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Otázky pro tajemníka pana Bc. Romana Říhu
• Ve funkci tajemníka jste třetí měsíc, je to
zatím velmi krátká doba. Vnímáte nějaký
zásadní rozdíl ve službě občanům na MÚ
Sokolov a na MÚ Kynšperk nad Ohří?
Ve funkci tajemníka úřadu jsem teprve
od 1. října 2007, tedy šest týdnů (pozn. v době
rozhovoru). Na otázku, jestli je nějaký zásadní
rozdíl ve službě občanům na MěÚ Kynšperk
nad Ohří a MěÚ Sokolov, bych uvedl, že služba
občanům je na obou úřadech poskytována
velmi kvalitně a na stejné úrovni. Na MěÚ
v Kynšperku nad Ohří je zřetelnější osobní
přístup úředníků k občanům, ale to je jistě
dáno rozlohou a počtem obyvatel. Občanům
se vychází vstříc na všech úřadech, ať už je to
rozšířením úředních hodin nebo možnost vyřizovat některé záležitosti elektronicky.
• Znal jste Kynšperk nad Ohří dříve, než Vám
byla nabídnuta funkce tajemníka?
Kynšperk nad Ohří znám dobře ještě z doby, kdy
jsem působil jako vyšetřovatel dopravních nehod
a také z funkce, kterou jsem vykonával na odboru
dopravy MěÚ Sokolov. Tam jsem například vyřizoval
ve spolupráci s majetkovým a stavebním odborem
rekonstrukci autobusového nádraží, stavbu Penny
Marketu, rekonstrukci Tyršovy ulice nebo dopravní
značení na území města.
Funkce tajemníka mi nabídnuta nebyla, přihlásil
jsem se do vyhlášeného výběrového řízení.
• Pocházíte ze Sokolova? Jak byste uklidnil Kynšperáky, že i když ve městě nežijete, budete umět podchytit ty podstatné věci, které budou občany trápit nebo
těšit? Nebo uvažujete, že byste se sem přestěhoval?
Ano, bydlím od narození v Sokolově. Myslím, že
obyvatele Kynšperka nad Ohří nijak uklidňovat nemusím, protože já vykonávám zejména státní správu, a to
není nijak vázané místem bydliště. Zajišťuji výkon
samostatné i přenesené působnosti a zabezpečuji
dodržování právních předpisů v působnosti Městského úřadu. Moji práci a práci úředníků řídí zákony,
které platí na celém území republiky. Veškerá rozhodnutí, týkající se chodu města, mají v kompetenci
volení zastupitelé, tedy Rada města, ve které mám
pouze poradní hlas, zastupitelstvo města a především
občané Kynšperka nad Ohří. Podstatné věci, týkající
se chodu úřadu, se snažím podchytit včas tak, aby se

občané nemuseli nijak „trápit“. Samozřejmě, že budu
svou funkci vykonávat řádně a pro město pracovat
s maximálním nasazením a je jedno, kde bydlím. Přestože se mi v Kynšperku nad Ohří moc líbí o stěhování
neuvažuji.
• Odcházející tajemník v rozhovoru pro KZ nastínil,
že „je potřeba udělat mnoho práce, aby se dál město
rozvíjelo a také podniknout nezbytné a nepopulární
kroky“. Jak chápete jeho slova?
Mám na to stejný názor a je jasné, že každá změna,
která je nezbytná pro rozvoj města, nemusí být vždy
vnímána pozitivně. Vždy je nutné podniknout i ty
nepopulární kroky, ale musíme se vždy dívat až na
konečný výsledek. Město má připraveno mnoho projektů a jejich případná realizace sebou jistě přinese
mnoho změn. Jedná se zejména jak o plánované stavby,
tak i o případné personální řešení na samotném úřadě
a v organizacích města.
• Také uvedl že: „málo jsme investovali do vztahů
lidí ve městě, málo jsme oslovovali podnikatele, je
škoda nevyužít potenciálu schopných lidí. S každým
je potřeba mluvit, neboť v diskusi je pokrok.“ Myslíte,
že to budete moci napravit?
Ano, o této věci jsem s panem Ing. Pavlem
Růžičkou hovořil. Ta situace není dána tím, že by
úřad nechtěl někoho oslovit nebo nechtěl využít jeho
schopností. Vše vzniklo tím, že se řešil rozvoj města
zejména na úseku dotací, staveb a oprav. Podívejte se
kolem sebe, kolik se ve městě udělalo práce. Nejde
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dělat všechno najednou a zejména v problematice získávání dotací starosta města a bývalý tajemník odvedli
obrovský kus práce. Získat prostředky z dotačních programů je momentálně záležitostí číslo 1. Do dvou let už
budou dotace minimální. Proto je nutné získat maximum dotací, o které město může požádat. Tato agenda
maximálně vytěžuje jak vedení města, tak úředníky.
Mohu konstatovat, že úředníci jsou dnes schopni požádat a vyřídit jakoukoliv dotaci, což je zejména zásluha
mého předchůdce pana Ing. Pavla Růžičky, kterého
si jako odborníka a hlavně jako člověka velmi vážím.
Tato otázka je ale obsáhlá a dalo by se dlouho hovořit.
Souhlasím s názorem pana Ing. Růžičky, že v diskusi
je pokrok a je potřeba s každým mluvit. Vedení města
a úředníci se tímto názorem řídí, ale ze strany občanů
není v mnoha případech o diskusi zájem. Teď mluvím
obecně a je to problém všech měst. Na úřad občané
přijdou až v době, kdy nastane problém a vše se snaží
řešit hned stížností apod. a přitom jsou to většinou
věci, které bylo možné řešit v klidu dialogem. Myslím,
že není moc věcí k nápravě, ale vše je otázkou času,
hledání a navázání vzájemných vztahů. Občany bych
chtěl touto cestou vyzvat, ať se snaží s úřadem komunikovat, jsme tady pro ně a já i mí úředníci budeme dělat
všechno pro jejich spokojenost. Jsou ale věci, které
úřad bez pomoci občanů vyřešit nemůže. Potřebujeme pomoc od občanů například na úseku veřejného
pořádku, znečišťování veřejných prostranství psy atd.
Děláme maximum, aby město bylo krásné a čisté, a to

1. 1. 2008
Vás srdečně zveme
na

„Novoroční
ohňostroj“
do parku u kostela
od 18.00 hod
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stojí nemalé ﬁnanční prostředky. Přitom stačí upozornit souseda aby po svém psu uklidil. Nechceme zatím
přistupovat k represím, ale pokud bude situace v této
oblasti pokračovat, nezbude nic jiného.
• Co je Vaší prioritou? Jaký je Váš politický program?
Co můžete občanům nabídnout, co můžete slíbit do
začátku Vaší funkce tajemníka?
Mojí prioritou je zabezpečit výborný chod úřadu
a udržet schopný a fungující tým odborníků. Žádný
politický program nemám, neboť funkci tajemníka
úřadu považuji za apolitickou. Z tohoto důvodu nejsem
členem žádné politické strany. Ve funkci nejsem od
toho, abych něco sliboval, to přísluší spíš voleným
zastupitelům. Jako tajemník jsem tady od toho abych
vedl úřad, dodržoval zákony jak v oblasti samosprávy,
tak výkonu státní správy. Občanům nabízím do začátku
své funkce spolupráci a otevřené dveře.
• Blíží se vánoční svátky a nový rok 2008. Co byste
popřál občanům Kynšperka nad Ohří?
Všem občanům města Kynšperka bych chtěl
popřát krásné a příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný společný vstup do Nového roku 2008.
Děkuji za rozhovor. A přeji hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Kateřina Štochlová
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Střípky z majetkového odboru
V minulém čísle jsem se zmínil o skutečnosti, že hledáme vzhled původní svatozáře k soše Panny Marie, kterou
jsme umístili opětovně před farou. Ozvalo se hned několik
čtenářů, a chci jim za jejich aktivitu a názory poděkovat,
kteří mi poskytli obrázek sochy ze třicátých let minulého
století. Socha měla v té
době klasickou svatozář kolem hlavy. Názor
restaurátorů je však
takový, že se zřejmě
nejednalo o původní
provedení z 18. století,
ale že nejspíše byla svatozář za celou sochou.
Dvě varianty Vám
předkládám na obrázcích. Vedení radnice se
více líbí tvar paprsčitý.
Uvidíme ale, co nám
doporučí památkáři.
Firma Veolia měla zahájit rekonstrukci kanalizace od věžáků do ulice SNP. Původně se předpokládalo, že
oprava netěsné kanalizace proběhne vyvložkováním. Při zahájení prací se zjistilo, že došlo v době mezi kamerovou zkouškou a realizací k dalšímu posunu materiálu a že této moderní metody nelze využít. Bude se tedy
muset kanalizace opravit klasicky. Až budete číst tyto řádky, měly by být práce v plném proudu, jelikož se jedná
o havárii.
Na naučné stezce se pilně pracuje. Změna počasí v průběhu
listopadu práce zpomalila, zejména co se týče úprav pěšiny.
Osazení naučných tabulí a výstavbu cvičebních a hracích míst
počasí neovlivní.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byla i přerušena rekonstrukce fasády na objektu městského úřadu. Ve
smlouvě o dílo se s možností zhoršení počasí počítalo a tak
bude fasáda dokončena na jaře příštího roku.
Dle posledních informací je již vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Páteřní cyklostezka Sokolov
- Kynšperk nad Ohří“. Stavba by měla v příštím roce stát kolem 82 milionů Kč. Výstavbu neorganizujeme my, ale
z akce máme velkou radost. Co vy na to, cykloturisté?
Pracovníci Technických služeb p.o. zahájili v polovině listopadu opravu chodníku v Tyršově ulici. Zatím se
jedná o část, která vede kolem pozemku u restaurace Kašna. Dokončením tohoto díla splní Technické služby úkol
rady města pro tento rok.
Dne 15.listopadu byla slavnostně otevřena a předána do užívání Tyršova ulice ulice po rekonstrukci. Jak jsme
Vás informovali, zajistil ji Karlovarský kraj za cca 4 miliony Kč. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně nivelety
komunikace, bude muset město v nejbližší době zajistit opravu chodníků.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Kynšperský židovský hřbitov po třech letech

V červenci roku 2004 jsme Vás informovali o záměru postupných oprav zdevastovaného historického
židovského hřbitova, který patří k nejstarším kulturním památkám v regionu a donedávna patřil též k největším
ostudám města. Téhož roku se započalo postupné mýcení náletových dřevin, studenti Akademické letní školy,
pořádané nadací Evropské Comenium v Chebu, v rámci svého mimoškolního programu započali pod odborným
vedením dr. Karla Schubského s očišťováním náhrobních kamenů. Hřbitov byl též provizorně oplocen pletivem
a byla zpracována projektová dokumentace
rekonstrukce hřbitovní zdi a další podklady
potřebné pro stavební řízení.
V listopadu roku 2005 byly připraveny
potřebné ﬁnanční prostředky a zahájeny
práce na opravě a částečné rekonstrukci
zdi oplocení hřbitova. Do konce roku byla
zhruba třetina zdi zrekonstruována, dále
byly poraženy nevhodné a poničené stromy
a vysázeny stromy nové.
Do konce roku 2006 byla zeď oplocení
kompletně dokončena, vyrobeny a osazeny
hlavní kovaná brána a zadní branka, vybudována pěšina pro návštěvníky, upraveno
pietní místo před hlavním vchodem, instalovány informační tabule, vybudována přístupová stezka ke vchodu zadnímu…
Židovský hřbitov před rekonstrukcí …
To vše stálo dost sil a nemalé ﬁnanční
… a po rekonstrukci.
prostředky. Pro ilustraci: v roce 2004 byly
provedeny práce v hodnotě 180.000,- Kč
(věcný dar Nadace Evropské Comenium),
v roce 2005 bylo vynaloženo 187.500,- Kč
(150.000,- Kč z prostředků Karlovarského
kraje a 37.500,- Kč z vlastních zdrojů
města) a v roce 2006 bylo proinvestováno
1.249.999,10 Kč (825.000,- ze státního
rozpočtu, 50.000,- Kč z prostředků Karlovarského kraje a 374.999,10 Kč z vlastních
zdrojů města).
Myslím, že návštěvníci města nad proměnou hřbitova žasli a místní mohli být na
tuto památku právem hrdi. Bohužel, naše
víra ve slušnost a hlavně rozum lidí byla
lichá. Již v listopadu roku 2006 ve velkém
rozsahu a následně v červenci roku 2007
v rozsahu menším došlo k „nájezdu vandalů“ a všechno bylo jinak…
Věřte, že nám bylo všelijak a museli jsme si položit otázku: komu to vadí, proč to dělá, proč jsou ostatní lidé
neteční, koho se bojí? A tak jsme opět „zatnuli zuby“, zajistili ﬁnanční prostředky, ﬁrmu a začali opravovat. Až
tento článek přečtete, najděte si chvilku, přijďte se na židovský hřbitov podívat (jste srdečně zváni - samozřejmě
jen někteří…) a položte si stejnou otázku jako my.
Židovský hřbitov je pro veřejnost otevřen pondělí až pátek od 13.00 do 17.00 hodin (v letní sezóně i v neděli).
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
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Veřejné osvětlení Kynšperk nad Ohří – Liboc

Z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace propojující Kynšperk nad Ohří s Libocí byla v měsících září až
říjnu realizována investiční akce „Osvětlení komunikace III.tř. Kynšperk nad Ohří – Liboc“.
Stavební práce realizovala v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou na základě výběrového řízení z července
letošního roku stavební ﬁrma NABAU s.r.o.. Výkopové práce bylo nutné provádět se zvýšenou opatrností z důvodu křížení s podzemním zařízením ve správě ČEZ, Telefonica O2 , ZČP a VOSS. K napojení na elektrickou energii v Pionýrské ulici je z důvodu nepřerušení dopravy proveden protlak. K přechodu přes Nádražní ulici využil
stavební dodavatel naříznutí asfaltové komunikace provedené již dříve a vlastní překop komunikace provedl po
půlkách. V obci Liboc je zrušen stávající rozvaděč veřejného osvětlení umístěný na rodinném domku a vybudován nový rozvaděč umístěný vedle betonového sloupu rozvodů elektrické energie. Na trase je instalováno 16 ks
osvětlovacích těles ovládaných soumrakovými spínači. Pro osvětlení
jsou použita silniční svítidla SITECO
osazená vysokotlakými sodíkovými
výbojkami o příkonu 50W. Svítidla
tohoto výrobce budou používána
v celém městě z důvodu snížení
počtu náhradních dílů potřebných
pro případné nutné opravy.
Firma NABAU ukončila stavební práce v souladu se smlouvou
o dílo k 30. říjnu letošního roku. Od
tohoto dne je veřejné osvětlení provozováno ve zkušebním provozu.
Robert Vacek,
referent investiční výstavby

Pronájmy a prodeje
Nabídka bytů do nájmu:
-

byt o velikosti 1+2, kategorie standard – Sokolovská čp. 227/1.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 50,- Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
- malometrážní byty č. 2 a 4 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J. K. Tyla čp. 882.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou.
- byt v domě s pečovatelskou službou č. 13 o velikosti 2+kk, kategorie standard, bez balkonu - J. K.
Tyla čp. 881.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Nabídka prodeje novinového stánku:
-

Nabídka nebytových prostor do nájmu:
- objekt bývalých jeslí v ulici Mládeže čp. 384.
Je možný pronájem celého objektu nebo jednotlivých
podlaží - rada města podstatně snížila nájemné, a to na
300,- Kč/m2/rok.
-

nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské
ulici čp. 386.
Nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/m2/rok.
- jedno garážové stání.
Na pozemku p.č. 1621/20vk.ú. Kynšperk nad Ohří
(u technických služeb) – doba pronájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc.

jedná se o stánek umístěný na nám. 5.května na části pozemku p.č. v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR za cenu 2.000,- Kč.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Ilona Klučková, referent majet. odboru
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Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 – V. část
Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
•
•

Nárok má nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nejdéle do 26 let, pokud žije ve společné domácnosti
s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.
Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,30 násobek životního minima dítěte. V případě
zdravotně postiženého dítěte se koeﬁcient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni
postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10
u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako
součin částky životního minima dítěte a koeﬁcientu 1,40.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte měsíčně v Kč k 1. lednu 2007

Koeﬁcient 2,30
3.680,-

Dlouhodobě
nemocné
Koeﬁcient 2,35
3.760,-

Dlouhodobě zdravotně
postižené
Koeﬁcient 2,90
4.640,-

Dlouhodobě těžce
zdravotně postižené
Koeﬁcient 3,10
4.960,-

Od 6 do 15 let

4.508,-

4.606,-

5.684,-

6.076,-

Od 15 do 26 let

5.175,-

5.288,-

6.525,-

6.975,-

Nezaopatřené
dítě ve věku
Do 6 let

Zdravé dítě

Odměna pěstouna
•
•

Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.
Výše odměny pěstouna je stanovena jako součin životního minima jednotlivce a koeﬁcientu 1,00 za každé
dítě svěřené do pěstounské péče. K 1. lednu 2007 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3.126 Kč měsíčně.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech
•
•

Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň
jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, není-li pěstoun výdělečně
činný.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeﬁcientu
5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za
každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dlouhodobě těžce zdravotně postižené
dítě vyžadující mimořádnou péči.

Příspěvek při převzetí dítěte
•
•

Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče.
Výše příspěvku při převzetí dítěte činí 4,45 násobek životního minima dítěte.

Příspěvek na nákup motorového vozidla
•
•

Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.
Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70% ceny, maximálně však 100.000,- Kč. Tento
příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.
Zpracovala: Jana Vidláková, DiS.

Z MĚSTA
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Kynšperská kronika dostala ocenění

Karlovarský kraj vyhlásil 1. ročník soutěže „Kronika roku“. Do soutěže se přihlásili kronikáři z celého Karlovarského kraje a Kynšperská kronika získala 3. místo. Zásluhu na tomto umístění má paní Věrka Medvecká, která
je kronikářkou od roku 2003. Pan Ing. Jiří Behenský, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, jí předal diplom
a ﬁnanční odměnu v Sokolovském zámečku
za velmi dobré vedení kroniky našeho města.
Paní Medvecké děkujeme a přejeme další
úspěšné spisy a kresby, které budou v budoucnu pro mnohé cenným pokladem.
(Joyce)

Manželé

Valerie a Adolf Weissovi
oslavili 50 let společného života
– „Zlatou svatbu“.
Slavnostní obřad v souznění příjemných
tónů svatebního pochodu za přítomnosti
starosty města Kynšperku nad Ohří pana René
Bolvariho, zvýrazněný přítomností nejbližší
rodiny, proběhl 6. října 2007 v obřadní síni
Panského domu.
Eva Knížová, matrikářka

RŮZNÉ
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Kontrolní prohlídka stavby

O kontrolních prohlídkách stavby pojednávají §§
133 – 134 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby,
před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech,
kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby,
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo
vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku
též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované
stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů
stavebního řádu potřebné.

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje
zejména:
a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo
životní prostředí,
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad
přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební
deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu
a stanoveným způsobem,
g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování
stavby.

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené
projektové dokumentace, popřípadě dokumentace
zpracované do úrovně dokumentace pro provedení
stavby.
Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy
věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle
stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke
kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve
též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
působí-li na staveništi.

Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb.
Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní
prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její
výsledek.
Na provádění prohlídek stavby se nevztahují
zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro vstup na
pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.
Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit
změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 odst. 3).
Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce
stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost
zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci
stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění
podle zvláštního právního předpisu (dále jen „stavbyvedoucí“) nebo osobu vykonávající stavební dozor
anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali
nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat,
aby předložily potřebné doklady, například certiﬁkáty
o vhodnosti použitých stavebních výrobků.
Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá
stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy
nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí
výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem
v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.
Pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním,
vyzve stavební úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129 odst. 3. Není-li
výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým
nařídí zastavení prací na stavbě. Rozhodnutí je prvním
úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný
účinek.
Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku staveb podle § 103 a 104,
výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,
náležitosti výzvy a rozsah zjišťování prováděného při
kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní předpis.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

OHLASY
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Poděkování

Prostřednictvím Kynšperského zpravodaje bych chtěl velice poděkovat starostovi Renému Bolvarimu,
panu Štruncovi za TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, Ivetě Milfaitové za volejbalový oddíl a všem přátelům a kamarádům, kteří mně blahopřáli k životnímu jubileu. Též děkuji za vřelé přivítání a dárek.
Albert Hrudka, Kynšperk nad Ohří

Kynšperské glosování *

Pane Ing. Volfe, stojí Vám Vaši voliči vůbec za odpověď? Určitě by se nejen paní Šultysová, ale i další
kynšperáci rádi dozvěděli, jak je to vlastně s učiněnými kroky na Městském kulturním středisku a Technických službách. Na zasedání zastupitelstva v září jste se dušoval, jak máte rád diskusi a více názorů na jednu
věc, ale skutek utek.
Věřím, že jste jeden z deseti zastupitelů, kteří se podepíší i pod „slučovací“ listiny Správy majetku a Technických služeb. Dosáhli jste svého. „Rodinný podnik“ pana starosty si upevní svou roli, neprůhlednost hospodaření Správy majetku se přesune i na Technické služby a pokud by něco nehrálo, někdo něco koupí nebo
naopak prodá a ono to nějak půjde.
A co velký rozjezd evropských peněz v posledních letech? Vyschnul snad pramen? Nějak se zadrhly
akční kroky kolem totální rekonstrukce bývalé tělocvičny a ubytovny na Sokolovské, „nové sídliště“ se nejspíš lepšího přístupu nedočká, investoři se asi do Třešňovky také nehrnou, z Městského úřadu stále odchází
kynšperáci a nastupují přespolní, ale jinak se vlastně nic neděje!
Vám, městské vládnoucí koalici, chybí trocha pokory, skromnosti a komunikačních dovedností. Čekáte
určitě, až přijdou lidi za Vámi, ale sami k nim cestu nehledáte! Jaká paralela s koalicí parlamentní! Jen doufám,
že Čunků a jemu podobných je u nás méně.
A ještě jedna věc mě nesmírně žere! Uspořádání zasedačky v čp.1 při veřejném zasedání je nejspíš odrazem vztahu zvolených zástupců k voličům: „Milí voliči, vždycky se nám budete dívat pouze na záda a čím
méně vás bude, tím lépe!“
To je pouze několik postřehů, které mi vytanuly na mysli, ke kterým považuji za osobní připojit glosu.
Byl bych rád, kdyby moje glosování vyvolalo širokou diskusi nejen zastupitelů, veřejnosti, ale i dalších, kteří
nechtějí zůstat stranou.
S pozdravem Váš nevolič, Mgr. Jiří Hrubý

* Proč glosování? Protože si pod tímto slovem představuji vyjadřování názorů, připomínek, návrhů, poznámek k aktuálním otázkám dění. A právě proto se ptám, právě proto vyzývám, bilancuji i kritizuji.

Dobrý den,

pravidelně, a dokonce velmi rád si přečtu podrobně celý Zpravodaj, dokonce i „poslední zprávy“ a „novinky“. Nutno ovšem objektivně poznamenat, že internetová stránka města Kynšperk nad Ohří značně upadá
jak na úrovni, tak obrovsky na aktuálnosti. Prohlédněte si aktuální stav v našem městě - pokud se někdo
tímto řídí, měsíce starý obrázek připomíná stav po náletu za druhé světové války. Aktuality - zrovna moc
aktuální nejsou - rubrika by měla nést název Zaprášená historie. Zprávy a novinky - pokud je novinkou
zpráva z února 2007, připadám si jako sedlák po bitvě u Chlumce; marně každý den hledám posledního
Zpravodaje - příslušný program ke stažení mám - už dávno!!
Prohlížím stránky i jiných měst v Čechách a na Moravě a když to srovnám s naším Kynšperkem, je to na
čtyři minus. Prosím, neberte to ve zlém, byl bych rád, kdyby i naše stránky byly aktuální, zajímavé, obsáhlé,
čtivé, pohotové, psané krásnou správnou češtinou, plné nových informací, lákavé i pro občany jiných měst.
Rád bych věřil, že tento stav nevznikl pouze odchodem pana inženýra Růžičky.
Děkuji Vám za pochopení,

WWW

Miroslav Valach

RŮZNÉ
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Věznice buduje další kapacity

Věznice Kynšperk nad Ohří započala stavební úpravy objektu, ze kterého chce vybudovat další ubytovnu odsouzených a navýšit
tak stávající kapacity. Plánuje, že po ukončení stavebních úprav umístí do ubytovny
dalších asi 180 odsouzených. Stejně jako při
loňských úpravách nově zřizované ubytovny,
které byly ukončeny v závěru minulého roku,
jsou i nyní některé stavební činnosti zajišťovány samotnými odsouzenými. Mezi ně patří
i ti, jež se účastní vzdělávacího kurzu údržbář realizovaného ve spolupráci se Střední
odbornou školou Kynšperk nad Ohří v rámci
projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“. Náklady na kurzy jsou v plné výši hrazeny poskytovatelem. Nejsou limitované
věkem účastníků a jsou určeny pro všechny odsouzené bez podmínky trvalého bydliště v regionu. Zaměstnávání
a vzdělávání vězněných osob patří mezi trvalé priority vězeňské služby. Snaží se tak, kromě jiného, o vytváření
podmínek pro jejich uplatnění na trhu práce a zapojení do občanského života.
Bc. Petra Bělíková, asistentka ředitele Věznice Kynšperk nad Ohří

Firma Knihy a Video s.r.o.
provozovna Cheb

Přijme do stálého i vedlejšího pracovního poměru tyto pracovníky:
- skladník, skladnice
- tel.operátor /příjem zakázek/
Zájemci se mohou hlásit na tel.čísle 354 402 599 paní Niedrite
Nutná znalost ruského jazyka

ŠKOLSTVÍ
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Cestujeme po České republice

Ve středu 24. října proběhl ve škole Den otevřených
dveří. Na 1. stupni se rodiče mohli podívat, jak probíhá
výuka, na 2. stupni mohli během dopoledne procestovat
naši republiku - součástí dne byl totiž projekt Cestujeme
po České republice. Na tento projekt se připravovaly
všechny třídy druhého stupně již od září. Zástupce třídy si
na Žákovském parlamentu vylosoval jeden kraj, který třída
měla představit. Návštěvníky překvapila vysoká úroveň
prezentace, originalita, vtip a estetičnost. Každá třída se
snažila představit to nejzajímavější a nejtypičtější z daného
regionu. Na práci se pod vedením pedagogů podíleli téměř
všichni žáci. Pomocnou ruku podali také rodiče, kteří přispěli svým kuchařským uměním nebo vlastní výrobou
předmětů. Všem za spolupráci děkujeme.
Děkujeme také rodičům a přátelům školy, kteří se ten
den na žáky přišli podívat.
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na prosinec 2007:
5.12.2007
10.12.2007
17.12.2007
19.12.2007

Motto: „Kdo si hraje, nezlobí“

Děti dětem – nacvičování programu pro děti z Dětského domova
– Mikulášská nadílka a Čertovský rej (od 16.00 do 18.00 malá TV)
Návštěva Dětského domova v Horním Slavkově – program dětí ZŠ
Výroba vánočního dárku – sraz ve 13.00 hod. v SVČ – DDM
Vánoční besídka – začátek ve 13.00 hod. v SVČ – DDM (cukroví s sebou)
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

ŠKOLSTVÍ

Výpravy po koutech naší vlasti
Železná Ruda – srdce Šumavy
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Ve dnech 25. až 26. 10. 2007 jsme se vypravili do malebného horského městečka v srdci Šumavy, do Železné Rudy.
Naši výpravu tvořilo 12 členů. Po příjezdu jsme se prošli
v okolí města, navštívili jsme místní proslulou cukrárnu, ve
které jsme vyzkoušeli chuť dortíků a zákusků. Večerní program jsme zakončili prohlídkou města.
Druhý den po snídani nás autobus vyvezl do špičáckého
sedla, odkud jsme měli namířeno k Černému jezeru. Za své
jméno vděčí okolním lesům odrážejících se od jeho hladiny.
V dřívějších dobách sloužilo i k chovu ryb. Dále jsme pokračovali k evropskému rozvodí, které odděluje úmoří Severního moře (Černé jezero) a úmoří Černého moře (Čertovo
jezero). Odtud jsme plynule sešli k jednomu z dalších ledovcových jezer – k Čertovu jezeru. Název má podle legendy
O čertovi. Obě jezera vznikla v období pleistocénu a od roku
1911 jsou chráněná jako „Národní přírodní rezervace Černé
a Čertovo jezero“. Navštívili jsme také pohřebiště Barabů.
Barabové byli zahraniční dělníci, kočovná menšina, která se
živila stavbou železnic a tunelů u nás. Pak už následoval návrat na oběd a příprava na odjezd domů.
Děti během putování zdolaly 23 kilometrů, projely nejdelším tunelem v ČR (Špičácký tunel, dlouhý 1747 m),
navštívily pohřebiště budovatelů tohoto tunelu, vystoupily na evropské rozvodí a v neposlední řadě viděly dvě
z osmi ledovcových jezer.
Byla to sice velmi krátká doba na to, aby si někdo mohl tento kus přírody zamilovat, ale věříme, že i tak to
mělo význam. Moc děkujeme všem, kteří se s námi vydali poznat krásu Šumavy, a těšíme se na další výpravy.
M. Maštera a M. Křížová, Základní škola Kynšperk nad Ohří

ŠKOLSTVÍ
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Pozvánka na koncerty a výstavu ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Srdečně Vás zveme na koncerty našich
žáků a vánoční výstavu.
3.12.2007 - 17.00 hod.

Adventní koncert žáků - v sále školy.

3. - 14.12.2007

Vánoční výstava prací žáků výtvarného oboru ve
výstavní síni Panského domu.

4.12.2007 - 16.00 hod.

Vernisáž výstavy - ve výstavní síni.

10.12.2007 - 17.00 hod.

Vánoční koncert žáků - v evangelickém kostele.

14.12.2007 - 17.00 hod.

Vánoční vystoupení pro svaz invalidů - v zimní zahradě
MKS.
Přijďte v hojném počtu, těšíme se na Vás!

P.F. 2008
Dveře do nového roku se již otevírají.....
... ať je po ruce ten správný klíč!
Hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti v novém roce přejí učitelé ZUŠ Kynšperk nad Ohří.

TECHNICKÉ PRUŽINY

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

NABÍZÍ DOMÁCÍ PRÁCI
PRO POBOČKU V KYNŠPERKU NAD 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

KULTURA
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Krajské halové závody

Dne 3. listopadu proběhl V. ročník Krajských halových závodů v Kynšperku nad Ohří pořádaný ZŠ Kynšperk
nad Ohří.
Kynšperská rybářská mládež ze ZŠ Kynšperk nad Ohří utvořila na těchto závodech čtyřčlenné družstvo, které
se utkalo v nelítostném boji o co nejvyšší bodové hodnocení. Proti nim bylo jedno plzeňské, kralovické a božíčanské družstvo.
Celkově se přihlásilo 38 dětí. V kategorii žákyň - 1, žáků - 30 a dorostenců - 7. Vyhrálo s přehledem družstvo těch už nejostřílenějších z Plzně s 1102 body. Putovní pohár si tedy opět odvezlo družstvo z Plzně. Druhé
bylo družstvo z Božíčan, získalo 1078 bodů. Třetí se umístilo družstvo ze ZŠ Kynšperk nad Ohří ve složení Filip
Nejedlý, Vladimír Jurygáček, Nikola Nejedlá a Jakub Jeřábek, které získalo 933 bodů. V jednotlivcích, v nejpočetnější kategorii žáků, se na prvním místě umístil Vláďa Jurygáček a pátý Kuba Jeřábek. V dorostu byla naše Nikola
Nejedlá čtvrtá.
Velikou radost měly děti hlavně se
získaných hodnotných věcných cen, které
pomohly zajistit ZŠ Kynšperk nad Ohří
a MÚ Kynšperk nad Ohří.
Vítězný pohár za třetí družstvo bude
opět uložen v síni tradic v ZŠ Kynšperk nad
Ohří. Děti byly rády, že si mohly porovnat
své síly s dětmi z jiných organizací. VI.
ročník, bude za rok, a to 1.11.2008.
Tyto závody jsou připraveny právě
vždy na podzim, kde si děti prověřují svoji
připravenost na nadcházející závodní
období, které nebude hlavně pro naše
závodníky lehké.
Petrův zdar!
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Stolní tenisté zahájili již 48. sezónu

První do mistrovských soutěží vstoupilo impozantním způsobem divizní A družstvo. Po dlouhých letech dokázalo
na soupeřových stolech porazit silný celek karlovarského Slovanu B. Bohužel nadšení z úspěchu netrvalo příliš dlouho.
Už v prvním dvoukole nejeli do Ostrova a Toužimi Medvecký a Vojta Galek. Zasáhla vyšší moc, a tak za nemocné
spoluhráče museli zaskočit spoluhráči z B celku. V Ostrově naše družstvo čekala vysoká porážka, v Toužimi se podařilo
s nováčkem soutěže zachránit alespoň remízu.
Letošní domácí premiéra, ve které byl hostem překvapivý vedoucí celek soutěže Jiskra Aš, skončila dosud největším překvapením. Než se soupeř stačil rozkoukat, bylo po utkání a domácí deklasovali Jiskru 10 - 0! V odpoledním
utkání čekal další těžký soupeř. Sokol Mariánské Lázně minulou sezónu vyhrál, ale do ligové soutěže s nepřihlásil. Po
obrovské bitvě hosté zvítězili nejtěsnějším rozdílem a odvezli si tři body.
Zdá se, že ani letos nebude muset družstvo řešit otázku sestupu a bude mít docela jiné ambice. Skvěle si, podobně
jako vloni, vede ing. Lof s více než devadesátiprocentní úspěšností. Dobře hrají Medvecký, Vojta Galek a Černík, nová
akvizice z Františkových Lázní. Nadějně se rýsovaly šance na postup B celku, který hraje krajský přebor. Vinou dvou
porážek v úvodu, kdy dva nejlepší hráči museli zaskočit v áčku, budou šance mnohem nižší. Úvodní dvě utkání doma
náš celek vysoko prohrál.
Družstva C a D, složená především z žáků, za sebou mají v okresním přeboru mužů teprve úvodní utkání a pohybují se ve středu osmičlenné tabulky. Nebýt nešťastného onemocnění dvou klíčových hráčů hned v prvních utkáních,
mohly by se oba celky hrající vyšší soutěže pohybovat na špičce tabulky.
Zdá se, že letní příprava, které letos dospělí věnovali překvapivě velkou pozornost, přináší ovoce…
Oldřich Volf

Kynšperský pohár v ledním hokeji
Zpráva z 21.10.2007
V pátek prohrál Kynšperk nad Ohří s Frenzelitem 2:4
(0:1, 2:1, 0:2).
Branky: Cízler, Kronika - Šauﬂ 3, Kejšar.
Nejlepší hráči: Ondráček, Kronika - Špiler, Šauﬂ.
Vyloučení 2:2.
V sobotu prohrálo Libavské Údolí s Nebanicemi 4:6 (1:1,
1:1, 2:4).
Branky: Bobčík, Němec, Trepák P. a T. - Matoušek 3,
Růžička, Štol, Tomaško.
Nejlepší hráči: Dofek st., Bobčík – Vozka, Matoušek.
Zpráva z 28.10.2007
Frenzelit - Libavské Údolí 11:4 po třetinách 4:1, 2:2
a 5:1.
Vyloučení 1:3 bez využití.
Březová – Kynšperk nad Ohří 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Branky: Váňa 2 - Kronika.
Nejlepšími hráči utkání byli:
Pech M., Váňa - Ondráček, Kronika.
Zpráva ze 4.11.2007
Březová – Libavské Údolí 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)
Branky:
Kraus, Peschl, Váňa, Večeřa - Bobčík, Hanek, Hradský.
Nejlepšími hráči utkání byli:
Mrázek, Kraus - Dofek st., Hradský.
V sobotu 3.11.2007 se nehrálo, Nebanice získaly 2 body
kontumací utkání s Frenzelitem, kterému nepřišel brankář.
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo (jč)

Zpráva z 11.11.2007
Březová porazila Nebanice vysoko 9:3, po třetinách 3:1,
3:0 a 4:2.
Branky vítězů: Pech M. 2, Lukáš, Krása, Kraus, Krytinář,
Pech P., Peschl, Večeřa, Šeliga.
Za poražené Růžička ml., Tomaško, Vozka.
Vyloučení: 1:6.
Nejlepší hráči: Šeliga, Krytinář – Růžička L., Vavřín J.
Utkání Libavského Údolí a Kynšperka nad Ohří je
považováno za derby. Jsou to mužstva, která před 11 lety
dala základ vzniku Kynšperského poháru. Libavské Údolí
vyhrálo hladce 9:0.
Branky vítězů:
Bobčík 4, Gajič, Šofrle, Konečný, Krajčovič, Hradský.
Vyloučení 6:3.
Nejlepší hráči utkání:
Šebestýn, Bobčík - Kardoš, Chaloupka.

Tabulka:

Březová
Nebanice
Libavské Údolí
Frenzelit
Kynšperk nad Ohří

Tabulka střelců:

4
4
4
4
4

3
3
2
2
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
4

25
25
25
16
6

: 16
: 19
: 21
: 22
: 19

6
6
4
4
0

6 - Šauﬂ (Frenzelit), 4 - Diosegi (Frenzelit), Krytinář (Březová), Schimmer, Tomaško (Nebanice), 3 - Höﬂer, Štangl
(Frenzelit), Hanek (Libavské Údolí), Kolář, Krása, Peschl
Tomáš, Váňa (Březová), Matoušek, Štol, Vavřín J. (Nebanice).
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Kuba Košata dvakrát stříbrný

První krajský bodovací turnaj mladších žáků se konal v naší sportovní hale. Vedle úspěšného vystoupení
našich žáků potěšil nebývalý zájem účastníků z deseti oddílů našeho kraje. Zejména patnáct přihlášených dívek
patří k rekordním počtům. Papírovým favoritem byl náš Kuba Košata, ve ﬁnále ale nestačil na Polcara ze Sokolova. Podobně se krajské jedničce
„dařilo“ i ve čtyřhře s chodovským
spoluhráčem Martonem. Vítězství
si odnesla dvojice Polcar - Nushart
(Jiskra Aš). Mezi elitní osmičku se
z našich zástupců prodral také Lukáš
Rustler, toho však hned zastavil oddílový spoluhráč Košata. Velkým úspěchem je jistě semiﬁnálová účast Honzy
Loníka, který dokázal porazit několik
výše nasazených soupeřů. Ve čtyřhře
si Loník - Beck vybojovali třetí místo.
Mezi osmičku měl postoupit i Beck,
ale nakonec bodoval jen v soutěži
útěchy. Ostatní naši zástupci většinou
absolvovali první turnaj a tak se od
nich ještě příliš očekávat nedalo. Sbírali zkušenosti. Překvapivě dobře se
umístili T. Trnka a Sutyak. Oba zaujali
bojovým výkonem a jsou nadějí pro
příští období. Mezi dívkami jsme měli
jedinou zástupkyni V. Novákovou. Ta
má však ještě málo natrénováno a záleží pouze na ní, jak se bude prosazovat příště.
Jako vždy nepřekvapil nezájem
dospělých členů oddílu a jen malý
zájem rodičů.
Oldřich Volf

Ochabuje zájem mládeže o sport?

Největší radost a úspěchy přinášela oddílu stolního tenisu v posledních letech především mládež. Podle prognóz měla být letošní situace podobná. Úvod nové sezóny už ale tak optimisticky nevypadá. Na rozdíl od dospělých,
nedává řada nadějí přípravě a tréninku tolik jako v minulých sezónách. Několik dětí náš sport přestal zajímat, hledají
se snažší, dostupnější a pohodlnější způsoby zábavy. Mnohdy za toto zakolísání může častá komplikace, puberta.
Stále jsem přesvědčen, že nejvíce pro běžný život důležitých vlastností se rozvíjí právě při sportu. Vedle zvyšování
tělesné kondice se děti učí kázni, vytrvalosti, trpělivosti, samostatnému řešení situací, odvaze, naučí se ocenit schopnosti druhých, znají, co je to zodpovědnost. Myslím, že za to stojí posílat děti na sportoviště.
Oldřich Volf

Tomáš Rohlík dvojnásobným přeborníkem

V sobotu 3. listopadu pořádali stolní tenisté TJ Lomnice okresní přebory starších žáků. Nejúspěšnějším účastníkem se stal Tomáš Rohlík, který vedle vítězství ve dvouhře získal titul také ve čtyřhře. Na titulu se podílel
s Jirkou Krbem. Dobře si vedl Karel Černý, který z kvaliﬁkační skupiny postoupil mezi nejlepší osmičku. Třetí
nasazený hráč J. Lapčák se turnaje nezúčastnil a tak Černý neměl partnera do čtyřhry.
Oldřich Volf
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Volejbalové okénko

Kynšperské volejbalistky v čele tabulek !!!

Kynšperské volejbalistky ZŠ Slavoj Kynšperk opět
prvenství obhájily. Ve druhém kole kadetek, které se
konalo v Aši, děvčata všechna tři utkání vyhrála a upevnila tak svoje prvenství. Další kolo kadetek se uskuteční
u nás ve sportovní hale 25. 11. 07, tak doufám, že se nám
bude opět dařit.
V KP juniorek jsme po prvním kole s týmiž děvčaty
též na 1. místě. Na druhé kolo zajíždíme 7. 10. 2007 do
Ostrova. Výsledky zveřejníme v dalším čísle zpravodaje.

Turnaj žen „O CENU ARNOŠTA ECHTNERA“

V sobotu 10. 11. 2007 jsme uspořádali vzpomínkový turnaj na kynšperského volejbalistu a trenéra žen. Turnaje „O cenu Arnošta Echtnera“se zúčastnilo pět družstev. Tři kynšperská družstva(A, B, C-kadetky), Habartov a
Svatava. Turnaj zahájil předseda volejbalového oddílu ing. Stanislav Koukal, uctili jsme památku Arnyho minutou
ticha a v průběhu dne zapálením svíček na jeho pomníčku. Turnaj proběhl v příjemné atmosféře, ke které přispěli
svými výkony v rozhodování bez nároku na odměnu p. Vosáhlo a p. Hrudka, dále p. Fibiger, který zajišťoval občerstvení a v neposlední řadě p. ing. Koukal, který se staral o organizaci turnaje. Všem moc děkujeme.

Pořadí družstev :

1. Kynšperk „B“
2. Habartov
3. Kynšperk „C“ (2. místo jim uteklo jen o pár míčů)
4. Kynšperk „A“
5. Holky Svatava
Cena Arnošta Echtnera - putovní pohár, zůstává
doma. Doufáme, že příští rok ji opět získá některé z kynšperských družstev.
Mnohokrát děkujeme SEF spol. s r.o. - p. Čapkovi za
sponzorský dar, který jsme použili na zhotovení výsledkové tabule a mohli ji využít na tomto turnaji. Též mnohokrát děkujeme Správě majetku – pí. Ambrozkové za
sponzorský dar, který bude použit na materiální vybavení oddílu volejbalu. Finančních darů od sponzorů si velmi
vážíme a ještě jednou děkujeme.
Y.Milfaitová
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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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Vydařený scrabble s překvapením

Stejně jako v předchozích letech, i letos se hrál jubilejní 10. turnaj ve scrabble na pět kol (počet kol je dán
počtem soutěžících). Program pro řízení turnaje vykazoval po každém kole v čele stejnou dvojici – Ondřeje Janoviče a Zbyňka Vacuru, na třetím místě se jména střídala. Nakonec se vítězem stal Ondřej Janovič z Karlových
Varů, druhý byl Zbyněk Vacura ze Sokolova a jako třetí se umístila vítězka několika minulých turnajů, Jiřina
Fišerová z Kynšperka nad Ohří. Pořadatel děkuje všem, kteří přispěli do turnaje cenami pro soutěžící, zejména
ﬁrmě Moraﬁs.
Za MKS Hana Bašková

Karneval pro nejmenší

Beruška, pirát, kouzelník, čarodějnice, Pipi Punčochatá, Karkulka, Sněhurka, víla a princezny – ti všichni a mnozí další se sešli
v pátek 23.11. na karnevalu pro nejmenší v zimní zahradě kina.
Zasoutěžili si, zatančili, při pohádce pomáhali tahat řepu a zaradovali se, že nikdo nesnědl vypečený koblížek. Rodiče a prarodiče
nám pomáhali vytvořit hada, členové dramatického kroužku ZUŠ
zahráli dvě pohádky a všichni se báječně bavili. Za sponzorské
zajištění sladkostí pro děti děkujeme Miroslavu Volfovi a Václavu
Paulíčkovi.
Za MKS Hana Bašková

RŮZNÉ

strana 22

Soutěž skončila!

Šumné město Kynšperk nad Ohří

Úkoly, které se opakovaly s každým číslem, jen puntíky byly jiné.
Sledujte v lednovém Kynšperském zpravodaji, kdy a kde bude vyhlášení výsledků!

Kateřina Štochlová

Kynšperské strašení

„Proč si nedokázat odvahu a nezakousnout k tomu letos poslední buřtík opečený
na ohni…“: řeklo si asi 153 účastníků strašidelné akce, která proběhla 3. listopadu na
kopci Sýkorák. I přes nepřízeň počasí se
vás sešel pěkný zástup. Doufáme, že se nám
podařilo oproti minulým ročníkům vylepšit
situaci u startu. Koridor sice nevydržel až do
konce, ale účel snad splnil. Příště se pokusíme o další zlepšení.
Letošní trasa byla opravdu náročná,
a to jak po stránce psychické, tak po stránce
fyzické. Na každého odvážlivce čekalo za
každým stromem strašidlo a kde nebylo
strašidlo, bylo nutné překonat překážky lesa.
Trasa byla značená svíčkami a tak nikdo
nemohl zabloudit. Mnohým z účastníků
se na trať ani nechtělo vyrazit, když slyšeli
hrůzostrašný jekot jejich kolegů mnohdy
doplněný i rachotem motorové pily. Tímto

bychom chtěli všechny ujistit, že na pile nebyl
řetěz a tak bylo vše zcela bezpečné. Po tom,
co všichni úspěšně zdolali nástrahy temného
lesa a strašidel, čekala na každého špunta
„sladká“ odměna v podobě buřta a chleba
s hořčicí či kečupem. Musíme se omluvit
všem, kteří se dožadovali tácku či nějakého
nápoje, ale nikdo není dokonalý.
Velký dík patří panu Volfovi, který nám
za velmi příznivou cenu zařídil občerstvení
pro vás. Celý realizační tým se snažil, aby
i letos bylo „Kynšperské strašení“ příjemným zpestřením listopadových dní. Tímto
musíme poděkovat všem členům junáckého
střediska Lípa Kynšperk nad Ohří, kteří se
podíleli na organizování této akce. Od těch
nejmenších až po ty starší bratry a sestry.
Už teď se těšíme na další ročník „strašení“
a doufáme ve vaší přízeň i v dalších ročnících.
Realizační tým a Smích J
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Prodej kaprů

bude zajištěn 21. - 22. - 23. prosince na parkovišti u zeleniny!!!
Kapr na pivě:

4 porce kapra, sůl, mletý pepř,
1/4 litru světlého piva, 2 lžíce rostlinného oleje, 4 malé
cibulky, 2 lžíce citrónové šťávy, kmín, mletá sladká paprika.
Opláchnuté osušené porce kapra osolíme, opepříme, rozložíme na talíř, trochu pokapeme pivem a dáme asi na hodinu
do chladničky. Pak v kastrolu na rozehřátém oleji osmahneme oloupané, na kroužky nakrájené cibulky, vložíme porce
kapra, zalijeme pivem, pokapeme citrónovou šťávou a posypeme kmínem a papriku. Dusíme pod pokličkou (asi 25
minut). Při dušení podléváme maso trochou horké vody.

Poděkování

Letos poprvé se lampiónový průvod ke státnímu svátku 28. října ubíral
jinou trasou než obvykle, neboť cílem průvodu byl tentokrát park u kostela, kde
byl připravený i program.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě průvodu a programu podíleli: kynšperskému oddělení Policie ČR, Technickým službám, zejména panu Velíškovi,
panu Špačkovi z MÚ a hlavní dík pak těm, kteří na akci účinkovali, Mažoretkám základní školy, vedeným paní Mgr. Danešovou a Městské hudbě, vedené
panem Brožem.
Za MKS Hana Bašková
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Podzimní radovánky

Zima už několik dní naléhavě klepala
na dveře, když se v příjemně vytopené hale
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří sešlo několik
maminek se svými dětmi, které překonaly nechuť vyrazit do deštivého
a sychravého nedělního odpoledne 11. listopadu.
Děti mohly vyzkoušet některé nové hrací prvky, zahrát si fotbálek,
hokej, košíkovou, soft tenis nebo si v klidu skládat puzzle. Maminky se
mohly nechat nalíčit nebo vyzkoušet kosmetiku a při odchodu si u děti
tety Martiny namalovaly podzimní lísteček.
Bohužel, čas, který takto příjemně plynul, předčasně ukončili naléhaví hráči nohejbalu…
Děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci, maminkám, že přišly
a srdečně vás zvu na letošní poslední akci pro veřejnost – na Mikulášskou
nadílku.
Za Baby Club, Kateřina Štochlová
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Maminky, přidejte se k nám!
Cvičení

Každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin v hale TJ Slavoj ve Školní ulici.
Vhodné pro děti, které začínají chodit.

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

Mikulášská nadílka pro nejmenší
5. prosince ve středu
od 16:00 do 18:00 hodin

ve společenské místnosti internátu SOŠ
Vychovatelky se svými svěřenci připraví klidné nadělování pro naše
nejmenší děti a jejich sourozence, balíčky se jménem můžete Mikuláši
předat na místě. Zájem prosím dejte vědět na mobil 732876057 - paní Iva
Jirsová.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdravíčka pro vás
a hlavně vaše děti a hodně radosti v novém roce 2008.

Kateřina Štochlová

Vánoční program
Adventní zpívání

16.12.2007 v 16 hod.

Dětská vánoční slavnost

24.12.2007 ve 14 hod.

Půlnoční
Závěr roku

24.12.2007 ve 23 hod.
31.12.2007 v 19 hod.

Srdečně zveme, evangelický sbor

CÍRKEV
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Pozdě

Na začátku minulého století se stala tato událost: syn jednoho velmi bohatého rančera se vrátil po dlouhé době
domů. Otec z toho měl velikou radost a všem svým dlužníkům rozeslal zprávu: „Příští neděli zničím všechny dlužní
úpisy, které mi budou do poledne předloženy.“
Nikdo nevěřil svým očím, mnozí měli u farmáře veliký dluh a tady se jim nabízelo východisko. V srdcích se rozhořela naděje. Dá se začít znovu! Ale je třeba tam jít.
Vyhlášeného dne, v neděli, seděl rančer se svým synem ve velké pracovně hlavní budovy. Napjatě čekali, kdo první
zareaguje na jejich výzvu. Na dveřích visel nápis „Vstupujte jednotlivě!“
Oba hleděli z okna. Na dvoře nebylo živé duše. Deset hodin, půl jedenácté, jedenáct – a pořád nic. Je možné, že by
lidé takovou nabídku ignorovali? Konečně se jich několik objevilo. Každý sám, se starostmi vepsanými do hlubokých
vrásek. Pomalu, jako by měli moře času, se blížili ke dveřím a tam utvořili několik skupinek a začali diskutovat:
„Věříš, že ten úpis opravdu roztrhá?“, „V tom je určitě nějaký háček!“, „To by bylo moc jednoduché!“, „Já teda jako
první nejdu!“
Najednou bylo víc než tři čtvrtě na dvanáct. Ve vratech se objevili dva lidé a spěchali dál. Byli to chudí manželé,
kteří bydleli velmi daleko. Bez váhání vyšli po schodech, rázně zaklepali na dveře a vstoupili do rančerovy pracovny.
Po deseti minutách byli venku. Hluboce dojati zůstali chvíli stát obklopeni svými sousedy.
„Tak co?“, „Co udělal?“, „Mluvte!“
Muž ukázal prázdné ruce: „Všechny naše úpisy roztrhal!“ řekl se zaslzenýma očima. Nastalo hluboké mlčení. Tak
přece to byla pravda! Všichni zašilhali na hodiny. Dvanáct pryč. Pozdě…
Tento příběh je pro to své POZDĚ varovným signálem v životě lidí.
Vstoupili jsme do času adventu. No, a co, řeknete si možná. Takových adventů už bylo a ještě bude! Ano, bylo jich
už mnoho. Ale kolik nás jich ještě čeká…?
Z hlediska národopisného, lidového, se adventem nazývá období čtyř neděl před Štědrým dnem. Říká se tomu
také „doba očekávání“. Ale nejde jen o čekání na Vánoce, třebaže s nimi se toto slovo spojuje nejvíc. Jde o čekání na
příchod Mesiáše. A o Vánocích slavíme Ježíše Krista, Spasitele narozeného v Betlémě. Byl to nenápadný, vcelku tichý
a skromný příchod.
A protože – až na malé výjimky – i vy všichni slavíte Vánoce, troufám si nepochybovat o tom, že jsou vám okolnosti
příchodu dítěte Ježíše, narozeného v Betlémě, známy.
Jenže to není všechno. Bible nám všem podává zprávu, že Ježíš Kristus přijde ještě jednou. Už ne jako malé dítě, ale
jako Král. Už ne tiše a nenápadně, ale za zvuku polnice a viditelně všem, ve slávě. Nehledě na čtyři týdny před Vánocemi, křesťané prožívají advent stále. Určitě to není během roku ten voňavý po chvojí a laděný do zeleno-červena, ale
pořád je to advent – očekávání příchodu Krále a příprava na tuto událost.
Bible nám v této souvislosti ještě klade na srdce, že čas milosti jednou skončí a dokořán otevřené dveře Božího království se zavřou. Nikdo již nebude vpuštěn. Bude pozdě. Mohla jsem mnohokrát zažít bušení lidí na zavřenou bránu
a prosby, aby mohli dovnitř. Na chvilku. Alespoň nahlédnout. Jsou z daleka a nevěděli… Nikdo jim neřekl…
Opravdu, naskočila mi husí kůže, když jsem pochopila ono „…nebudou vpuštěni…“
Je pozdě. Uslyší to mnozí. Ti, kdo odmítají Boží nabídku neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16) nebo ti, kdo této jasné nabídce nevěří.
Nebo i ti, kdo odpověď na ni odsouvají na později.
Také mám ráda advent. Všude plno světel a vůní, jehličí, vanilka, skořice, červené nosy, teplé rukavice, zvláštní
nálada… Prosím, pouvažujte v tento krásný čas také o tom, že je možnost slavit advent celý rok.
Krásné a pokojné sváteční dny.
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová

Poděkování hasičům

Starosta města Kynšperk nad Ohří obdržel poděkování ředitele podniku AVIRUNION a.s., pana Januse
Ceprynského:
„Dovolte, abych poděkoval jednotce hasičů města Kynšperku nad Ohří za profesionální zásah a pomoc při
zdolání havárie výronu skloviny v našem závodě v Novém Sedle.“
Za SSO připravila Eva Knížová

POLICIE / HASIČI
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Policie

Obvodní oddělení Policie ČR v Kynšperku nad Ohří
prošetřovalo v období od 17. října do 16. listopadu
2007 16 trestných činů. Mimo jiné řešilo tyto případy:
- poškození drážního domku v Chotíkově,
- neoprávněné držení platební karty,
- krádež Routeru – přijímacího internetového zařízení – ze střechy MKS,
- krádež speciálních chromniklových spojovacích
čepů k mostním konstrukcím na stavbě rychlostní
silnice R6,
- krádež přívěsu zn. Kriegler.

Kriminální službě v Sokolově se podařilo objasnit případ
krádeže peněz v bytě ze 17. srpna 2007, kdy pachatel, vydávající se za instalatéra, vnikl do bytu jak v Kynšperku nad
Ohří, tak celkem i v 6 případech do bytů v Sokolově. Dále
se podařilo objasnit krádež nafty v Libavském Údolí.
Žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost při sněhu
a náledí.
Za kolektiv Obvodního oddělení Policie ČR
v Kynšperku nad Ohří Vám přeji hodně štěstí a zdraví
do nového roku.
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči budou mít nové auto

Jelikož stáří našich současných výjezdových vozidel přesahuje dvacet let, rozhodli jsme se na začátku roku 2006
požádat o státní dotaci poskytovanou v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Aby bylo
možno o tuto dotaci vůbec požádat, musela naše jednotka splňovat určitá kritéria. Vzhledem k tomu, že činnost a akceschopnost naší jednotky jsou v rámci kraje velmi dobře hodnoceny, byla všechna potřebná kritéria pro podání žádosti
naplněna. Po domluvě a za podpory vedení města a ředitelství HZS Karlovarského kraje se nám podařilo žádost o dotaci
formálně vyhotovit a odeslat na Generální ředitelství HZS ČR. Pro vaši představu zde uvádím, že tato žádost včetně
příloh obsahovala devět listů formátu A4.
V programu na reprodukci požární techniky bylo možno žádat o částku maximálně 2.000.000,- Kč. Na konci roku
2006 jsme byli vyrozuměni, že dotace bude našemu městu udělena. Na další 1.000.000,- Kč jsme dostali příslib od Karlovarského kraje. Celkové předpokládané náklady na tuto investiční akci byly v době žádosti 6.000.000,- Kč. Celková
investiční akce se tedy bude realizovat za podpory Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje. To znamená, že město bude
tato nová moderní technika stát 3.000.000,- Kč, což je polovina skutečné ceny této moderní požární techniky.
V prvním čtvrtletí tohoto roku vypsalo město výběrové řízení na dodavatele této techniky. Výběrové řízení vyhrála
ﬁrma THT s.r.o. Polička s vozidlem CAS 24 T 815 za cenu 5.700.000,- Kč. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku, která je na podvozku Tatry 815 Terno. Do kabiny se vejde šestičlenná posádka, vozidlo poveze 3 400 l vody a 210
l pěnidla. Ve vybavení vozidla bude mimo požárního příslušenství i vybavení na vyprošťování osob z havarovaných
vozidel a vybavení na technické zásahy. Vozidlo významnou měrou zlepší podmínky pro činnost naší jednotky, což by
se mnělo kladně promítnout do služeb, jenž občanům našeho města hasiči poskytují. Toto vozidlo nahradí naše současné, dvacet jedna let staré vozidlo CAS 25K Liaz 101, jenž pomalu dosluhuje a na jehož údržbu jsou ročně vynakládány
nemalé prostředky. Životnost nového vozidla je plánována na dobu dvaceti let.
Protože termín dodání nového vozidla našemu sboru je až po uzávěrce Zpravodaje, dovolujeme si čtenářům zatím
prezentovat fotograﬁe z výroby našeho vozidla. Vozidlo by mělo být dodáno na přelomu měsíce listopadu a prosince. Při
poslední návštěvě u výrobce vše nasvědčovalo tomu, že termín dodání bude dodržen. V příštím Zpravodaji by se tedy
mohly objevit fotograﬁe již nám dodaného vozidla Tatra 815 Terno.
Jaromír Zeman, zástupce velitele jednotky SDH

RŮZNÉ
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Hvězdy, jak je neznáte

Evu Holubovou a Bohumila Klepla známe z televizních obrazovek jako velikány naší ﬁlmové scény, a přesto
jsme k nim měli velice blízko. Ve čtvrtek 25. října nás poctili svojí návštěvou v pořadu „Hvězdy, jak je neznáte“.
Obohatili diváky svými zážitky z natáčení i ze soukromého života. Humorný pořad se všem velice líbil. Děkujeme zaměstnancům Městského kulturního střediska
v Kynšperku nad Ohří za nezapomenutelný kulturní
zážitek.
(Joyce)

Skrytý svět

Pan Ing. Josef Hoﬀmann se věnuje fotografování od dětství, kdy začínal s přístrojem Retina Kodak, v současnosti užívá již jen digitální přístroje. Fotografování souvisí s jeho profesí, neboť se zabývá tvorbou počítačových
programů pro multimediální prezentaci obrazových dat. V poslední době se specializuje na leteckou fotograﬁi,
makrofotograﬁi, fotograﬁi panoramatickou a sférickou. A právě jedno z témat „Makrofotograﬁe“ nás okouzlila na
výstavě fotograﬁí s úžasnými detaily různého hmyzu. Vernisáž se konala 1. listopadu v Panském domě za účasti
mnoha příznivců tohoto umění.
(Joyce)

Originální šperky ze Železného Brodu

Ve videopůjčovně v kině nabízíme novou originální kolekci
šperků Sklářského Studia ze Železného Brodu. Šperky jsou vyrobené z taveného katedrálního skla, kování neobsahuje nikl. Přijďte
si vybrat dárek, kterým určitě překvapíte své nejbližší.
Každý měsíc doplňujeme nabídku stříbra a ocelových šperků.
Otevřeno je každý všední den od 7.30 do. 17.00 hod.

KNIHOVNA
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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

KNIŽNÍ NOVINKY V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Lucie Lomová je autorkou komiksových příběhů, které
nazvala ANČA A PEPÍK.
S ČÍM KATKA NEPOČÍTALA. To je příběh o přátelství
dětí a koní. Autorkou je Věra Řeháčková. Kniha je určena
dětem od 8let.
Čtenáři naší knihovny už se setkali s romány Emily Rodda
– DELTORA. Nyní si můžete vypůjčit dalších 5 dílů těchto
fantastických příběhů.
Také dětské fantastické příběhy plné dobrodružství a napětí
pod názvem HUSÍ KŮŽE mají nová pokračování. Autorem
knížek je R.L.Stine.
Pro starší děvčata jsme zakoupili 2 nové dívčí románky. Oba
jsou od Veroniky Kubátové a volně na sebe navazují. Jmenují
se: NOVÁ LÁSKA NA OBZORU a KDY PŘIJDE LÁSKA.
Bojíte se rádi? Pak tu pro vás máme knihu, kterou napsala
i namalovala Iva Hüttnerová a pojmenovala ji JAK UPÍR
URŠULÍN O ZUBY A KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL.
Také POHÁDKY od Michaela Colemana spíš vystraší, než
uspí. Však také vychází v edici Děsivá literatura.
Knihy pro děti, které mají rádi zvířata :
Marcela Novozámská – VYBERTE SI ZVÍŘÁTKO
Georg Gasner – POTKAN
Kurt Kolar – KORELA
Rosie Dickins – KŮŇ A JÁ
KNIŽNÍ NOVINKY V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Jan Vaněček je autorem humoristické knihy s názvem
POVÍDKY KRUMLOVSKÉHO ČESKA.
Válečný román líčící námořní bitvy 2. světové války KLEBERŮV KONVOJ napsal Antony Trew.
Detektivky: Ivan P.Olenič – RANDEZ-VOUS PŘED MÁRNICÍ, Ngaio Marsh – SMRT A TANČÍCÍ SLUHA, Naďa
Horáková – ŽENY A LŽI.
Romány pro ženy: Tamara Dřevikovská – JAK ULOVIT
CIZÍHO MANŽELA (humor), Ada Marek – GABRIELA
A OREL (milostný příběh), Hedwiga Coutrhs-Mahler
– FALEŠNÝ POLIBEK (milostný román).
Historické romány: Gala Naum – FENOMÉN KATEŘINA VELIKÁ (smyslnost a politická moc), Richard Dübell
– TEMNÁ LAGUNA (Benátky, 15.století, intriky, zločiny).
Psychologické romány s kriminální zápletkou: Julie Garwood – VRAŽDA PODLE SEZNAMU, Alex McAulay

– PŘÍLIŠ POZDĚ NA SLZY (dívky, těhotenství, nápravná
zařízení, tragédie, napětí). Mezi tyto romány je možno zařadit i knihu Fern Michaels – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ.
Knihy spisovatelky Tamary McKinley jsou vždy z australského prostředí. Proto nepřekvapuje, že hlavní hrdinka
Miriam, románu LETNÍ BOUŘKA, prožívá svůj klidný život
i náhlé odhalení šokujícího tajemství na farmě v Austrálii.
Milovníci napínavých románů autorů Jeﬀeryho Deavera
a Davida Morrella se též dočkali novinek. SPÍCÍ PANNU
napsal J. Deaver a NEZNÁMÁ PRAVIDLA jsou od D. Morrella.
Pro milovníky lesa a myslivosti: Emanuel Havran – LOVY
POD RIABÍ SKALOU (myslivecké povídky).
Vesnický román Vlasty Pittnerové se jmenuje PANÍMÁMY
a Vlasty Javořické DĚTI PANÍMÁMY ZLATUŠKOVÉ.
Velmi žádaná autorka napínavých plnohodnotných románů
Mary Higgins-Clark přichází s novou knihou – DĚVČÁTKA
V MODRÉM.
Dobrodružné romány: Clive Cussler – POBŘEŽÍ KOSTLIVCŮ (fantazie, prolínání epoch), Robert Muchamore
– NOVÁČEK, Elizabeth Peters – OCHRÁNKYNĚ MRTVÝCH (archeologie, poklady, Egypt, počátky 20.stol.).
V rámci grantu ČESKÁ KNIHOVNA jsme obdrželi knihy:
Michal Šanda – KECANICE (vyprávěnky), Jan Zenkl
– MUNKDORF (střední Evropa, historické romány, 17.století), Gejza Horváth – TRISPRAS (životopisné vzpomínky,
Rómové, humor).
Z naučné literatury pro dospělé :
VELKÁ KNIHA PLYŠOVÝCH MAZLÍČKŮ (ruční práce)
Miroslav Mudra – PLATNÉŘSTVÍ (výroba zbroje, historický
šerm...)
Pavel Toufar – ZÁHADY ČESKÉ MINULOSTI (české osobnosti)
John Farndon – DĚJINY LIDSTVA – 2000 ZAJÍMAVOSTÍ
(encyklopedie)
Kerndal Burt – SESTŘELEN NAD ANGLIÍ (2.světová válka,
letci, skutečné příběhy)
Alexandra Osten – BABIČČINY TIPY A TRIKY (rady v domácnosti, vaření, zahrádka)
Marek Kubínek – NOVÝ ZÉLAND: FIDŽI, SINGAPUR,
MALAJSIE, THAJSKO…)
Radka Hříbková – RUSKÝ JAZYK V KOSTCE (konverzacepro střední školy)
Květoslav Minařík – JÓGA V ŽIVOTĚ SOUČASNÉHO
ČLOVĚKA
Z regionální literatury nabízíme: DRÁHA SLAVKOVSKÉHO LESA – o zrušené železniční trati Krásný jez – Loket
– Nové Sedlo u Lokte.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
PROSINEC 2007
pondělí 3.12 – 15.12. ................ ve výstavní Panský dům
vernisáž v úterý 4.12. od 17.00 hod.

sobota 12.1. ........... od 20.00 hod. v zimní zahradě kina

- vánoční výstava výrobků dětí ze Základní umělecké
školy a domova mládeže SOŠ, doplněná snímky z akcí
Baby klubu
- vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 10,- Kč

- oblíbený recesistický ples, tentokrát na téma ČARODĚJNICE
- k tanci hraje oblíbený STO (Sokolovský orchestr)
- tombola
- vstupné: 100,- Kč, předprodej od 21.12. v kině

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

sobota 8.12. .........od 18.00 hod. v evangelickém kostele

Lubomír Brabec - RECITÁL

- jeden z nejlepších a nejoblíbenějších českých kytaristů
vystoupí s tímto programem:
- Heitor Villa-Lobos; Isaac Albeniz; Claude Debussy; Joaquin
Turina; Heitor Villa-Lobos; Francisco Tárrega
- vstupné 145,- Kč, předprodej od 23.11. v kině

sobota 15.12. .................................. od 16.00 hod. v kině

O SNU, KRÁLOVSTVÍ A FANTAZII

připravujeme ve spolupráci se ZUŠ

8. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

čtvrtek 17.1. ................................... od 19.00 hod. v kině
Antonín Procházka

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU

- komedie o dvou dějstvích v nastudování divadelního souboru z Frant.Lázní. Hrají: Radek Šmíd, Denisa Goldová, Petr
Boor, H. Franková, Š. Krausová, M.Lupták, Jaroslav Kratochvíl, Věra Chmelařová a Zuzana Ronerová.

středa 30.1. ..................................... od 10.00 hod. v kině

O PRINCEZNĚ MÁNĚ

- mikulášská pohádka kynšperských ochotníků
- vstupné 15,- Kč, předprodej od 3.12. v kině

- divadelní představení pro I. stupeň ZŠ

úterý 18.12. – 31.12. ........ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v úterý 18.12. v 15.30 hod.

středa 30.1. ..................................... od 12.00 hod. v kině

- vánoční výstava výrobků dětí z mateřských škol a družiny
základní školy - vstupné: do 15 let zdarma, ostatní 10,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2008 ...............................
čtvrtek 3.1. – 26.1. ............. ve výstavní síni Panský dům

NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS .................
SHREK 3 - DVD
SPLÁCHNUTEJ - DVD
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD – DVD
PIRÁTI Z KARIBIKU 3 – NA KONCI SVĚTA - DVD

SYNDROM DOBY

DOVOLENÁ LÉTO 2008, ...............................................

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

vernisáž ve čtvrtek 3.1. od 17.00 hod.

- fotovýstava sdružení Galerie 64
- vstup: do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,-Kč, ostatní 10,-Kč

Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2008 přejí všem příznivcům kultury
Zaměstnanci Městského kulturního střediska

ZABILI NÁM FERDINANDA

- divadelní představení pro II. stupeň ZŠ

hezký dárek pod stromeček
V průběhu prosince jsou v Infocentru - cestovní agentuře
v Panském domě k dispozici nové katalogy „DOVOLENÁ
LÉTO 2008” cestovních kanceláří F&K, ĽUBICA a EVROPA.
Využijte tradičních slev na první moment do tradičních zemí
– Chorvatska, Itálie, Španělska, Řecka, Bulharska atd..

Poděkování

Dne 31. prosince uplyne doba určitá, na niž jsem byla jmenována ředitelkou MKS. Vzhledem k tomu, že jsem se
rozhodla dát přednost nabídce jiného zaměstnavatele a nepřihlašovat se do výběrového řízení na místo, které jsem dosud
zastávala, chtěla bych poděkovat mnoha lidem, s nimiž jsem za dobu svého působení spolupracovala.
Byli to vedoucí i řadoví pracovníci organizací města, městského úřadu, tělovýchovy, školství (nejen škol města, ale
i kraje), policie, členové církví, zájmových organizací, zastupitelé, někteří podnikatelé a mnozí další, kteří někdy nějak
projevili vstřícnost, přišli s nápadem, pomohli. Děkuji všem zaměstnancům MKS za dobrou spolupráci, zejména – a teď
udělám výjimku a budu jmenovat – oběma bezvadným účetním, Haně Marčanové a Haně Bajcarové. Rovněž bych chtěla
poděkovat všem, kteří dali přednost před obrazovkou televize nebo počítače akcím, které jsme pro ně v MKS připravovali,
dali přednost živým lidem. V obavě, abych na někoho nezapomněla, jsem po krátké úvaze zvolila tuto cestu – všem vám
děkuji.
Hana Bašková
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2007

úterý 4.12. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MÉ DRUHÉ JÁ

úterý 11.12. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

PROBUZENÍ TMY*

Will je třináctiletý kluk, který prožívá úplně normální trable s holkama ve škole, s početnou skupinou bratrů a sester a se svým dospíváním. Jednoho
dne ovšem zjistí, že začíná nabývat nadpřirozené
schopnosti a že se s ním děje něco podivného. To
už ovšem dostává pozvánku na tajemné setkání,
které natrvalo změní jeho život.. USA, MP, vstupné
49,- Kč, délka 99 min.
pátek 14.12. ............................................... ve 20.00 hod.

KRÁLOVSTVÍ*

Moderátorka jednoho z newyorských rádií Erica Bain
nesmírně miluje svého snoubence a užívá si všeho, co jí
život štědře nabízí. Při náhlém brutálním útoku však o
snoubence přijde a sama je velmi vážně zraněná. Zdrcená Erica se přes své neštěstí nedokáže přenést a pátrá
po mužích, kteří jsou zodpovědní za její neštěstí. Hrají:
Jodie Foster, Terrence Howard. USA, MP 12, vstupné
65,- Kč, délka 122 min.
pátek 7.12. ................................................. ve 20.00 hod.

ZBOUCHNUTÁ*

Jamie Foxx hraje federálního agenta, který bude mít
za úkol sestavit elitní špionážní jednotku, která se má
postarat o jednu z blízkovýchodních teroristických
organizací. USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 109
min.
úterý 18.12. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.
* CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

HVĚZDNÝ PRACH
Alison Scott je krásná a chytrá novopečená televizní
reportérka. Ben je oplácaný a líný povaleč, jehož
jedinou ambicí je pokračovat ve sladkém nicnedělání, jak jen to půjde. Ti dva se setkali v baru, společně se opili, vyspali a jen tak mimochodem počali
nového člověka… USA, MN 15, vstupné 49,- Kč,
délka 129 min.

Pro svou lásku se Tristan snažil nalézt spadlou hvězdu.
Netušil, jak neuvěřitelné dobrodružství ho díky této
pošetilé touze čeká. Adaptace stejnojmenného románu
kultovního autora fantasy literatury Neila Gaimana.
Hrají: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiﬀer.
Film v českém znění. BRIT, MP, vstupné 22,- Kč, délka
127 min.

pátek 21.12. ............................................... ve 20.00 hod.

TEN VEČER*

Těžce nemocná žena vzpomíná na dobu svého mládí,
kdy potkala životní lásku, zatímco její dcery se snaží
vyrovnat s blížící se smrtí matky a s osobními problémy.
Hrají: Meryl Streep, Toni Collette, Claire Danes. USA,
MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 117 min.
pátek 4.1. ................................................... ve 20.00 hod.

POSLEDNÍ LEGIE*

Po rozpadu římského impéria je mladý vládce Romulus Augustus uvězněn na ostrově Capri. Snaží se nalézt
cestu k úniku, místo toho nalezne legendární meč Julia
Caesara a uvědomí si, že musí udělat vše pro obnovu
Říma...

MP
MP 12
MN 15
MN 18

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

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2008 ................................
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
POSLEDNÍ PLAVKY
KRÁLOVNA ALŽBĚTA : ZLATÝ VĚK
SEJMI JE VŠECHNY

PF 2008
Krásné svátky vánoční,
hodně štěstí a úspěchů
v novém roce 2008
přeje redakce Kynšperského zpravodaje
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
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 31. 10. 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 322

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30.9.2007 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,

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 30.9.2007 hospodářské činnosti města
a

3. u k l á d á

jednatelce Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., vyplnit tabulku „Stav pohledávek a závazků“ k 30.9.2007 v rozsahu,
ve kterém je předtištěna a předložit ji ﬁnančnímu odboru do
12.11.2007.

č. 323

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o stavu postupu prací, nákladech a výnosech v městských lesích za tři čtvrtletí 2007, která tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení a

2. s c h v a l u j e

č. 325

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na stavební práce na stavbě a

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku ﬁrmě: Lajka s.r.o., se sídlem K. H. Borovského
447, Kynšperk nad Ohří, IČ: 49791648 a
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 326

1. s c h v a l u j e

dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu Cykloareálu
v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří - 1. etapa - skatepark, volejbalové kurty a zemní práce“ ze dne 16.8.2007 mezi městem a
Stavební společností Hubert, s.r.o. Nejdecká 329, Chodov, IČ:
26361931 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 327

1. s c h v a l u j e

předloženou smlouvu o dílo na zpracování územně plánovací
dokumentace „Územní plán
Kynšperk nad Ohří“ projektovou kanceláří KADLEC K.K.
Nusle, spol. s r.o., IČ: 448 47 548,se sídlem Chaberská 230/3,
Praha 8, PSČ 182 00 a

dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu ze dne 8.12.2005 ve znění
dodatku č.1 ze dne 21.12.2005 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a

1. s c h v a l u j e

3. p o v ě ř u j e
4. u k l á d á

a) vedoucímu majetkového odboru:
1) pololetně informovat radu města o situaci v těžbě a údržbě
lesních porostů,
2) v říjnu 2008 provést ﬁnanční vyhodnocení, případně
předložit návrhy radě města k úpravě nájemného na další
období,
b) jednatelce Správy majetku s.r.o., Kynšperk nad Ohří odvést
na účet města číslo 19-4587390287/0100 vedeného u
Komerční banky a.s., Kynšperk nad Ohří vytvořený disponibilní zisk ze střediska lesů v letech 2008 až 2010.

č. 324

1. s c h v a l u j e

a) Technickým službám města Kynšperk nad Ohří, Školní 542
položkovou úpravu rozpočtu roku 2007, navýšení výnosů i
nákladů v rámci vlastní činnosti rozpočtu roku 2007 a překročení materiálových položek rozpočtu na akce prováděné
pro město, které tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a
b) rozpočtové opatření č. 6/2007/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku
2007 v kapitole 716 kultura a v kapitole 740 výstavba, které
tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení.

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 328

Nařízení obce číslo 1/2007 o provádění zimní údržby místních
a účelových komunikací ve městě Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

a) řediteli Technických služeb zajistit realizaci tohoto nařízení
obce a
b) vedoucímu majetkového odboru
1) provádět průběžně kontroly dodržování tohoto nařízení
obce a
2) zajistit zveřejnění nařízení obce na úřední desce na dobu
minimálně 15 dní.

č. 329

1. s c h v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy s Nadačním fondem pro opravu
kostela Nanebevzetí Panny Marie, v likvidaci, se sídlem Kynšperk nad Ohří, Komenského 221, PSČ 357 51, IČ: 25240145, o
uložení písemností, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem mandátní smlouvy.

č. 330

1. r u š í

Kontrolní řád Města Kynšperka nad Ohří ze dne 15.4.2003 a
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2. s c h v a l u j e

Směrnici k zabezpečení zákona o ﬁnanční kontrole, která tvoří
přílohu č.1 tohoto usnesení.

č. 331

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

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

č. 338

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

pronájem části pozemku p.č. 180/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) vedené ve zjednodušené evidenci pod č. 413 o výměře
242 m2 v k.ú. Kamenný Dvůr žadatelce za cenu 2,15 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inﬂaci ,

č. 332

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2007 a

Střední odborné škole obchodu, provozu hotelů a SOU s.r. o.,
Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 2.000,- Kč a
starostu podpisem darovací smlouvy na ﬁnanční dar.

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.6 v bytovém domě v ulici
J. K. Tyla č.p. 882 se stávajícími nájemci bytu do 16.12.2009 a

2. u k l á d á

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

č. 333

1. s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu na část pozemku p.č. 772/1 uzavřenou s žadatelem dohodou ke dni 30.11.2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit žadateli rozhodnutí
rady města, uzavřít s ním dohodu o ukončení nájmu.

č. 334

1. b e r e n a v ě d o m í

žádosti uchazečů o pozemky v lokalitě „Třešňovka“ a o následnou realizaci výstavby rodinných a bytových domů v lokalitě
„Třešňovka“,

2. p o v ě ř u j e

starostu města a radního MUDr. Luboše Galeka jednat v prvním pořadí s Báňskou stavební společností o konkrétních podmínkách realizace výše uvedené výstavby a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele – fyzické
osoby o skutečnosti, že jim bude sděleno konečné rozhodnutí
o jejich žádostech po uzavření jednání s developerskými ﬁrmami, které mají záměr využít celé nabízené území.

č. 336

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pěti částí pozemku 911/1 (ostatní plocha) o
výměře 1241 m2, části pozemku p.č. 912 (zahrada) o výměře 58
m2, části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost) o výměře
140 m2, části pozemku p.č. 955 (trvalý travní porost) o výměře
406 m2 a pozemku p.č. 900/1 (zahrada) o výměře 497 m2 vše
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. 337

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1510/3 (zahrada) o výměře
383 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

3. p o v ě ř u j e

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

č. 339

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 37/7 (trvatý travní porost) o
výměře 330 m2 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří žadatelce za
cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2007 a

3. p o v ě ř u j e

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

č. 340

1. s c h v a l u j e

a) vyřadit z majetku Technických služeb města Kynšperk nad
Ohří, Školní 526, dlouhodobý hmotný majetek: elektrické
kladivo Makyta, inv. číslo 4-535-02, 1 ks pořízené 8.6.1995
ve výši 21 082,- Kč, travní traktor GUBROD RSB – 100, Inv.
číslo 4-536-08, pořízený 10.12.1996 ve výši 88 790,- Kč,
b) vyřadit z majetku města - městský úřad Kynšperk nad Ohří,
Komenského 221, drobný dlouhodobý hmotný majetek:
mobilní telefon Nokia 6230, inv. číslo 6/211/2004, 1 ks, pořízený
19.5.2004 ve výši 7 246,- Kč, mobilní telefon 6210, inv. číslo
47/211/2001, 1 ks, pořízený 30.6.2001 ve výši 7 995,- Kč a

2. u k l á d á

a) 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,
b) vedoucí ﬁnančního odboru vyřadit navržený majetek z majetku městského úřadu formou fyzické likvidace.

č. 341

1. s c h v a l u j e

a) vypovědět pojist. smlouvu č.3000094047 ze dne 1.1.2004 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Templova 747, Praha 1,
b) vypovědět pojistnou smlouvu č.00110481018 ze dne
1.8.2005 uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a.s., Římská 45, Praha 2 a

2. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru napsat výše jmenovaným pojišťovnám výpovědi pojistných smluv a předložit je k podpisu
starostovi města.
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č. 342

s účinností od 1.11.2007 do 31.12.2007 zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Kynšperk nad Ohří ze stávajících 27
zaměstnanců na 28 zaměstnanců.

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.2 v domě čp.568 v Chebské ulici v Kynšperku
nad Ohří do nájmu žadatelce na dobu určitou 1 rok s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši 52,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 345

č. 346

1. v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení místa ředitele Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu zveřejněním inzerátu, který tvoří přílohu č.1 tohoto
usnesení.

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 14. listopadu 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 347

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh postupu změny právního postavení Technických služeb
města Kynšperk nad Ohří,

2. r o z h o d l a

jako valná hromada společnosti Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. IČ: 25233556, se sídlem Kynšperk nad Ohří,
Chebská 697, PSČ 537 51 o rozšíření předmětu činnosti společnosti o: - silniční motorová doprava nákladní,
- nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů,
- hřbitovní služby,
- údržba veřejné zeleně,
- úklid a údržba veřejných komunikací a prostranství,

č. 351

1. b e r e n a v ě d o m í

Nabídkové ceny uchazečů za zpracování projektové dokumentace na stavbu „Vodovod pro stávající a novou výstavbu v ulici
J.K. Tyla, Kynšperk nad Ohří“ a

2. s c h v a l u j e

zadat zakázku: Ing. Václavu Chrbolkovi, bytem Tovární 579,
Sokolov a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru vystavením a podpisem objednávky.

č. 352

3. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

4. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

jednatelce společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r. o. zabezpečit příslušné kroky a úkony, které povedou
k realizaci tohoto rozhodnutí,

uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci „Úprava stávající čistírny odpadních vod
v Kynšperku n/O. pro možnost napojení Dolních Pochlovic“ a

výzvu společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.
o. k předložení nabídky na zabezpečování jednotlivě deﬁnovaných služeb pro město, dosud zajišťovaných Technickými službami města Kynšperk nad Ohří,

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

5. s o u h l a s í

s prodejem movitého majetku zaniklých Technických služeb
města Kynšperk nad Ohří společnosti Správa Majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. za cenu stanovenou znalcem.

č. 349

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 7/2007/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku 2007 v kapitole 719
vnitřní správa – správa a v kapitole 728 sociální věci, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 350

1. s c h v a l u j e

odpisové plány pro rok 2008 těmto příspěvkovým organizacím:
1. Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
2. Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
3. Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
4. Zákl. umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří,
5. Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
které tvoří přílohu č. 1-5 tohoto usnesení.

č. 353

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 15 v domě čp. 732 v ulici Jiráskova v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli na dobu určitou 1 rok s tím,
že nájemné je stanoveno ve výši 51,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 354

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 15 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku n/O. do nájmu žadateli na dobu určitou 1 rok a

2. u k l á d á

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

č. 355

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 4, J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 356

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.2 nájemní smlouvy č. TMP/06/984/N mezi
Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 56, Praha 4, který je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 358

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 1365 o výměře 30 m2 a části
pozemku p.č. 1366/1 o výměře 423 m2 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří žadatelům za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s účinností od 1. 12. 2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez
právního důvodu v měsících říjen a listopad 2007.

č. 359

č. 357

1. s o u h l a s í

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o
výměře cca 180 m2 a pozemku p.č. 693 o výměře 201 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

a) vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města
b) vedoucímu OVÚPD připravit a předložit radě města návrh na
vhodné dělení nabízených pozemků z hlediska budoucí zástavby.

s ukončením pracovního poměru dohodou s ředitelkou Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří k 31 12. 2007.

č. 360

1. p ř i z n á v á

s účinností od 1. 12. 2007 osobní příplatek k platu řediteli
Základní školy Kynšperk nad Ohří, Mgr. Jiřímu Danešovi a

2. p o v ě ř u je

starostu podpisem nového platového výměru a předáním řediteli základní školy.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 15. listopadu 2007
č. 47

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007, rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se snižují o 3.254,41 tis. Kč a rozpočtové
výdaje se snižují o 3.254,41 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 70.227,31 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě
činí 77.206,20 tis. Kč, dle přílohy č.l tohoto usnesení a
b) změnu závazného ukazatele dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 48

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 787/1 (ostatní plocha) o výměře cca
150 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za 214 Kč/m2.

č. 49

1. s c h v a l u j e

a) směnu a prodej části pozemku p.č. 1089/1 (ostatní plocha) o
výměře 18 m2 uvedené v geometrickém plánu pod novým p.č.
1089/5 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří za část pozemku p.č.
1092/3 o výměře 1 m2 uvedenou v geometrickém plánu pod
novým p.č. 1092/4 v osobním vlastnictví vše v k.ú. Kynšperk
nad Ohří s doplatkem za rozdíl v m2 ve výši 100 Kč/m2 a
b) směnu a prodej části pozemku p.č. 1089/1 (ostatní plocha)
o výměře 92 m2 a části pozemku p.č. 1090 o výměře 105 m2
uvedených v geometrickém plánu pod novým p.č. 1089/4 ve
vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří za část pozemku p.č. 1091/1 o
výměře 15 m2 uvedenou v geometrickém plánu pod novým
p.č. 1091/3 v osobním vlastnictví, vše v k.ú. Kynšperk nad
Ohří s doplatkem za rozdíl v m2 ve výši 100 Kč/m2 .

č. 50

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 725 (zahrada) o výměře cca 900 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za 327 Kč/m2.

č. 51

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 46/2 (zahrada) o výměře 99 m2 v k.ú.
Dolní Pochlovice žadatelům za cenu 192 Kč/m2.

č. 52

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytu podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů
dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města
Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro I., II. a 3.
kolo III. etapy prodeje bytů níže uvedenému kupujícímu: byt
č. 1 v ulici Na příkopech č.p. 7 za cenu 371.000,- Kč
náhradník za cenu 315.000,- Kč,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu, případně
neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto
usnesení zastupitelstva města, bude nabídka prodeje znovu
zveřejněna a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytu vybranému kupujícímu.
„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.“

