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Vážení spoluobčané, milí kynšperáci.

Právě uplynul opět jeden rok. Rok, který byl ve znamení více i méně viditelných změn jak v městě samotném, tak v jeho okolí. Rok, kdy se rozeběhla
činnost nového zastupitelstva, kdy započala stavba rychlostní silnice i nového
marketu, kdy byly dokončeny některé důležité opravy či investice nebo se v nich
úspěšně pokračuje, ať už se jedná o záležitosti dopravní, sportovní, školské či
obecné, sloužící nám všem. Uplynul další rok života nás i našeho města.
Dovolte mi proto, na prahu toho nového, poděkovat spolupracovníkům
a kolegům, zaměstnancům městských organizací a společností, obchodním
i jiným partnerům, ale především vám všem, kteří máte k našemu městu
srdečný vztah, kterým není lhostejné, a kteří se podílíte na jeho životě a rozvoji.
Dovolte mi poděkovat vám za vše dobré, co jste vykonali.
V právě uplynulém roce se událo mnoho věcí, ať společných nám všem, či soukromých každého z nás.
Věřím, že těch nemilých nebylo u nikoho nad míru, ba naopak, že každému z nás přinesl uplynulý rok alespoň něco dobrého, pozitivního.
Dovolte mi ale nyní obrátit se k budoucnosti, k právě začínajícímu roku 2008.
Přeji vám, aby tento rok byl pro vás všechny obyvatele našeho krásného města rokem zdraví, štěstí,
úspěchu a klidu! Ať v právě začínajícím roce zažijete více toho dobrého a ať jej za rok můžete zhodnotit jako
jeden z těch lepších!
Celému našemu městu pak přeji dostatek financí a dobrých nápadů a co nejméně toho, co by jeho chod
mohlo negativně ovlivnit či narušit.
Nechť je rok 2008 pro nás všechny rokem úspěšným a dobrým!
Váš starosta
René Bolvari

stavba rychlostní silnice

Z města

strana 3

Střípky z majetkového odboru
Počátkem prosince dokončili pracovníci Technických služeb opravu chodníku v Tyršově ulici. Tímto byl
splněn plán oprav na rok 2007, kdy ve druhém pololetí
se podařilo dohnat skluz, který vznikl v pololetí prvém.
Celkem pracovníci TS opravili cca 1500 m2 chodníků
ve městě a ušetřili tak městu cca 750 tisíc Kč za práce,
které městu nebyly fakturovány.
Ve Školní ulici, kde byl opraven chodník po obou
stranách, byly i vyměněny sloupy veřejného osvětlení
a dosazena nová zeleň. Dodavatel nového povrchu
Školní ulice ve spolupráci s Technickými službami
zahájil odstranění závad a to prohlubenin, ve kterých
se drží voda. Před jedním vjezdem bude část povrchu
odfrézována, aby voda mohla stékat do uliční vpusti.
Před druhým vjezdem bylo zvoleno radikální řešení
a to zřízení pomocné uliční vpusti. Jedná se totiž o část
komunikace, která je v rovině.
V prosinci 2007 byly na naučnou stezku nad rybníkem Sýkorák zhotoveny cedule s naučnou tématikou.
V době, až budete číst tyto řádku, by již měly být i osazeny na připravené stojany. Ke slavnostnímu otevření
další části naučné stezky dojde v průběhu zimy, případně až v jarních měsících, kdy bude možné provést
terénní úpravy, jejichž dokončení již počasí nedovolilo.
Ve vestibulu čp.1 v Gorkého ulici, tedy na radnici,
je vystaven model kynšperského trojičního sloupu,
který vyhotovili studenti 3. ročníku Akademie výtvarného umění pod vedením Doc. Petra Siegla. Model je
nám zapůjčen a znázorňuje možný vzhled soch, které
byly původně na zábradlí okolo sloupu nainstalovány.
Do budoucna by byla možnost nemovitou kulturní
památku ve městě, a to trojiční sloup nebo podobné
sochy, doplnit. K uvedené záležitosti si musíme vyžádat
vyjádření příslušného památkového ústavu.
Na rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny
Základní školy v Kynšperku nad Ohří se čile pracuje.
Téměř jsou dokončeny bourací práce a vše běží dle
harmonogramu. Dodavatel plní i požadavek ředitele
školy, aby stavební práce co nejméně narušily výuku
tělesné přípravy žáků. Dokončení prací je požadováno
do konce února 2008.
Ve druhé polovině prosince byly dokončeny práce
na rekonstrukci Sportovního areálu ve Školní ulici.
Hlavní požadované práce jsou splněny. Do příštího
roku zbývá odstranit závady a nedodělky, které byly
způsobeny zejména deštivým počasím závěrem prosince 2007 a rozbahněným terénem v blízkosti stavby.
Jak již informoval starosta města občany na veřejném
zasedání zastupitelů, obdrželo město Kynšperk nad

Ohří pro příští rok 7 milionů Kč, jako dotaci ze státního rozpočtu. Město musí přidat minimálně 10 %
ze svého rozpočtu. Rada města rozhodla, že se bude
na sportovním areálu pokračovat. Měl by se zhotovit
okruh pro bruslaře a cyklisty a přístupové komunikace,
včetně veřejného osvětlení areálu. Rovněž by mělo být
zhotoveno sociální zařízení pro veřejnost včetně přípojek, na něž se v současné době zpracovává projektová
dokumentace.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne
13.12.2007 vznesl dotaz a podivení se nad nehospodárností úředníků města pan Bočan. Jelikož to bylo
na místě veřejném, chtěl bych i já podobným způsobem reagovat a odůvodnit náš postup. Šlo o to, že
v roce 2006-2007 proběhla a byla vyhodnocena anketa
mezi občany bydlícími na sídlištích SNP a U pivovaru.
Anketu organizoval majetkový odbor a zpracování
ankety od odborníků sociologů stálo cca 18 tisíc Kč.
V roce 2007 bylo pro výběr návrhů na zpracování projektových dokumentací uloženo majetkovému odboru
i provedení výběrového řízení na dodavatele této činnosti. A právě pro konkrétní výzvu a požadavky města
na budoucí projekt jsme potřebovali znát i konkrétní
názory občanů. Bohužel přihlásily se dvě firmy, které
však požadovaly částky cca 1 milion za každý projekt.
Vzhledem k výši této nabídkové ceny a k okolnosti, že
nebylo k dispozici již potřebné množství finančních
prostředků (zajišťovaly se také potřebné projekty –
např. Odkanalizování Dolních Pochlovic a Revitalizace
Starého náměstí a ulice u Tavírny), nebyl dodavatel
těchto projektů pro rok 2007 vybrán. Vůbec to neznamená, že výsledky ankety a vyhodnocovací dokument
vyhodíme. Ne použijeme jej, protože těžko se z roku
na rok změní potřeby, požadavky a názory občanů
v těchto lokalitách. Věřte, vše je o penězích, tak jako
Vy, ve svých rodinách si musíte stanovit priority, pokud
zrovna nejste multimilionáři.
Dovolte mi, abych z tohoto místa veřejně poděkoval za celý majetkový odbor, zaměstnanci TS panu
Gašparu Bologovi, se kterým se nám a to zejména
ve II. pololetí 2007, po změnách kompetencí uvnitř
TS, velice dobře spolupracovalo. Jedná se o pracovníka,
který dokáže motivovat pracovníky osobním nasazením, promyslet pracovní činnosti předem, připravit se
na ně a přidělit a kontrolovat práci svých podřízených.
On má velký podíl na tom, že byly zvládnuty i akce
výsadby nové zeleně ve městě a úpravy značné části
pěšiny kolem lesa nad rybníkem Sýkorák.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Navýšení ceny odpadu

Vážení občané,
město provozuje na základě zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech sběr a svoz komunálního odpadu. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající
na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Město Kynšperk nad Ohří již od 1. 1. 2002 na základě
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. V zákoně o místních poplatcích je sazba místního poplatku tvořena z dvou
částek, a to z částky pevné, jejíž horní zákonnou hranicí je
250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a z částky
stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
až 250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok. V roce 2002 byl stanoven tento poplatek na částku 350,- Kč
a od roku 2005 se navýšil na 430,- Kč a zůstal nezměněn.
Pro stanovení výše místního poplatku pro rok 2008 vychází město z nákladů na odpadové hospodářství
roku 2006. Celkové výdaje na odpadové hospodářství v roce 2006 činily 2.997.128,30 Kč a celkové příjmy
2.586.444,60 Kč, čímž vznikla ztráta 410.683,70 Kč.
Vzhledem k tomu, že vybrané příjmy stále nepokrývají náklady, není již v silách města finančně krýt
ztrátu z městského rozpočtu. Vynaložené finanční prostředky, kterými město kryje ztrátu odpadového hospodářství by se daly využít účelněji, a to na rozvoj města. Na základě této skutečnosti rada města doporučila
zastupitelstvu města navýšit místní poplatek pro občany na rok 2008 na maximální sazbu 500,- Kč na občana
a rok. I když se jedná o nepopulární opatření, zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. prosince 2007
maximální sazbu místního poplatku schválilo změnou obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Ve věci splatnosti místního poplatku se
pro občany nic nemění. Připomínáme, že
místní poplatek je možné uhradit ve dvou
splátkách termín úhrady první poměrné
části 250,- Kč je nutné uhradit do 31.3.2008
a druhé poměrné části 250,- Kč je nutné
uhradit do 30.9.2008. K 31.3.2008 máte možnost místní poplatek uhradit i v plné výši.
Protože rok co rok odpadové hospodářství vykazuje ztrátu město apeluje na všechny
občany, aby se snažili přispět ke snižování
výdajů, a to tím, že budou třídit odpad a ukládat odpad tam, kam mají určeno (popelnice,
nádoby na tříděný odpad apod.), aby tak
nevznikaly černé skládky a hlavně ztráta.
Soňa Gajičová, finanční odbor

Z města
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Rodičovská dovolená a její změny po 1. lednu 2008

Milí spoluobčané,
tímto bychom Vám chtěli přiblížit několik změn, které čekají na budoucí i současné maminky počátkem
nového roku. Co se tedy s účinností od 1. ledna 2008 hlavního a zásadního změní v oblasti rodičovského
příspěvku?
1) Rodiče si budou moci zvolit, jak dlouho budou s dítkem na rodičovské dovolené. Rodiče, kteří budou s dítětem doma tři roky, na tom budou obdobně jako nyní. Současná výše rodičovského příspěvku je 7.582,- Kč,
po reformě to bude 7.600,- Kč. Novinkou je však takzvaná vícerychlostní struktura čerpání, kdy pokud
s dítětem zůstanete doma jen dva roky, dostanete od státu každý měsíc 11.400,- Kč.
2) Naopak, když budete na rodičovské 4 roky, pak do 21. měsíce věku dítěte budete brát 7.600,- Kč, ale pak
dávka klesne na polovinu, tedy na 3.800,- Kč. Reforma také na 28 týdnů po porodu sjednotila vyplácení
peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná. Nárok
na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty.
3) Další změnou je porodné, kdy od příštího roku dostane rodička namísto současných 18ti tisíc jen 13 tisíc
Kč za každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou
v současnosti 53.120,- Kč a za trojčata dokonce 79.680,- Kč. Od ledna roku 2008 bude na každé dítě 13.000,Kč bez ohledu na to, zda se jedná o dvojčata, trojčata… To znamená, že za trojčata dostane maminka
po reformě o 40 tisíc Kč méně…
Reforma veřejných financí byla v srpnu schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
Senátem a v měsíci říjnu ji posvětil i prezident. Platnosti zákona už tedy nestojí nic v cestě a my můžeme jen
tiše přihlížet a čekat, co ještě nového nám ten rok 2008 přinese…
Za správní a sociální odbor: Zdeňka Adámková, DiS

Pronájmy a prodeje
Nabídka bytů do nájmu:
-

byt o velikosti 1+2, kategorie standard – Máměstí Míru čp. 33.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 50,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou,

-

malometrážní byty č. 3 a 5 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. 15 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 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

Nabídka prodeje novinového stánku:
-

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.

Dagmar Halířová, referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Projektování

Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 159 upravuje projektovou činnost ve výstavbě, povinnosti
a odpovědnost projektantů:
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace,
územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků
z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit
v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen
dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu
záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li
projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
- Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) může kromě projektanta
zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.
Na tuto osobu se přiměřeně vztahuje ustanovení odstavce 2.

Paragraf 158 pojednává o vybraných činnostech ve výstavbě:
-

-

-

Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat
pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.).
Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), pro
provádění stavby a pro nezbytné úpravy, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
Projektovou dokumentací je dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace
ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

stavba
Penny Marketu
v Kynšperku nad
Ohří

Hasiči
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Slavnostní předání hasičských vozidel

Ve čtvrtek 20. prosince 2007
proběhlo na nově zrekonstruované hasičské stanici v Mariánských Lázní slavnostní předání
požárních zásahových vozidel,
na jejichž nákupu se finančně
podílel Karlovarský kraj. Jednalo se o devět nových a dvě
repasovaná hasičská vozidla.
Vozidla oficiálně předal ředitel
Hasičského záchranného sboru
Ing. Zdeněk Teplý. Mezi novými
vozidly bylo i nové vozidlo kynšperských hasičů CAS 20 Tatra
815 Terno 1.
Tato cisterna začala občanům našeho města a kraje sloužit 27. prosince 2007, kdy byla
oficiálně zařazena do výjezdové
pohotovosti. Tato cisterna byla občanům našeho města ukázána 1. ledna 2008 u příležitosti novoročního ohňostroje.
Občané města, kteří mají zájem prohlédnout si toto vozidlo na vlastní oči, jsou zváni do hasičské zbrojnice,
kde si mohou vozidlo prohlédnout.
Jaromír Zeman
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Vánoční výstava

Městské kulturní středisko ve spolupráci s mateřskými školami a družinou základní školy připravili
ve Výstavní síni Panského domu vánoční výstavu. Na slavnostní vernisáži, která se konala dne 18. prosince
2007 od 15.30 hodin, vystupovaly děti s připraveným kulturním programem. Byly zde vystavené obrázky,
vánoční dekorace a výrobky z různých materiálů. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a programu vánoční výstavy.
Jana Tomsová, Základní škola

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“

Plán akcí na leden 2008
4. 1. 2008
10. 1. 2008
17. 1. 2008
22. 1. 2008
29. 1. 2008

Šachy - trénování na krajské kolo (postup)
Příroda kolem nás – malování příprava výtvarné soutěže začátek ve 12.00 hod
Sportovní hry v tělocvičně - sraz ve 14.00 hod v SVČ - DDM
Bingo - společenská hra začátek ve 13.00 I.st. a ve 14.00 II.st. v SVČ – DDM
Turnaj v kulečníku - začátek ve 14.00 hod v SVČ – DDM
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Okresní přebor škol v šachu

Základní škola Kynšperk nad Ohří pořádala šachový turnaj dne 17.12.2007 pro 6. - 9. třídy. Turnaje se
zúčastnilo 7. škol z okresu Sokolov. Hrálo se jednokolově systémem každé družstvo s každým. Tempo hry 2x20
minut. Bodování olympijské (součet všech bodů dosažených v jednotlivých partiích). Bohužel družstvo 8.ZŠ Sokolov nedokončilo turnaj, a proto se jejich dosažené výsledky po dohodě nezapočítaly do konečné tabulky. Družstvo
6.ZŠ Švabinského celkem bez problémů zvítězilo s náskokem tří bodů. Hlavním tahounem byl Míra Bartoš, který
na první šachovnici nedal soupeřům šanci. O druhé postupové místo se bojovalo doslova do poslední partie
a nakonec se radovali domácí z Kynšperka nad Ohří.

Konečná tabulka:

1. 6. ZŠ Švabinského Sokolov
15,0 bodů postup
2. ZŠ Kynšperk
12,0		
postup
3. ZŠ Chodov
11,0
4. 3. ZŠ B.Němcové Sokolov
10,5
5. 1. ZŠ Pionýrů Sokolov
8,0
6. ZŠ Kraslice
3,5
7. 8. ZŠ Křižíkova Sokolov
0,0
neklasifikováno
První dvě družstva postupují do krajského přeboru, který se bude konat dne 11. 1. 2008 na ZŠ v Kynšperku
nad Ohří.

Nejlepší umístění hráčů na jednotlivých šachovnicích:
1. Miroslav Bartoš 5 bodů
6. ZŠ Sokolov
2. Kevin Zváhovec 4
6. ZŠ Sokolov
3. Jakub Šlik
ZŠ Chodov

4		

4. Miroslav Hůzl 5		
ZŠ Kynšperk nad Ohří
pan Arnošt Kaigl, rozhodčí

Školství
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Radostné setkání
O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé
vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo
všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani,
stále můžeme svá přání pošeptat
do zimního vánku a ten je roznese
do všech koutů k našim kamarádům.
Posíláme jedno velké přání… „Přáli
bychom našim kamarádům z Dětského
domova v Horním Slavkově, aby byli
šťastní.“
Naše společné chvíle v předvánočním čase se staly tradicí. Tentokrát přijali pozvání žáci ze Základní
školy v Kynšperku nad Ohří a jeli 10.
prosince na návštěvu do Dětského
domova v Horním Slavkově. Důvodů
bylo mnoho: vidět opět své kamarády,
rozdat jim vánoční dárky, prožít s nimi
co nejsrdečněji společné chvíle…
V připraveném programu vystoupily naše malé mažoretky, kroužek
gymnastiky, orientálního tance a aerobiku. Také si všichni spolu zazpívali
za hudebního doprovodu rodiny
Krapfových. Nejmilejším dárkem pro
všechny děti v Dětském domově byl
finanční obnos v hodnotě 19.200,- Kč,
který předal ředitel Základní školy
v Kynšperku nad Ohří pan Mgr. Jiří
Daneš řediteli Dětského domova
v Horním Slavkově panu Vidoru
Mandelíkovi. Tato částka, která byla
vybrána na akci „Zpívání u vánočního
stromu“ v Kynšperku nad Ohří, bude
použita na letní táborovou činnost
pro děti z Dětského domova. Poděkování patří všem, kteří přispěli, nebo se
podíleli na této sbírce. Také děkujeme
rodičům a dětem za vánoční dárky
pro naše kamarády. Radostné chvíle,
společná diskotéka a nakonec odjezd a slzavé údolí. Loučení se slovy: „Krásné Vánoce a za rok nashledanou u nás v Kynšperku nad Ohří!“

Jana Tomsová, Základní škola Kynšperk nad Ohří

Školství
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Mikuláš

V České republice a na Slovensku je
v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce
představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem je doprovázen anděly
a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5.
na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické
„trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí.
„Mik, mik, Mikuláš, přišel s čertem
na koláč. Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel
za vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit
nebudu.“
Tuto básničku a mnoho písniček zpívali
žáci základní školy dne 5. prosince, kdy je
ve třídě navštívili Mikuláš, anděl a čerti. Ti,
kteří byli napsaní na listině hříchů, slibovali, že už budou hodní, a ti hodní dostali
za písničku od Mikuláše nadílku. Jednoho
zlobivého žáka si čerti odnesli v pytli. Bylo
to jako v pohádce, žáci devátých ročníků
se převlékli do nádherných slušivých kostýmů. Takto přestrojeni společně navštívili
naše nejmenší v mateřské školce U Pivovaru. Děti měly připravený pěkný program, za který dostaly bohatou nadílku.
V odpoledních hodinách mohli Kynšperáci
potkat v ulicích čerta a Mikuláše, kteří za básničku nebo písničku nadělovali dětem sladkosti. Poté byli pozváni
do tělocvičny na „Čertovský rej“.
Jana Tomsová, Základní škola

Školství

Úspěchy mladých výtvarníků

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří se účastnili již třikrát soutěže vyhlašované
karlovarským Krajským úřadem a opět velmi úspěšně.
Jejich práce vyhodnotila odborná porota a ocenění
jim předával náměstek hejtmana karlovarského kraje pan
ing. Behenský.
1. místo - Jakub Hildebrant a Markéta Galeková,
2. místo - Anna Eštoková,
3. místo - Jan Růžička, Miroslav Nejdl a Dominik Bartošek.
Škola získala finanční odměnu na nákup materiálu pro
výtvarníky. Žákům, ale i jejich učitelce paní Věře Medvecké,
která je vyučuje a vede k tomu, aby vnímali krásu kolem sebe,
patří velký dík.
Blahopřejeme!
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Vánoční koncerty
a vernisáž
Celý měsíc prosinec připravovali učitelé
ZUŠ Kynšperk nad Ohří se svými žáky programy několika vánočních vystoupení a výstav.
První koncert byl „Adventní“, obohacený
vánočními perníčky, které pekli naši výtvarníci, další dva koncerty byly „Vánoční“, ve škole
a v evangelickém kostele a poslední pro členy
Svazu invalidů v zimní zahradě MKS.
Výtvarníci uspořádali vánoční výstavu
svých prací spojenou s vernisáží ve výstavní
síni „Panského domu“.
Všechny akce byly velice zdařilé, žáci předvedli velmi dobré výkony a ohlasy posluchačů
nám všem udělaly velkou radost. Mrzí nás ale,
že vernisáž výstavy navštívilo tak málo lidí
a že se na naše výsledky poctivé práce nepřišel
podívat nikdo z představitelů našeho města.
Děkujeme moc všem, kteří nám přišli
na naše koncerty zatleskat.
Zdeňka Karbulová,
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Školství
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Dne 30.11. 2007 proběhl na Střední odborné
škole v Kynšperku nad Ohří „Den otevřených dveří“.
Šikovní truhláři, čalouníci a tesaři zhotovili výrobky
převážně ze dřeva. Návštěvníci si mohly vystavené
výrobky zakoupit. Na chvilku jsme se ocitli v historii
a měli možnost vidět přímo na místě zpracování různých výrobků mistrů tesařů. Ručně vyrobený Betlém
se líbil především nejmenším návštěvníkům. Prodávaly se také různé dárkové balíčky, obrázky, vánoční
dekorace a mnoho jiného. Ve druhé části - v jídelně,
byla připravena od mistrů kuchařů různobarevná
jídla, která připravili studenti z oboru kuchař-číšník.
Opravdu se bylo na co koukat. A nejen na koukání,
zde měli návštěvníci možnost ochutnat z nabídky
jídelního a nápojového lístku a mladí číšníci je s úsměvem obsluhovali. Děkujeme všem, kteří se na této celodenní akci podíleli. Bylo to moc pěkné a budeme se těšit na příští rok.
(Joyce)

Školství
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Vánoční posezení v DM
Dne 17.12. 2007 náš internát opět navštívila
výchovná skupina vychovatelky Kovářové, z DD
Horní Slavkov. Pro děti bylo nachystané občerstvení, které zajistilo Občanské sdružení SOŠ
Kynšperk nad Ohří a naše paní kuchařky upekly
vynikající koláč.
Dětem byly předány dárečky, které jsme získali
nejen od zaměstnanců, ale také od žáků naší školy.
Všem moc děkujeme!
Ale nejen žáci a učitelé se letos zapojili do této
akce.

Sponzorů tohoto vánočního posezení bylo hned několik:

1) od kolektivu zaměstnankyň Obchodního domu v Kynšperku nad Ohří a také od pana Petra Hurdycha děti
obdržely balíčky s překvapením,
2) dále byl předán sponzorský dar, který dětem věnovala paní Boženka Lakomá, majitelka Realitní kanceláře
Cheb. Paní Lakomá přispěla jak finanční částkou ve výši 1.000,- Kč, tak také dárečky v podobě hračekmíčů, autíček aj.,
3) do třetice všeho dobrého – dětem byl předán ještě jeden sponzorský dar, a to dárky od Chebské firmy „D
a K Centrum“, která věnovala také hračky,
4) balíčky ovoce a buráky dětem zaslal pan Musil za firmu HORTIM,
5) a posledním sponzorem byla Pekárna TRITIA z Kynšperka nad Ohří, která dětem nadělila mlsoty.
Všem, kteří jakoukoli formou přispěli na děti z DD Horní Slavkov, ať už hračkou, balíčkem nebo finanční
částkou, moc a moc děkujeme! Vykonali jste všichni dobrý skutek, který zahřál u srdíčka nejenom děti, ale také
nás vychovatelky DM, když jsme dárky předávaly.
Ještě jednou, děkujeme Vám všem!
Za vděčné vychovatelky a zaměstnance DM Iva Jirsová

Baby club přeje všem dětem
do nového roku hodně zdraví,
lásky a radosti

Co nás čeká v novém roce? Po zkušenostech v minulém roce připravíme pro veřejnost jen 4 akce s jarní, letní, podzimní a zimní tématikou. Protože organizace s každou akcí vyžaduje určité úsilí a energii, rozhodla jsem se počet těchto akcí snížit
vzhledem k tomu, že zájem rodičů s malými dětmi nebyl příliš velký, ačkoliv po Kynšperku nad Ohří chodí
mnoho maminek s dětmi, které by si možná rády pohrály s jinými kamarády při společné akci. Zaměříme se
spíše na rozšíření programu pro maminky, které zájem mají a které chtějí svůj čas trávený s dětmi obohatit.
O tom vás budeme ve Zpravodaji informovat. Pokud se k nám chce někdo přidat, stačí zavolat nebo přijít.

Kam? Každé pondělí do haly TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří od 10 do 12 hodin.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat paní Ivě Jirsové, která nám se svými studenty z internátu SOŠ
pomáhala při organizaci akcí pro veřejnost a Městu Kynšperk nad Ohří za finanční příspěvek. Děkuji maminkám, které se akcí a programů účastní pravidelně i těm, které přišly se svými dětmi jen občas.
Kateřina Štochlová

Různé

Mikulášská v DM
pro BABY CLUB
Dne 5.12.2007 se konala Mikulášská
besídka pro nejmenší dětičky a jejich
rodiče, kteří navštěvují Baby Club a pravidelně, ale i nepravidelně navštěvují
akce tímto klubem konané. Musím říct,
že zájem byl veliký, což nás velice překvapilo.
Naši žáci z DM si navlékli masky
a rozdávali dárečky hodným i těm méně
hodným dětem. Padla i nějaká ta slzička,
ale andělíčci vše zachránili!
Pro maminky jsme měli nachystaný teplý punč, vánoční koledy a cukroví, které pekli naši chlapci. Jmenovitě
pak Jakub Tesař – 2. roč. truhlář, Václav
Šavrňák a Jiří Jindra – oba 3. roč. truhlář. Maminkám prý moc chutnalo už jen
proto, že nemusely cukroví péct samy!
Nechybělo ani překvapení v podobě
líčení přítomných maminek našimi
studentkami obor kadeřnice. Myslím,
že Mikulášská nadílka se líbila nejen
dětičkám, ale taky maminkám a chtěla
bych poděkovat všem, kteří se této akce
zúčastnili.
Za vychovatelky DM Kynšperk nad Ohří
Iva Jirsová
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Poděkování

Dne 4.12.2007 proběhla ve Výstavní síni v Panském domě „Vernisáž“ u příležitosti zahájení výstavy
výrobků dětí ze ZUŠ a studentů z Domova mládeže při SOŠ Kynšperk nad Ohří doplněná fotografiemi z akcí
Baby Clubu. Naši žáci své výrobky a práce vytvořili v mimoškolních aktivitách, ve svém volném čase na internátě. Prezentovali se zde nejenom svou prací, ale někteří z nich zde byli zachyceni na fotografiích při akcích
s Baby clubem. Za to jim patří náš dík!
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat zpěváčkům pod vedením paní učitelky Kutišové a flétnovému
nonetu pod vedením paní učitelky Drašarové ze ZUŠ za krásné Vánoční koledy, kterými nás potěšili při této
vernisáži.
Dále naše poděkování patří též zaměstnankyním MěKS v Panském domě, jmenovitě pak paní Pencové
a paní Hendrychové za to, že jsme s jejich pomocí výstavu mohli připravit. Bohužel, vernisáže se ze zástupců
SOŠ a SŠŽ zúčastnila pouze jediná osoba i přesto, že jsme tuto akci na obou školách propagovali. Byla to paní
učitelka Vidláková (viz foto). Chtěli bychom jí taktéž poděkovat!
Doufáme, že na výstavu se ostatní šli podívat alespoň individuálně a vyzkoušeli si malý testík, který byl
v rámci výstavy přichystán pro všechny návštěvníky. Výstava trvala od 3.12. do 15.12.2007.
Žáci a vychovatelky DM 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

Sport
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Byl minulý rok pro sportovce úspěšný?
Vstupujeme do nového roku a tak se snad hodí začít přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví a mnoha
úspěchů. Ať je ten nový rok lepší, anebo alespoň není horší než ten uplynulý. Věřím, že malé ohlédnutí
do toho minulého roku jistě nebude na škodu.
Přiznejme si, že v současné době sportovci našeho města zůstávají daleko za úspěchy let minulých, ani
členská základna srovnání nesnese. Byla období, kdy kynšperský fotbal byl v kraji pojmem. Sezóna, kdy naši
fotbalisté hráli třetí nejvyšší soutěž, je dávnou historií. Dnes se krčí na spodních příčkách 1 B třídy… Volejbalový oddíl s obrovskou tradicí, který dokázal například uspořádat mistrovství republiky juniorů, nemá
dnes ani družstvo mužů, dva celky žen hrají nejnižší soutěž! Tenisté, kteří se vyžívají v nejpěknějším areálu,
nehrají soutěže registrovaných vůbec, tedy na jakési rekreační úrovni… Je však nutné dodat, že o svá zařízení
příkladně pečují, jejich členové jsou nejaktivnějšími členy Tělovýchovné jednoty. Nejlepších výsledků stále
dosahují stolní tenisté, i když na doby, kdy do Kynšperka jezdila přední Česká družstva, se může s nostalgií
vzpomínat. Šachisté v poslední době přidali na výkonnosti a postoupili do krajského přeboru, což bylo
zřejmě největším úspěchem minulé sezony. Ani v soutěžích jednotlivců se naši sportovci příliš neprosazovali
a největším úspěchem je snad titul krajského přeborníka v dorostenecké kategorii. Pokud jde o sportovní
výsledky, tedy bilance ne příliš uspokojivá.
Mým úmyslem tentokrát není analyzovat sportovní úspěchy či neúspěchy. Rád bych připomenul, kolik
úsilí a námahy vynaložilo pár jedinců na zvelebení, vylepšení sportovního zařízení naší TJ. Určitě veřejnosti neuniklo, že se konečně podařilo fotbalistům splnit přání a předat do užívání nové sociální zařízení
s kabinami. Nedůstojné zařízení sloužilo půl století… Výbor TJ v různém složení o to usiloval dlouhá léta
pod vedením několika předsedů. Podařilo se to až nyní. Už čtvrt století slouží sportovcům v našem městě
sportovní hala, ale až letos se podařilo sehnat prostředky na novou střechu, do které už zatékalo. Také tenisté
se mohou radovat z nové střechy na svém areálu. Po náročné rekonstrukci nevyhovujícího topného systému
sportovní haly v minulých létech se podařilo letos nahradit stará osvětlovací tělesa novými moderními.

Tady stály nedůstojné kabiny

Sport
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Nejen, že lépe svítí, ušetří navíc dvě třetiny energie. Řekl bych, že tohle byly letos největší úspěchy naší
organizace.
Málokdo se však zamyslí nad tím, kolik desítek hodin volného času bylo obětováno různým jednáním.
Jak složitě se získávají prostředky na takovéto akce. Člověk nemusí být žádným matematikem, aby si představil, že se jedná o milionové částky, a že není možné pokrýt režii sportovních zařízení i samotnou sportovní
činnost pouze z členských příspěvků členů sportovní organizace.
Největší zásluhu na uskutečnění těchto akcí má předseda TJ pan Štrunc a pan Rohlík. Ostatní členové
Výboru organizace se do této snahy nezapojili. Těžko si je možné představit dotažení tohoto snažení bez
obětavé pomoci pánů inženýrů Neuberga a Jaroše. Škoda, že nechtějí pomáhat řídit organizaci ve výkonném
výboru.
Uskutečnit tyto akce i samotnou činnost sportovní organizace si není dnes možné představit bez pomoci
nejvýznamnějšího sponzora Městského úřadu. Díky dobré spolupráci mezi radnicí a TJ se v poslední době
daří řešit řadu složitých problémů. Dalším důkazem, toho, že vedení města na své mladé občany myslí je
budování nového sportovního komplexu. Při nahlédnutí do projektů, či pohledu na rýsující se sportoviště
je mi líto, že už patřím do jiné generace. Jsem řadovým členem TJ, nejsem ani mluvčím organizace, ani jsem
nebyl nikým pověřen napsat tento článek. Jen se pozorně dívám a vím, o čem píši. Není mi lhostejné, když
užitečná práce není oceněna, stejně jako lidé, kteří se o ni zaslouží.
Oldřich Volf

Stolní tenisté
mohou být s první polovinou sezóny spokojeni
Po rozpačitém vstupu do mistrovských soutěží došlo postupně k výraznému obratu k lepšímu. V minulých létech byla největší chloubou oddílu mládež. V nové sezoně úvod nevypadal příliš optimisticky.
Výsledky zdaleka nebyly uspokojivé. Nejmenší členové oddílu zdaleka nevěnovali přípravě tolik úsilí jako
minulá léta. Příčin je jistě více. Jednou z nich je přechod hráčů do vyšší kategorie, někteří jedinci se rozhodli
pro jiný druh zábavy a zanechali sportovní činnosti. Svůj podíl má také probíhající puberta i nezájem starších spoluhráčů. Také připravit na soutěže nové adepty trvá nějaký čas.
Naštěstí se ukázalo, že nejde o žádnou krizi a výsledky se postupně dostavily. Dorostenec Vojta Galek
obhájil titul okresního přeborníka ve dvouhře i se spoluhráčem Rohlíkem prvenství ve čtyřhře. Také Rohlík
v kategorii starších žáků titul obhájil i ve čtyřhře s Krbem. Pouze mladší žáci zůstali zatím za očekáváním.
První krajský bodovací turnaj vyhrál Rohlík. Největší radost zatím trenérovi udělalo družstvo starších žáků,
kteří druhou prosincovou neděli v Aši získali titul mistrů kraje. Dokázali konečně po několika létech udělat
rozhodující krůček a přehrát všech sedm soupeřů. Vítězstvím v dramatickém finále s domácí Jiskrou si
zajistili účast na mistrovství České republiky. Na tomto úspěchu se podíleli Krb, Rohlík, Lapčák a Košata.
Neuvěřitelná proměna se odehrála u celku dospělých, zejména A a B celků. Nepamatuji se, že by se
dobrovolně v posledních létech věnovali s takovou vervou letní přípravě. Tentokrát by si mladí spoluhráči
měli z dospělých vzít příklad.
Výborné výsledky tedy nejsou žádnou náhodou. Nemoc tří klíčových hráčů v úvodu soutěže připravila A i B celek o body. Cílem prvního družstva bylo umístění ve středu tabulky, Béčko má v plánu
skončit do pátého místa, čímž si zajistí pro příští rok účast v nově vzniklém krajském přeboru I. třídy.
Zatím se to daří a divizní celek se dokonce protlačil až na druhou příčku. Největší optimisté už pošilhávají
po třetí lize… Další dva celky figurují ve středu tabulky okresního přeboru, což u družstva složeného
z žáků a dorostenců je nadějné.
Třešničkou na závěr roku je zisk mistrovského titulu na přeborech dospělých. Veterán Luděk Medvecký
si tuto radost dopřál po neuvěřitelných třiceti sedmi létech… To bylo období největších úspěchů, kdy se
v našem městě hrála druhá nejvyšší soutěž v Československu.
Oldřich Volf

Různé
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Harry Potter
v Kynšperku nad Ohří
7. díl HARRYHO POTTERA RELIKVIE SMRTI
se bude prodávat 31. ledna 2008 v 19,00 hodin
v knihkupectví ALFIK u Fiedlerů
za záhadných a tajemných okolností.
Pro statečné a odvážné malé i velké čtenáře
bude připraven malý dárek k tomu.
✂

Církev
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Carpe diem!
Miluji svoji práci. Dostalo se mi toho úžasného daru mít skvělé zaměstnání a ještě
s bezva partou lidí. Ale jak už to bývá, i to nejkrásnější vrhá stín. V mém případě je tím
stínem fakt, že jde pouze o práci dočasnou. Vím, že toto úžasné období brzy skončí. Takže
- Carpe diem! využij dne! Proto užívám. A to nejen každičkou minutu práce. Užívám si
i mých milých kolegů, využívám času, kdy mohu být s nimi. Pak přijde něco jiného. Už teď
se smím těšit. Vím, kdo bude mou kolegyní, kdo šéfem. A strach z neznámého? Obavy, jestli
své úkoly zvládnu, co rodina, směny, víkendy…? Nemám. Ačkoli je potřeba zodpovědět
a vyřešit nějaké otázky, smím do budoucnosti hledět s důvěrou.
Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých
rukou.“ Žalm 31,15-16
Je veliká výsada těch, kdo přijali oběť Ježíše Krista, že se nemusí bát budoucnosti. Přes
všechny trable, překážky, nemoci, ztráty, zklamání, starosti s dětmi… mají východisko
a pevný bod. Přijde něco jiného. Ano, život je o tom. Máloco v životě je pevné a stabilní.
Práce to není, zdraví také ne. A už vůbec ne hmotné statky. K čemu upínáte svůj zrak, kde
je váš pevný bod?
Mnoho lidí prožije spoustu let, ale v těch letech je velmi málo života. Kazatel Spurgeon
kdysi při jednom rozhovoru s jistým mladíkem řekl, že mít něco ze života je pro něj velmi
málo, že chce mít přímo život – a ten je v Ježíši.
Na kalendáři se opět o rok změnil letopočet. Co přijde? Přejeme si jen to dobré - štěstí,
zdraví, finanční zabezpečení, pohodu a klid, žádný stres… Ale moc dobře víme, že tak to
nefunguje. Tento svět takový není. Letos zase přijdou starosti, nemoci, těžkosti… ale také je
stále čas milosti. Čas, kdy ještě působí láska Boží mezi lidmi, je čas říkat si hezké věci, je čas
smát se, v lásce odpouštět, zpívat, chválit, povzbuzovat, pomáhat, držet se za ruce, objímat
se, laskavě mluvit, potěšovat se, působit pokoj…
Přijde něco jiného…
Carpe diem.
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová

✂

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

•

poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Sport
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Halové závody v Kožlanech
Dne 8.12. 2007 proběhly halové závody v Kožlanech. ZŠ Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Nikola Nejedlá, Jakub Jeřábek, Michal Kratochvíl a Vladimír Jurygáček. Konkurence
byla opět velmi silná, ale obstáli jsme. Naši závodníci zvyšují svoji výkonnost každým závodem, ale na
žádné prvenství nedosáhli.
Celkově se přihlásilo 44 dětí.
Nikola Nejedlá obsadila 4. místo
v kategorii dorostu. V kategorii starších žáků se Vladimír Jurygáček umístil čtvrtý, Jakub Jeřábek pátý a Michal
Kratochvíl devátý z osmnácti. Naše
družstvo svými výsledky obsadilo
čtvrté místo z jedenácti přihlášených.
Získalo za to diplom, který bude opět
uložen v síni tradic ZŠ Kynšperk nad
Ohří. O to větší byla radost ze získaných hodnotných věcných cen. Děti
byly rády, že si mohly porovnat své síly
s dětmi z jiných organizací.
Petrův zdar!
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Sport
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Kynšperský pohár
Zpráva z 25.11.2007

Víkendové gólové hody.
V pátečním utkání si Frenzelit lehce poradil s Kynšperkem nad Ohří 10:1, po třetinách 4:0, 1:1 a 5:0.
Hrálo se velmi slušně, vyloučení 2:2.
Branky: Šaufl 4, Liebl ml. 3, Höfler 2, Liebl st. - Řezníček.
Nejlepšími hráči utkání byli:
Zuber, Šoufl - Mrva st., Řezníček.
Konečný stav sobotního utkání Nebanice – Libavské
Údolí: 4:8 (2:2, 1:2, 1:4).
Vyloučení 3:2, využití 0:1.
Branky: Hanek 4, Trepák P. 2, Hradský, Dofek ml. Matoušek, Růžička ml., Schimmer, Štol.
Nejlepšími hráči utkání byli:
Růžička st., Štol - Dofek st., Hanek.

Zpráva z 2.12.2007

Gólové hody doprovázely další víkendová utkání
Kynšperského poháru.
V pátek překvapivě domácí prohrálo Libavské Údolí
s Frenzelitem 1:7, po třetinách 1:2, 0:2 a 0:3.
Góly: Trepák L..- Šaufl 3, Liebl st., Diosegi, Vyskočil,
Höfler.
Nejlepší hráči: Hanek, Trepák L. - Diosegi, Šaufl.
V sobotu prohrál Kynšperk nad Ohří z Březovou
vysoko 2:10, po třetinách 0:1, 0:4 a 2:5.
Vyloučení 4:3, využití 0:1.
Branky: Cízler, Kubát – Váňa 3, Peschl 2,
Večeřa 2, Čučman, Kolář, Krása, Pech P.
Nejlepší hráči:
Ondráček, Cízler – Večeřa, Čučman.

Zpráva z 9.12.2007

Ve čtvrtek bylo odehráno odložené utkání Kynšperk
nad Ohří – Nebanice. Kynšperk nad Ohří je stále bez
bodu. Prohrál 4:7 po třetinách 2:3, 2:2 a 0:2.
Vyloučení 5:4, využití 2:3
Nejlepší hráči:
Ondráček, Císler – Trkovský, Růžička ml.

V pátek zvítězil lídr poháru Březová nad Libavským
Údolím 4:0. Na hřišti čaroval březovský brankář
Oncirk, díky kterému se hrálo s nulou.
Branky vítězů Krytinář 2, Brda a Válka.
Vyloučení 3:1 bez využití.
Nejlepší hráči:
Růžička st., Zuman – Kejšar, Vyskočil.

V tabulce si Březová upevnila vedení.

Březová
Frenzelit
Nebanice
Libavské Údolí
Kynšperk nad Ohří

8
8
9
9
8

7
5
5
4
0

0
0
0
0
0

1
3
4
5
8

54
50
45
37
13

:
:
:
:
:

24
29
49
41
56

14
10
10
8
0

V tabulce střelců zůstává na čele Šaufl. Svůj náskok
zvýšil již na 7 branek. Průměr na utkání má 1,9
branky.
15 - Šaufl (Frenzelit), 8 - Krytinář (Březová), Hanek
(Libavské Údolí), 7 - Peschl, Váňa (Březová), Bobčík
(Libavské Údolí), 6 - Večeřa (Březová), Diosegi, Höfler
(Frenzelit), Růžička T., Tomaško (Nebanice)
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo

(jč)

Ohlasy
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Kynšperské glosování II

Tak té demokracii začínám přicházet na chuť! Napíšu článek, který nemusí být někomu příjemný a ten
vyjde! Horší to je s tím, že Ti, kterých se týká, si z toho stejně houby dělají a z jejich mlčení odvozuji, že si asi
myslí něco nehezkého! Přeci jen podnětná a plodná diskuse je zajímavá, zbytek je škvár a odrhovačka, která
nestojí ani za reakci či odpověď.
A už je to tady! Třešňovka je už asi prodaná. Doufejme, že Báňská stavební společnost bude myslet nejen
na sebe, ale i na občany Kynšperka nad Ohří. Stejně tak i dr. Galek, který je pověřen jednáním s kupujícím. U něj
je však přeci záruka vytáhnout cenu co nejvýše, protože je spořivý a nedal by na město dopustit. No jo, ale Technické služby svým hlasováním jen tak od boku střelil jako jeden z deseti Správě majetku? Takže ono to zase asi
není až tak s tou spořivostí „košér“. I Švejk by asi věděl, která bije. Inu disciplína musí bejt, vy klucí pitomí!
Nicméně chci věřit tomu, že výše uvedený prodej Třešňovky bude vyřešen ku spokojenosti všech. Tou
spokojeností mám na mysli např. vznik nového a dostupného bydlení pro mladé, kterého je u nás tak málo.
V neposlední řadě doufám, že se nový majitel zajímavých pozemků postará i o jistou formu „veřejné kultury“,
která poněkud unikla při opravě komunikace Tyršovy ulice. Musíme věřit, že zde „zaparkované“ kontejnery
na tříděný odpad nenaberou směr „dolů cestou necestou“, když už mají tak pěkné odstavné plochy, že se chodník „nahoru i dolů cestou necestou“ stane zase chodníkem k chůzi, že případná návštěva u obyvatel Třešňovky,
potažmo již zmíněné Tyršovy ulice, teď i v budoucnu bude mít kde zaparkovat. A když už jsem se zmínil
o bytech pro mladé. Chviličku jsem zvažoval podnikatelský záměr na koupení bývalé Zvláštní školy a její úpravu
na byty. Řekl jsem si však, že město určitě ví, co dělá a že s prodejem bude spojený nějaký oříšek. Taky že je!
Město totiž žádné byty nepotřebuje, potřebují je Ti mladí a v tom to bude. A když na to nemá město, kde bych
na to teprve vzal já, že ano.
Zatím glosuji sám, ale věřím, že je u nás řada spoluobčanů, kterým přestanou být některé „logické“ kroky
volených zástupců cizí a připojí se. Že se začnou ptát proč, že začnou navrhovat řešení apod. Jsou snad
všichni, kterých se zdražování tepla v kotelnách Správy majetku, spokojeni? Spoustu peněz stála rekonstrukce
katolického kostela a okolí, ale fara zůstává nedotčená, jako pěst na oko (bez rozdílu, čí je majetkem). Čím to,
že se rozpočet města snížil o nějakých 20-30 miliónů? Nebudou náhodou někde chybět? A ještě řada a řada
dalších postřehů a otázek se nabízí. Umělý „problém“ Technických služeb je už ke spokojenosti hlasujících
„pro“ vyřešen, ale mnoho jiných je jich ještě před námi. Pojďme do toho společně!
Čtenář, dopisovatel a spoluobčan, Mgr. Jiří Hrubý

Divadlo
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O snu, království a fantazii

Mikulášskou pohádku v předvánočním čase nám nadělili kynšpersští ochotníci. Pohádku o králi, královně,
princi, princezně a ostatních pohádkových postavičkách zahráli mladí herci pod vedením paní Věrky Medvecké. Všem moc děkujeme za příjemné odpoledne.
V hereckém obsazení:
Král - Petr Jungwirth
Královna - Kristýna Horváthová
Princezna - Sandra Šultysová
Princ - Marek Hurdich
Šašek - Kateřina Veselá
Mufaldi - Jana Gubišová
Majdalenka - Veronika Štochlová
Zashadra - Linda Jánská
Závojnatka - Markéta Lisá
Hlásek - Michaela Lisá
Anabel - Anička Eštoková
Nenabel - Patricie Vojtová
Lenoušek - Karolína Veselá
Dzin - Sára Škvareninová
Kanička - Barbara Škvareninová
Jašetka (Zaťko) - Markéta Bočanová
Scénář a režie - Věra Medvecká
Opona - Soňa Škvareninová
Nápověda - Jaroslava Semerádová
(Joyce)

Poděkování

Srdečně děkujeme panu Mgr. Jiřímu Danešovi a kolektivu pracovníků Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov za otevření kurzu pro získání základního vzdělání a za vstřícný
a milý přístup k nám studentům. 		
Günter Zaschke a kolektiv

Inzerát
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Haničko a Kájo,
miluji vás,
vraťte se.
Aleš

Policie / Hasiči
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Policie
Obvodní oddělení Policie v Kynšperku nad Ohří
prošetřovalo od 17. listopadu do 28. prosince 2007 18
trestných činů:
• 5 případů maření výkonu úředního rozhodnutí
užíváním mobilního telefonu ve věznici
• 1 případ vloupání do skříně ve věznici
• 1 případ vydírání mezi nezletilými
• 2 případy řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu

dále šetří případy:

• vloupání do sklepa, kde pachatel odcizil sadu skleniček
• pokusu o vloupání do manipulačního skladu u
nádraží v Kynšperku nad Ohří
• krádeže kompresoru na stavbě Penny Marketu
• vloupání do rodinného domu v obci Chlum
sv.Máří, kde bylo odcizeno mimo jiné vrtačka
zn. BOSCH, kuchyňský robot KRUPS, televize
SANYO, DVD přehrávač SANYO
• vloupání do nákladního auta na parkovišti na
Kamenném Dvoře u restaurace, kde byl odcizen
mobilní telefon NOKIA a navigace
• krádeže radiátorů z objektu firmy JaJ (bývalý pivovar)

• vloupání a krádeže nerezového materiálu ve
sběrně druhotných surovin v kovošrotu Kynšperk
nad Ohří
• krádeže mobilního telefonu NOKIA E 65
v Zámecké restauraci v Kaceřově.

Upozornění

Řidiči, nenechávejte věci v zaparkovaných autech,
odnímatelné panely autorádií též neponechávejte ve
vozidlech.

Žádost

Žádáme občany, aby dodržovali dopravní značení, neparkovali v místech, kde je zákaz, tak aby
mohla být zajištěna průjezdnost a úklid komunikací
od sněhu.

Sváteční oznámení

Vánoční svátky proběhly v klidu a pohodě,
v celém období svátků nebyl spáchán žádný trestný
čin ani přestupek.
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 2.10. do 6.12.2007

6.12.
28.11.
		
		
22.11.
11.11.
		
6.11.
		
4.11.
31.10.
28.10.
15.10.
		
11.10.
		
4.10.
2.10.

Hasiči zkoušejí novou cisternu.
Modernizujeme vozový park – Hasiči očekávají novou cisternu
Technická pomoc – Jednotka provedla otevření bytu, kde se
nacházela zraněná osoba.
Technická pomoc – Hasiči pomáhali s vyproštěním koně z bláta.
Technická pomoc – Jednotka provedla odstranění stromu
z vozovky.
Technická pomoc – Jednotka provedla otevření bytu, v němž se
nacházela mrtvá osoba.
Planý poplach – Jednotka vyjela na požár zahradní chatky. Jednalo se o planý poplach.
Technická pomoc – Jednotka provedla otevření bytu, v němž se nacházela mrtvá osoba.
Požár – Jednotka vyjela na požár, jenž byl uhašen před příjezdem jednotky.
Technická pomoc – jednotka asistovala u dopravní nehody jednoho vozidla.
Technická pomoc – jednotka provedla očištění vozovky po dopravní nehodě.
Požár – zásah SDH „100“ – jednotka likvidovala požár elektrocentrály v Kolové.
Jedná se o stý letošní zásah SDH Kynšperk nad Ohří.
Požár – jednotka likvidovala požár odpadu v opuštěném domě.
Požár – jednotka likvidovala požár osobního vozidla u Odravy.
Jaromír Zeman
zástupce velitele jednotky SDH

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
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 knižních novinek PRO DĚTI
Pro nejmenší čtenáře: MIKULÁŠ MÍŠA – první čtení. Pohádky.
Alena Peisertová je autorkou pohádkových příběhů s medvědími hrdiny. Knížka se jmenuje BRUMLOVY VESELÉ PŘÍHODY.
Ze série dobrodružných knih o dětských partách vychází
SPRÁVNÁ PARTA A KOUZELNÝ  MÍČ. Knihu napsal Daniel
Kühnl.
Německý spisovatel Thomas Brezina se už mnohokrát představil
dobrodružnými fantastickými příběhy, které doplňují čtenářské
hry. Toto přináší i ÚNOS DRAČÍHO RYTÍŘE.
Eduard Štorch napsal knihu MEČ PROTI MEČI. Je to příběh
z doby zakládání českého státu.
Thomas Brezina píše též příběhy pro dívky. Ten nejnovější se
jmenuje SÉGRA, CO ŠÍLÍŠ!
Čtenářky nekonečného příběhu – Dívky v sedlech - se mohou
těšit na už 25. díl tohoto seriálu. Kniha vyšla pod názvem
VELKÝ ZÁVOD.
Novým románem se představuje Lenka Lanczová. Dívky se
mohou těšit na LETNÍ NĚŽNOSTI.
Milé vyprávění s poučením přináší kniha Jitky Mádrové – ZE
ŽIVOTA KONÍČKŮ.
Edice Děsivá literatura se tentokrát představuje brožurou – KLASICKÉ   PŘÍBĚHY. Že nejde o skutečnou „klasiku“
potvrzuje podnázev knihy: O ČEM SE VÁM UČITELÉ NEODVAŽUJÍ ŘÍCT.
Kniha DINOSAUŘI zase rozšíří znalosti o životě těchto prehistorických tvorů.
Simon Mugford vám poradí první kroky v ZÁKLADECH
BOJOVÝCH UMĚNÍ.
Kniha MODELUJEME POSTAVIČKY Z PLASTELÍNY A
MODURITU od M.Carlson   vám poradí jak si zkrátit dlouhé
zimní večery.
PRO DOSPĚLÉ
Potěšíme milovnice knih Vlasty Pittnerové. V policích najdete
3 její nové knihy. Povídky z českých vesnic v dávných dobách
se jmenují: Z NAŠICH DĚDIN A MĚSTEČEK, LAKOMCI A
SOBCI, NA BÍDĚ A STATKU.
Válečné romány :
John Kerrigan je autorem knihy PŘEKVAPIVÝ ÚTOK. Leo
Kessler napsal dílo z názvem OPERACE  IRÁK. Obě knihy se
zabývají osudy lidí v době 2. světové války.
Napínavé romány – thrillery:
Ken Mac Clure je představitelem skotské literatury. Ve své knize
OBĚTNÍ BERÁNEK se zabývá únosy lidí, výkupným a zneužití
lékařského povolání… Kay Hooper Vám připravila chvilky příjemného bání se. Své nejnovější dílo nazvala příznačně DOTEK

STRACHU. Též Sandra Brown vystavuje své ženské hrdinky zločinům, nutí je k pátrání a spolu s nimi touží po spravedlnosti. To
vše v knize EXKLUZÍVNĚ.
Detektivky:
Agatha Christie – KOČKA MEZI HOLUBY; James Hadley
Chase – TO NENÍ MOJE VĚC; Patricia Cornwell – PREDÁTOR;
Rudolf Čechura – JAKO ZVÍŘE; Jana Moravcová – VRAŽDA
V LÁZNÍCH LUHAČOVICÍCH
Fantastická a vědeckofantastická literatura :
Autorem výboru povídek společenské sci-fi KOČIČÍ PYŽAMO
je Ray Bradbury.
Wolfrang Hohlbein knihou NAD PROPASTÍ navazuje na přehlídku fantastických hororů se společným názvem KRONIKA
NESMRTELNÝCH.
Milostné romány, partnerské vztahy:
Miloň Čepelka – POKLESKY ROZVERNÉ SNOUBENKY
(humor); Sharon Drake – SLADKÁ JAKO HŘÍCH (Skotsko)
Markéta Sýkorová – PŘES NEBESKÉ LÁVKY (řešení manželských problémů); Beatrice Small – NENADÁLÉ RADOSTI;
Danielle Steel – DŮM; Barbara Cartland – NAVĚKY; Georgette
Heyer – SOPHIE (historická romance s dívkou z anglické šlechtické rodiny)
Historické romány :
Lucie Lukačovičová – VLÁDCI ČASU (Japonsko ve 12.století)
Francois Cérésa – HRDÁ  ELEONORA (Francie)
Philippa Gregory – KRÁLOVSKÝ SLIB( intriky na španělském
královském dvoře)
Shana Abé – PŘÍSLIB  DEŠTĚ (napětí, láska i krutost)
Elizabeth Peters –KLETBA ZLATÉHO PTÁČKA (dobrodružný
příběh ze starověkého Egypta)
Čtenáři poutavé historické série PROKLETÍ KRÁLOVÉ autora
Maurice Druon uvítají 5. a 6.díl. Hledejte je pod názvy FRANCOUZSKÁ VLČICE a LILIE A LEV.
Už ve 4.vydání vycházejí ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU Michala
Viewegha. Humorný příběh s trochou hořkosti znáte z filmového zpracování. Věřte – kniha je mnohem lepší.
Knihy v nichž najdete lásku, intriky, vypracovanou psychologii
postav, hluboký vztah k rodině: Oblíbená spisovatelka Cynthia
Victor je autorkou zajímavého románu MY TŘI. Kniha je příběhem 3 žen z různého prostředí, které prožijí společně šokující zážitek. Ten z nich učiní přítelkyně. Mnozí uvítají novinku
Jackie Collins NEBEZPEČNÁ ŽENA. PAPRSKY ŠTĚSTÍ Dorothy Garlock jsou knihou především pro ženské čtenářky.
Trilogie Nory Roberts, v níž se projevuje zájem autorky o
tajemno a věštby – to na základě prostředí v němž hlavní
hrdinka knih žije – se uzavírá dílem: SÍLA OHNĚ (1.díl – Tanec
větru, 2.díl – Zakletá země).
Z naučné literatury pro dospělé vybírám:
D. Laňka – ZDENĚK ŠTĚPÁNEK; Lotte Ingrisch – HOVORY
S DUCHY; Alena Vondrušková – KVĚTINY Z PAPÍRU, TEXTILU, KERAMIKY, ŠUSTÍ A DŘEVA
Z regionální literatury: Jan Rund – PROMĚNY MĚSTA SOKOLOV
Přijďte si vybrat! Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
LEDEN 2008
čtvrtek 3.1. – 26.1. ........... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 3.1. od 17.00 hod.

SYNDROM DOBY

- fotovýstava  obč. sdružení ATELIÉR GALERIE 4.
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,Kč, ostatní 10,- Kč
sobota 12.1. od 20.00 hod. ......... v zimní zahradě kina,
připravujeme ve spolupráci se ZUŠ

8. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

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

ZABILI NÁM FERDINANDA

- divadelní představení pro II. stupeň ZŠ
- vstupné 25,- Kč
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2008..................................
sobota 2.2. – 1.3............... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v sobotu 2.2. od 16.00 hod.
Jarmila Hasová a Jaroslav Fiřt:

PORTRÉT A AKT:
- fotovýstava

středa 20.2. od 19.30 hod. . .................................. v kině

NEZMAŘI

- folkový koncert
čtvrtek 21.2. od 10.00 hod. .................................. v kině

NEZMAŘI

- koncert pro I. stupeň ZŠ

- oblíbený recesistický ples, tentokrát na téma ČARODĚJNICE
- k tanci hraje oblíbený STO (Sokolovský taneční
orchestr)
- tombola
- vstupné 100,- Kč
čtvrtek 17.1. od 19.00 hod. .................................. v kině
Antonín Procházka:

PŘES PŘÍSNÝ
SNĚHU

ZÁKAZ

DOTÝKÁ

SE

- komedie o dvou dějstvích v nastudování divadelního souboru z Františkových Lázní. Hrají: Radek
Šmíd, Denisa Goldová, Petr Boor, Hana Franková,
Šárka Krausová, Miroslav Lupták, Jaroslav Kratochvíl,
Věra Chmelařová a Zuzana Ronerová.
- vstupné 50,- Kč
středa 30.1. od 10.00 hod.................................................

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
- divadelní představení pro I. stupeň ZŠ
- vstupné 25,- Kč

Nový katalog CK F&K.....................................................
k dispozici v infocentru v Panském domě
Slevy: V letošním roce nabízíme slevy jak pro děti (i
2 děti zdarma), tak pro seniory nebo novomanžele
a samozřejmě věrnostní slevy pro stálé zákazníky.
V prosinci sleva 6% za včasný nákup, v lednu 3% a
v únoru a březnu 2%.
Na ostrově Korfu je v nabídce v letošním roce také
velké a živé letovisko Dassia, dále jsme u všech zemí
rozšířili nabídku ubytování.
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD
V PŮJČOVNĚ MKS.........................................................
SÍLA DOPADU - DVD
GUY X - DVD
DRÁKULOVINY – DVD
STÍNY Z LESA – DVD
NAPIŠ SI SVOU SMRT – DVD
JAKO DÝM – DVD
MÝTUS – DVD
VZPOURA – DVD
KALHOTY V POZORU – DVD
RE – CYCLE - DVD

Kino
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PROGRAM KINA
LEDEN 2008

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...  USA/GB/Fr, MP, vstupné 49,- Kč,
délka 110 min.
úterý 8.1. . .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI*

Válka v Afghánistánu z pohledu tří naprosto odlišných lidí. Americký senátor obhajuje svoje stanoviska
před novináři, profesor politologie upozorňuje na
hrůzy války, novinářka se dotýká jejich osudů... Hrají:
Robert Redford, Meryl Streepová, Tom Cruise. USA,
MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 92 min.
pátek 11.1. . ................................................ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

SUPERBAD*

Superbad je varujícím příběhem dvou dospívajících
chlapců, které čeká maturita. Jsou na sobě obrovským
způsobem závislí, ale teď by měl každý z nich jít na
jinou vysokou školu a čeká je odloučení. Evan je milý,
chytrý a stydlivý. Seth je drzý, náladový a posedlý
děvčaty. Ve filmu sledujeme jejich zoufalé pokusy
zapůsobit během jedné bláznivé noci na osoby, po
kterých touží....USA, MN 15, vstupné 22,- Kč, délka
114 min.
úterý 15.1................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

VÁŠEŇ A CIT*

Roku 1795 byl pro mladou anglickou dámu hlavním
životním cílem sňatek s bohatým mužem. Jane Austen
však věří na lásku. Ve svých 20-ti letech se konečně
setkává s temperamentním mladým Irem Tomem.
Jeho intelekt a opovážlivost ji naprosto uchvátí a Jane
brzy nemyslí na nic jiného, než na Toma. Může si ale
dovolit odmítnout nabídku k sňatku s vnukem Lady
Gresham, vzepřít se autoritě svých rodičů a uprchnout před sociálními konvencemi? GB/USA, MP 12,
vstupné 49,- Kč, délka 120 min.
pátek 18.1. . ...............................................ve 20.00 hod..

RESIDENT EVIL: ZÁNIK*

Pokusný T-virus společnosti Umbrella byl vypuštěn
do světa a proměnil jeho obyvatelstvo v hordu potá-

cejících se zombií. Protože ve městech není bezpečno,
dávají Carlos Oliviera a L. J. dohromady skupinku
přeživších a vydávají se hledat další svého druhu –
nenakažené. GB, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka 90
min.
úterý 22.1. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

POSLEDNÍ PLAVKY

úterý 29.1. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SEJMI JE VŠECHNY

Záhadný pan Smith pomůže ženě porodit dítě během
divoké přestřelky. Když zjistí, že cílem zabijáků, které
vede Hertz, je právě novorozenec, snaží se jej i jeho
matku ochránit…   USA, MP 12, vstupné 70,- Kč,
délka 86 min.
pátek 1.2. . ..................................................ve 20.00 hod.

BEOWULF

V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník
jménem Beowulf, který zabil svého démonického
soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se
stává legenda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která
překoná všechny vaše představy...

Jarda Kuchař si v létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním ‚bufetu‘ u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením
monstrsumce Lojzy... Hrají: Petr Čtvrtníček, Rudolf
Hrušínský, Jiří Lábus a další. ČR, MP 12, vstupné
70,- Kč, délka 90 min.
pátek 25.1. . ................................................ve 20.00 hod.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK*

Postavila se nejmocnější armádě světa. Nechala
popravit příbuznou. Svou lásku obětovala kvůli
vyšším zájmům. Cate Blanchettová ve volném pokračování Královny Alžběty. GB, MP 12, vstupné 49,Kč, délka 114 min.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR..........................................
CHYŤTE DOKTORA
SÍLA SRDCE
CRASH ROAD
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baran, Bc. Roman Říka, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Lednové číslo vychází 3.1. 2008
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 28. 11. 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 361

č. 371

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

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

2. u k l á d á

vyřadit majetek z majetku Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, evidenční majetek ve výši 9.081,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
snížení ceny knižního fondu z částky 141.556,- Kč na částku
43.598,- Kč Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří.

č. 362

1. s c h v a l u j e

financování investiční akce „Zateplení obvodových stěn
a střechy objektu mateřské školy v Zahradní ulici č.p. 385,
Kynšperk nad Ohří“ a „Zateplení obvodových stěn a střechy
objektu mateřské školy ve Školní ulici čp.525, Kynšperk nad
Ohří“ z provozního příspěvku města.

č. 364

1. s c h v a l u j e

a) vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu
roku 2007 Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru
367, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) rozpočtové opatření č.8/2007/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu
roku 2007 v kapitole 719 – vnitřní správa – sbor dobrovolných hasičů a správa a v kapitole 740 – výstavba, které
tvoří přílohu tohoto usnesení.

č. 366

1. u k l á d á

jednatelce Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
zpracovat přehled o čerpání účelové dotace poskytnuté
v roce 2007 ve výši 2.000 tis.Kč na opravy bytového fondu
k 30.11.2007 a předpoklad čerpání do 31.12.2007. Termín
předložení přehledu do 5.12.2007 a

2. b e r e n a v ě d o m í

přepracovanou tabulku o stavu pohledávek a závazků Správy
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o ke dni 30.9.2007.

č. 368

1. s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a ruší
Organizační řád Městského úřadu Kynšperk nad Ohří schválený usnesením č. 30 Rady města dne 21. ledna 2003.

č. 369

1. s c h v a l u j e

směrnici pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností od
1.12.2007.

č. 370

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu Městského kulturního střediska v Kynšperku nad
Ohří o využívání programů vypisovaných ministerstvy,
fondy, nevládními organizacemi a o rozvoji spolupráce.

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.7 v bytovém domě
v ulici J. K. Tyla č.p. 882 se stávajícím nájemcem bytu do
16.12.2009 a
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
do 7 dnů od písemného vyhotovení nájemci bytu a vydat
pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.

č. 372

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.4 v domě čp. 882 v ulici J. K Tyla v Kynšperku
nad Ohří do nájmu žadatelce na dobu určitou 2 roky s tím, že
byt č. 5 v domě vrátí městu zpět nejpozději do 31.12.2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelce a vydat pokyn Správě majetku spol. s r.o. k uzavření
nájemní smlouvy.

č. 373

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 2 v domě čp. 882 v ulici J. K Tyla v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou 2
roky s tím, že byt č. 3 v domě vrátí městu zpět nejpozději do
31.12.2007 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 nájemní smlouvy.

č. 374

1. s c h v a l u j e

výjimku ze Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů a
pozemků v majetku města Kynšperk nad Ohří dle čl. III, bod
10) a souhlasí s vrácením kauce uhrazené na pronájem bytu
č. 2 v Chebské ulici čp. 568 , Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit žadatelce usnesení
rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení.

č. 375

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v domě čp. 227 v Sokolovské ulici v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou 1 rok
s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 50,- 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. 376

1. s c h v a l u j e

pronájem jednoho garážového stání na pozemku parc. č.
1621/20 o výměře 20 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce
za podmínek:
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- pronájem na dobu neurčitou od 1. 12. 2007
- smluvní nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

č. 377

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu nebytového prostoru v ulici M. Gorkého
čp. 562, Kynšperk nad Ohří na základě smlouvy o nájmu
nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a nájemcem dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy
s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 29. 2. 2008 a

2. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici M. Gorkého čp.
562, Kynšperk nad Ohří o výměře 54,74 m2 za podmínek:
- pronájem na dobu určitou,
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití +
nárůst o každoroční inflaci,
- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů s možností
prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 378

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

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností Telefónica O2
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha
4, která je přílohou č.1 tohoto usnesení.

č. 379

b) pozemku p.č. 900/1 (zahrada) o výměře 497 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
c) části pozemku 911/1(ostatní plocha) o výměře 347 m2,
d) části pozemku 911/1(ostatní plocha) o výměře 137 m2,
e) části pozemku 911/1(ostatní plocha) o výměře 184 m2,
f) části pozemku 911/1(ostatní plocha) o výměře 133 m2 a
části pozemku 912 (zahrada) o výměře 58 m2
žadatelům za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením
o inflaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu určitou s účinností od 1.12.2007 do
30.9.2008.

č. 382

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 732 (ostatní plocha) o
výměře 235 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 383

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2008 dodatek č. 3 smlouvy č. SO40200071
o odstranění směsného komunálního odpadu, uzavřené dne
17.5.2004 mezi městem Kynšperk nad Ohří a společností
A.S.A., spol. s r.o., který je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 384

1. b e r e n a v ě d o m í

1. s c h v a l u j e

informaci o termínu konání a programu valných hromad
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a
obchodní společnosti Sokolovská vodárenská spol. s r.o.

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 1510/3 (zahrada) o výměře 383
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2,15 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci a
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení
částky za bezdůvodné obohacení odpovídající nájemnému za
dva roky zpětně za užívání pozemku bez právního důvodu.

č. 380

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 647 (ostatní plocha) o
výměře cca 1135 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. 381

1. s c h v a l u j e

pronájem
a) části pozemku p.č. 955 (trvalý travní porost) o výměře 406
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,

č. 386

uzavření dodatku č. 2 smlouvy na realizaci stavby „Cykloareál
v areálu zdraví, Kynšperk
nad Ohří – I. etapa – skatepark, volejbalové kurty a zemní
práce“

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 12. prosince 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 387

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření – účetní závěrku k 30. 9. 2007 Správy
majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s. r. o., který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 388

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu zpracovanou Správou majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o., o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých
hospodářské činnosti města z rozpočtu města v roce 2007 na
opravu bytů a domů v majetku města a

2. u k l á d á

jednatelce Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o.
uspořené finanční prostředky ve výši 550 tis.Kč vrátit zpět
do rozpočtu města do 31.1.2008.

č. 389

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

Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří předložit
položkové změny rozpočtu za rok 2007 na první jednání rady
města Kynšperka nad Ohří v roce 2008.

č. 390

1. s c h v a l u j e

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 3-065-1930-18 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16 Praha, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.

č. 391

1. s c h v a l u j e

vyřadit z majetku Technických služeb města Kynšperk nad
Ohří, Školní 526, drobný dlouhodobý hmotný majetek dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení 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. 393

1. s c h v a l u j e

a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od
1.1.2008 do 31.12.2008
s těmito členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad
Ohří: Josefem Holubem, Petrem Janským, Vojtěchem Lukáčem, Markem Matouškem, Janem Sassmannem, Milanem
Sukovičem, Luďkem Matouškem, Pavlem Lhotou, Ivanem
Vaňušem, Zdeňkem Matouškem ml., Jaromírem Zemanem,
Zdeňkem Matouškem st., Martinem Nováčkem, Petrem
Pincem, Jiřím Dudíkem, Michalem Dusíkem a Michalem
Jiráskem,
s paní Milenou Kronikovou na úklid Domu s pečovatelskou
službou Kynšperk nad Ohří,

s paní Kateřinou Štochlovou na reportérskou a redakční činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a prodej
inzerce,
s paní Janou Tomsovou na reportérskou činnost Kynšperského zpravodaje,
s paní Věrou Medveckou jako kronikářkou Města Kynšperka
nad Ohří,
b) uzavření dohod o provedení práce s účinností od 1.1.2008
do 31.12.2008
s paní Alenou Kubisovou jako recitátorkou při svatebních
obřadech.
s paní Alenou Brahovou jako hudebním doprovodem při svatebních obřadech,
s paní Lindou Křížovou na překladatelskou a tlumočnickou
činnost a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dohod.

č. 394

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pojištění nové cisternové automobilové
stříkačky, registrační značky 2KO 7575 v majetku města Kynšperk nad Ohří a v užívání SDH Kynšperk nad Ohří, u České
pojišťovny, a. s. Praha ode dne 14.12.2007.

č. 395

1. s c h v a l u j e

výpověď z pojistné smlouvy č. 97901957-12 s Českou pojišťovnou, a.s. Praha dnem fyzického předání a převzetí výše
uvedeného požárního vozidla.

č. 396

1. s c h v a l u j e

odměnu pro velitele SDH Kynšperk nad Ohří a odměny pro
členy SDH Kynšperk nad Ohří dle přiloženého návrhu, který
zpracoval velitel pan Luděk Matoušek.

č. 397

1. s c h v a l u j e

Ing. Josefa Barona, místostarostu Města Kynšperk nad Ohří,
jako člena „redakční rady“.

č. 398

1. s c h v a l u j e

jmenování nového člena školské rady, paní Ing. Blanku
Pýchovou, úřednici správního a sociálního odboru.

č. 399

1. s c h v a l u j e

prominutí a odpis pohledávek za nezaplacené příspěvky na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy
Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, Mateřské školy
Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, okres Sokolov
(právní nástupce je MŠ Školní), školní družiny Základní školy
Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, které jsou přílohou č. 1
tohoto usnesení.
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č. 400

1. b e r e n a v ě d o m í

opakovanou žádost žadatele na změnu dopravního značení v ulici bez názvu spojující ulici Jana A. Komenského a
Maxima Gorkého v Kynšperku nad Ohří mezi čp. 220 a 221
a vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové argumenty,

2. t r v á

na svém usnesení č. 293 ze dne 3.10.2007 a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět o rozhodnutí
rady města žadatele.

č. 402

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

uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici Nádražní
č.p. 530.

č. 403

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 55,- 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. 404

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 13 v bytovém domě s pečovatelskou službou
v ulici J. K. Tyla čp. 881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení
souhlasu odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov 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. 405

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 5, Nám. Míru čp. 33, 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 29. 02. 2008 a

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. 406

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o udělení souhlasu s realizací stavby
„Veřejné osvětlení cyklostezky mezi Kynšperkem nad Ohří a
Kamenným Dvorem“ a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 409

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu vodárenských objektů vodojemu Liboc na
pozemcích p. č. 112 a 113 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří,
včetně vlastních pozemků o souhrnné výměře 1 047 m2 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
na úřední desce na dobu 15 dnů od 14. 12. do 28. 12. 2007
včetně.

č. 410

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název firmy:sídlo:
IČ:
189/2007 Miroslav Vynáhlovský		
103 81 066
s účinností od 1. 7. 2007 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 20. 12. 2007
a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 411

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, společností ZČP NET s.r.o.,
se sídlem Edv. Beneše 2439/70-2438/72, Plzeň a žadateli, která
je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 412

1. s c h v a l u j e

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2007 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.

č. 413

1. s c h v a l u j e

Dodatek č.1 k mandátní smlouvě o dílo ze dne 16.8.2007 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 mandátní smlouvy
č. 6.
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 17. prosince 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 414

1. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru, která tvoří
přílohu č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem darovací smlouvy.

č. 415

1. s c h v a l u j e

stva města a v souladu s ustanoveními § 338 a následujícími zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, projednat
se zaměstnanci Technických služeb Kynšperk nad Ohří,
sídlem Školní 526, PSČ 35751, IČ 70885826 skutečnosti
uvedené v ust. § 339 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

č. 418

1. s c h v a l u j e

kupní smlouvu na prodej zásob a movitého majetku uzavřenou mezi městem Kynšperk nad Ohří, Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří (prodávající) a Správou majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., (kupující) s tím, že bude
dodatkem doplněna kupní cena po vypracování znaleckého
posudku a zároveň bude doplněno číslo, pod kterým je znalecký posudek zpracován, která tvoří přílohou č.1 tohoto
usnesení a

Dodatek č.1 k příloze č.1 (seznam spravovaných nemovitostí
ze dne 1.11.2003) Mandátní smlouvy uzavřené na obstarání
nemovitostí mezi městem Kynšperk nad Ohří a Správou
majetku s.r.o. Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ
25233556, který je přílohou tohoto usnesení a

starostu města podpisem kupní smlouvy.

1. v y h l a š u j e

2. p o v ě ř u j e

č. 416

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

a) čerpání fondu oběžných aktiv Technickým službám města
Kynšperk nad Ohří, Školní 526, Kynšperk nad Ohří,
b) čerpání rezervního fondu Technickým službám města
Kynšperk nad Ohří, Školní 526, Kynšperk nad Ohří.

č. 417

Rada města Kynšperka nad Ohří

v působnosti valné hromady jako jediný společník společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o. a v působnosti
zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Kynšperk nad Ohří projednala předložený materiál a

1. u k l á d á

jednatelce Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
v souladu s předchozími rozhodnutími Rady města a
Zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2008 zabezpečit
převod úkolů dosavadního zaměstnavatele, rušené příspěvkové organizace Technické služby Kynšperk nad Ohří,
sídlem Školní 526, PSČ 35751, IČ 70885826 a přechod práv
a povinností z pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců rušené příspěvkové organizace Technické služby
města Kynšperk nad Ohří, se sídlem Školní 526, Kynšperk
nad Ohří, PSČ 35751, IČ 70885826 na společnost Správa
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., se sídlem Chebská
697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 25233556 a v souladu
s ustanoveními § 338 a následujícími zákona č. 262/2006
Sb., Zákoník práce, převzít úkoly dosavadního zaměstnavatele Technické služby Kynšperk nad Ohří, sídlem Školní
526, PSČ 35751, IČ 70885826 a s jeho zaměstnanci projednat skutečnosti uvedené v ust. § 339 odst. 1 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, a

2. u k l á d á

řediteli Technických služeb Kynšperk nad Ohří v souladu
s předchozími rozhodnutími Rady města a Zastupitel-

2. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru doplněním a aktualizací
seznamu spravovaných nemovitostí.

č. 419

dnem 1. 1. 2008 výběrové řízení na funkci manažera společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří s. r. o. s těmito
požadavky:
- VŠ (případně SŠ) vzdělání
- odpovědnost, rozhodnost, iniciativa a samostatnost
- vysoké pracovní nasazení
- výborné obchodní, komunikační, řídící a organizační
schopnosti
- flexibilita
- řidičský průkaz (min. sk. B)
a touto nabídkou:
- atraktivní finanční ohodnocení + % podíl na výsledcích
hospodaření
- pestrá pracovní náplň a příjemné pracovní prostředí
- flexibilní pracovní doba
- služební automobil a telefon a další
a stanovuje lhůtu pro podání přihlášek do 22. 2. 2008 s předpokládaným nástupem v dubnu 2008 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města zveřejněním vyhlášení tohoto výběrového
řízení.
„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.“
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 13. prosince 2007
č. 53

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007, rozpočtové opatření č. 7.
Rozpočtové příjmy se navyšují o 7.509,80 tis.Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 1.613,80 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 77.737,11 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 78.820,- tis. Kč, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytků minulých
let (změna stavu na bankovních účtech) o 5.896,00 tis.
Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí
12.401,89 tis. Kč,
c) změnu závazného ukazatele dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
d) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu
města roku 2007 mezi kapitolami, vzniknou-li k tomuto
důvody od 13.12.2007 do 31.12.2007 a na prvním jednání roku 2008 informovat zastupitelstvo města o provedených změnách.

č. 54

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007, rozpočtové opatření č. 8.
Rozpočtové příjmy se navyšují o 80 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 80 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 77.817,11 tis. Kč a rozpočtové výdaje po
úpravě činí 78.900,- tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.

2. v y s l o v u j e s o u h l a s

s peněžním vkladem do ostatních kapitálových fondů
společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. v částce odpovídající odhadní ceně prodávaného
movitého majetku a hodnoty zůstatku FKSP, rezervního
fondu a fondu reprodukce zrušené příspěvkové organizace Technické služby města Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Školní 526, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, IČ:
70885826 a

3. u k l á d á

starostovi města zabezpečit zajištění realizace veškerých úkonů, spojených se zrušením příspěvkové organizace Technické služby města Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Školní 526, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, IČ:
70885826, nechat ocenit majetek této rušené organizace a
předložit zastupitelstvu města znalecký posudek spolu s
návrhem na peněžitý vklad do fondů společnosti Správa
majetku s. r. o., odpovídající součtu hodnoty oceněného
movitého majetku a hodnoty zůstatku FKSP, rezervního
fondu a fondu reprodukce zrušené příspěvkové organizace Technické služby města Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Školní 526, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, IČ:
70885826 a návrh na související změnu rozpočtu města
roku 2008.

č. 57

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2008, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
1. Rozpočtové příjmy 57 954,90 tis.Kč
2. Rozpočtové výdaje 55 684,90 tis.Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek 2 270,00 tis.Kč
4. Financování:splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
- 2 270,00 tis.Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši 350,00 tis.Kč
6. Závazné ukazatele - veškeré položky uvedené v příloze
č.1 jsou závaznými ukazateli.

2. p o v ě ř u j e

1. s c h v a l u j e

č. 55

darovací smlouvu o bezúplatném převodu požárního vozidla LIAZ L101, CAS-24, SPZ SO 74-19, uzavřenou v souladu s ust. § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 85 písm. b)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na Obec
Stružná, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
starostu města Kynšperk nad Ohří, René Bolvariho, podpisem smlouvy.

č. 56

1. r u š í

v souladu s § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení §§ 19, 29 a 30 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví
ve znění pozdějších změn a doplňků a § 27 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, příspěvkovou
organizaci Technické služby města Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Školní 526, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, IČ: 70
88 58 26 bez likvidace ke dni 31. 12. 2007,

č. 58

OZV č. 1/2007 o změně OZV  č. 2/2005 a č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 59

1. d e l e g u j e

na jednání valných hromad Vodohospodářského sdružení
měst a obcí Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o. dne 20. prosince 2007 starostu města a
určuje, že v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město
zastupovat místostarosta Ing. Josef Baron a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka
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a) na valné hromadě Vodohospodářského sdružení měst a
obcí Sokolovska kladně rozhodl o:
- schválení výše vodného a stočného pro rok 2008,
- schválení výše nájemného pro rok 2008 podle
nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
- výši členských příspěvků VSMOS,
- schválení plánu investic na rok 2008,
b) na valné hromadě obchodní společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o. kladně rozhodl o:
- schválení výše vodného a stočného pro rok 2008,

- schválení výše nájemného pro rok 2008 podle
nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
- schválení plánu investic na rok 2008,
- schválení uzavření kupní smlouvy s obcí Lomnice na
koupi pozemků pro ČOV Lomnice.

3. s o u h l a s í

se zahrnutím města Kynšperk nad Ohří do žádosti o dotaci
z programu Mze „Výstavba a obnova vodovodů, úpraven
vod a souvisejících objektů“ na akci Rekonstrukce úpravny
vody Horka.

Sportovní areál dostává novou tvář

Hřiště na plážový volejbal

Skate park
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,- Kč
1/2 stránky A6…………………300,- Kč
¼ stránky A7…………………..200,- Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu
a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG v požadované velikosti A5 (celá strana na výšku),
A6 (půl strany na šířku), A7 (čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,- Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Kateřinou Štochlovou mobil: 603 187 425.
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