

„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.“

pronájem části pozemku p.č. 44/4 (zahrada) o výměře 386
m2 a části pozemku p.č. 42/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Dolní
Pochlovice nájemci, za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním
navýšením o inﬂaci a
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemních smluv na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2007.
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Kontakt: ředitelka pobočky Eva Medová – tel: 352683310 , 724117681
bankovní poradce Petra Šístková – tel: 352683310

bezplatné poradenství

proﬁnancujeme až 100% potřebné částky
doba splatnosti až 30 let

za zvýhodněnou úrokovou sazbu s ﬁxací na 1 až 10 let a 15 let
a 50 % sleva z poplatku za zpracování úvěru

HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Komerční banka připravila pro lokalitu Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Šabina a okolí
individuální nabídku:

Chcete řešit Vaše bydlení?
Plánujete rekonstrukci koupelny či bytu?
Již jste investovali a chcete proplatit investici?
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