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Koupě Koruny by vyřešila kulturní vyžití města

Starosta Kynšperku nad Ohří,
René Bolvari (na snímku), nám
poskytl rozhovor o záměru města koupit restauraci Koruna.

Proslýchá se, že město má zájem
koupit objekt restaurace KORUNA. Je tomu tak?
„Začal bych trochu obšírněji. Město má dlouhodobý záměr obnovit
ve městě prostory pro společenské
vyžití, v nichž bude možno pořádat
různá setkání, plesy, zábavy, koncerty, představení a jiné společenské události. K tomuto účelu město
pořídilo v minulosti budovu bývalé
Sokolovny a nechalo zpracovat studii její rekonstrukce a dostavby na
tzv. multifunkční společenské centrum. Studie zahrnuje jak objekt Sokolovny, tak přilehlé okolí. Rekonstrukce, dostavba a zprovoznění by
však podle studie vyšly zhruba na 80
mil. Kč, což je mimo reálné možnosti města.
V letošním roce se však změnila situace, a to v souvislosti se záměrem
manželů Hrbáčkových prodat objekt restaurace Koruna, o čemž se
zjara začalo ve městě hovořit. Tento objekt v minulosti sloužil podobným společenským účelům a proto jsme se rozhodli za této situace o
koupi Koruny s Hrbáčkovými jednat. „
Proč město usiluje právě o objekt

KORUNY?
„Již několik restaurací ve městě, a
to včetně takových objektů jako je
hotel Bílá Labuť aj., změnilo v poslední době majitele, přičemž jejich noví provozovatelé mají téměř
ve všech případech vůli změnit účel
užívání na herny, nonstop bary atd.
Máme za to, že nechat dál běžet tento trend, a objekty v centru města
pustit k takovémuto užívání, není
vhodné. U restaurace Koruna o to
víc, že se nabízí možnost daleko levnější realizace záměru obnovit v našem městě společenský objekt. Koruna původně sloužila jako spole-

Jaká je tedy konkrétní představa
města o budoucím využití tohoto
objektu?
„Předně – jsme na úplném začátku
a představy jsou zatím jen velice obrysové. Zastupitelstvo zatím schválilo záměr koupě a pověřilo mne a
majetkový odbor městského úřadu,
abychom jednali o zjištění stavebního stavu, práv a závazků s objektem
spojených, provozních nákladů, daňových povinností spojených s prodejem atd. a zahájili přípravu koupě objektu. To by mělo proběhnout
do konce prázdnin a v září pak budou poznatky předloženy opět za-

Město Kynšperk nad Ohří chce vrátit obyvatelům zpět taneční sál.
Možnost koupě objektu KORUNA ke zřízení kulturně-společenského zařízení přímo vybízí.
(kre)

čenské centrum, je vhodně položena
v centru města a její základní vnitřní dispozice jsou vhodné pro využití k původnímu účelu. Jsme si také
vědomi toho, že dostane-li se Koruna do cizích rukou, už ji město nebude mít šanci získat. Jsem rád, že s
panem Hrbáčkem je v této věci velice solidní jednání, a že z jeho strany
je vůle prodat objekt městu, nikoliv
někomu, kdo by snad i přeplatil, ale
chtěl z Koruny udělat pouhou další
hernu.“

stupitelstvu.
Ptáte-li se ale na představu využití,
myslím že vyplývá z toho, co jsem
uvedl v úvodu. Rádi bychom, aby
v našem městě byl objekt, který by
umožnil spojit současný způsob využití (restaurace, diskotéka, venkovní posezení) s tím, nač jsme byli
zvyklí v minulosti a za čím nyní jezdíme jinam – plesy, zábavy, koncerty a jiné společenské události. Myslím, že je nešťastné, že jsme městem
bez vlastního společenského sálu.

V neposlední řadě by jistě jak Kynšperáci, tak návštěvníci města uvítali obnovení provozu kuchyně a restaurace s jídelnou.“
Kolik zaplatíte za Korunu? Městem se šíří různé informace...
„Samozřejmě, že cena je věcí mezi
prodávajícím a kupujícím a většinou
se předem neříká. Jelikož se ale koupě projednává v zastupitelstvu města, jehož jednání jsou veřejná, stejně se o ceně mluví. Zastupitelstvo
předběžně schválilo cenu do 6 mil.
Kč. Po odečtu odvodů státu, tedy
daní a poplatků s prodejem spojených to pro prodávající bude zhruba
o 1 mil. Kč méně.“
V KORUNĚ je v současné době několik nájemců. Co s nimi bude?
„Město je a musí být solidním partnerem i pronajímatelem. Ví to ti,
kteří mají od města v nájmu jiné
prostory a chci, aby to věděli i ti, co
mají nyní v nájmu různé části objektu Koruny. Město tedy musí počítat s tím, že v případě koupě tohoto objektu vstoupí do stávajících nájemních vztahů a závazků z nich vyplývajících. Případné změny budou
moct být řešeny dohodou nebo v
rámci mechanizmu příslušných nájemních smluv.“
Chcete k tématu KORUNA sdělit
něco na závěr?
„Snad jen vyjádřit přání, aby se zamýšlený obchod povedl. Podaří-li
se městu objekt restaurace Koruna
získat, bude to dobrým předpokladem pro budoucí vytvoření důstojného kulturně-společenského stánku, který umožní jak současné využití, tak i obnovení těch částí společenského života, které se z našeho
města vytratily. Byl bych rád, aby v
budoucnu mohla Koruna takovým
způsobem občanům sloužit a věřím,
že takto je i záležitost pojímána veřejností.“
( red)

Poděkování
Ke konci července letošního roku odešla na vlastní žádost z funkce dlouholetá a
oblíbená ředitelka mateřské školky ve Školní ulici paní Marie Elicharová.
Ve „své“ školce působila napřed jako učitelka, od roku 1986 pak tuto školku řídila.
Děkuji paní Elicharové jménem města i jménem svým za její přínosné působení,
a za to, že tato školka pod jejím vedením dospěla v rodiči i dětmi oblíbenou a respektovanou instituci.
Paní Elicharová, věnovala jste generacím kynšperských dětí velký kus svého života,
svých znalostí, moudrosti a citu. Za nás všechny Vám mnohokrát děkuji!
René Bolvari, starosta města a Váš bývalý žáček
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Žádost o zprostředkování kontaktu
Od 01. 07. 2010 bude Ministerstvo Co musíte předložit:
vnitra ČR (dále jen „MV“) na základě - žádost
ustanovení § 8b zákona č. 133/2000 - doklad, kterým prokážete svou toSb., o evidence obyvatel, ve znění poz- tožnost (při osobním podání žádosti)
dějších předpisů (dále jen „zákon o – např. občanský průkaz
evidenci obyvatel“), na žádost občana
staršího 15 let, zprostředkovávat kon- 1. Žádá-li občan písemně, musí být
takt s hledanou osobou (dále jen „kon- podpis na žádosti úředně ověřen.
taktovaná osoba“). Uvedený kontakt 2. Podává-li žádost elektronicky, musí
bude spočívat v písemném oslovení být opatřena zaručeným elektronic„kontaktované osoby“, po její jedno- kým podpisem založeném na kvalifiznačné identifikaci v informačním sys- kovaném certifikátu, vydaném akretému evidence obyvatel (dále jen „in- ditovaným poskytovatelem certifikačformační systém“). Ministerstvo vnit- ních služeb.
ra provede šetření v základním regist- Je-li žádost podána prostřednictvím
ru obyvatel a v informačním systému. zpřístupněné datové schránky proPokud ministerstvo jednoznačně iden- vozované podle zvláštního právního
tifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí předpisu, musí žadatel provést svoinformaci o zprostředkování kontak- ji identifikaci pomocí bezpečnostního
tu obsahující jméno, případ. jména, osobního kódu a čísla elektronicky čipříjmení a adresu místa trvalého po- telného identifikačního dokladu.
bytu kontaktující osoby. Ministerstvo Žádost poté zaměstnanec úřadu zašle
vyrozumí kontaktující osobu (žadate- na odbor správních činností MV k vyle) písemně pouze v následujících pří- řízení.
padech:
1. Pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému jednoznačně identifikovat.
2. Pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
3. Pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve
vztahu ke kontaktující osobě
osobou blízkou .
V ostatních případech zašle
MV „kontaktované osobě“ informaci o „kontaktující osobě“, přičemž tato „kontaktovaná osoba“ nemá povinnost
se s osobou, která ji hledá,
zkontaktovat.
Název situace
Zprostředkování kontaktu
Kdo je oprávněn v této věci
jednat
Občan starší 15 let
Kam se obrátit?
Žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně:
- na matriční úřad – např. v Kynšperku nad Ohří
- na obecní úřad obce s rozšířenou působností – např. Městský úřad Sokolov
- na krajský úřad
- na ministerstvo vnitra

www.kynsperk.cz

Kontaktní údaje odboru správních
činností MV ČR:
Ředitel odboru: JUDr. Zdeněk Němec
Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám.
Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Poštovní spojení: Ministerstvo vnitra
ČR, poštovní přihrádka 155/SC, 140
21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 201

městský úřad

Fax: +420 974 816 863
E-mail: osc@mvcr.cz
elektronická podatelna:
posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
Formulář
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MV www.mvcr.cz v
sekci Služby pro veřejnost/formuláře/
Evidence obyvatel/žádost o zprostředkování kontaktu
Formulář bude k dispozici i na jednotlivých úřadech (matriční úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností,
krajský úřad).
Správní poplatek
500,-- Kč
Správní poplatek lze uhradit formou:
- formou kolkové známky – zaměstnanec úřadu nalepí kolek na žádost
- v hotovosti, zaměstnanec úřadu poukáže hotovost (500,-- Kč) na příjmový
účet MV
- na účet MV, žadatel poukáže částku 500,-- Kč na
příjmový účet MV č. 37118920071/0710. Jako variabilní symbol se použije číslo
ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček se uvede část rodného
čísla „kontaktující osoby“ (žadatele), uvedená za lomítkem
(čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u
trojmístných koncovek např.
1111297 (variabilní symbol
nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery
apod.). První čtyři čísla variabilního symbolu jsou v tomto
případě vždy jedničky!
Specifický symbol: 433 (finanční místo odboru správních činností MV).
Jako zpráva pro příjemce se
uvede jméno a příjmení „kontaktující osoby“.

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 683 213, 352 693 211
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
René Bolvari
tel.: 352 324 261
starosta@kynsperk.cz
místostarosta:
Ing. Josef Baron
mob.: 602 751 508
josef.baron@hexion.com
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 693 687
spacek@kynsperk.cz

vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
Důležité upozornění
tel.
352 350 443
V případě, že se zprostředkování konhladka@kynsperk.cz
taktu neuskuteční, nevzniká tím nárok
na vrácení správního poplatku.
Bc. Pavla Cibová
úřednice správního a sociálního
odboru – evidence obyvatel
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Naďa Ann Olchawski
tel.: 352 324 268
staricna@kynsperk.cz

3

události

Přehled nezaměstnanosti na Sokolovsku
Vývoj mikroregionální nezamČstnanosti sledovaného mČsíce v þlenČní podle obcí (mČst)
K 30.6.2009
K 30.6.2010
Dosaž.
Míra
Dosaž.
Míra
uchazeþi nezam. v uchazeþi
nezam. v
celkem
%
celkem
%

Obec
(mČsto)

Mikroregion
Sokolov

2 571

11,35

2 647

11,68

BĜezová
Bukovany
Citice
Dasnice
Dolní Nivy
Dolní Rychnov
Habartov
Chlum Svaté MaĜí
Josefov
Krajková
Královské PoĜíþí
Lomnice
Rovná
Sokolov
Svatava
TČšovice

129
125
52
32
10
123
378
12
15
55
63
47
72
1 367
86
5

9,32
12,79
12,47
19,28
7,69
19,74
13,95
8,39
10,42
13,00
16,76
8,44
21,69
10,19
11,10
6,25

143
126
49
34
10
124
351
22
21
42
72
54
66
1 446
80
7

10,33
12,90
11,75
20,48
7,69
19,90
12,95
15,38
14,58
9,93
19,15
9,69
19,88
10,77
10,32
8,75

971

13,19

1 003

13,63

9,09

8
20
407
201
3
332
17
15

5,59
9,66
10,30
21,09
9,68
18,91
8,25
13,16

Mikroregion
Kraslice
Bublava
JindĜichovice
Kraslice
Oloví
PĜebuz
Rotava
StĜíbrná
Šindelová

13
19
428
173
2
301
22
13

9,18
10,83
18,15
6,45
17,14
10,68
11,40

K 30.6.2009
K 30.6.2010
Dosaž.
Míra
Dosaž.
Míra nezam.
uchazeþi nezam. v
uchazeþi
v%
celkem
%
celkem

Obec
(mČsto)

Mikroregion
Kynšperk

333

KaceĜov
Kynšperk nad OhĜí
Libavské Údolí
Šabina

22
268
39
4

Mikroregion
Loket

198

Region celkem

215

10,48

175
40

10,57
10,10

1 386

13,44

1 419

13,76

944
256
14
107
65

11,61
18,89
20,90
18,17
38,92

950
265
12
123
69

11,68
19,56
17,91
20,88
41,32

7,94

357

7,52
21,01
7,23

296
29
32

289

Horní Slavkov
Nová Ves
Krásno

240
25
24

9,80
9,28
24,37
9,64

K 30.6.2010

Míra
Poþet dosažitelných
nezam. v
uchazeþĤ celkem
%

5 896

9,78
10,61
17,17
4,55

9,60
9,85

K 30.6.2009
Poþet uchazeþĤ
celkem

10,86

22
276
51
7

9,65

Chodov
Nové Sedlo
Tatrovice
VintíĜov
VĜesová

Mikroregion
Horní Slavkov

356

9,78
10,30
13,13
2,60

159
39

Loket
Staré Sedlo

Mikroregion
Chodov

10,16

5 748

Poþet uchazeþĤ
celkem

Poþet dosažitelných
uchazeþĤ celkem

Míra
nezam. v
%

6 100

5 997

12,79

11,55

Mikroregionální nezamČstnanost
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00

Region

Sokolov

Kraslice

Kynšperk

Loket

Chodov

Míra nezam.v %-6/2009

11,55

11,35

13,19

10,16

9,65

13,44

7,94

Míra nezam.v %-6/2010

12,79

11,68

13,63

10,86

10,48

13,76

9,80
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Na pořady je třeba mít dobrý nos, říká...
Jak funguje Městské kulturní středisko
(MKS) v Kynšperku nad Ohří o letních
měsících, kdy je „naoko“ mimo provoz
a mnoho dalších zajímavostí, se dočtete
v rozhovoru s ředitelem neziskové organizace MKS, Ing. Vladimírem Palíkem.
Jak dlouho už řídíte chod kynšperského MKS a co Vás k tomu vedlo?
„Tři roky...přesně dva a půl. Jsem kulturní konzument jako každý jiný. Není
důležité mít za sebou uměleckou dráhu, ale vlastnit nos na pořady a kulturní akce. Velmi důležitá je samozřejmě
organizace. Čím dražší pořad, tím náročnější je jej připravit po organizační stránce. Abych odpověděl na otázku,
co mne vedlo k tomu stát se ředitelem
MKS, byla to náhoda. Shodou okolností

níze získáváme z tržeb videopůjčovny, z
kina, z prodeje bižuterie a cukrovinek, z
pronájmů našich prostor, ze vstupného
z uspořádaných akcí. Málokterý pořad
se však zaplatí. Za mě se zaplatily tak
dva, tři pořady.“
Můžete být konkrétní?
„Loni to byla Dívčí válka od Františka
Ringo Čecha, vystoupení s Miroslavem
Donutilem a Beatles revivalové skupiny
Backwords.“
A co kino, je také spíše prodělečné?
„Ano. Zde se nikdy nic nezaplatí. Snažíme se udržet nízkou cenu 54 korun + 1
koruna, která jde na fond kinematografie. Minimálně jednou měsíčně pořádáme akci, kdy vyjde lístek do kina na 30
korun. Abychom mohli promítat, musí
přijít minimálně pět osob.“

na výjimky, vybírají řádné dovolené a
náhradní volna. Jinak plánujeme program promítání kina, výstavy… Věnujeme se především údržbě, která během
roku není možná. Předloni jsme zajistily
výmalbu zimní zahrady, loni pak opravu stropu v zimní zahradě. Nechali jsme
zde zavést zcela novou elektroinstalaci.
Opravy se prováděly po částech. Rekonstrukce se tak protáhla do letošního ledna. V letních měsících se běžně seřizují promítačky, které musejí být vyřazeny
z provozu minimálně týden. Zajistíme
čištění kinosálu, konkrétně sedaček.“
Budete letos provádět nějaké větší
úpravy MKS?
„Máme v plánu přetěsnění radiátorů.
Když to půjde dobře, tak v celém MKS,
když ne, tak alespoň v kinosále. Letos

Nakonec si mne po půlhodině všimla
jedna ze spolupracovnic, která pořizovala fotodokumentaci koncertu a přišla
mi odemknout.“
Během Vaší práce se setkáváte se zajímavými lidmi. Která osobnost Vás zaujala?
„Měl jsem obavy ze zpěvačky Ewy Farné. Trvalo přes rok než se nám podařilo
získat termín, kdy u nás vystoupí. Letos
se nám to podařilo. Největší obavy jsem
měl z toho, kdo ji bude hlídat. Když sestoupila mezi fanoušky, mělo ji hlídat
šest mužů. Na dav fanoušku však nestačili. Vše ale dobře dopadlo. Jinak mne
mile překvapila. Byla skromná, ochotná, milá. Pak jsem byl nadšen z Františka Ringo Čecha. Co má na mysli, to na
jazyku. Zaujala mne i fotografka Sára

Ing. Vladimír Palík (třetí zprava v popředí), ředitel MKS v Kynšperku s kapelou Country Sisters (v popředí).
jsem končil ve svém bývalém zaměstnání a zúčastnil se výběrového řízení na ředitele MKS. Vyšlo to.“
Co je náplní MKS?
„Vzhledem k tomu, že pod nás spadá
knihovna, kino, půjčovna, infocentrum,
výstavní síň…od letošního roku nám
přibyla ještě dvě sportoviště, je náplň
MKS pestrá.“
V dnešní době je čím dál obtížnější
získávat finanční prostředky na provoz jakékoliv organizace. Jak je na
tom kynšperské MKS?
„My jsme příspěvková organizace města, takže získáváme finance z radnice.
Průměrně se jedná o 90%. Ostatní pe-

www.kynsperk.cz

Proč přes léto nepromítáte?
„K dispozici mám celkem tři promítače, ti si v letních měsících vybírají dovolenou.“
Mohli by promítače zastoupit brigádníci?
„Málokdo si uvědomuje, že promítač
musí absolvovat speciální kurz, který
trvá tři týdny a stojí 10 až 15 tisíc korun.
A to ještě není jasné, zda kurz daný člověk absolvuje úspěšně.“
Vraťme se zpět k MKS. Co vlastně děláte v letních měsících, kdy se žádné
akce nepořádají a je tzv. okurková sezona?
„V letních měsících si zaměstnanci, až

jsme byli vytopeni. Na toaletě praskla
hadička k zásobníku na vodu. Voda zde
byla několik dní. Musíme tak nechat vymalovat šatnu, toaletu a předsálí.“
Nyní trošku z jiného soudku. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu
před či během akce, vystoupení?
„Bylo to asi měsíc po mém nástupu do
funkce. pořádali jsme koncert skupiny
Nezmaři. Obsluhoval jsem horní světla nad pódiem. Kapela nastoupila, světla fungovala, byl jsem spokojený. Když
jsem chtěl odejít, zjistil jsem, že nemohu. Dveře šatny, kudy se dalo odejít,
byly zavřené a přes pódium, kudy jsem
šel, jsem projít nemohl kvůli koncertu.

Saudková, která si na nic nehrála a byla
skromná. Když jsme si přijeli pro fotografie, provedla nás domem. Je velmi
sympatická.
Na co se letos mohou obyvatelé Kynšperku těšit. Co připravujete?
„Fotbalový turnaj našeho mužstva s
osobnostmi jako je Pavel Trávníček,
Zdeněk Srstka, Roman Skamene, Karel
Emanuel Gott a další. Konat se bude v
září. Abych pravdu řekl, tak mám obavy
z počasí. Akce se bude konat venku, na
zdejším sportovišti. Určená je dospělým
i dětem, které potěší klaun Kristián. Kéž
by nám počasí přálo.“
(kre)
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policie informuje
Policie České republiky - obvodní oddělení Kynšperk informuje
Obvodní oddělení Policie Kynšperk
nad Ohří prošetřovalo od 12. 6. do 14.
7. 2010 celkem 4 trestné činy, kdy se
jednalo o:

vedlo prvotní nezbytné úkony a celá věc
byla předána na Službu kriminální policie a vyšetřování, která se tímto druhem
trestné činnosti bude zabývat. Věřím, že
pachatel nebo pachatelé budou ustano• případ podvodu na internetu, kdy veni a budou za tento přečin postaveni
poškozený si na internetovém portá- před soud.
le, který se zabývá inzercí a prodejem
věcí, objednal od inzerenta notebook
• případ krádeže osobního motorovéna dobírku, a poté, co za doručení zásil- ho vozidla Škoda Fabia u bývalého podky zaplatil poštovní doručovatelce, při- niku KOVO na cyklostezce podél řeky
nesl balík domů, rozbalil jej a zjistil, že Ohře. Tento případ převzala k šetření
v balíku jsou pouze bezcenné věci. Po- služba kriminální policie a vyšetřování
škozený se pak marně pokusil zkontak- v Sokolově. Po vozidle je vyhlášeno cetovat inzerenta a věc oznámil na PČR. lostátní pátrání a po vozidle a pachateZdejší obvodní oddělení ve věci pro- li pátráme.

• případ krádeže osobního motorového vozidla Škoda Octavia na sídlišti U
Pivovaru. I v tomto případě je po vozidle
vyhlášeno celostátní pátrání a po něm i
pachateli stále pátráme.
• ve spolupráci s SKPV Sokolov se
nám dále podařilo objasnit případ vloupání do objektu lesní školky v Dasnicích
část Chlumek ze dne 3.5.2010. Pachatel
byl zjištěn a bylo mu sděleno podezření
ze spáchání přečinu krádež vloupáním.
Věc byla realizována ve zkráceném přípravném řízení a do 14 dnů se pachatel
zpovídal za svůj čin u soudu.
nprap. Miroslav Bobčík

dobrovolní hasiči zasahují
Zpříjemnit pobyt obyvatelům ve
městě při tropických červencových teplotách se rozhodlo město
Kynšperk nad Ohří. Členové místního sboru dobrovolných hasičů
(SDH) tak ve dnech největšího horka, na žádost kynšperského starosty,
kropili ulice města.
Sbor dobrovolných hasičů v červenci likvidoval několik včelích rojů a
asistoval záchranné zdravotnické
službě.
„Ve dnech největšího horka jsme vyjížděli ke kropení ráno kolem osmé
hodiny zhruba do jedné hodiny odpoledne a poté od sedmi večer do
půl jedenácté,“ člen SDH Kynšperk,
Zdeněk Matoušek starší.
Vhlký vzduch tak alespoň na chvíli
zpříjemnil pobyt venku lidem s cho-

robami srdce, alergikům a ostatním.
„Za červen jsme měli celkem 14 výjezdů,“ konstatoval velitel družstva
SDH Kynšperk Marek Matoušek. „V
červenci jsme prováděli technickou
pomoc při odklízení padlého stromu. Likvidovali jsme několik včelích rojů, a to v rodinném domku v
Chlumu sv. Máří, na rohu panelového domu v Nádražní ulici zde v Kynšperku a další včelí roj pak ve ventilaci špajzu v panelovém domě.“
Dobrovolní hasiči doporučují včelí
roje nechat být, pokud se nenachází v blízkosti dětí, starších nemocných osob a alergiků na včelí bodnutí. Včelí roj na domě dlouho nevydrží, není to pro něj perspektivní, za
den či dva se roj sám vzdálí,“ dodal
velitel.
(kre)

Vojtěch
Lukáč,
člen
SDH
Kynšperk nad Ohří, likviduje včely ze ´špajzu´ panelového domu.

městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 14.06.2010 do 12.07.2010 celkem 27 případů protiprávního jednání.
• 18 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• 3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
• 6 přestupků proti veřejnému pořádku
• odchycení toulavého psa a jeho předání do útulku
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

PČR varuje občany
V souvislosti s případem podvodu na
internetu bych rád upozornil všechny
občany využívající nákup věcí, ať už nových či použitých, přes internetové portály, že se tento způsob trestné činnosti
velmi rozšiřuje a v celé ČR je evidováno
velké množství případů podvodů.
Pachatelům často z pohodlí svého domova stačí jen nabídnout na internetu velmi výhodně nějakou věc k prodeji a dokáží tak napálit i několik důvěřivých lidí najednou. Pro pachatele je tak
získání financí často rychlé a pohodlné. Při nákupu přes internet tedy buďte
velmi opatrní a obezřetní. Už velmi nízká cena zboží, která je třeba i o polovinu
levnější, než je tomu tak u běžných prodejců je zarážející a je třeba se nad koupí
zamyslet. Může se jednat o padělek zboží, nebo Vám nikdo zaplacené zboží ani
nedodá.
nprap. Miroslav Bobčík

Kraj vyhlásil zvýšené nebezpečí vzniku požárů
Na základě návrhu ředitele Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje, ev.č. KKŘ – 47/2010, ze dne 12. července 2010, bylo vyhlášeno hejtmanem
Karlovarského kraje v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení č.
3/2003“), pro celé území Karlovarského kraje z důvodů uvedených v čl. 2 odst.
1 písm. a) Nařízení č. 3/2003, zejména z
důvodu mimořádných klimatických podmínek, dlouho trvajícího sucha, s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal
Český hydrometeorologický ústav. Od 12.
července 2010, 12:00 hod. do 20. července 2010, 24,00 hodin dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

V souvislosti s vyhlášením doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upozornil
hejtman Karlovarského kraje PaeDr. Josef Novotný na to, že v souladu s čl. 4 odst.
1 Nařízení č. 3/2003 pro tuto dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v
platnost následující preventivní opatření:
a) na vyhlášeném území bylo zakázáno:
1. jízda parních lokomotiv[1] a jízda
motorových vozidel po polních a lesních
cestách, včetně jízdy motorových vozidel ve volné přírodě. Toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel,
která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích a dále na
jízdu motorových vozidel po polních a
lesních cestách ke stavbám pro bydlení a
stavbám pro individuální rekreaci,
2. rozdělávání ohňů ve volné přírodě a
spalování hořlavých odpadů,
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3. pyrotechnické práce, ohňostroje a
podobné činnosti,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě.
b) odpovědná osoba, která provozuje rekreační zařízení, byla povinna zajistit zpracování a realizaci organizačně
technických opatření k zajištění požární
ochrany, tato technická opatření musela
zveřejnit způsobem v místě obvyklým, a
to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k
zajištění požární ochrany v rekreačních
zařízeních musí být zajištění průjezdnosti
příjezdových cest,
c) v rekreačních zařízeních bylo možné ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném
prostoru, rozdělávání ohňů bylo zakázá-

no v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,
d) pro provozování ohniště v rekreačních zařízení musela být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmělo být
provozováno za silného větru,[2]
e) vlastník lesa byl povinen kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období
provádělo spalování klestí.
Hejtman karlovarského kraje upozornil dále na to, že podle čl. 6 Nařízení č.
3/2003 porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
[1] Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv u Českých drah
[2] Tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 metrů m.s.-l, tento vítr se vyznačuje tím, že
šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale
pohybují, na vodě se dělají vlnky.
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PRO DĚTI
Brezina, T. - Když zavyje pes ze záhrobí,
Palme, J. F. - Tadeáš v Bretani, Kučerová, N. - Kočka
Sára a její přátelé, Cast, P. C. - Vyvolená,
Svěrák, J. - Kuky se vrací, Kinney, J. - Deník malého
poseroutky 3, Gehm, F. - Upíří ségry, Hulpach, V. Pohádky bylo nebylo, Brezina, T. - Kočičí holka,nový
začátek, Fabra, J. S. - Holky jako nitky

Naučná literatura:
Toušlová, I. - Toulavá kamera10, Tomsová, K. - Petr
Muk. Víc než jen obyčejný smutek, Moučková, K. Nejsem žádná lvice, Šípová, I. - Zásah Šípem

Detektivky a thrillery:
Connelly, M. - Strašák, Deaver, J. - Příští oběti,
Graham, C. - Smrt darebáka, Hill, J. - Rohy,
Connelly. M. - Horká linka,
Gerritsen, T. - Suvenýr, Lutz. J. - Potřeba zabíjet,
Newman, R. - Parazit, Welsch, V. - Člun v mlze

Romány pro ženy:
Laurens, S. - Démon touhy, Coutler, C. - Čarodějova
dcera, Drake, S. - Válka srdcí, Clare, P. - Sladké
mámení, Ward, J. R. - Milenec z temnot, Haran,
E. - Divoké vody, Sttel, D. - Cesty osudu,
Pospíšilová, J. - Palačinky s pepřem

Historie:
Vondruška, V. - Tajemství abatyše z Assisi,
Whyte, J. - Zkáza řádu, Alten, S. - Vzkříšení,
Doherty, P. - Čas hyeny

NOVINKY NA POLICÍCH
PRO DOSPĚLÉ:
Urbaníková,E. - Všechno nebo nic, příběh pokračuje,
Tendo, S. - Ve stínu jakuzy, Gabaldon, D. - Cizinka,
Marny, D. - Na křižovatce osudů, Sedlmayerová,
A. - Na Límečku, Monyová, S. - Blonďatá stíhačka,
Larsson, S. - Muži, kteří nenávidí ženy

Půjčovní doba pro děti i dospělé
v době letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Městská knihovna

kino nepromítá.

V srpnu

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
FOTBALOVÝ ZÁPAS SE ZNÁMÝMI HERCI,
KTEŘÍ SE UTKAJÍ S MÍSTNÍM VÝBĚREM
Účinkující: Pavel Trávníček, Monika Fialková,
Kamil Emanuel Gott, Jaroslav Sypal, Zdeněk
Srstka, Libor Petrů, Roman Skamene, klaun
Kristián a další…

ARABELA SHOW

od 15.00 hod.do 19.00 hod. na sportovišti

neděle 12.9.

V komorním recitálu s kytaristou Jiřím Pracným zazní písničky nové, ale i ty,
které si posluchači již oblíbili.
Pořad tradičně vychází ze schopnosti
zpěvačky vtipně konverzovat s publikem.

PETRA ČERNOCKÁ
RECITÁL
S KYTARISTOU JIŘÍM PRACNÝM

čtvrtek 2.9.
od 19.00 hod. v kině

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

pátek 6.8. – 4.9.
ve výstavní síni Panský dům
MALOVÁNÍ
PISTOLOVOU TECHNIKOU
GRIT MAHNKE
výstava obrazů
vernisáž 6.8. od 17.00 hod.

AKCE A POŘADY
V MKS V SRPNU 2010
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Â. 209
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 jmenovacího dekretu ze dne 25. 06. 1986, ve znÆní zmÆny ze dne 22. 12. 2009,
o jmenování Ñeditelky pÑíspÆv-

Â. 208
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
výše úplat za vzdÆlávání v Základní umÆlecké škole Kynšperk
nad OhÑí, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace, stanovené pro školní rok 2010/2011 dle
dÒvodové zprávy.

Â. 207
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
žádost pana Miroslava Volfa o
vydání povolení k použití mÆstského znaku a
2. s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 zákona Â. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zÑízení)
povolit panu Miroslavu Volfovi
užití znaku MÆsta Kynšperk nad
OhÑí (mÆstského znaku) pÑi pÑíležitosti sportovnÆ kulturní akce
Dne OhÑe poÑádané dne 31. Âervence 2010.

Â. 206
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
rozpoÂtové opatÑení Â. 3/2010/
Rada mÆsta, vzájemnÆ kompenzovatelné položkové a paragrafové zmÆny rozpoÂtu roku 2010,
dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení.

23. června 2010

2010
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dobu urÂitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 67,00
KÂ/m2/mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta vybranému žadateli a vydat pokyn
SprávÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení nájemní smlouvy.

Příloha

Â. 213
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu bytu XXX v Kynšperku nad
OhÑí se stávajícím nájemcem
bytu XXX na dobu urÂitou l rok
a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
Â. 211
sdÆlit usnesení rady mÆsta náRada mÆsta Kynšperk nad OhÑí jemci bytu a vydat pokyn Sprá1. b e r e n a v Æ d o m í
vÆ majetku Kynšperk nad OhÑí,
nabídkové ceny uchazeÂÒ o ve- spol. s r.o. k vyhotovení dodatku
Ñejnou zakázku malého rozsahu nájemní smlouvy.
„Stavební úpravy ulice Jana A.
Komenského v Kynšperku nad Â. 214
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
OhÑí“,
1. s ch v a l u j e
2. s ch v a l u j e
a) zadat zakázku ěrmÆ Euro- prodloužení smlouvy o nájvia CS, a.s., závod Karlovy Vary, mu bytu XXX v Kynšperku nad
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy OhÑí se stávajícím nájemcem
bytu XXX na dobu urÂitou l rok
Vary, I¢ 45274924,
a
b) návrh smlouvy o dílo a
2. u k l á d á
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem smlou- vedoucímu majetkového odboru
sdÆlit usnesení rady mÆsta návy o dílo.
jemci bytu a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí,
Â. 212
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí spol. s r.o. k vyhotovení dodatku
nájemní smlouvy.
1. s c h v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX v Kynšperku nad OhÑí do nájmu XXX na Â. 215

Â. 210
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
pÑehled Âinností a sebehodnocení Ñeditelek a ÑeditelÒ pÑíspÆvkových organizací, které zÑizuje
MÆsto Kynšperk nad OhÑí a
2. s ch v a l u j e
za 1. pololetí roku 2010 odmÆny
Ñeditelkám a ÑeditelÒm pÑíspÆvkových organizací.

kové organizace MateÑská škola Kynšperk nad OhÑí, Školní
525, okres Sokolov, p. o., paní
Marie Elicharové, kterým mÆní
dobu urÂitou, a to do 31. Âervence 2010. Dodatek Â. 1 jmenovacího dekretu je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení.

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
se stavbou pergoly na p.p.Â.
313/1 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí,
zahradní kÒlny a altánu na p.p.Â.
314 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí a
skleníku na p.p.Â. 319/2 v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasu.
Â. 216
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání
doÂasné stavby zahradní chaty
a dÑevÆného pÑístÑešku pro zahradu Â. 35 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 5b užívanou XXX, na Âásti pozemku p. Â. 1248/1 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí pronajatém
¢eskému zahrádkáÑskému svazu Kynšperk nad OhÑí, zastoupený Ing. Josefem Baronem, do
31. 12. 2012.
Â. 217
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smluv o technických
podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemkÒ mÆsta
Kynšperk nad OhÑí mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí a:
a) p. Kotounem, Mariánské LáznÆ, na pozemku parc.Â. 16/1 v
k.ú. Kynšperk nad OhÑí, která
je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení,
b) SpoleÂenstvím Na PÑíkopech
7, 21, 22, I¢ 26319896 na pozemku parc. Â. 568/1 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou Â. 2 tohoto usnesení,
c) VodohospodáÑskou spoleÂností Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, I¢ 45351325, 356
00 Sokolov na pozemku parc.
Â. 634/4 v k.ú. Kynšperk nad
OhÑí, která je pÑílohou Â. 3 toho-

to usnesení,
d) p. Rožánkem, Karlovy Vary,
na pozemku parc. Â. 660/1 v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou Â. 4 tohoto usnesení,
2. s o u h l a s í
se stavbami na pozemcích mÆsta:
a) se stavbou pÑípojky plynu na
pozemku parc.Â. 16/1 v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí pro majitele
nemovitosti p. Kotouna,
b) s provedením výkopu na pozemku parc. Â. 568/1 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí o délce 1,5 m
za úÂelem kontroly stavu vodorovné dešzové kanalizace odvádÆjící stÑešní svod z obytného
domu Â.p. 22 pro SpoleÂenství
Na PÑíkopech 7, 21, 22, 357 51
Kynšperk nad OhÑí,
c) s vykopáním startovací jámy
na pozemku parc. Â. 634/4 v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí pro vybudování vodovodní pÑípojky pro
rodinný dÒm v Sokolovské ul. v
Kynšperku nad OhÑí
d) s dodateÂným povolením výkopu z dÒvodu provedení opravy narušeného kabelu elektrické
energie ve vlastnictví ¢EZ a.s.
ve ŠtÆpánské ulici na pozemku
parc. Â. 660/1 v k.ú. Kynšperk
nad OhÑí a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smluv a souhlasÒ.
Â. 218
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 smlouvy o výpÒjÂce sportovišz v ulici Jana A. Komenského a v ulici Školní v Kynšperku nad OhÑí MÆstskému
kulturnímu stÑedisku Kynšperk
nad OhÑí, pÑíspÆvková organizace, I¢ 00368636, se sídlem
NámÆstí SNP 389, 357 51 Kyn-
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šperk nad OhÑí, zastoupené Ñeditelem Ing. Vladimírem Palíkem, ze dne 30. 03. 2010, který je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení dodatku Â. 1.
Â. 219
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 2 smlouvy o nájmu
PrameništÆ Kynšperk nad OhÑí
– Kolová nacházející se na pozemku p. Â. 73/1 a p. Â. 76 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí s revizní šachtou a hlavním uzávÆrem
na pozemku p. Â. 1554/2 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí, uzavÑené
dne 07. 02. 2001 mezi MÆstem
Kynšperk nad OhÑí a ¢ZS, ZO
Kynšperk nad OhÑí, který je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení dodatku Â. 2
nájemní smlouvy.
Â. 220
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o zÑízení vÆcného bÑemene na p.p.Â. 648/1
v k.ú. Kynšperk nad OhÑí mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí,
se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad OhÑí a spoleÂností ¢EZ Distribuce a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 20
DÆÂín 4, která je pÑílohou Â. 1
tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
Â. 221
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e

léto 2010, který zaÂal minulou
sobotu a potrvá až do 4. záÑí.
„NávštÆvníci kláštera spojili svou letní dovolenou s možností navštívit koncerty a program letního kulturního festivalu, který si v klidu vychutnají a poté nemusí nikam pospíchat. Mohou se ubytovat a zá-
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žitky z koncertu nechat doznít
na noÂních prohlídkách kláštera s prÒvodcem,“ vyzdvihuje tuto novinku umÆlecká Ñeditelka festivalu Musae Siloenes
Marika PeÂená.
Festival je zamÆÑen hlavnÆ na
klasickou hudbu, ale na své si
pÑijdou i jazzoví fanoušci.

Želivským klášterem o prázdninách proudí davy lidí
Ubytovací kapacity kláštera
v ŽelivÆ sotva staÂí zájmu návštÆvníkÒ, kteÑí chtÆjí dovolenou strávit právÆ v historickém
prostÑedí u PremonstrátÒ v srdci VysoÂiny.
Jednou z pÑíÂin velkého zájmu
je letní kulturní festival Musae
Siloenes – Želivské kulturní

pÑed více jak dvaceti lety pod taktovkou režiséra Dušana Kleina.
„Je pÑedÂasné poÂítat,
kolik zájemcÒ se rozhodne celkem navštívit poÑádané koncerty. CelkovÆ ale oÂekáváme tisíce návštÆvníkÒ kláštera a doufáme, že nabízený program festivalu si najde své pÑíznivce, kteÑí

si díky nÆmu najdou cestu do Želiva,“ pÑemýšlí PeÂená. Její úvahy už teÉ potvrzují lidé, kteÑí si
v hojném poÂtu rezervují pokoje
i vstupenky na koncerty. Dalším
lákadlem je také volným vstup na
noÂní prohlídky kláštera s prÒvodcem po vybraných koncertech.

Velkým lákadlem ﬁlm z klášterního prostředí
Zajímavou novinkou festivalu je vystoupení dvou varhaníkÒ,
Petra Žáka a Františka Macka,
kteÑí zahrají na barokní chórové
varhany z roku 1734 v klášterním
kostele Narození Panny Marie.
Velký zájem bude o projekci ělmu z prostÑedí protialkoholické
léÂebny, který se v ŽelivÆ natáÂel

Lékařská služba první pomoci – pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro
tel. č.: 352 520 430
všední den - od 16 do 21 hodin
sobota, neděle – od 9 do 19 hodin

Může se stát, že si lékaři vymění službu, proto využijte Nonstop informace o místě a provozní
době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu
služeb stomatologických pohotovostí. Informace získáte kdykoliv, 24 hodin denně, na
speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje 353 502 502

Zubní pohotovost – Kynšperk nad Ohří
31. 7. – 01. 8. 2010
MUDr. K. Kindlová, Sokolov, Košická 1956
07. 8. – 08. 8. 2010
MUDr. I. Martin, Sokolov, K.H. Borovského 1561
14. 8. – 15. 8. 2010
MUDr. J. Adamcová, Svatava, Sportovní 210
21. 8. – 22. 8. 2010
MUDr. Z. Kamenská, Loket, T.G.M. 90
28. 8. – 29. 8. 2010
MUDr. H. Eliášová, Chodov, Tovární 600

Zubní pohotovost není ve všedních dnech zajištěna.
Funguje pouze o svátcích, v sobotu a v neděli od 9 do 14 hodin.

Lékařská služba první pomoci

Jazzrockový koncert české rockové zpěvačky Lenky Dusilové a pražské popjazzové kapely
Eggnoise se bude konat 26. srpna od 16 hodin na Starém náměstí v Sokolově.
Info na tel. 352 324 714

Lenka Dusilová

Sokolnický den v Národním přírodním parku SOOS v Kateřině u Nového Drahova
se bude konat 14. srpna 2010 od 14 do 17 hodin.
Uvidíte káňata, luňáky, sokoly, orly a sovice sněžné. Přednáška se uskuteční v českém a v
německém jazyce od 14 a od 15.30 hodin s předváděním jednotlivých dravců.
Info na tel. 354542 033

Sokolnický den

Koncert slavné zpěvačky pop music Lucie Bílé s kapelou petra Maláska a mladé zpěvačky
Emily s kapelou se uskuteční 13. srpna 2010 v přírodním amfiteátru v Lokti nad Ohří.
Info na tel. 352 684 123

Lucie Bílá a Emily

Kultura, tip na výlet
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Â. 224
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smluv a dodatku ke
smlouvÆ o využití systému obce
pro odstraËování komunálního odpadu s fyzickými osobami
XXX, oprávnÆnými k podnikání, s úÂinností od 01. 06. 2010
- na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi smlouvy
a dodatek smlouvy k podpisu v
termínu do 30. 06. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smluv a dodatku smlouvy.

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zveÑejnit zámÆr pronájmu Âásti pozemku na dobu minimálnÆ
15-ti dnÒ na úÑední desce mÆsta.

Â. 227
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o odchytu a
umístÆní psÒ v k.ú. mÆsta Kynšperk nad OhÑí v útulku poskytovatele, pana Davida HrbáÂka,
se sídlem podnikání Rovná-MilíÑe 20 E, 356 01 Sokolov, která
je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení.

Â. 226
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
Základní škole Kynšperk nad
OhÑí Âerpání ěnanÂních prostÑedkÒ z rozpoÂtu školy na ocenÆní žákÒ základní školy za vzorný prospÆch, velmi dobré umístÆní v soutÆžích okresních, krajských, celorepublikových a za
vzornou reprezentaci školy i
mÆsta Kynšperk nad OhÑí v hodnotÆ
do 10 000,- KÂ.

Jana A. Komenského 221, 357
51 Kynšperk nad OhÑí a Správou
majetku Kynšperk nad
OhÑí, Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem dodatku.

Â. 22
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) zmÆnu rozpoÂtu na rok 2010
rozpoÂtové opatÑení Â. 3. RozpoÂtové
pÑíjmy se navyšu-

23. června 2010

jí
o 2 149,30 tis. KÂ a
rozpoÂtové výdaje se navyšují o
809,61 tis. KÂ. RozpoÂtové pÑíjmy po úpravÆ Âiní 55 009,06 tis.
KÂ a rozpoÂtové výdaje po úpravÆ Âiní 61 934,41 tis. KÂ, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení,
b) použití prostÑedkÒ získa-

ných prodejem bytÒ na doěnancování již schváleného projektu na výstavbu místní komunikace IV. tÑídy Kynšperk nad
OhÑí – Kamenný DvÒr ve výši
465,81 tis. KÂ,
c) ěnancování – snižuje se zapojení pÑebytku z minulých let

Usnesení zastupitelstva města

Â. 222
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
podání návrhu na vyhlášení
dubu letního na pozemku parc.
Â. 515/2 v k.ú. Kynšperk nad
OhÑí stromem památným a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
v termínu do 30. 09. 2010 tento
Â. 225
zámÆr realizovat.
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
Â. 223
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí dodatek Âíslo 1 ke smlouvÆ o dílo
Â. 140/2010 ze dne 25. 3. 2010
1. s ch v a l u j e
komunizámÆr pronájmu Âásti pozemku na výstavbu Místní
p. Â. 1347 (trvalý travní porost) kace IV. tÑídy Kynšperk nad OhÑí
o výmÆÑe 285 m2 v k. ú. Kyn- – Kamenný DvÒr uzavÑené mezi
MÆstem
Kynšperk nad OhÑí,
šperk nad OhÑí a

dodatek Â. 1 k DohodÆ o uložení paÑezÒ a zeminy na pozemcích mÆsta Kynšperk nad OhÑí,
p.p.Â. 146/2, k.ú. Dolní Pochlovice, uzavÑené dne 8. 2. 2007
mezi MÆstem Kynšperk nad
OhÑí a spoleÂností Eurovia CS,
a.s., Karlovy Vary, I¢ 45274924
se sídlem Sedlecká 72, Karlovy
Vary, který je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u je
starostu mÆsta podpisem dodatku Â. 1.
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Â. 25
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci do
Regionálního operaÂního programu NUTS II Severozápad
pro období 2007-2013 na projekt „Revitalizace a regenerace
Starého námÆstí a ul. U Tavírny
v Kynšperku nad OhÑí“ v oblasti
podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace stÑedních a malých mÆst ve výši 29 445 261,00
KÂ celkových nákladÒ a
2. s ch v a l u j e
zajištÆní ěnancování projektu
„Revitalizace a regenerace Starého námÆstí a ul. U Tavírny v
Kynšperku nad OhÑí“ dle podmínek ROP SZ, a to:
a) pÑeděnancování mÆsta na
projekt „Revitalizace a regenerace Starého námÆstí a ul.
U Tavírny v Kynšperku nad
OhÑí“ ve výši 29 445 261,00 KÂ,
tj. 100% celkových nákladÒ projektu, z bankovního úvÆru,
b) výše spoluěnancování projektu bude minimálnÆ 7,5 %
celkových zpÒsobilých výdajÒ,
tj. 2 208 395,00 KÂ a
v pÑípadÆ vzniku nezpÒsobilých
výdajÒ bÆhem realizace projektu
budou tyto výdaje ěnancovány z
vlastních prostÑedkÒ mÆsta.

Â. 26
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. d e l e g u j e
na jednání valné hromady spoleÂnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. konané dne 25. 06. 2010,
která bude jednat o tÆchto záležitostech:
a) zpráva jednatelÒ spoleÂnosti

(zmÆna stavu na bankovních „Bílá Labuz“.
úÂtech) o 1 339,69 tis. KÂ. ZmÆna stavu na bankovních úÂtech
po úpravÆ Âiní 7 347,75 tis. KÂ a
d) zmÆnu závazných ukazatelÒ
dle pÑílohy Â. 2 tohoto usnesení.
Â. 23
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
smlouvy o poskytnutí pÑíspÆvku z rozpoÂtu mÆsta Kynšperk
nad OhÑí na rok 2010, které tvoÑí pÑílohu Â. 1 a pÑílohu Â. 2 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem smluv.
Â. 24
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. n e s o u h l a s í
se zmÆnou v užívání stavby „restaurace Bílá Labuz“ na „hernu – bar Bílá Labuz“, s umístÆním výjimeÂnÆ pÑípustného
zábavního zaÑízení podle Âl. 9
odst. 3 obecnÆ závazné vyhlášky
Â. 01/1997, o závazné Âásti územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad OhÑí, ve
znÆní vyhlášek pozdÆjších,
2. n e s ch v a l u j e
zmÆnu ObecnÆ závazné vyhlášky MÆsta Kynšperk nad OhÑí Â.
3/2009 o stanovení míst a Âasu,
ve kterém mohou být provozovány výherní hrací pÑístroje,
3. u k l á d á
vedoucí OVÚPD toto nesouhlasné usnesení mÆsta zohlednit
ve správním Ñízení podle § 127
odst. 3 stavebního zákona – o
zmÆnÆ v užívání stavby a
4. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru sdÆlit rozhodnutí zastupitelstva
mÆsta vlastníkovi restaurace
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o podnikatelské Âinnosti v roce
2009 a o stavu majetku spoleÂnosti,
b) projednání a schválení vyúÂtování vodného a stoÂného za
rok 2009,
c) roÂní úÂetní závÆrka spoleÂnosti k 31. 12. 2009,
d) zpráva dozorÂí rady spoleÂnosti,
e) schválení roÂní úÂetní závÆrky
spoleÂnosti k 31. 12. 2009,
f) odvolání jednatele,
g) jmenování nového jednatele, jeho odmÆËování a schválení
smlouvy o výkonu funkce,
h) schválení koupÆ pozemkÒ
pod ¢OV Habartov-KluÂ a pod
¢OV Lítov,
jako zástupce spoleÂníka spoleÂnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. starostu mÆsta a
2. u k l á d á
mu, aby za mÆsto, jako za spoleÂníka na tomto jednání valné
hromady, kladnÆ rozhodl:
- o schválení vyúÂtování vodného a stoÂného za rok 2009,
- o schválení roÂní úÂetní uzávÆrky spoleÂnosti k 31. 12. 2009,
- o odvolání jednatele,
- o jmenování nového jednatele, jeho odmÆËování a schválení
smlouvy o výkonu funkce,
- o schválení koupÆ pozemkÒ pod ¢OV Habartov – KluÂ a
¢OV Lítov.
V pÑípadÆ, že by se této valné
hromady nemohl starosta úÂastnit, bude mÆsto zastupovat místostarosta Ing. Josef Baron.
Â. 27
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. d e l e g u j e
na jednání valné hromady VodohospodáÑského sdružení mÆst
a obcí Sokolovska, konané dne

25. 6. 2010, která bude jednat o
tÆchto záležitostech:
a) zahájení, volba návrhové komise, pracovního pÑedsednictva
a ovÆÑovatelÒ zápisu,
b) kontrola usnesení z minulé
valné hromady,
c) zpráva o Âinnosti od poslední
valné hromady,
d) schválení roÂní závÆrky
VSMOS k 31. 12. 2009, hospodáÑského výsledku za rok 2009 a
návrhu na použití hospodáÑského výsledku za rok 2009,
e) zpráva o majetku, pÑíjmech a
výdajích VSMOS od 1. 1. do 31.
3. 2010,
f) vyúÂtování vodného a stoÂného za rok 2009,
g) rÒzné,
h) závÆr,
starostu mÆsta a v pÑípadÆ, že
by se této valné hromady nemohl starosta úÂastnit, bude mÆsto zastupovat místostarosta Ing.
Josef Baron.
Â. 28
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
revokaci svého usnesení Â. 66 ze
dne 16. 12. 2009 a to v bodÆ 1. v
Ñádku prvním nahrazuje text „o
výmÆÑe cca 7 m2“ slovy „o výmÆÑe cca 12 m2“.
Â. 29
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
výjimku ze Zásad pro prodej majetku MÆsta Kynšperk nad OhÑí,
konkrétnÆ prodej Âásti pozemku
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p. Â. 1218/1 v k. ú. Kynšperk nad cenu 68,-- KÂ/m2.
OhÑí XXX, kdy v bodÆ 6. písm.
a) odst. 2. se pÒvodní lhÒta pro Â. 32
uskuteÂnÆní uzavÑení kupní Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
smlouvy do 6-ti mÆsícÒ prodlu- nad OhÑí
žuje na 8 mÆsícÒ.
1. s ch v a l u j e
prodej Âásti pozemku parc. Â.
Â. 30
492/1 (ostatní plocha) o výmÆÑe
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk cca 98 m2 v k. ú. Kynšperk nad
nad OhÑí
OhÑí XXX za kupní cenu 203,-1. s ch v a l u j e
KÂ/m2.
zámÆr koupÆ objektu Âp. 197 v
ulici Chebská v Kynšperku nad Â. 33
OhÑí a pozemku parc.Â. 285 v Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
k.ú. Kynšperk nad OhÑí o výmÆ- nad OhÑí
Ñe 916 m2 (zastavÆná plocha ná- 1. s ch v a l u j e
dvoÑí) za cenu do 6.000.000,-- a) prodej Âásti pozemku parc. Â.
KÂ,
1220/1 (ostatní plocha) o výmÆ2. p o v Æ Ñ u j e
Ñe cca 584 m2 a Âásti pozemku
starostu mÆsta jednáním s ma- parc. Â. 1251/1 (ostatní plocha)
jiteli o umožnÆní zjištÆní všech o výmÆÑe cca 2995 m2 vše v k. ú.
okolností spjatých s uvedeným Kynšperk nad OhÑí TÆlovýchovobjektem, tj. zjištÆní stavebního né jednotÆ Slavoj Kynšperk, I¢
stavu, práv a závazkÒ s objektem 18248063, Kynšperk nad OhÑí
spojených, daËové povinnosti za kupní cenu 1.000,-- KÂ,
spjaté s prodejem, provozních b) výjimku ze zásad pro prodej
nákladÒ atd. a o zajištÆní úkonÒ majetku mÆsta v bodÆ 6. písm.
b) „…kupující uhradí zálohu na
nutných ke koupi objektu a
náklady na pÑípravu prodeje ma3. u k l á d á
majetkovému odboru MÆstské- jetku mÆsta. Jedná se o úhradu
ho úÑadu v Kynšperku nad OhÑí geometrického plánu…“.
zahájit Âinnosti smÆÑující ke
zjištÆní tÆchto okolností a k pÑí- Â. 34
pravÆ koupÆ objektu.
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. u k l á d á
radÆ mÆsta, aby projednala výsledky provÆrky uzavírání dodatkÒ ke smlouvám o pronájmu
nebytových prostor a výsledky
kontroly usnesení rady mÆsta Â.
334,335,395,458 a 459
z
roku 2009 a pÑijala potÑebná
opatÑení.

Â. 31
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku parc. Â. 238
(ostatní plocha) o výmÆÑe 516
m2 a parc. Â. 241/1 (ostatní plocha) o výmÆÑe 186 m2 vše v k. ú.
Kamenný DvÒr XXX za kupní

„Z dÑvodu zajištÅní ochrany osobních údajÑ podle zákona Á. 101/2000 Sb., o ochranÅ osobních údajÑ, ve znÅní pozdÅjších pÐedpisÑ, je zveÐejÊováno upravené usnesení rady mÅsta Kynšperk nad OhÐí. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštÅní XXX. V pÐehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporuÁující. Plné znÅní usnesení (vÁetnÅ pÐíloh)
zastupitelstva mÅsta a rady je k dispozici v podatelnÅ mÅstského úÐadu.“

letní prázdniny
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Při netradiční olympiádě se děti vyřádily
Dne 2. 7. se před Základní školou
v Kynšperku nad Ohří shromáždilo
37 sportuchtivých dětí, které doprovázel velký počet fanoušků z řad rodinných příslušníků. Tyto děti se roz-

Po dobu 14 dnů soutěžily oddíly
Robinsonů, Skejťáků, Sporťáků a Puberťáků o poháry a medaile v těchto disciplínách: jízda na kole, in-line
bruslení, míčové hry a víceboje, ori-

hodly zúčastnit netradiční táborové entační běh. Mladší účastníci se zdoolympiády v Bělčičích, kterou uspo- konalili v plavání (potápění). Největřádala Základší úspěch slaviTá b o r o v á b á s e ň
ní škola v Kynla jízda na čtyřJe to tu super, žádné strachy,
šperku
nad
kolkách a plavnad táborem plují jen bílé mraky.
Ohří.
ba na školním
37 dětí na trávě tu běží,
Dlouhý maraftu…
a oddíláci nám čas měří nad strážnou věží.
raton
začal
Při chvílích
Na kole jezdíme k velké řece,
už při náročrelaxace jsme
ném nakládánavštívili zápotom si tam odpočineme na jemné dece.
ní sportovního
mek Březnice
Každý tu spí v jedné chatě,
a táborového
a 500 let starou
všichni tu nosíme mokré gatě.
vybavení. Úkol
sklárnu v BělčiTábor Bělčice vás vítá rád,
to byl nelehcích, odkud si
tak neváhej a pojď si hrát.
ký, avšak ježka
Dominik Domča Kadlec mnozí přivezdo klece se poli čerstvě vydařilo dostat. Naši táborníci jistě ro- fouknuté sklářské výrobky. Svou odzumí…Dovolte nám tedy poděkovat vahu všechny děti prokázaly při nočpanu Liškovi za ochotu a trpělivost ních hrách.
při přepravě a naší škole za vytvořeV době poledního klidu se projeviní skvělého zázemí.
lo básnické nadání Dominika Dom-

www.kynsperk.cz

či Kadlece, když napsal básničku o mé tváře, krásný zbytek prázdnin.
našem táboře. Celý tým ZŠ, který se Rodičům děkujeme za důvěru.
Michal, Šárka, Veronika,
na přípravě a realizaci tábora podílel,
Růža, Lucie, Šárka, Honza.
vzkazuje: „Všichni jste byli úžasní!“
Za rok se těšíme na známé i nezná-
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události, sport

Přípravná třída pro předškoláky funguje
Zřízení přípravné třídy pro školní
rok 2010/2011
Rada města Kynšperk nad Ohří
schválila na svém jednání 30. 03.
2010 pro další školní rok opětovné
zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří. Přípravná třída se v předchozích letech osvědčila,
a proto byla v tomto školním roce otevřena již potřetí. V letošním školním
roce navštěvovalo přípravnou třídu
12 žáků, někteří z nich měli odloženou školní docházku. Ředitel školy u
žáků oceňuje pravidelnou docházku,
velmi dobrou adaptaci na školní prostředí a režim.
Přípravná třída se zřizuje pro děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou so-

ciálně znevýhodněné a u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Třída slouží především dětem, kterým byl dán
odklad školní docházky pedagogicko-psychologickou poradnou. Většinou se jedná o děti, které nechodí do
mateřské školy a po nástupu do první
třídy by měly velké problémy s adaptací na školní prostředí. Žáci přípravné třídy ZŠ se budou vzdělávat podle
vzdělávacího programu „Poznáváme
sebe a svět společně“ po dobu 20 hodin týdně. Celý systém je založen na
individuální práci s každým dítětem
na základě konzultace s psychologickou poradnou.
Práce s dětmi se uskutečňuje v tzv.
blocích, kde se střídá relaxační cvi-

Společná fotograﬁe předškoláčků s paní učitelkou Lenkou Bradáčovou.

čení, uvolnění, hraní, učení a jazyková výchova. Děti pracují s pracovními listy z oblasti matematiky, jazykových a grafomotorických cvičení. Velký důraz je kladen na rukodělné činnosti a hudebnímu rozvoji dětí.
Škola pravidelně spolupracuje s logopedickou poradnou přímo ve škole. Tím škola zabezpečuje pravidelnou logopedickou péči i dětem, kde
rodina nevěnuje této oblasti rozvoje dítěte pozornost. Do přípravné třídy mohli být bez problémů převedeni
žáci, kterým se nedařilo v prvním roč-

Lukáš Bartošek a Kubík Taraba.

Konečná tabulka muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.
13.
14.

Tým
Lipová
Dalovice
Žlutice
Bečov
Útvina
Sedlec
Loket
Kynšperk
Nejdek
D.Žandov
Pila
Kaceřov
Hrozňatov
J.Březová

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
16
15
15
14
14
12
7
8
7
6
7
6
4

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

0
3
4
5
4
5
0
6
8
4
5
8
3
5
2

3
6
6
7
7
12
8
11
14
14
12
16
15
20

Skóre
84:37
65:31
74:39
64:40
67:52
57:52
54:43
44:70
51:62
38:59
34:40
38:69
44:76
31:75

Body
63
52
50
49
47
42
42
29
28
26
26
24
23
14

(Prav)
(24)
(13)
(11)
(10)
(8)
(3)
(3)
(-10)
(-11)
(-13)
(-13)
(-15)
(-16)
(-25)

níku a rodiče podali žádost o dodatečný odklad školní docházky. Rodiče tak velmi ocenili skutečnost, že se
děti nevracejí do mateřské školy jako
neúspěšné, pouze budou pokračovat
ve vzdělávání jiným způsobem. Další informace o přípravné třídě můžete získat v základní škole (sekretariát
ředitele školy - tel. č. 352 683 135).
Bc. Pavla Cibová
úřednice správního a sociálního
odboru Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří

Dne 9.7.2010 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým fanouškem kynšperského fotbalu panem Přemyslem Kocourkem. Touto cestou mu děkujeme za jeho přínos a dlouholetou práci pro kynšperský fotbal.
Přemek nebyl jenom fanda našeho fotbalu, ale i úspěšný trenér mládežnických družstev a
posléze i družstva mužů. Podílel
se taktéž i na chodu oddílu jako
funkcionář. Děkujeme a s úctou
vzpomínáme.
Oddíl kopané
Slavoj Kynšperk
Slav
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Zájem vodáků o Kynšperk letos klesl

Lucka a Martin z Pardubic neodolali a přijeli až do Kynšperka, aby se mohli oddávat své vodácké zálibě.
(kre)

Razantní pokles vodáků v letošní sezoně
zaznamenal provozovatel vodáckého tábořiště a půjčovny lodí, Bohumil Pražák
z firmy Dronte s.r.o.
„Vodácká sezona začala oficiálně letos v
květnu,“ řekl Bohumil Pražák. „ Letošní
jaro však bylo špatné, a tak se sem začali lidé sjíždět až v polovině června. Většinou přijedou na tři-čtyři dny nebo jen víkend.“
Sjíždějí se tři základní trasy, a to z Tršnic do Klášterce nad Ohří (cca 100 km),
z Kynšperku nad Ohří do Klášterce nad
Ohří (cca 80 km) a poté z Lokte (60 km).
„Letos jsme zaznamenali razantní pokles,“ konstatoval Bohumil Pražák. „V
porovnání s loňskou sezonou, která byla
výjimečná, evidujeme pokles o 40%.
Loni byli lidé navnaděni seriálem Proč
bychom se netopili. V loňském roce se
neustále hovořilo o finanční krizi, a tak
lidé jeli raději na vodu než k moři. Letos
zjistili, že zase až tak velká krize ve skutečnosti není, tak dali přednost levnějším
pobytům u moře, např. v Itálii a Chorvatsku. V srpnu se situace možná zlepší, i
když média hlásí, že je stav řeky Ohře
pod limit, tak se sem moc vodáků nežene, přitom je trasa z Tršnic do Karlových
Varů sjízdná i za nízkého stavu hladiny
vody,“ sdělil.
Dovolenou strávenou na vodě doporučuje kynšperský starosta René Bolvari.
„Kynšperk je vhodné nástupní místo,“
uvedl starosta. „Dříve jsem řeku sjížděl,
jsou tu ideální podmínky. První den jsem
sjel z Tršnic do Kynšperku a druhý den
pak do Lokte. Tato trasa je vhodná i pro
začátečníky. Už jsem na vodě ale dlouho
nebyl,“ posteskl si starosta.
(kre)

Zapečené masáky
a la starosta
Masáků dle potřeby, ½ kg mletého vepřového, cibule, česnek,
sůl, pepř, drcený kmín, majoránka (vše dle chuti), 2 vejce, sádlo
(na vymazání pekáčku). Příloha – chléb.
Mleté maso a další suroviny zpracujeme na masovou směs do níž
přidáme nasekané nohy masáků. Mladé oblé klobouky masáků
sloupneme, naplníme směsí a vyskládáme na těsno do vymaštěného pekáčku. Každý klobouček přiklopíme „pokličkou“ z kloboučku
rovného. Pekáček přikryjeme alobalem a v rozehřáté troubě pečeme
cca 1 hodinu (dle množství).
Dobrou chuť!
René Bolvari,
kuchař - samouk
Pod kynšperským mostem je zatím jen několik málo vodáků.

www.kynsperk.cz
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pronájmy
Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 5
o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2,
v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je
nutné doložit lékařské potvrzení o
zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 70,41 Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
- byt č. 2

o velikosti 1+1 o výměře 44,00 m2,
v ul. Jiráskova čp. 732 (k přihlášce
je nutné doložit lékařské potvrzení o
zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21 Kč/m2/
měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka
nebytových
prostorů v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

v přízemí objektu čp. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nebytový prostor
v přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 293,93 m2,
výše
nájemného
bude
stanovena dle způsobu využití

+ nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny
samostatně bližší informace k
těmto bytům a nebytovým prostorám jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách
města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková
referent majetkového odboru
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si vás dovoluje pozvat do své nově otevřené prodejny v

Kynšperku nad Ohří
Školní 587(vedle Jednoty)

KDE ZA SKVĚLÉ CENY NAKOUPÍTE
Čerstvé kuřecí, krůtí, chlazené i mražené maso, vepřové
i hovězí maso, drůbeží i vepřové uzeniny, králíky, slepice
kachny, husy, ryby a ostatní mražené výrobky.

Každý měsíc akce - na srpen
chlazené čtvrtky
39,90 Kč/kg
mražené kuře
42,90 Kč/kg
chl. kuř. stehenní řízek 89,90 Kč/kg
uzený bok
79,90 Kč/kg
chl. prsní řízek
104,90 Kč/kg
Blanický točený salám
39,90 Kč/kg
chl. kuře na tácku
42,90 Kč/kg
uzená kuř. čtvrtka
49,90 Kč/kg
Přijímáme stravenky:
Ticket Restaurant, Ticket Servis, Cheque a Sodexo

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Váš nejbližší výrobce

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195, 352 520 195
všední den
16.00 h - 21.00 h
sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 h

www.kynsperk.cz

Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 603 255 110
e-mail: josef.synac@kalibra.cz
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