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Střípky z majetkového odboru
V minulém čísle KZ jsem položil otázku, zda budeme mít štěstí při rozdělování dotačních prostředků na
další a to 3. etapu výstavby naučné stezky. Tak jsme štěstí měli. Od Místní akční skupiny sdružených obcí Sokolovska jsme obdrželi 60 tisíc Kč. Město doloží potřebných 43 tisíc Kč. Letos tedy splníme výstavbu 2. a 3. etapy
současně.
Ředitel Lesů ČR
Lesního závodu v Kraslicích přislíbil přispět
na naučné tabule, které
budou umístěné na
pozemcích Lesů ČR.
Jedná se o částku 15
tisíc Kč. I touto cestou
mu velice děkujeme.
Realizaci zemních prací
se zpevněním pěšiny
provedou
Technické
služby města. Pro příští
rok nám zbude ještě
vytvořit v rámci 4. etapy
dvě zastávková místa
s naučnými tabulemi.
Snažíme se vytvořit
příjemné prostředí pro
procházky a případné
posezení na okraji lesa.
Již v loňském roce jsme
nad Sýkorák osadili přístřešek a to na pěkném místě, odkud je rozhled na část Kynšperka nad Ohří. Viděli jste, jak
tento přístřešek dopadl? Tak se podívejte na snímek. Až se mi nechce věřit, že i takovéto zařízení našim mladým
vandalům vadí.
V dohodnutém termínu došlo k rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Školní. Po dokončení rekonstrukce
chodníků pracovníky Technických služeb včetně úpravy zeleně tato ulice výrazně zkrásní. Dokončují se práce
na rekonstrukci kanalizace v ulici Jana A. Komenského a Mládeže. I přes některé problémy probíhá stavba dle
harmonogramu.
Město vyhlásilo poptávkové řízení k podání nabídek stavebním firmám na rekonstrukci sociálních zařízení
a šaten u tělocvičny základní školy. Bude se jednat o akci, která bude prováděna za provozu tělocvičny a v zimních
měsících 2007 až 2008. Uskutečněním akce v tomto
termínu chceme docílit snížení ceny díla, jelikož stavební firmy rády zajistí práci svým zaměstnancům
v těchto měsících v teple. Od března do května 2008
by mělo dojít k zateplení celého pavilonu tělocvičny
a šaten a ke zhotovení nové fasády.
Pracovníci Technických služeb zajišťují výměnu
laviček ve městě. V rámci této akce budou i dokončeny úpravy dětských pískovišť.
Na největší investiční akci města, kterou je
Rekonstrukce sportovního areálu, se čile pracuje.
V podstatě jsou dokončeny zemní práce, na které
bude navazovat odvodnění prostoru pod hřišti
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a výstavba gabionové stěny, která oddělí stávající tenisové kurty a skatepark. Po delších jednáních došlo
k odsouhlasení překážek na skateparku. Prkýnkáři těšte se,
bude se jednat o velmi moderní pojetí, na jehož přípravě
se podílela i firma, která se na výstavbu skateparků
specializuje.
Dle našich informací by se měla v příštím roce realizovat výstavba páteřní
cyklostezky ze Sokolova do Kynšperka nad Ohří - Dolní Dobroše. Výstavbu řídí město
Sokolov a má mít na
tuto připraveno
100 milionů
Kč.

Ve čtvrtek dne 6.
září 2007 se uskutečnil
pravidelný
podzimní
svoz
nebezpečného
a nepotřebného odpadu
v souladu s ustanoveními Obecně závazné
vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č.
2/2006, kterou se mění
obecně závazná vyhláška
č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém
nakládání se stavebním
odpadem. Svoz odpadu
zajistily oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová a Technické služby p.o. města Kynšperk nad
Ohří. S výsledkem sběru budete seznámeni v listopadovém vydání.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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1. října 2007 nastoupil do funkce nový tajemník Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří. Stal se jím Bc. Roman Říha ze Sokolova. Je mu 37 let a dosavadní
praxi má jak ve státních službách a samosprávě, tak v soukromém sektoru.
Poslední 4 roky pracoval na Městském úřadu Sokolov, odboru dopravně – správních agend. Dne 27. září jej starosta René Bolvari představil členům zastupitelstva
města a 1. října jej uvedl do funkce před pracovníky Městského úřadu.

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.

Oznámení ČSÚ
Český statistický úřad informuje občany, že v termínu od 1. 9. 2007 do 15. 11. 2007 bude provádět strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007. Toto šetření se vztahuje na vybrané zpravodajské jednotky (právnické
i fyzické osoby, organizační složky státu), které naplňují prahové hodnoty šetření, t.j. vlastní nebo si pronajímají 1
hektar a výše zemědělské půdy, 1500 m2 intenzivní plochy (sady, zelenina, květiny), 1000 m2 vinic, 300 m2 skleníků
a pařenišť, nebo vlastní 1 ks skotu, 2 ks prasat, 4 ks koz a ovcí, 50 ks drůbeže, 100 ks králíků. Oslovené zpravodajské
jednotky jsou dle zákona č. 89/1995 Sb. povinny poskytnout všechny požadované jednotky. Tazatelé se musí prokázat průkazem ČSÚ a občanským průkazem.
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Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007
III. část
V dalším díle našeho zpravodaje bychom Vás rádi informovali o příspěvku na bydlení, který navazuje na I.
a II. část našeho seriálu.

Příspěvek na bydlení:
Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30%
(v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%)
příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti
obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem
o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny
služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro
daný počet osob v nich trvale bydlících.

Normativní náklady v Kč pro nájemní byty:
Počet osob
v rodině

Počet obyvatel obce
Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

3.339,- Kč

2.893,- Kč

2.659,- Kč

2.518,- Kč

2.460,- Kč

2

4.926,- Kč

4.233,- Kč

3.913,- Kč

3.721,- Kč

3.640,- Kč

3

6.764,- Kč

5.858,- Kč

5.440,- Kč

5.188,- Kč

5.083,- Kč

4 a více

8.545,- Kč

7.453,- Kč

6.948,- Kč

6.644,- Kč

6.517,- Kč

Normativní náklady v Kč pro družstevní byty a byty vlastníků:
Počet osob
v rodině

Počet obyvatel obce
Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

2.236,- Kč

2.236,- Kč

2.236,- Kč

2.236,- Kč

2.236,- Kč

2

3.362,- Kč

3.362,- Kč

3.362,- Kč

3.362,- Kč

3.362,- Kč

3

4.730,- Kč

4.730,- Kč

4.730,- Kč

4.730,- Kč

4.730,- Kč

4 a více

5.978,- Kč

5.978,- Kč

5.978,- Kč

5.978,- Kč

5.978,- Kč

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 ( Praze 0,35).
Nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamená, že příspěvek na bydlení podle dosavadních předpisů se naposledy vyplatí za prosinec 2006. Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od
ledna 2007 podle nových předpisů, je třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o náklady za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006.
Zpracovala: Jana Vidláková, DiS

strana 6

Z MĚSTA

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Územně plánovací dokumentace
Nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování
stavebním řádu (stavební zákon) přinesl mnoho změn
i v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace.
Ke stavebnímu zákonu byly vydány prováděcí předpisy,
týkající se této problematiky:
- vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentace
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území.

pitelstva předložit návrh dalšího postupu pořizování
územního plánu, pokud při zadání územního plánu
neurčí delší lhůtu.

Důvodem pro pořizování územních plánů obcí je
stanovení podmínek pro výstavbu, rozvoj území, přípravu veřejné infrastruktury, stanovení způsobu využití
a prostorové uspořádání území, koordinace veřejných
a soukromých zájmů v území, ochrana a stanovení
podmínek pro rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, ochrana krajiny; zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území; územní plán
je závazným podkladem pro rozhodování stavebního
úřadu a dalších orgánů; prověřuje a vytváří podmínky
pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů, je podmínkou pro některé dotace a převody
pozemků od státu na obce.

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby,
územního plánování a dopravy, jako pořizovatel, předkládá návrh na pořízení nového územního plánu města,
který bude řešit celé správní území města Kynšperk nad
Ohří, včetně osad Zlatá, Kamenný Dvůr, Štědrá, Chotíkov, Liboc a Dolní Pochlovice.
Současně platný Územní plán sídelního útvaru
Kynšperk nad Ohří (dále jen „ÚPN SÚ“), schválený
24.04.1997 řeší podle staré metodiky pouze jádrové
území města - sídelní útvar, tzn. zástavbu Kynšperka,
části Dolních Pochlovic, části Liboce a části Kamenného Dvora.
Důvodem pro pořízení nového územního plánu
města je skutečnost, že se nyní zpracovává návrh dříve Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje, nyní se dokumentace nazývá Zásady
územního rozvoje karlovarského kraje („ZR KK“),
které pořizuje Krajský úřad Karlovarského kraje, ze
kterého mohou pro nás vyplynout povinnosti zařadit
do našeho územního plánu nadřazené technické nebo
dopravní či jiné koridory nebo plochy pro veřejně prospěšné stavby.
Vzhledem k tomu, že se jedná o veliké plochy,
které jsou pouze zčásti v blízkosti zastavěného území
města a jejich projednávání a hledání dohody o využití
území s dotčenými orgány bude velice náročné, bude
vhodnější prověřit tyto plochy až při pořizování nového
územního plánu komplexně ve vztahu k celému území
města i vzhledem k tomu, že doposud žádný ze žadatelů nenabídl finanční úhradu na pořízení změny ÚPN
SÚ, navrhujeme již nepořizovat samostatnou změnu
ÚPN SÚ.
Návrhy, náměty, podněty je možné podávat u zdejšího odboru výstavby, územního plánování a dopravy.

Zastupitelstvo města podle § 6 stavebního zákona
rozhoduje o tom, zda se bude dokumentace pořizovat;
určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování územního plánu; schvaluje
jednotlivé etapy dokumentace; vydává územní plán.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby,
územního plánování a dopravy, jako jiný obecní úřad,
pořizování vykonává jako přenesenou působnost
výkonu státní správy podle § 6 odst. 2 stavebního
zákona, prostřednictvím úřednice vlastního úřadu,
která splňuje kvalifikační požadavky v souladu s ustanovením § 189 odst. 3 stavebního zákona.
Podle ustanovení § 45 stavebního zákona náklady
na zpracování územního plánu projektantem hradí
obec, která rozhodla o jejím pořízení. Na základě výběrového řízení uzavře město Kynšperk nad Ohří s projektantem smlouvu. Náklady spojené s projednáním
územního plánu hradí pořizovatel – MěÚ Kynšperk
nad Ohří. Náklady na mapové podklady hradí obec.
Novinkou nového stavebního zákona je ustanovení
§ 56, který řeší opatření proti průtahům při pořizování
územního plánu, kdy pořizovatel je povinen při překročení lhůty 1 roku od předchozího rozhodnutí zastu-

Platná územně plánovací dokumentace (Územní
plán sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří a jeho změny
č. 1 a č. 2) přestane platit v souladu s přechodnými
ustanoveními stavebního zákona § 188 odst. 1 do 5 let
ode dne nabytí účinnosti nového stavebního zákona, tj.
do 31.12.2011 tzn., že do té doby je třeba pořídit nový
územní plán.

Jan Hermann, vedoucí OVÚPD
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Příspěvkový systém
Rada města na svém jednání dne 19. 9. 2007 schválila nové zásady poskytování příspěvku z rozpočtu města
Kynšperk nad Ohří. I nadále bude město přispívat především na celoroční každodenní činnost institucí, organizací a spolků působících na území města, akce neziskového charakteru podporující rozvoj amatérské kultury
a sportu, akce charitativního charakteru, akce výrazně zvyšující pozitivní obraz města ve veřejnosti, akce zaměřené na zdravý životní styl, akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, akce podporující volnočasové
aktivity dětí a mládeže a také na ostatní akce důležité pro občany.
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a budou přijímány pouze žádosti na předepsaném formuláři.
O příspěvek z rozpočtu města mohou žádat instituce, organizace a spolky neziskového charakteru. Přednost pro
poskytnutí příspěvku mají občané a organizace se sídlem v Kynšperku nad Ohří a zároveň žadatel nesmí být dlužníkem města Kynšperk nad Ohří. Finanční prostředky ze schváleného příspěvku budou poskytovány na základě
smlouvy mezi žadatelem a městem a mohou být použity výhradně k účelu uvedenému ve smlouvě.
Žádosti o příspěvky na celoroční činnost na rok 2008 se přijímají na předepsaných formulářích do 15. listopadu 2007. Žádosti o příspěvky na jednorázové a mimořádné akce se podávají pro 1. pololetí 2008 do 15. listopadu 2007 a pro 2. pololetí 2008 do 15. května 2008.
Subjekt, který obdržel příspěvek, je povinen v termínech uvedených ve smlouvě řádně vyúčtovat finanční
prostředky a v případě poskytnutí příspěvku na jednorázovou akci prokázat provedenou propagaci města Kynšperk nad Ohří. Vyúčtování bude nově předkládáno na stanovených formulářích, které budou žadateli předány
při podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Žádost o příspěvek se podává poštou na adresu MěÚ Kynšperk nad Ohří, Komenského 221, 357 51 Kynšperk
nad Ohří nebo v podatelně MěÚ Kynšperk nad Ohří. Formulář žádosti je k dispozici na finančním odboru MěÚ
Kynšperk nad Ohří, Gorkého 1, 357 51 Kynšperk nad Ohří nebo na webových stránkách města www.kynsperk.
cz.
Hana Marčanová, účetní finančního odboru
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Spokojený občan – spokojená obec
návštěva v Himmelkronu
V sobotu 15. září 2007 se zastupitelé města Kynšperka nad Ohří vydali na návštěvu partnerské obce.
Výpravu vedl Ing. J. Baron, dále se zúčastnili radní:
MUDr. V. Janda, MUDr. L. Galek a pan ing. O. Volf,
zastupitelé: paní J. Bočková, Ing. T. Svoboda, pan
F. Bernáth, Mgr. E. Fréharová, Mgr. Š. Neubergová
a ředitelka MKS paní H. Bašková. Tlumočení zajišťoval p. Z. Teplík.
Po příjezdu proběhlo přivítání na himmelkronské radnici panem starostou Gerhardem Schneiderem. Poté se zastupitelé obou obcí zúčastnili bohaté
diskuse na téma: hospodaření a vedení obce, kulturní
a sportovní život v obci, udržování čistoty obce.
Obec Himmelkron má v současné době 3 700 obyvatel. Má velmi
výhodnou polohu u dálnice A 9 a A 70 a státní silnice B 303. Této
polohy využila obec již v roce 1990 k získání finančních prostředků
a pustila se do zasíťování velkých ploch, které jí patřily. V současné
době je zde již vybudována velká průmyslová a prodejní zóna – více
než 25 podniků a prodejen. Některé stavby jsou zde nyní ještě realizovány (firma Frenzelit rozšiřuje svůj závod, dále se zde buduje velké
logistické centrum, rozšiřovat se má i Mc Donald). Ke koupi zbývají
již jen dva pozemky. Zde mají občané Himmelkronu kolem 600 pracovních míst.
Nemohli jsme si nevšimnout velké rekonstrukce kostela, který
je součástí cisterciáckého kláštera. Nyní se kostel stal na delší dobu
velkým staveništěm. Na opravu počítají s 1,5 mil. EUR. Stavebníkem je z velké části stát, část hradí církevní obec a jen malou část
Himmelkron.
Financování obce tvoří tři pilíře: daně (firmy a daňoví poplatníci), příspěvek od státu a v malém množství další výnosy (pronájmy,
poplatky). Běžný provoz obce je kolem 6 mil. EUR, na investice letos
mají 1,3 mil. EUR. Obec financuje školu, mateřskou školu, ohřívané koupaliště (funguje od května do září),
muzeum, tenisové kurty a tenisovou halu, podporuje menšími příspěvky činnost kolem 30 spolků, vlastní tzv.
stavební dvůr (u nás Technické služby), požární
zbrojnici.
Obec také podporuje bydlení pro mladé lidi,
další pozemky byly zasíťovány a nabídnuty k prodeji
pro výstavbu rodinných domků, v současné době
jich stojí již 45. Pokud přijíždíte k Himmelkronu,
není možné si nevšimnout moderního dálničního
kostela, ve kterém se nedávno zastavil již miliontý
návštěvník.
Součástí Himmelkronu jsou také obce Gössenreuth a Lanzendorf. V letošním roce proběhla
rekonstrukce hřbitovní zdi a silnice kolem kostela
v Lanzendorfu. Radní plánují také opravu kamenného mostu přes říčku Bílý Mohan.
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Himmelkron se právem pyšní tím, že svým přístupem zajistil nabídku 1700 pracovních míst. Zaujímá
tím 3. místo v kraji Kulmbach a má nejnižší kvótu nezaměstnanosti. Zde je nutné také vyzdvihnout záslužnou
činnost obce zřízením Himmelkronských domovů pro
postižené občany, které nabízejí 500 pracovních míst.
V sobotu jsme měli možnost zhlédnout výstavu aut,
která zde právě probíhala. Odpolední prohlídku obce
a jejího okolí jsme zakončili na tenisových kurtech a zúčastnili jsme se vyhodnocení přátelského utkání kynšperských a himmelkronských tenistů.
A co jsme si odnesli? Vzhledem k tomu, že do Himmelkronu jezdím již 15 let a vidím, jak se postupně realizují jednotlivé záměry radních, myslím si, že radní uvažují asi takto:
„Zajistíme pozemky a pracovní místa našim občanům – ti budou spokojeni – budou odvádět daně – daně
přijdou do pokladny obce – obec bude také spokojena.“
Jak je to jednoduché, když se chce…
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Otázky pro pana Mgr. Jiřího Daneše
ředitele ZŠ v Kynšperku nad Ohří
1. Máte za sebou půl roku provozování Střediska volného času, jaká je první bilance? (Kolik dětí? Jaké aktivity
z veřejnosti? Vandalismus? Ztráty?)
Projekt SVČ v současné době nabízí 12 počítačů připojených na internet, 6 PS 2, 4 kulečníky, 3 stolní fotbálky,
stůl na stolní tenis, interaktivní učebnu a veřejné sportoviště. Na každém stanovišti se musí účastník zapsat. Do
současné doby jsme v docházkových sešitech napočítali 29 970 návštěvníků. V projektu bylo plánováno 2 500
účastníků. Je to tudíž ohromující návštěvnost! Chodí k nám předškoláci, žáci, mládež, ale i dospělí. Myslím si, že
předkládáme lákavou nabídku. A vandalismus? Jen ojediněle a je okamžitě řešen. Drobné ztráty jsme na začátku
museli řešit (majetek dětí), nastavili jsme však pravidla, která všichni dodržují. Máme trochu problémy s mládeží,
která v blízkosti školy kouří, snažíme se i toto řešit.
2. Kolik rodičů využívá dětský koutek?
Středisko volného času a školní hřiště je otevřeno pro veřejnost od 19. března. Dětský koutek navštívilo 214
rodičů. Pro informaci: máme otevřeno denně od 15,00 do 19,00 hodin a o víkendech a svátcích od 8,00 do 19,00
hodin.
3. Přes léto jste zajistili provoz 12 hodin denně. Jak jste získali finanční prostředky?
Byl zpracován projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“ Ze strukturálních fondů EU a prostředků státu jsme
získali finanční dotaci na tento projekt ve výši 3.200.000,- Kč. Pro informaci uvádím, že projekt končí 30.6.2008.
Myslím si, že již v současné době plně pomáhá s volnočasovými aktivitami našich žáků, mládeže i občanů. Mám
z toho radost. V měsíci srpnu proběhla kontrola projektu úředníky karlovarského úřadu. Účetnictví a čerpání
finančních prostředků bylo shledáno v pořádku a konstatováno, že hospodaření probíhá v rámci podepsané
smlouvy.
4. Střediskem jste rozšířili svoji nabídku školy. Co vlastně všechno nabízíte? Je někde v kraji podobná škola
s takovou nabídkou?
Naše škola je školou základní, pečuje také o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve zvláštní škola),
dále máme středisko volného času, kde v nové nabídce je okolo 45 zájmových kroužků. Spravujeme také školní
družinu a školní jídelnu. Školu s takovou strukturou v Karlovarském kraji neznám a v České republice je jich jen
několik. Tato struktura nám zabezpečuje péči o žáky od 5,00 do 19,00 hodin v pracovním týdnu a o sobotách,
nedělích a svátcích od 8,00 do 19,00 hodin!
Ve středisku volného času a v zájmových kroužcích mohou děti a mládež trávit volný čas. Musím říci, že
nabídka je velmi pestrá a v mnohých činnostech dosahují děti a mládež pod vedením odborných vedoucích
výrazných úspěchů. Jsou to mažoretky, letečtí modeláři, rybáři, volejbalisti, stolní tenisti, fotbalisti. Úspěšně nás
reprezentují v krajských, republikových i evropských soutěžích. Velké poděkování patří všem vedoucím zájmových kroužků – učitelům, rodičům, sportovcům, kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži Kynšperska.
5. V kolika budovách to realizujete? Kolik budov jste opustili a „přenechali městu“? Nelitujete ztráty např.
bývalých jeslí, kde jste měli družinu, mohlo by tam být dnešní SVČ?
V bývalých jeslích bylo báječně. Mohli jsme zde zajistit bezproblémový přechod z mateřské školy do základní
školy. Provozní, hygienické ale i stavební záležitosti činnost ukončily. Je to škoda, ale z ekonomického hlediska
nebylo možné budovu jeslí udržet. Když procházím okolo této budovy mám nostalgické pocity, ale potom vítězí
realita. SVČ a hřiště je super a plně vyhovuje naší koncepci péče o děti v mimoškolních hodinách. Z ekonomických důvodů jsme také opustili bývalý dům dětí pod „starou školou“. Dále se stala součástí naší školy zvláštní
škola a tedy byla uvolněna budova v Dolních Pochlovicích. Snažíme se chovat efektivně, aby finanční prostředky
byly použity pro co nejvíce dětí.
6. Jaká je situace se školní jídelnou?
Již několik let se snažím o rekonstrukci školní jídelny. Žádám zřizovatele o finanční prostředky na nové
vybavení. Zatím vše musím řešit z vlastních prostředků školy, které mám na provoz. Právě nyní jsme museli
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řešit havarijní situaci na rozvodech studené vody. Finanční prostředky jsme také převedli na vybavení zařízení
kuchyně, kde jsme kupovali nové nerezové dřezy, stoly, regály. Provádíme svépomocí opravy, abychom ušetřili
finanční prostředky za práci. Materiál však musíme nakoupit. Do současné chvíle jsme na fakturách zaplatili již
přes 130.000,- Kč, a to nejsme ještě u konce. Snad se nám podaří vše zrealizovat, jak máme naplánováno. Školní
jídelna potřebuje investice a v podkladech pro nový rozpočet 2008 budu žádat o finanční prostředky na její další
rekonstrukci. Předběžný rozpočet se pohybuje v rozmezí 2 až 2,5 milionu korun.
7. Z čeho je vlastně škola, její provozní náklady, mzdy a aktivity financovány?
Škola je financována v oblasti provozu, energií, oprav, nákupu majetku a dalších aktivit souvisejících s provozem školy z příspěvku, který schvaluje zastupitelstvo města. Škole je stanovena částka, se kterou po celý rok
hospodaří. Dalším zdrojem jsou mzdové prostředky, které dostáváme od státu prostřednictvím krajského úřadu
na platy zaměstnanců dle počtu žáků ve škole, ŠD, SVČ a dle počtu strávníků ve školní jídelně. Dostáváme také
finance na učebnice, školní pomůcky a na vzdělávání učitelů.
8. Jste městu zodpovědný za to, jak se staráte o majetek? Za činnost ve škole se zodpovídáte komu?
Ano, jsem městu zodpovědný za majetek. Na začátku roku dostanu schválený rozpočet zastupitelstvem města.
Musím udělat rozpis do jednotlivých položek na údržbu, energie, opravy, nákup materiálu a dalších položek.
V několika posledních letech je výše rozpočtu stále stejná. Je čím dál tím více složitější řídit školu tak, abychom
na konci roku splnili to, co je potřeba. Většinou se řeší havarijní, servisní a revizní situace. Za činnost ve škole se
zodpovídám zřizovateli školy – radě města – jak po stránce pedagogické, tak i po stránce správy majetku školy.
Zajišťuji provoz 7 budov, které nejsou v tom nejlepším stavu. Potřebují investice do fasády, oken, zateplení, vnitřního vybavení. Na to nám již finanční prostředky nestačí.
9. Odebrání osobního příplatku městem se Vám zdá oprávněný? Členové rady jsou ve funkci 8 měsíců, jak
dlouho jste ve funkci ředitele školy?
Jsem ve funkci ředitele školy od 1. července 1990. Myslím si, že mám mnoho zkušeností s řízením školy. Již
několik let jsem v celorepublikovém vedení Asociace ředitelů základních škol ČR. Má účast v této asociaci je pro
naši školu v Kynšperku nad Ohří velmi přínosná. Jsem u zdroje informací, které pak využívám v řízení školy.
Nepřísluší mi hodnotit odebrání osobního příplatku radou města. Je to její kompetence, její rozhodnutí. Každý ať
posoudí sám, jestli naše škola je řízena dobře nebo špatně. Když jsme dělali v loňském školním roce mapu školy,
spokojeno se školou bylo přes 75% rodičů, toho si velmi vážím a děkuji rodičům za důvěru. Budeme se snažit ještě
nějaká procenta postupně získávat.
10. V loňském školním roce jste měli inspekci, jak dopadlo její hodnocení?
K tomu vyšel článek ve Zpravodaji města v loňském roce. Hodnocení inspekce z června 2006 bylo pro nás
velmi lichotivé, řízení školy shledáno jako bezproblémové a na vysoké úrovni.
11. Jsou nějaké novinky pro nadcházející školní rok? Noví učitelé? Co plánujete pro nejbližší budoucnost?
To je velmi důležitá otázka. Největší novinkou je školní vzdělávací program (ŠVP). Na tomto programu pracovali všichni pedagogičtí pracovníci po dva roky. Jen pro Vaši informaci má kolem 350 stránek. Je v něm rozpracováno vyučování ve všech třídách. V 1. třídách a v 6. třídě se již podle něj učí. Má motivační název Poznáváme
sebe a svět. V ostatních třídách se učí dále podle programu Základní škola. V našem ŠVP chceme prosazovat
priority: komunikaci v mateřském jazyce a alespoň v jednom cizím jazyce, práci s výpočetní technikou, rozvoj
pohybových dovedností, prosazování zdravého životního stylu, péči o nadané i problémové žáky. Nabídkou volnočasových aktivit chceme pomoci dětem i rodičům v oblasti času mimo vyučování. Náš pedagogický tým posílili
paní učitelka Mgr. Havelková pro speciální třídy, bude u nás zabezpečovat i primární prevenci, Mgr. Měřínský
(matematika, fyzika), pan Šefl, který bude také zabezpečovat spolupráci s policií, paní Mgr. Fatrlová (český jazyk),
pan Aubrecht (dějepis, občanská výchova). Pedagogický sbor je kompletní a připravený pracovat ve prospěch
žáků.
12. Jak škola informuje veřejnost o své činnosti?
Informace pro veřejnost mohou rodiče i ostatní občané získat na webových stránkách školy (www.kynsperk.cz). Zde pravidelně informujeme o tom, co ve škole probíhá a nad rámec výuky toho není málo: Mikuláš,
Zpívání u vánočního stromu, Tři králové, Masopust, Dívka roku, Velikonoce, Den knihy, Den Země, l. školní
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olympiáda, týden bezpečnosti, organizace různých soutěží, školních projektů, školní tábor o prázdninách. Vyvrcholením celoroční činnosti pak bude školní akademie a poslední zvonění. Všechny tyto aktivity se mohou uskutečňovat díky šikovným dětem po vedením zkušených a nadšených pedagogů. Další informace je možné získat ve
školním bulletinu, na internetové adrese danes@zs-kynsperk.cz nebo na telefonním čísle 352 683 135. Zde můžete
vznést své návrhy, řešení, pochvaly i kritiky. Můžete mne také osobně navštívit v ředitelně školy.
13. Chcete se vyjádřit ke článkům, které vyšly v novinách?
Bylo to horké léto, které nás hodně zaměstnalo. V novinách jsem se k jednotlivým záležitostem vyjádřil a již
se k tomu nechci vracet. Minulost je pro mne poučná, žiji však přítomností a pracuji pro budoucnost. Přeji Vám
všem hodně zdraví, osobní pohody a co nejlepší spokojenost s naší základní školou.
Děkuji za rozhovor, Kateřina Štochlová

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM
„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na říjen 2007
3. 10. 2007
11. 10. 2007
17. 10. 2007
24. 10. 2007
20 .10. 2007

Atletický trojboj I. st. - sraz ve 14.00 na školním hřišti ve sportovním oblečení
Atletický trojboj II. st. - sraz ve 14.00 na školním hřišti ve sportovním oblečení
Turnaj v kulečníku
- začátek ve 14.00, sraz v SVČ - DDM
Malá kopaná
- sraz ve 14.00 na hřišti, zájemci se hlásí v SVČ - DDM
Výlet ve spolupráci s družinou (sobota – informace o výletu budou upřesněny)
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Prázdninové soutěže na Základní škole
Během prázdnin připravili pracovníci SVČ – DDM pro děti několik skvělých soutěží. Hrál se fotbálek, kulečník, ping pong a kopaná. Pro vítěze byly připraveny ceny, které věnovali ochotní sponzoři. Stavební firma Lajka,
restaurace Kašna, kadeřnictví Veronika a obuv paní Milotové. Touto cestou bychom rádi poděkovali sponzorům
za jejich pomoc přispět na věcné dary, které motivují naše děti k soutěžení. Jaké byly výsledky?
Kulečník:

1. Gelbič Jan

2. Titěra Tomáš

3. Menšík Daniel
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Kopaná:
turnaj vyhrálo družstvo „Soukromníci“ ve složení: Titěra Tomáš, Vagner
Lukáš, Jirásek Petr, Horák
Vlastimil a Poduška Karel.

Stolní fotbálek, dvojice: Hanke Roman a Müler Lukáš.
Ping pong, mladší žáci:
1. Mendl Václav
2. Hassmann Václav
3. Marek Jakub

Doufáme, že jsme tímto přispěli k radosti dětí v prázdninovém čase.
Honza a Karel, Základní škola, Středisko volného času
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Statistika „Návštěvnost DDM – SVČ“
V prázdninových měsících v červenci a v srpnu navštívilo Středisko volného času
Počítače:
5 795 žáků
285 mládež
Herna:
1 222 žáci
52 mládež
Hřiště:
1 335 žáků
328 mládež
45 rodičů
Celkový počet: 29 970 návštěvníků od 19. března do 5. září 2007.

Prvňáčci zahájili
Zahájení nového školního roku 2007/2008 dne 3.9. 2007 v Základní škole v Kynšperku nad Ohří se zúčastnilo i se svými rodiči 62 prvňáčků. V letošním školním roce byly v naší základní škole otevřeny tři první třídy.
Třídními učitelkami jsou Mgr. Hana Kopečná (1.A – 22 žáků), Mgr. Miluše Švédová (1.B – 20 žáků) a Mgr. Jana
Nováková (1.C – 20 žáků).
Školní rok 2007/2008 je pro české školství jistým zlomem. Žáci letošních prvních a šestých ročníků se od září
začnou vzdělávat podle Školního vzdělávacího plánu, který má každá škola svůj vlastní. Školní vzdělávací plán ZŠ
Kynšperk nad Ohří vytvořili učitelé pod názvem „Poznáváme sebe a svět“. Smyslem nové koncepce základního
vzdělávání je nejen předat žákům určitou sumu vědomostí, ale vést je prostřednictvím těchto vědomostí k tzv. klíčovým kompetencím, kterými jsou: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální
a personální, občanské a pracovní.
V prvním ročníku budou žáci vzděláváni v těchto předmětech: Český jazyk, Matematika, Člověk a jeho svět,
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Pracovní činnosti.
V letošním školním roce, tak jako vloni, mají žáci prvních ročníků možnost rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích: Anglický jazyk, Německý jazyk, Práce na počítači, Pohybové hry a Hra na flétnu. Tyto zájmové
kroužky budou navazovat na vyučování v pondělí pátou hodinu.
Držme tedy našim prvňáčkům palce při prvních krocích na cestě ke vzdělání. Přejme jim úspěchy ve školní
práci a radost z učení, jejich rodičům pak dostatek trpělivosti a optimismu.
Za první třídy: Mgr. Hana Kopečná, Mgr. Miluše Švédová, Mgr. Jana Nováková
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2007 - 2008
1. Mažoretky I.

Mgr. Danešová Jaroslava

34. Florbal mladší

Adamec Karel

2. Mažoretky II.

Pencová Šárka

35. Tenis

Mgr. Daneš Jiří

3. Mažoretky III.

Kubisová Alena

36. Atletika

Procházka Pavel

4. Mažoretky IV.

Trefilová Iveta

5. Pom pons

Pencová Šárka

37. Technika administrativy Stanková-Žofčinová
Martina

6. Volejbal

Milfaitová Yvetta

38. Cvičení z Českého jazyka vyučující II. st.

7. Volejbal

Smrčková Petra

39. Cvičení z Matematiky

vyučující II. st.

8. Volejbal

Brabencová Alexandra

40. Německý jazyk

vyučující II. st.

Horová Iveta

41. Anglický jazyk

vyučující II. st.

10. Kopaná – přípravka

Vagingerová Michaela

42. Počítače

vyučující II. st.

11. Kopaná – žáci

Kadoš Karel, Drnek Jiří

43. Hra na flétnu

Mgr. Turečková Hana

Volf Oldřich

44. Náprava dyslexie

vyučující I. st.

13. Sebeobrana

Nováček Tomáš

45. Logopedie

vyučující I. st.

14. Rybáři

Ing. Baron Josef

46. Dopravní kroužek

Mgr. Nalevajková Jana

15. Letecký modelář

Knobloch Karel

47. Cvičení z Českého jazyka vyučující I. st.

16. Výtvarný – keramika

Grafnetter Antonín

48. Cvičení z Matematiky

vyučující I. st.

17. Orientální tanec

Mgr. Jarošová Alexandra

49. Německý jazyk

vyučující I. st.

18. Zdravotnický

Kadavá Lenka

50. Anglický jazyk

vyučující I. st.

19. Super girl – Dívka 2008

Tomsová Jana

51. Počítače

vyučující I. st.

Tomsová Jana

52. Pohybové hry

vyučující I. st.

21. Aerobik

Tomsová Jana

53. Keramika

Soukupová Hana

22. Sportovní

Maštera Michal

54. Výtvarná výchova

Bradáčová Lenka

23. Cyklistický

Maštera Michal

9. Gymnastika

12. Stolní tenis

20. Fotografický

24. In-line, kolečkové brusle Maštera Michal
25. Kulečník

Maštera Michal,
Tomsová Jana

26. Stolní fotbal

Maštera Michal,
Tomsová Jana

27. Playststion

Maštera Michal,
Tomsová Jana

28. Práce s internetem

Maštera Michal,
Tomsová Jana

29. Klub dojíždějících

SVČ – DDM

30. Vaření-pečení

Hausteinová Ivana

31. Aranžování

Sobotková Jana

32. Basketbal

Adamec Karel

33. Florbal starší

Adamec Karel

ŠKOLSTVÍ
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Nová škola v Sokolově
Karlovarský kraj jako zřizovatel zřídil v Sokolově k 1.1.2007 novou školu, jejíž název zní Střední škola živnostenská Sokolov.
Střední škola zahájila svou činnost až nástupem žáků dne 3.9.2007. Ředitelství školy má svoje sídlo v ulici Žákovská na Šenvertu (nad vlakovým nádražím). Školu zatím tvoří žáci prvních ročníků a žáci ze Střední průmyslové školy
a SOU hudebních nástrojů Kraslice, která byla 1. července sloučena s touto nově zřízenou školou. Ostatní ročníky,
tj. druhé, třetí a čtvrté, zůstávají pod Střední odbornou školou Kynšperk až do doby ukončení studia.
Střední škola živnostenská Sokolov má pro výuku teorie tři školní budovy:
- Sokolov, ulice Žákovská – studijní obory + nástavba, celkem 284 žáků
- Sokolov, ulice Komenského – učební obory, celkem 234 žáci
- Kraslice (bývalá SPŠ a SOU hudebních nástrojů) - celkem 82 žáků oborů zabývajících se výrobou hudebních
nástrojů.
Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Hana Jandíková.
Posledního července skončila svoji činnost v budově na Šenvertě Základní škola praktická a speciální Sokolov, a i přes krátkou dobu, kterou jsme měli na přípravu zahájení výuky, se nám podařilo třídy opravit, uklidit,
vymalovat, vybavit nábytkem. Vybudovali jsme pro žáky dvě počítačové učebny a dokončují se dvě jazykové
učebny. Od zřizovatele, Karlovarského kraje, jsme dostali potřebné finance na rozjezd školy. O příštích hlavních
prázdninách proběhne celková rekonstrukce této budovy.
Souběžně se SŠŽ zůstává Střední odborná škola v Kynšperku nad Ohří, kterou tvoří všechny ročníky dřevozpracujících učebních i studijních oborů a žáci 2. – 4. ročníků ostatních oborů. Kynšperská škola by měla existovat jako jedinečná škola v kraji jen pro dřevozpracující obory. Tradiční výukou je zde výuka truhlářů a na tuto
tradici chce zřizovatel, Karlovarský kraj, navázat. Oběma školám, žákům a učitelům přejeme úspěšný školní rok
2007/2008.

Zahájení školního roku SŠŽ Sokolov se zúčastnil i radní Karlovarského kraje, Ing. Orálek.
Hana Klimovičová, ZŘ PV

SPORT

strana 18

Letní soustředění kynšperských volejbalistek
Letošní volejbalové soustředění děvčat proběhlo ve dnech
11.- 16.8.2007 v rekreačním a sportovním středisku ,,U STARÉHO
RYBNÍKA“ v klidném prostředí
rekreační zóny středočeské obce
Zbraslavice, 20 km na jih od starobylé Kutné Hory. V areálu byla
venkovní sportoviště-hřiště na
volejbal (i plážový), nohejbal,
basketbal, malou kopanou a fotbal. Ubytované jsme byly v nové,
pěkně zařízené budově, stravování
bylo chutné a kvalitní. Personál byl
velmi vstřícný a obětavý.
Cílem tohoto soustředění byla
zejména technicko-taktická příprava, ve které jsme se zaměřily na
herní systém 5-1 (vbíhající nahrávač), na zdokonalování herních
činností jednotlivce, a samozřejmě
na nejméně oblíbenou tělesnou
přípravu.
Děvčata trénovala pod vedením kvalifikovaných trenérek
Y.Milfaitové a P.Smrčkové dvoufázově. K tréninku přistupovala
zodpovědně a s plným nasazením.
Celkem uvidíme, jak jej uplatní
v soutěži. Myslím, že týdenní soustředění splnilo svůj účel, hráčky se
zlepšily ve všech herních činnostech, nový herní systém pochopily
a zvládly, a jejich kolektiv se více
stmelil, což je pro kolektivní sport velmi důležité.

Rády bychom touto cestou poděkovaly našim věrným sponzorům:
panu Chaloupkovi - KOVOŠROT,
panu Volfovi – SMÍŠENÉ ZBOŽÍ,
panu Dvořákovi - AUTODOPRAVA,
paní Dreiseitlové - DROGERIE,
paní Mgr. Moravčíkové – LÉKÁRNA.

SPORT
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SOUTĚŽE
Krajské přebory mládeže se rozbíhají. V Sokolově proběhlo kvalifikační kolo kadetek, v němž děvčata zabojovala a se třemi výhrami se kvalifikovala do I.třídy. Takže se dá konstatovat, že soustředění přineslo své první
ovoce.

Termíny turnajů:
KADETKY:
1.kolo
– 30.9.2007 v Sokolově
2.kolo
– 28.10.2007 v Kynšperku nad Ohří
3.kolo
– 25.11.2007
4.kolo
– 3.2.2008 v Kynšperku nad Ohří
5.kolo
– 8.3.2008

JUNIORKY:
1.kolo – 7.10.2007 v Ostrově
2.kolo – 9.12.2007 v Karlových Varech
3.kolo – 20.1.2008 v Kynšperku nad Ohří
4.kolo – 16.3.2008 v Chodově

ŽENY:
opět jsou přihlášena do OP dvě družstva. Během září byly zápasy
odehrány. Poslední kolo sehrají obě družstva ve čtvrtek 4.10.2007 od
17.00 hod. na domácích kurtech. Výsledky a pořadí podzimního kola
zveřejníme v dalším čísle Kynšperského zpravodaje.
Za oddíl volejbalu Yvetta Milfaitová

SOUTĚŽ
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Šumné město Kynšperk nad Ohří
9. díl soutěže, která příští měsíc 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,

Tyto úkoly jsou nepovinné
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.
V tomto čísle vychází předposlední puzzle již bez puntíků (v listopadovém čísle vyjdou zbývající puzzle bez
puntíků) a Vaším hlavním úkolem je, přihlásit se do soutěže Kateřině Štochlové na tel.č. 603 187 425. Sestavit
mapu, pojmenovat označené historické či jiné objekty a popsat je třemi informacemi, pokud jste splnili také 4. a 5.
bod, přiložte je k ostatním podkladům. Nezapomeňte si vše podepsat a odevzdat v kině MKS nebo v Infocentru
v Panském domě nejpozději do 30. listopadu 2007.
Sledujte ve Zpravodaji, kdy a kde bude vyhlášení výsledků!!!
Kateřina Štochlová
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Výbor ZO ČZS Vás srdečně zve na

1. zahr
zahrádk
dkář
ářkýý ples
Český zahrádkářský svaz v Kynšperku nad Ohří organizuje
1. zahrádkářský ples, na který jsou stále volné líﬆky v předprodeji.
Ples bude 3.11. 2007 od 20,00 do 02,00 hod.
v zimní
zimní zahrad
zahraděě kina „Sklen
Skleník“..
Líﬆek stojí 100,- Kč.
Předprodej na adrese: Hornická 796, Kynšperk nad Ohří, ing. Josef Baron,
tel. 603 448 394.
Hudba – taneční orchestr ze Sokolova a bohatá tombola.

RŮZNÉ
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Jako již tradičně proběhne

v sobotu 13. října 2007
zavírání kynšperských cyklotras.
Start krátké projížďky je v 15.00 hod. z parkoviště „u zeleniny“, trasa
povede přes Štědrou a Mokřiny zpět do Kynšperka. Po návratu jsou účastníci zváni na malé pohoštění (dispozice obdržíte před startem).
Jede se za každého počasí!
Všichni příznivci cykloturistiky, malí i velcí, zdatní i méně zdatní jsou srdečně zváni.

Zavírání řeky Ohře
20.10. 2007
Z Nebanic do Kynšperka nad Ohří
Odchod od klubovny volejbalu ve 13,00 hodin.
Odjezd lodí z Nebanic v 15,00 hodin. Příjezd do Kynšperka nad Ohří
k lávce kolem 17,00 hodiny.
Podrobnější informace a možnost zapůjčení lodí
poskytne pan J. Roubínek, mobil: 607 931 046.

Novinky v infocentru Panský dům
NOVÉ KATALOGY CK FIRO TOUR
Cestovní agentura v infocentru v Panském domě nabízí v každém ročním období, pro všechny věkové skupiny do celého světa včetně České republiky tyto zájezdy - pobytové, relaxační, poznávací, aktivní či odpočinkové,
zájezdy za sluncem i za sněhem po celý rok s CK FIRO TOUR. Nové katalogy k dispozici v Panském domě.

OD 1. ŘÍJNA V PANSKÉM DOMĚ ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Od 1. října do 30. dubna je v Infocentru a ve Výstavní síni Panský dům zimní provozní doba: pondělí pátek 9.00 - 12.00 a 13.0 - 17.00 hod., sobota 13.00 – 17.00 hod., státní svátky zavřeno.
Za MKS, středisko Panský dům, Šárka Pencová

TÝDEN KNIHOVEN v naší knihovně – 1. až 6.října
Program pro děti:
Po celý týden bude probíhat LITERÁRNÍ SOUTĚŽ a STROM PROVÁZKOVNÍK.
Ve středu 3.10. ve 14.30hod. – TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE a PEXESU.
V noci z pátku 5.10. na sobotu 6.10. prožijí děti v knihovně LEHCE STRAŠIDELNOU NOC SE SKŘÍTKY,
STRAŠIDÝLKY A HORORY.

Program pro dospělé:
DOPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – možnost seznámení se s internetem.
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ: AMNESTIE – možnost vrátit knihy bez upomínacích poplatků.
BEZPLATNÉ PŘIHLÁŠENÍ SE DO KNIHOVNY pro nové čtenáře.

TS
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Technické služby města Kynšperk nad Ohří informují
Pracovníci TS města zabezpečili prostor skládky dřeva, posekané trávy a zeminy v Pochlovicích za Morafisem.
Skládka je opatřena ocelovou závorou, která je uzamčená. Klíče mají k dispozici majitelé dotčených pozemků.
Koncem září byla dokončena oprava chodníku ve Školní ulici směrem od stánku zeleniny na konec uvedené
ulice. V rekonstrukci chodníku se dále pokračuje po pravé straně ve směru jízdy od Policie k TS města.
Byla provedena inventura hrobových míst na místním hřbitově a v současné době také probíhá oprava
obkladů a zdiva urnových schránek.
Prodej dřeva se provádí v době vegetačního klidu a to pouze při prořezávání a případné kalamitě.
Pavel Michálek

RŮZNÉ
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Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla
V nastudování Divadla Kapsa Andělská Hora z Karlových Varů
V poslední prázdninový pátek 31.8. v zimní zahradě v kině MKS se dělo leccos.
Kulisy chaloupky, zahrádky, stromu a řeky. Vystupovali brouček, červík, housenka, beruška, babička
s vnukem, motýl, dvě žížaly jako maňásci,
jeden had. Zazněly dialogy, hudba, písničky,
říkanky. Mohli jsme vidět tanečky, převleky,
zapojení dětí do hry, ale také maminek.
Nebylo jediné hluché místo a to vše odehráli,
odzpívali pouze dva herci.
Cena vstupenky pouhých 30,-Kč a počet
diváků? Bohužel dali by se spočítat na prstech obou rukou.
(kat)

RŮZNÉ
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Kurs angličtiny v Panském domě
Zveme zájemce o výuku angličtiny na informativní setkání, které se bude konat v pondělí 8. října od 17.30
hod. v infocentru v Panském domě.
Kurs je určen mírně pokročilým. Rozvrh bude stanoven podle domluvy na této první schůzce, cena bude
stanovena podle počtu zájemců (orientačně činí cena za 40 vyučovacích hodin kolem 1600,- Kč + 500,- Kč
učebnice), kurs trvá od října do dubna.
Za MKS Hana Bašková

Baby club nabízí maminkám 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.

Mateřská škola U Pivovaru nabízí možnost pohrát si v prostorách herny.
Každý čtvrtek od 14,30 do 16,00 hodin.

Hlídání.
Společné akce.
K.Štochlová

TECHNICKÉ PRUŽINY

Firma – Jaroslav Fuchs – FUVO, Kollárova 214, Dolní Rychnov
Držitel certiﬁkátu kvality ISO 9001; 2001

NAB
ABÍZÍÍ DOM
DOMÁCÍÍ PR
PRÁCI
CI
PRO POBO
POBOČKU
KU V KYN
KYNŠPERKU
PERKU NAD OHŘÍ
OHŘÍ
Rostislav Červenka, ul. Nádražní 453, Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 184, 606 786 265
Dolní Rychnov tel.: 352 626 922, 602 415 598
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8. září 2007 oslavila své významné jubileum 90 let paní Marie Hořejší.
Do dalších let jí přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti.

Zaměstnanci Domova pro seniory v Dolních Pochlovicích.

STUDIO SEDMIKRÁSKA
M.Gorkého 230, Kynšperk nad Ohří
Jižž v provozu!
Ji

masáže, rehabilitační poradenství, zdravotní cvičení
Kateřina Štochlová mobil: 603 187 425

masáže, reﬂexní masáže
Eva Andresíková mobil: 775 278 489
Provozní doba podle telefonických objednávek.
Jsme tu pro vás.
Připravuje
ipravuje se!

modeláž nehtů, manikůra, pedikůra
Ema Bremertová mobil: 731 115 302
Těší
ěšíme
me se na V
Váss

CÍRKEV
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Hlavu vzhůru
Na loketském hradě je vzácná rotunda. Ovšem málokterý návštěvník si jí všimne. Láká ho totiž něco jiného.
90 procent lidí míří do podzemí prohlédnout si lákavé (a morbidní) divadlo s názvem Expozice útrpného práva.
Pravda, tortura je neodmyslitelná část historie a toto právo bylo uděleno i loketskému panství, do kterého svého
času patřil i Kynšperk nad Ohří.
Bohužel, málokdo si v tom zaujetí pro podzemí uvědomí, že cestou dolů prochází velice vzácnou stavbou.
Co myslíte, kolik lidí, kteří jdou do mučírny, zvednou hlavu? Mohu vám garantovat, že málokdo. Pro očekávaný
zážitek, možná trochu adrenalinu, dokáží minout skvost.
Stejné je to v běžném životě. Díky spěchu za různými zážitky a požitky míjíme to vzácné, co nám život přináší. Každý z nás (!!!) někdy míjel nebo míjí podstatu, to úžasné, co život tvoří životem. Ty „maličkosti a běžné
věci“. A je skvělé, pokud si to uvědomíme včas.
Co si budeme povídat, na tom, jestli uvidím nebo neuvidím rotundu, byť historicky vzácnou, náš život nestojí.
Ale jednou může přijít čas, kdy budeme litovat toho, že jsme nezpomalili, že jsme se hnali za svými (a určitě velice
důležitými) cíli a že jsme se nedívali kolem sebe. Děti vyrostly tak nějak bez nás, s manželkou/manželem jsme
ztratili společnou řeč, rodiče už nemáme, sourozenci jsou daleko, v práci je to na nic, navíc se všechno zdražuje,
kamarádi mají svoje starosti, radost ze života se vytratila…To vzácné, co jsme měli, čeho jsme mohli být účastni,
z čeho jsme se mohli radovat, na co se těšit…, prošlo mezi prsty.
Bible v knize Kazatel říká:“Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopotu,
kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce
i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho
nic lepšího než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při
veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží“.
Myslíte, že život bez války není požehnání? Máte za to, že dostatek vody není vzácnost? Nenaplňuje vás vděčností vaše relativní zdraví? Máte za to, že vaše spokojená rodina je samozřejmostí?
Ani ta rotunda není na pohled nijak nádherná. Může dokonce na tvářích návštěvníků vyloudit shovívavý
úsměv. Prosím, nepomíjejte to vzácné ve vašem životě, třebaže to na první pohled vypadá tak obyčejně, jako
oprýskaná rotunda v Lokti.
Evangelický sbor, D.Holubcová
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Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
od 24.8. do 9.9.2007
9.9. Technická pomoc – Jednotka prováděla otevření
bytu, ve kterém se nacházela zraněná uživatelka.
Požár – Jednotka likvidovala požár kontejneru
na odpad.
6.9. Planý poplach – Jednotka SDH vyjela na únik
plynu, po té žádný únik nezjištěn.
3.9. Požár – Jednotka likvidovala požár odpadkového koše.
29.8. Technická pomoc – Jednotka asistovala při úniku
plynu s vysokotlakého potrubí u Arnoltova.
27.8. Požár – Jednotka likvidovala požár slámy v
Lipoltově.
25.8. Technická pomoc – Jednotka likvidovala hnízdo
sršní.
24.8. Technická pomoc – Jednotka likvidovala olejovou skvrnu na vozovce od poškozeného traktoru.
Jaromír Zeman
zástupce velitele jednotky SDH

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- pro děti i dospělé

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Výběr z knižních novinek pro děti :
Pro čtenářky od 8let napsala italská autorka Beatrice
Masini knihu BALETNÍ STŘEVÍČKY.
Dívky si také rády přečtou další knížečku ze seriálu
W.I.T.CH. JAKÁ JE CORNELIA od Giulie Conti.
Fantastický román v komiksové úpravě –takový je
WARCRAFT – SLUNEČNÍ STUDNA. Jedná se o
1.díl. Jistě se budete těšit na další.
Michaela Surá je česká školačka, která prožila prázdniny v Paraquay a Brazílii. O svých poznatcích pro vás
napsala zajímavou knížku PARAQUAY.
Další dvě naučné knihy jsou věnovány zvířatům. První
má název DĚSIVÉ PRAVDIVÉ ŽRALOČÍ PŘÍBĚHY. O žralocích lidožroutech napsal Terry Deary.
PREDÁTOŘI je publikace o dalších „přítulných“ zvířátkách. Kniha je doplněna brýlemi, které učiní některé
ilustrace plastickými a také úkoly pro čtenáře.

Výběr z knižních novinek pro dospělé :
Historické romány:
Maria Regina Kaiser – BERENIKÉ. Dcera Kleopatry,
Laura John Rowland – RUDÁ CHRYZANTÉMA /
Japonsko, napětí/,
Lída Schellenberg – ČAS VÍTĚZŮ /životy mladíků
ve staré Spartě/
Detektivní romány:
Michaela Klevisová – KROKY VRAHA,
Ed Mac Bain – GANGY
Kit Ehrman – DOTEK MRTVÉHO MUŽE
Především ženami oblíbená současná česká autorka
Simona Monyová se představuje našim čtenářům dalšími knihami: KROTITELKA SNŮ, SEBEMILENEC.
Napínavý román z lékařského prostředí od Eileen
Dtreyer se jmenuje ANDĚL SMRTI.
Jméno Igor Mráz znají milovníci mysliveckých příběhů. Knížečka těch nejnovějších dostala název MEDVĚDI, VLCI A JÁ. Své příběhy o setkání s lesní zvěří
vyprávěli hajní i lesníci.

Terorismus, zločinecké organizace a jejich akce
– knihy plně napětí:
Robert Ludlum – MOTLOCKOVO POVĚŘENÍ,
Andy McNab – TEMNÁ ZIMA
Příběhy, které zažila běloška při svém pobytu v Africe vypráví Maria Ilona Hilliges v knize VOLÁNÍ
AFRIKY.
Mnozí z nás sledujeme dobrodružný, napínavý televizní seriál ZTRACENI. V knihovně si můžete vypůjčit
knihy – FALEŠNÁ IDENTITA, ZNÁMKY ŽIVOTA a
BOJ O PŘEŽITÍ.
Milostné romány:
Hedviga Courths-Mahler – SESTŘENICE BĚTA
Dinos Dimopoulos – MILENCI Z MYRINTHY
(poválečné Řecko)
Vlasta Pittnerová – STÍNY HŘÍCHU (povídky, město
i vesnice)
Fantastické romány s hrdiny historickými postavami:
Richard A. Knaak – LEGENDA O HUMOVI 1.díl
Varian Nancy Berberick – BOUŘNÝ MEČ 2.díl
Společenské romány, vlivné rodiny, osudy žen, jejich
snaha o změnu:
Barbara Taylor Bradford – NÁSTRAHY OSUDU
Cathy Kelly – DÁVNÁ TAJEMSTVÍ
Pokud jste četli předchozí díly, bude vás jistě zajímat, že máme další:
Kniha ZAKLETÁ ZEMĚ, od Nory Roberts, navazuje
na román TANEC VE VĚTRU.
Bernard Cornwell napsal 2. díl ke knize POSLEDNÍ
KRÁLOVSTVÍ. Má název BLEDÝ JEZDEC.
6. část souboru TEMNÁ VĚŽ se jmenuje ZPĚV SUSANNAH. Autorem je samozřejmě Stephen King.
Z naučné literatury vám nabízíme:
TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA - 9.díl
ČESKÁ KNIHA REKORDŮ – 2.část
Vicky Halls – KOČKA DETEKTIV (tajemství chování
vaší kočky)
Vladimír Klescht – ÉČKA V POTRAVINÁCH (škodliviny v našem jídle)
V rámci grantu Česká knihovna jsme dostali ENCYKLOPEDII KNIHY (Starší knihtisk a příbuzné obory
mezi polovinou 15. a počátkem 19.století)
Sv.Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
ŘÍJEN 2007
čtvrtek 4.10. – 27.10. ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž s přednáškou ve čtvrtek 4.10. od 16.00 hod.

TURISTICKÁ SOUČASNOST
A BUDOUCNOST SOKOLOVSKA

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2007 ..........................
čtvrtek 1.11. – 24.11. ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 1.11. od 16.00 hod.
Josef Hoffmann

- přednáška o připravovaných projektech našeho regionu a výstava mapující turistické zajímavosti, doplněná
leteckými snímky Ing. Josefa Hoffmanna.
- vstup volný
Projekt je spolufinancován ze zdrojů MAS Sokolovsko.

SKRYTÝ SVĚT

sobota 6.10. od 9.00 hod. ...................................... v kině

IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

- přednáška s promítáním jednoho z účastníků plavby
na kopii lodi Victoria, na níž plul Fernao Magalhaes.

- základní kolo pěvecké soutěže Brána pro děti od 6
do 10 let
- vstupné 20,- Kč
Projekt finančně podpořil Karlovarský kraj.
sobota 13.10. od 14.00 hod. ..................v zimní zahradě

SETKÁNÍ SENIORŮ
- přátelské setkání kynšperských a himmelkronských
seniorů s kulturním programem
sobota 20.10. .................................................................

VÝLET NA MUZIKÁL GOLEM
- odjezd v 9.00 hod. od Městského kultur. střediska
čtvrtek 25.10. od 19.30 hod. ................................. v kině

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE: BOHUMIL
KLEPL a EVA HOLUBOVÁ
- zábavný pořad s oblíbenými herci
- vstupné 195,- Kč, předprodej
vstupenek od 11.10. v kině
neděle 28.10. od 18.00 hod. .............

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
-

ke státnímu svátku, start u
školy, cíl v parku u kostela
program: státní hymna, projev
starosty, krátký kulturní program

středa 31.10. od 10.00 h .........v kině

MAXIPES FÍK
- divadelní představení pro děti
z MŠ a 1. – 3. tříd ZŠ

- výstava fotografických makro snímků
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
středa 21.11. od 18.00 h. .... ve výstavní síni Panský dům

sobota 17.11. od 13.00 hod. ..........v zimní zahradě kina

10. KRAJSKÝ TURNAJ VE SCRABBLE
- přihlášky přijímáme již nyní v MKS u sl. Duškové,
tel. 352 683 085
- startovné: předem 45,- Kč, v den konání 60,- Kč
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS
PUSINKY - DVD
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ - DVD
300: BITVA U THERMOPYL - DVD
Od 1.10. zavádíme rozsáhlé slevy půjčovného VHS!
BIŽUTERIE, STŘÍBRNÉ A OCELOVÉ ŠPERKY
Každý měsíc nové zboží za nízké ceny v kině a v infocentru Panský dům
Přijďte se podívat!

KINO

strana 31

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2007
úterý 2.10. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HEZKÉ SNY*
Gary Sheller je na pokraji svých sil – zaměstnání ani
manželství ho neuspokojuje, krize středního věku je v
plném proudu. Vše mění až setkání s krásnou Annou.
Gary začne naplňovat nejuspokojivější vztah ve svých
snech... Hrají: Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz,
Martin Freeman. USA, MP, vstupné 49,- Kč, délka 94
min.
pátek 5.10. ................................................. ve 20.00 hod.

OKAMŽIK ZLOMU
Ryan Gosling jako asistent státního návladního a
Anthony Hopkins jako vrah, který je u soudu zproštěn obžaloby, což mu hraje do karet, a tak udělá svému
„příteli“, jenž ho chytil, ze života peklo. USA, MP 12,
vstupné 70,- Kč, délka 113 min.

farmu v Severní Dakotě. Mezi poklidným pohupováním slunečnicových polí Jess brzy zjistí, jak děsivé toto
odloučení od světa může být, když ona a její bratr Ben
vidí hrozivá zjevení, která nevidí nikdo jiný.. USA, MP
12, vstupné 49,- Kč, délka 84 min.
úterý 16.10. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

BOŽSKÝ EVAN*
Bůh si před pár lety vyhlédl smolaře Bruce, kterému
na pár dní propůjčil své schopnosti. Tentokrát si však
vyhlédl Evana. Ten musí postavit archu a zachránit
tak lidstvo před nevyhnutelnou potopou. USA, MP,
vstupné 49,- Kč, délka 96 min.
pátek 19.10. ............................................... ve 20.00 hod.

NEXT*

úterý 9.10. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER
SURFER* - CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

Čtveřici superhrdinů čeká nejtěžší protivník - tajemný
posel Silver Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby
naši planetu připravil na její zánik. Reed, Sue, Johnny
a Ben musí odhalit jeho velké tajemství a zvrátit situaci
dříve, než se stane zcela beznadějnou. Film v českém
znění. USA, MP, vstupné 22,- Kč, délka 92 min.
pátek 12.10. ............................................... ve 20.00 hod.

PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC*
Rodina Solomonových opustila hektický život Chicaga a přestěhovala se na tiché a odloučené místo – na

Cris Johnson je obdařen schopností vidět budoucnost
a také určovat správný tok času. Vláda ho potřebuje,
aby pomohl zabránit teroristickému útoku. Přesvědčit ho má agentka Ferrisová, jež bude nucena
použít všech svých triků… Hrají: Nicolas Cage,
Julianne Mooreová. USA, MN 15, vstupné 49,- Kč,
délka 96 min.
úterý 23.10. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

TRANSFORMERS*
Populární dětské hračky se vydávají na naši planetu,
aby zde svedly boj o zdroj energie, který svému majiteli
zajistí v dlouholeté válce kýžené vítězství… USA, MP
12, vstupné 49,- Kč, délka 144 min.

HRAJEME PRO DĚTI O PRÁZDNINÁCH ...................
čtvrtek 25.10. ............................................od 11.00 hod.

úterý 30.10. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

DIVOKÉ VLNY*

Renée Zellwegerová a Ewan McGregor společně v
podmanivém filmu, v němž žádný dětský sen není
nerealizovatelný, žádná postava záporná a žádná bolest
nepřekonatelná. GB/USA, MP 12, vstupné 49,- Kč,
délka 92 min.

MISS POTTER*

pátek 2.11. ................................................. ve 20.00 hod.

MR. BROOKS
Earl Brooks je vynikající manažer, ale jen málokdo tuší,
co je skutečně zač. V noci se po městě pohybuje jako
nekompromisní vrah, který své oběti vždy vyruší při
milování a zastřelí. Nezůstávají po něm žádné stopy,
a proto se vyšetřující inspektorka Tracy Attwoodová
nemůže dopátrat jediné indície...
Tučňák Cody je surfař. Doma v Antarktidě patří k těm
nejlepším, ale když se dostane na světový šampionát,
zjišťuje, že se má ještě co učit. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 49,-Kč, délka 88 min.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD...................................
MEDVÍDEK
GYMPL

pátek 26.10. ...............................................od 11.00 hod.

RATATOUILLE*
Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně
sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pětihvězdičkové restauraci. Společně se zkrachovalým
vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se vydají
za svým cílem do Paříže. Film v českém znění. USA,
MP, vstupné 49,-Kč, délka 110 min.
pátek 26.10. ............................................... ve 20.00 hod.

BOURNEOVO ULTIMÁTUM*
Matt Damon se vrací jako úkladný vrah v posledním
rozhodujícím boji Bourneovo Ultimátum. Všechno
co chtěl, bylo zmizet. Místo toho je teď štvaný lidmi,
kteří ho stvořili. Přestože ztratil paměť a ženu, kterou
miloval, nenechal se zastrašit palbami kulek a novou
generací vysoce vycvičených vrahů… USA, MN 15,
vstupné 49,- Kč, délka 115 min.

MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 29. srpna 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 236
1. s c h v a l u j e
a) vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku
2007 Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) rozpočtové opatření č. 4/2007/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku 2007 v kapitole 719
vnitřní správa – sbor dobrovolných hasičů a správa a v kapitole
739 místní hospodářství, které tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení.

č. 237
1. s c h v a l u j e
a) vyřadit majetek z majetku Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk
nad Ohří, evidenční majetek ve výši 24.117,- Kč dle přílohy č.
1tohoto usnesení,
b) vyřadit majetek z majetku Základní umělecké školy, Sokolovská
511, Kynšperk nad Ohří, drobný dlouhodobý hmotný majetek
dle přílohy č.2 tohoto usnesení.

č. 238
1. p r o j e d n a l a
žádost ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková
organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, ze
dne 16.7.2007, ve věci organizování kurzu pro získání základního
vzdělání a

2. b e r e n a v ě d o m í

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

č. 242
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na stavební práce na stavbě „Oprava fasády objektu
MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221“,

2. s c h v a l u j e
a) zadat zakázku firmě RENSTAV – stavební činnost s.r.o., se
sídlem Nádražní 93, 356 01 Sokolov, IČ: 263 80 340,
b) smlouvu o dílo a

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

č. 243
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Oprava
fasády objektu MěÚ Kynšperk n/O., Jana A. Komenského 221“,

2. s c h v a l u j e
a) zadat zakázku firmě sdružení Rustika, Ing. Jan Rund, K.H.
Borovského 844, 356 01 Sokolov, IČ: 12858188,
b) mandátní smlouvu a

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

č. 244
1. s c h v a l u j e

návrh zápisu do městské kroniky za rok 2006,

smlouvu o užívání pozemku pro kontrolu, opravy, údržbu, zajištění provozu nebo likvidaci stavby – číslo US/8015/SO/2007 mezi
městem Kynšperk nad Ohří a Karlovarským krajem se sídlem
Karlovy Vary-Dvory, Závodní 353 zastoupeném Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací se
sídlem v Sokolově, Chebská 282, IČ: 70947023 a

2. u k l á d á

2. p o v ě ř u j e

paní kronikářce města přepsat návrh zápisu za rok 2006 do kroniky
města a

starostu města podpisem této smlouvy.

zřízení kursu pro získání základního vzdělání na Základní škole
Kynšperk nad Ohří od 1.9.2007.

č. 239
1. s c h v a l u j e

3. u k l á d á
vedoucí finančního odboru proplatit paní kronikářce města
odměnu za zpracování materiálů a za zápis kroniky za rok 2006 dle
dohody.

č. 240

č. 245
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy číslo IV-12-0002259/001, mezi městem
Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem
Děčín, Teplická 874/8, IČ: 27232425 a

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

Dohodu o umístění zařízení veřejného osvětlení na podpěrné body
nízkého napětí v ulici U Tavírny mezi městem Kynšperk nad Ohří a
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 27232425
a

starostu města podpisem této smlouvy.

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

č. 241
1. s c h v a l u j e
Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie na parcele č. 803
v k.ú. Kynšperk nad Ohří, mezi městem Kynšperk nad Ohří a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 27232425 a

č. 246
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ulici Zámečnická čp. 501, Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2 žadateli, za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2007,
- výše nájemného 300 Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci,
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk n/O. spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy,
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b) v případě neuzavření nájemní smlouvy opětovně nabídku zveřejnit na úřední desce.

č. 247
1. s c h v a l u j e
odpis pohledávky města ve výši 865,- Kč za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu č.6 v domě čp. 485 v Pochlovické ulici v Kynšperku
nad Ohří včetně poplatku z prodlení ve výši 1.711,- Kč, k 31.7.2007
po odstěhovaném nájemci bytu z důvodu její nedobytnosti a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového sdělit usnesení rady města Advokátní
kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku spol. s.r.o. do 7
dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 249
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu č.1, ul. J. K. Tyla čp. 881, Kynšperk n/O. na
základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk n/O. a
nájemci dohodou ke dni uzavření nájem. smlouvy novým nájemcem,
nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30.11.2007 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. 250

a) záměr směny a prodeje části pozemku p.č. 1089/1 (ostatní
plocha) o výměře 18 m2 uvedené v geometrickém plánu pod
novým p.č. 1089/5 za část pozemku p.č. 1092/3 o výměře 1 m2
uvedenou v geometrickém plánu pod novým p.č. 1092/4 vše
v k.ú. Kynšperk nad Ohří s doplatkem za rozdíl v m2,
b) záměr směny části pozemku p.č. 1089/1 (ostatní plocha) o
výměře 92 m2, části pozemku p.č. 1090 o výměře 105 m2 uvedených v geometrickém plánu pod novým p.č. 1089/4 za část
pozemku p.č. 1091/1 o výměře 15 m2 uvedenou v geometrickém
plánu pod novým p.č. 1091/3 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří s doplatkem za rozdíl v m2 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr směny a prodeje
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 255
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu deseti částí pozemků 1366/1 (zahrada) o výměře
2138 m2 a p.č. 1365 (zahrada) o výměře 1407 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 256

1. s o u h l a s í

1. s c h v a l u j e

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 nájemci dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy
novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty,
tj. do 30. 11. 2007 a

2. u k l á d á

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

č. 251
1. n e s c h v a l u j e
žádost žadatelky o přidělení bytu č. 2 v ulici M. J. Husa čp. 222,
Kynšperk nad Ohří do nájmu,

2. d o p o r u č u j e
žadatelce podat si žádost o přidělení předmětného bytu po zveřejnění záměru jeho pronájmu a

3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit žadatelce usnesení rady
města do 7 dnů od písemného vyhotovení.

č. 253
1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 28 (ostatní plocha) o výměře cca
50 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje části
pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 257
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 725 (zahrada) o výměře cca 900
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na dobu
minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 259
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:
184/2007
Michaela Štrbáková,
Kynšperk n.O.
719 88 271
s účinností od 1.8.2007 - na dobu neurčitou a

pronájem části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní porost) o výměře
2857 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří Českému zahrádkářskému svazu
Kynšperk nad Ohří za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2007.

č. 254
1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15.9.2007.

č. 260
uzavření dohody o provedení práce od 15.9.2007 do 31.12.2007
s matrikářkou na sjednaný pracovní úkol jako zastupující matrikářka Města Kynšperka nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této dohody.
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č. 261

č. 262

1. s c h v a l u j e

1. s o u h l a s í

smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Kynšperkem nad
Ohří a výpůjčitelem na zapůjčení hokejových podkolenek, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

s přijetím daru od HS Karlovarského kraje – mobilní požární technika a věcné prostředky pro SDH Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem darovací smlouvy.

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.

Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém mimořádném jednání dne 14. 9. 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 263

č. 264

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o financování projektu z Programu Leader Sokolovsko 2007 č. 13/2007 na projekt III. etapa výstavby naučné stezky
v Kynšperku nad Ohří v lokalitě nad rybníkem Sýkorák, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení a

uzavření dohody o provedení práce od 15.9.2007 do 15.9.2007 s panem Zdeňkem Teplíkem, na tlumočnickou činnost a

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

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

Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 19. září 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 265
1. r u š í
příspěvkový systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří vydaný dne 23. 9. 2003 a

2. s c h v a l u j e
příspěvkový systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří s účinností od 1.11.2007.

č. 266
1. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na vydání
knihy: „Vaření piva v českých zemích a zaniklé pivovary na Sokolovsku“
ve výši 2.000,- Kč panu Jiřímu Johnovi, Sokolovská 1179, Sokolov.

č. 267
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o pracovní činnosti od 20.9.2007 do 31.12.2007 s panem Michalem Dusíkem na sjednaný druh práce jako hasič výjezdového
družstva JPO II Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří a

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

č. 268
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o závodním stravování se Střední školou živnostenskou, Žákova 716/1, Sokolov, která tvoří přílohu č. 1 a

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

č. 269
1. s c h v a l u j e
vyřadit z majetku Technických služeb města Kynšperk nad Ohří, Školní
526, drobný dlouhodobý majetek:tiskárnu EPSON FX 1170 Inv.číslo
214/526TS pořízenou 4.4.1996 za 16.729,- Kč a

2. u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace vyřadit navržený majetek z majetku
příspěvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat do pokladny městského úřadu paní
Lendelové.

č. 271
1. b e r e n a v ě d o m í
Návrh „Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného
pořádku a bezpečnosti“ dohody Města Kynšperk nad Ohří s Policií České republiky o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného
pořádku a bezpečnost dle ust. § 6 nařízení vlády České republiky č. 397/
1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České
republiky k orgánům obcí a obecní policii (dále jen „nařízení“) a

2. k o n s t a t u j e,
že nespatřuje nutnost jejího uzavření.

č. 272
1. s c h v a l u j e
pro školní rok 2007/2008 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách:
- Mateřské školy Kynšperk n/O., U Pivovaru 367, okres Sokolov,
- Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov,
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
- Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří na základě § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do 4 dětí na
každou třídu, a to na počet dětí 28 v každé třídě mateřské školy,
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.

č. 273
1. s c h v a l u j e
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1 ze dne 13.4.2007 uzavřené mezi
městem Kynšperk nad Ohří a firmou Dopravní stavby a venkovní
architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, který je přílohou
tohoto usnesení a
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2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem tohoto dodatku.

úřední desce od na dobu minimálně 15 dní s možností prodloužení
zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 274

č. 282

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor v části objektu čp. 386 v ulici Chebská
v Kynšperku nad Ohří o výměře 41,76 m2 firmě ALGON PLUS a.s., IČ:
25792377, se sídlem Statenice 55, Praha-západ 253 62 na dobu určitou
od 20. 9. 2007 do 10. 1. 2008 s možností prodloužení až o 3 měsíce do
10. 4. 2008 a

2. u k l á d á

2. p o v ě ř u j e
jednatelku Správy majetku s.r.o. podpisem nájemní smlouvy.

č. 275

záměr prodeje části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca 70
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 283
1. n e s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 788/1 (ostatní plocha) o výměře cca
177 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

přidělení bytu č. 10 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli a

vedoucímu majet.odboru oznámit rozhodnutí rady města žadateli.

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
n/O., spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky.

č. 276

2. u k l á d á

č. 285
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 732 (ostatní plocha) o výměře 339
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

1. s o u h l a s í

2. u k l á d á

s ukončením nájmu bytu č. 4, ul. J. K. Tyla čp. 881, Kynšperk nad Ohří
na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a nájemcem dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy novým
nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30.
11. 2007 a

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

2. u k l á d á
vedoucímu majet. odboru sdělit usnesení RM žadateli a vydat pokyn
Správě majetku spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 277
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu č. 6, Nám. Míru čp. 34, Kynšperk nad Ohří na
základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
nájemci dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy novým nájemcem,
nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 11. 2007 a

2. u k l á d á
vedoucímu majet. odboru sdělit usnesení RM žadateli a vydat pokyn
Správě majetku spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 278
1. n e s c h v a l u j e
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na nám. Míru č.p. 34.

č. 279
1. n e s c h v a l u j e

č. 287
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídkové ceny na zpracování územně plánovací dokumentace „Územní
plán Kynšperk nad Ohří“,

2. r o z h o d l a
na základě jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k uzavření smlouvy zadat tuto zakázku projektové kanceláři: KADLEC K.K.
Nusle, spol. s r.o., IČ: 448 47 548, se sídlem Chaberská 230/3, PSČ 182
00 Praha a

3. p o v ě ř u j e
starostu města jednáním s tímto projektantem a uzavřením smlouvy o
dílo.

č. 288
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce v termínu od 20. 9. 2007 do 30. 10.
2007 s paní Kateřinou Bauernfeindovou na sjednaný druh práce, poskytování jiných služeb občanům města a

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

č. 289

záměr prodeje objektu občanské vybavenosti čp. 384 v ulici Mládeže
včetně pozemku p.č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 909 m2 a
pozemku p.č. 68/1 (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 424 m2 vše
v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

1. s c h v a l u j e

2. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 384 v ulici Mládeže,
Kynšperk nad Ohří s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží: - 1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
- 2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek: • pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného 300,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.
10. 2007 do 30. 11. 2007.

3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky na

přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, kategorie standard, v Zahradní ulici
čp. 385 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli, příslušníku Policie
ČR, obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří a

„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.“

