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aktuality
Úvodní slovo ředitele Základní školy
Kynšperk nad Ohří Mgr. Jiřího Daneše

Prázdninám již odzvonilo, nastal
nový školní rok. Ve středu 1. září poprvé zacinkal školní zvonek 2010/2011
a oznámil nám všem, že právě zahajujeme. Mnozí z nás slyšeli zvonění již
mnohokrát. Poprvé slavnostně zvonilo pro naše žáky prvních tříd, kteří v
doprovodu svých rodičů přišli do naší
školy, aby zde zahájili devítileté putování školním životem. Úkolem nás, zaměstnanců školy, je vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Poprvé se budete
seznamovat se svými třídními učitelkami paní Mgr. Novákovou a Mgr. Švédovou. Jsou to velmi hodné paní učitelky, které vám budou pomáhat. Vím, že
si tato slova zatím neumíte přečíst, ale
máte rodiče, kteří vám celý článek rádi
přečtou. Budete se vzdělávat podle našeho školního vzdělávacího programu, který se jmenuje „Poznáváme sebe
a svět“. Tyto vyučovací osnovy pro vás
vypracovali naši pedagogové. Kromě
vás se v letošním školním roce podle tohoto programu budou učit také žáci
druhých až čtvrtých tříd a šestých až
devátých tříd. Je zde vše, co potřebujete
vědět a znát. Česká školní inspekce náš
školní vzdělávací program kontrolovala a konstatovala, že podle těchto našich učebních osnov můžeme žáky učit.
Postupně se budete setkávat i s dalšími
vyučujícími na naší škole. Je jich hodně
a nemůžete si je hned všechny zapamatovat. Jen vám rád sděluji, že jsou všichni připraveni vám v dalších školních letech vytvořit co nejlepší podmínky pro
školní vzdělávání. Jsou to pedagogové,
kteří studovali, aby vám mohli předat
svoje znalosti. Celkově je u nás ve škole kvalifikovaných přes 75%, zbývající
pedagogové studují nebo se připravují na další studium. Ještě neznáte procenta, ale mohu vám sdělit, že je to číslo nadprůměrné. A to je hezká zpráva.
Moc a moc si jejich práce vážím a důvěřuji našim učitelům. Určitě to poznáte i vy, naši prvňáčkové. Dále se budete
také potkávat s paní sekretářkou, s paními uklízečkami, panem školníkem,
paními kuchařkami. Ti všichni se peč-

livě starají, aby se Vám ve škole líbilo.
Určitě mnozí z vás navštíví naše středisko volného času. Zde budete mít v
kroužcích možnost pracovat s počítačem, hrát různé hry, sportovat, vzdělávat se, ale také jezdit na školní tábor,
který naše škola každý rok připravuje. I
ten letošní se nám podařil.
Odpoledne budete také moci navštěvovat školní družinu, kde vám paní vychovatelky budou zajišťovat velmi zajímavý a přitažlivý program.
Také pro vás budeme připravovat výjezdy do zahraničí. V letošním roce bychom rádi uskutečnili výjezd do Skotska. Ten ještě nebude pro vás, protože
se nejdříve budete muset naučit anglicky. A věřte mi, že to dokážete pod vedením našich zkušených pedagogů. Nic
však není zadarmo a budete se muset
hodně učit. Chci vám také prozradit, že
připravujeme projekt v rámci finanční
dotace „Peníze školám“. Naše škola by
mohla dostat hodně peněz až 2,5 milionu korun. Tyto peníze nám pomohou
k tomu, aby se nám ve škole učilo ještě lépe. Už se moc těším. Čeká nás však
ještě hodně práce.
Když budou vaši rodiče potřebovat
poradit, na něco se zeptat, mohou oslovit všechny učitele, školní psycholožku,
výchovné poradce a preventivní tým.
Všichni rádi pomohou.
O prázdninách se mezi školními budovami hodně pracovalo. Máme nové
krásné školní prostranství, kde vás již
nebudou ohrožovat projíždějící auta.
Za nové prostředí mezi školami bych
rád poděkoval zřizovateli školy - městu Kynšperk nad Ohří, které nám také
poskytuje finanční prostředky na provoz školy. Na správný chod školy dohlíží různé kontroly, které k nám často chodí. Vše zvládáme a neporušujeme zákony.
Výuka na naší škole se postupně
mění. Pedagogům již nestačí jako dříve pusa, křída a tabule. Počítače, výukové programy, interaktivní tabule, vizualizéry, dataprojektory a další multimediální technika jsou již nepostradatelné. Mohu vám slíbit, že vše v nejbližší době budete také používat.
Vytvořme společně školu se vzájemnou důvěrou mezi žáky, učiteli a rodiči, kde převládá tolerance, kamarádství
a poctivá práce. Přeji nám všem úspěšný školní rok 2010/2011.
Mgr. Jiří Daneš, ředitel školy
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Izraelský diplomat, pan Eli Lev (vpravo), se v Kynšperku setkal
s místním starostou René Bolvarim.

Kynšperk navštívil Eli Lev
Dne 16. srpna 2010 navštívil naše
město Kynšperk nad Ohří velvyslanecký
rada izraelské ambasády v Bruselu, pan
Eli Lev s rodinou.
Jednalo se o soukromou návštěvu.
Pan Eli Lev je prasynovcem zdejšího
významného rodáka, židovského malíře Fritze Lederera. Výslava jeho prací se
zde konala v září 2008.
Po prohlídce města a jeho památek,
zejména Branky, kde malíř Fritz Lederer bydlel, navštívil pan Eli Lev židovský

hřbitov a radnici, kde pohovořil se starostou města René Bolvarim a ředitelem
kulturního střediska Ing. Vladimírem
Palíkem. Při setkání se pan Eli Lev zapsal do pamětní knihy významných návštěvníků města a se starostou si vzájemně věnovali upomínky na toto setkání.
Eli Lev již jednou Kynšperk nad Ohří
navštívil, a to v roce 1991. Tentokrát přijel i s manželkou a dětmi, aby jim ukázal
město a krásné okolí, kde žili a působili
jeho předci.
red

Seznam kandidátních listin pro komunální volby
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako příslušný registrační úřad pro volby do
zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010, přijal pro město Kynšperk nad Ohří kandidátní listiny od těchto politických stran
a hnutí:
1) Sdružení nezávislých kandidátů
2) Nezávislí a sportovci pro Kynšperk
3) Občanská demokratická strana
4) Česká pirátská strana
5) TOP 09
6) Komunistická strana Čech a Moravy
7) Strana práv občanů – Zemanovci
8) Česká strana sociálně demokratická
9) Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
10) Sdružení nezávislých kandidátů: Město občanům
11) Politické hnutí: Nezávislí

Seznam volebních místností
Informace o počtu a sídle volebních
okrsků „Volby do Zastupitelstev obcí“
konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010.
V souladu s ustanovením § 15 písm.g)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám podávám informaci o počtu
a sídlech volebních okrsků v Kynšperku nad Ohří.
1. volební místnost - Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 501,Kynšperk nad Ohří

2. volební místnost - Základní škola
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost - Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, Náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost - Střední škola živnostenská Sokolov, budova učiliště Kynšperk nad Ohří, Školní 764,
Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost - ubytovna Vězeňské služby Kynšperk nad Ohří, část Zlatá.
René Bolvari,starosta města
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Komunikace Kamenný Dvůr
je nyní zdárně dokončena

Tento druh veřejné komunikace uvítají zejména obyvatelé přilehlých obcí k městu Kynšperk
nad Ohří.
Město Kynšperk nad Ohří podalo projekt na vybudování místní komunikace IV. třídy Kynšperk nad Ohří
– Kamenný Dvůr v rámci programu
Obnova a rozvoj kvality života na venkově. Žádost o dotaci na tento projekt byla Státním zemědělským intervenčním fondem úspěšně schválena
a v měsíci březnu bylo předáno staveniště vítězné firmě, která vyšla z výběrového řízení.
Správa majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o. tuto místní komunikaci IV.

třídy předala v měsíci červenci městu do užívání a tím mohl být zahájen
dlouho očekávaný provoz.
Vzhledem k tomu, že podél silnice III.třídy vedoucí z Kynšperka nad
Ohří ke stávající silnici I/6 nevede
chodník, uvítají vybudování této komunikace převážně obyvatelé bývalých vesnic, zejména Kamenného Dvora, Štědré a Zlaté ale i dalších
blízkých vesnic např. Tuřan, Milíkova,
Mokřiny a Lipoltova nejen pro bezpečnou dopravu při denních cestách
do zaměstnání, do škol a za nákupy.
Kynšperk nad Ohří je pro tyto vesnice spádovou obcí, jak pro sportovní,
společenské, ale i kulturní dění.
Projekt byl zaměřen na využití širokou veřejností bez udání věku a mobility, aby mohli nově vybudovanou
místní komunikaci bezpečně využívat
cyklisté, chodci ale i handicapovaní,
jako jsou vozíčkáři apod.
Výstavbou této komunikace město
výrazně přispělo ke zlepšení dopravní
a technické infrastruktury dotčených
vesnic a také k posílení bezpečnosti
silničního provozu.

„Během prací došlo ze strany dodavatele k posunutí komunikace o několik centimetrů,“ řekl starosta Kynšperku nad Ohří, René Bolvari. „Protože stavba zasáhla do cizího pozemku, musela se část komunikace zbourat a znovu vystavit, samozřejmě na
náklady dodavatele,“ dodal starosta.
Komunikace IV. třídy vedoucí z Kynšperka nad Ohří byla vybudována celkovým nákladem 2 199 479 Kč, kdy
město obdrželo na tuto akci finanční dotaci ve výši 1 649 609 Kč z místní
akční skupiny MAS o.p.s. Sokolovsko
a ze svého rozpočtu vyčlenilo částku
549 870 Kč.
Zveme všechny příznivce, nejen
cyklistiky, ale i in-line bruslí k premiérové jízdě na této komunikaci.
za majetkový odbor
Miluše Svatková, red

www.kynsperk.cz

vá doba. V den odevzdání příspěvku, to
je 13.8.2010, jsou ukončeny zemní práce, položeny podkladní vrstvy pod dlažbu
a zahajuje se její pokládka. Pokud vydrží
počasí měl by být dodržen termín dokončení. V době, až budete tento příspěvek
číst, již budeme vědět, jak to dopadlo.
V rámci oprav místních komunikací jsme přistoupili ke střední opravě prodloužení ulice J.K.Tyla. Původně se jed-

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

střípky z majetkového odboru
V průběhu července jsme byli informováni, že byly úspěšně přijaty naše žádosti o dotace od Místní akční skupiny Sokolovsko na rok 2010, kdy jsme požadovali příspěvky na obměnu přístřešků autobusových zastávek v okrajových částech
města. Má se jednat o přístřešky na Zlaté, v Kamenném Dvoře, v Liboci a v Dolních Pochlovicích.
V rámci této akce z vlastních prostředků města obměníme i přístřešek v Chotíkově. O dotaci na tento účel jsme bohužel
nemohli žádat, jelikož nejdříve musíme
dořešit právní vztah k pozemku na kterém přístřešek stojí a který není v majetku města. Se začátkem prázdnin byla zahájena i rekonstrukce prostranství mezi
budovami základní školy, části ulice Jana
A.Komenského a spojovací ulice s ulicí
K.H.Borovského, včetně výstavby parkoviště. Práce mají být dokončeny mezi budovami do konce prázdnin, další část ulice Jana A.Komenského by měla být dokončena do 15.9.2010. Projektovou dokumentaci a stavební povolení se nám
podařilo zajistit za přibližně půl roku,
což je na obecné poměry velice přízni-

městský úřad

nalo o štěrkovou komunikaci, kde se vlivem jejího neodvodnění vytvářely výmoly
a díry, které byly dlouhá léta jen dosypávány štěrkovou drtí. Příčně jsme položili 5 propustků a nechali jsme položit a zaválcovat. Po urovnání pláně jsme nechali
dát vrstvu z frézované asfaltové směsi. To
vše za cca 130 tisíc Kč.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

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
tel. 352 350 443
hladka@kynsperk.cz

Rekonstrukce prostranství mezi budovami školy od křižovatky s
ulicí Mládeže zasahující do části ulice Jana. A. Komenského, která
pokračuje ke spodní budově úřadu, vyjde město na 5 453 639 Kč.

vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Naďa Ann Olchawski
tel.: 352 324 268
staricna@kynsperk.cz
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Himmelkron a Kynšperk
si vymění své zkušenosti
Společné setkání zastupitelů spřátelených měst Kynšperk nad Ohří
a Himmelkron se uskuteční v rámci česko-německého semináře, který se bude konat na zdejších tenisových kurtech 18. a 19. září tohoto roku.
„Seminář se uskuteční v budově
radnice,“ uvedl starosta Kynšperku nad Ohří, René Bolvari. „Budeme jednat o záležitostech samosprá-

vy obou měst a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.“
Vyvrcholením těchto dvou dnů
bude tradiční tenisový turnaj mezi
spřátelenými městy.
„V loňském roce se podobná akce
uskutečnila v Himmelkronu, letos
je řada na nás,“ vysvětlil starosta,
který plánuje pozvat vedení Himmelkronu, jenž přijede, na výlet po
atraktivitách našeho kraje.
(kre)

Změna ředitelky mateřské školy Školní 525
Po projednání výsledku konkurzního řízení
na obsazení funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
Školní 525, okres Sokolov, p. o. jmenovala
rada města Kynšperk nad Ohří na svém jednání dne 26. května 2010 paní Mgr. Vlastimilu Prchalovou do funkce ředitelky příspěvkové
organizace s účinností od 1. srpna 2010. Nově
jmenované ředitelce mateřské školy přejeme
mnoho pracovních úspěchů a těšíme se na spolupráci.
Tímto bychom také rádi poděkovali paní Marii Elicharové, která funkci ředitelky zastávala do konce července 2010, za její dlouhodobou práci v mateřské škole, vzornou reprezentaci školy, vynaložené úsilí při zajištění jejího chodu, výbornou spolupráci se zřizovatelem a dalšími subjekty, a v neposlední řadě za výchovu a vzdělávání dětí.
Bc. Pavla Cibová, správní a sociální odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří

Nabídka Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří
pro rok 2010 – 2011

Věkové rozvrstvení obyvatel
Správní a sociální odbor Městského úřad Kynšperk nad Ohří informuje o věkovém rozvrstvení obyvatel Kynšperka nad Ohří v červenci 2010.

Rok
věk
ženy muži
1915
095 005 000
1920
090 014 000
1925
085 047 014
1930
080 074 030
1935
075 084 054
1940
070 131 101
1950
060 186 177
1955
055 186 169
1960
050 171 154
1965
045 152 206
1970
040 198 072
1975
035 190 193
1980
030 193 188
1985
025 146 165
1990
020 179 162
1995
015 159 155
2000
010 121 110
2005
005 105 110
2010
000 129 123
Pro výpočet byl stanovený pětiletý cyklus. Tzn. pod rok 1925
spadají všichni narození v období 1921 až 1925, tj. 47 žen a 14
mužů ve věku od 85 do 89 let.

Statistika jmen
Jméno
Alena
Anna
Eva
František
Hana
Jan
Jana
Jaroslav
Jiří
Josef
Kateřina
Karel
Lucie
Marie
Martin
Milan
Miroslav
Pavel
Petr
Petra
Tomáš
Václav
Věra
Zdeněk

počet
064
105
062
067
086
145
127
095
153
121
060
065
066
123
074
061
103
099
148
063
075
094
079
063

Bc. Pavla Cibová, správní
a sociální odbor MěÚ Kynšperk
nad Ohří

Příjem inzerce na tel. 354 597 403, 739 544 445
e-mail - info@zurnalmedia.cz

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov,
příspěvková organizace
Hraj si, sportuj, vzdělávej se!

Nabízíme vám možnost výuky v oborech :

výtvarném
literárně – dramatickém
hudebním
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou : děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí bez omezení věku, na základě vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v
Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří od 1. 9. do 10. 9. 2010.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky - tel. 352 683 229
1. 9.
08.00 - 17.00 hod.
2. 9. - 10. 9.
13.00 - 17.00 hod.
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního,
výtvarného i dramatického směru!
Nově otevřeme od 2. pololetí školního roku předmět multimediální tvorba.
Těšíme se na děti i dospělé.
Z. Karbulová, ředitelka školy

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Nabídka zájmových kroužků
pro školní rok 2010/2011
Sportovní : basketbal, floorbal, nohejbal, kopaná, stolní tenis, tenis, volejbal,
atletika, vybíjená, sebeobrana, gymnastika, cyklistika, vodní turistika, plavání,
aerobic, in line bruslení, turistika
Dovednostní – pracovní: vaření a pečení, rybáři, mladý hasič
Vědomostní : přírodovědný, zeměpisný
Výchovné : dopravní, kynologický
Vzdělávací : doučování z českého jazyka a matematiky, práce na počítači, literární – klub filmového diváka
Estetické : výtvarný – dějiny umění, keramický, aranžování
Hudební : sborový zpěv, hra na flétnu
Taneční : mažoretky, pom-pom, pohybová průprava, balet, výrazový tanec
Jazykové : logopedie, náprava dyslexie, jazyk – anglický, německý, ruský, francouzský
stolní hry : scrabble, šachy, aktivity ...
Většinu zájmových kroužků povedou vedoucí jako v loňském školním roce,
mnohé kroužky povedou pedagogové naší školy.
Podrobnější informace k ZK podají pracovníci DDM-SVČ
p. Michal Maštera a p. Šárka Pencová, tel. 352 683 135
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rozhovor

9 2010

Je to 52 let, co jsem u hasičů, říká ...

Zdeněk Matoušek starší nám ukázal ocenění, jenž získal za zásluhy ve Sboru dobrovolných hasičů
Kynšperk nad Ohří.
Letos v září to bude 52 let, kdy pan Zdeněk Matoušek starší vstoupil do Sboru
dobrovolných hasičů v Kynšperku nad
Ohří. Podstatnou část svého života věnoval „hasičině“ a práci s mládeží, za což byl
také řádně oceněn. Naší žádosti o poskytnutí rozhovoru vyhověl.
Co Vás přimělo ke vstupu do SDH
Kynšperk nad Ohří?
„SDH v Kynšperku obnovil můj děda,
bylo to ve 45. roce. Pamatuji si, že tehdy
byli dva velitelé, Miroslav Šoustek a Bruno Pinc. Po nich se pak ujal vedení můj
táta. Od svých deseti let jsem byl v žákovském družstvu a od roku 1958 jsem členem SDH Kynšperk.“
Velkou měrou jste se údajně podílel na
výchově hasičského potěru. Je to tak?
„Ano. Rád na tu dobu vzpomínám. V
roce 1975 jsem začal vést mladé hasiče
se Zdeňkem Tomcem. Kynšperk byl postrach všech dobrovolných hasičů. Účastnili jsme se jarní a podzimní hasičské soutěže Plamen a vždy jsme byli mezi prvními třemi. Pamatuji si, že naši velcí rivalové byli mladí hasiči z Horního Slavkova a z
Chodova. Kam jsme s mládeží přijeli, všude jsme vyhrávali. Tenkrát se vše dělalo při
1. ZŠ za pomoci pana učitele Tomeše.“
Prozradíte nám některý z vašich největ-

Zde je ukázka hasičských helem
tak, jak se postupně ´vylepšovaly´ (zprava). Helma vlevo je součástí současné výstroje dobrovolných hasičů.

www.kynsperk.cz

ších úspěchů s mládeží?
„V roce 1977, kdy se naše mládež zúčastnila mezinárodní soutěže v Burgasu v Bulharsku. Naše děvčata zde získala
1. místo ve štafetě a 2. místo v požárním
útoku. Hoši zase v roce 1997 vybojovali 2.
místo národního kola soutěže Plamen.“
Málokdo se může pyšnit takovou sbírkou vlastních medailí jako vy. Které si
ceníte nejvíce?
„Jsou celkem tři, které pro mají velkou citovou hodnotu. K padesátým narozeninám jsem obdržel medaile za zásluhy za
bezpečnost a za vedení sboru dobrovolných hasičů. Nejvíce si vážím nejvyššího svazového ocenění – pamětní medaile
– kterou jsem dostal při výročí Karlovarského kraje.“
Na který zásah jste pyšný?
„Na zásah ani ne…, ale v 72. roce, kdy
jsme si v akci Z vlastními silami postavili přístavbu hasičské zbrojnice, na to pyšný jsem. Pracovali jsme zde o sobotách a
nedělích ve dvaceti lidech. Pamatuji si,
jak jsme bourali cihly v Jehličné, museli
je očistit, vše ručně. Jediné co jsme kromě
rukou používali, byla míchačka na maltu.“
Celé vaší rodině, od dědy až po syny, koluje v žilách hasičská krev. Můžete nám
nastínit jak to u dobrovolných hasičů
vypadalo v začátcích a nyní a sdělit pro
a proti?
„Hoši to měli v dříve ztížené nedostatečným vybavením. Kluci měli pracovní montérky, holinky, kovové helmy a rukavice. Hasiči se scházeli 1 x týdně. Zásahy se týkaly spíše spíše požáru lesa, trav a
uskladněných briket. Dnes máme vybavení na profesionální úrovni. Každý z hasičů
zde má zásahový oblek NOMEX, speciální zásahové rukavice, boty, helmu GALET
s baterkou a ruční vysílačkou. Kompletní výbava pro jednoho hasiče vyjde zhruba na 40 tisíc korun. Nyní jsou však nároky na hasiče mnohem vyšší. Dříve bylo
cca 10 výjezdů za rok, nyní kolem 100. Řešíme požáry, dopravní nehody, technické
zásahy atd. Každý rok se snažíme o obnovu hasičské výstroje. Výhledově bychom si
chtěli pořídit i protichemické obleky.
Co se týče dalšího srovnání, tak dříve zde
byly dva týmy lidí. Jeden tým zajišťoval
přípravu mládeže na soutěže, tábory, atd.
a druhý výjezdy. Od 1. 1. 1999 jsme poloprofesionální výjezdovou jednotkou. Od
roku 2004 jsme předurčeni k dopravním
nehodám na všech komunikacích.“
Co je náplní dobrovolného hasiče a jaké
požadavky musí splňovat?
„Člověk, který chce být dobrovolným ha-

Tato fotograﬁe je součástí hasičské zbrojnice, kde po léta visí zarámovaná na zdi. První řada - třetí zprava - coby hasičský začátečník Zdeněk
Matoušek starší. Poslední řada - čtvrtý zprava - jeho otec.
sičem, musí být zdravý, fyzicky i psychicky zdatný a technicky zručný. Podstoupí základní školení požární ochrany min.
40 hodin, kurz nositele dýchací techniky,
zdravotnický kurz atd. Je nutné každý rok
absolvovat nová školení – strojníků, velitelů, hasičů a také praktický výcvik. Jinak
se slouží ranní a noční dvanáctihodinové
směny. Sloužící hasič by měl být v dosahu zbrojnice, aby se do pěti minut od vyhlášení poplachu sirénou, SMS a pagery uskutečnil výjezd. Vždy jsme zvládli vyjet včas.“
Jako poloprofesionálové dostávate za
svou činnost finanční odměnu. Jak jste
placeni?
„Např. u zásahu má hasič 50 Kč/hod,
strojník o 10 Kč více, velitel pak 70 Kč/
hod. Máme uzavřenou dohodu o provede-

ní činnosti s městem. Limit je minimálně
10 hodin za měsíc. Za dvanáctihodinovou
službu je taxa 6 Kč/hod. Není to o penězích, je to spíše srdeční záležitost.“
Nevzpomenete si přece jen na některý
ze zásahů, jenž Vám utkvěl v paměti?
„Pomoc při povodních v obci Vrbno v roce
2002.
…v Sedle ve sklárně praskla pec, ze které
vytékalo roztavené sklo. Muselo se ihned
ochlazovat, aby se nezřítila konstrukce
pece, která patřila belgické firmě. Dostali
jsme děkovný list. Prý se jim stalo poprvé
na území celé Evropy, že jim při takové havárii byla uchráněna technologie. To pro
nás byla největší odměna. Člověk má pak
pocit, že práce kterou dělá, je k něčemu, že
to umí a jde o profesionální pomoc.“
(kre)

O hasičském arzenálu včetně hasičské výstroje ví zdeněk Matoušek vše
do posledního šroubku.
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policie informuje, aktuality
Policie České republiky - obvodní oddělení Kynšperk informuje
Obvodní oddělení Policie Kynšperk
nad Ohří prošetřovalo od 14. 7. do 12.
8. 2010 celkem 12 trestných činů, jednalo se o:
Dva případy zanedbání povinné výživy tzv. alimenty, kdy jeden z rodičů
neplnil svou vyživovací povinnost.
Případ vloupání do garáže v obci Šabina, kde byl odcizen starší motocykl a
další součástky. Případ stále prověřujeme a po pachateli pátráme.
Případ vloupání do rodinného domku v Libavském Údolí, kde pachatel
odcizil ALU kola na OA Škoda a tyto
poté zpeněžil. Pachatel byl zjištěn a ve
zkráceném řízení byl postaven před
soud k vynesení trestu.
Případ loupeže, kdy byl poblíž rychlostní silnice R6 důvěřivý občan SRN
pod pohrůžkou zbraně donucen k vydání finanční hotovosti a elektroniky.
Tento případ převzala k šetření služba
kriminální policie a vyšetřování v Sokolově. Po pachatelích dále pátráme.
Případ ohrožení pod vlivem návyko-

vé látky, kdy žena ze SRN řídila pod
vlivem alkoholu osobní motorové vozidlo. Policisty na tento případ upozornil projíždějící řidič a policisté po
tomto zjištění řidičku zadrželi, umístili do policejní cely a po provedení procesních úkonů byla věc realizována ve
zkráceném řízení a téměř do 48 hodin
byl případ předán soudci.
Případ krádeže železných nosníků,
kdy jeden z výtečníků chodil postupně
a opakovaně krást do jedné ze zdejších
firem železné nosníky na střechu, které rozřezával a odevzdával do sběrny
surovin. Při jedné z výprav byl na místě zajištěn policisty a ze svého jednání
se bude zpovídat také u soudu.
Případ vloupání do řadových garáží
pod Sýkorákem, kde pachatel odcizil
elektrocentrálu, běžecké lyže a příslušenství, autorádio, mobilní telefon a
další věci. Po pachateli intenzivně pátráme ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování.
Případ užívání mobilního telefonu

odsouzeným z věznice Kynšperk nad
Ohří.
Případ krádeže cca 900 litrů nafty
z pracovních strojů v kamenolomu v
Dasnicích.
Případ krádeže nákladního oplachtovaného přívěsného vozíku, jehož
majitel jej ponechal bez zajištění na
volném prostranství a bez dozoru, čehož pachatel využil a vozík odcizil.
Krádež oplocení poblíž rychlostní
silnice R6 u obce Arnoltov – Šabina,
kde pachatel odcizil 111 metrů oplocení, které má bránit zvěři k vniknutí
na silnici.
npor. Miroslav Bobčík,
vedoucí oddělení

Poděkování nálezci
Děkuji touto cestou poctivému nálezci
panu Ladislavu Vitkovi za vrácení nalezeného mobilu a peněženky s doklady.
Jsem rád, že se v této době ještě najdou
mezi námi poctiví a slušní lidé.
Petr Hrdlička, Kynšperk

PČR žádá
Vážení občané, dovoluji si Vás touto cestou oslovit a informovat o úmrtí
jednoho z občanů našeho města, který
byl nalezen na veřejném prostranství.
Policie ČR skutečně prošetřovala
úmrtí jednoho z občanů, který byl nalezen bez známek života v našem městě.
Pokud dojde k náhlému úmrtí osoby
nebo osoba nejeví známky života, Policie ČR ve věci zahájí prověřování a
šetří, zda nedošlo ke smrti člověka cizím zaviněním. Jde o standardní postup orgánu činného v trestním řízení.
Dovoluji si tedy věc uvést na pravou míru. V uvedeném případě nebylo zjištěno, že by ke smrti člověka došlo cizím zaviněním. Na území města Kynšperk nad Ohří ani v jeho okolí nedošlo k žádné vraždě ani jiné násilné smrti.
Žádám občany, aby nešířili znepokojující zprávy, které mohou u obyvatel města a okolí vyvolávat neopodstatněný pocit strachu o svůj život.
npor. Miroslav Bobčík

pronájmy
Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře
44,00 m2, v ul. Jiráskova č. p. 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 v přízemí objektu čp. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk nad Ohří o
výměře 72 m2, výše nájemného bude
stanovena dle způsobu využití + ná-

růst o každoroční inflaci, platby za
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 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

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ

pozemek p. č. 772/10 o výměře 836 m2
pozemek p. č. 772/ 9 o výměře 807 m2
pozemek p. č. 786/ 1 o výměře 880 m2
pozemek p. č. 786/ 2 o výměře 853 m2
Vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří, město Kynšperk nad
Ohří, Truhlářská ulice. Pozemky jsou určeny k výstavbě
rodinných domů.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,
Tetra hnědá
a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý
Stáří slepiček –17-20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.

Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří
Prodeje se uskuteční

v úterý 21. září 2010
Kynšperk nad Ohří
u restaurace El Paso - v 16:00 hod.
Případné bližší informace tel.:

728605840 • 415740719 • 728165166
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Naučná literatura:
Kohoutová,L. - Vladimír Dlouhý-Muž v hluÂné
samotÆ, Conrad,Ch. - Konopí pro zdraví, Pohlreich,Z. ProstÑeno bez servítkÒ, Toufar,P. - Sedm divÒ ¢eska.

Romány pro ženy:
Laurens,S. - Tajná láska, Hershon,J. - NevÆsta,
Trevor,W. - Láska a léto, Keleová-Vasilková,T. - Srdce
v temnotách, Lanczová,L. - Milenky a hÑíšníci,
Lowell,E. - StÑíbrná hladina, Scanlan,P. - Šzastní
až na vÆky? Small,B. - Lara, Vzdálené zítÑky, Pán
soumraku, ¢arodÆjka z Belmairu, Hore,R. - Zahrada
vzpomínek,

Historie:
Deveraux,J. - Zlaté dny, Riebe,B. - ¢arodÆjnice
a vévoda, MacKenzie,S.- Nahý džentlmen, Balogh,M.
- Vášnivé námluvy, Johnson,A. - Sázka na lásku,
Howell,H. - StÑíbrný plamen, Jackson,L. - Pokušitelka,
Howell,H. - Ukrytá vášeË, Cornwell,B. - Sharpova
koÑist,Sharpovi stÑelci,Sharpovo zlato

Detektivky a thrillery:
Novák,Z. - Prohnilý svÆt, Clem,B. - Odvrácená tváÑ,
Dekker,T. - Dcery lamaÂe kostí, Willett,J. - Kurz
tvÒrÂího psaní, Reichs,K. - 206 kostí, Cornwell,P. Scarpettová, Fielding,J. - JeštÆ mÆ nezabíjej,

Pro dospělé:
Barber,L. - Škola života, Delinsky,B. - ProÂ má dcera?,
Cussler,C.- Spartský poklad, Devátá,I. - Mezi nebem
a peklem, Dubcová,N. - ZaÂíná to nudlemi a konÂí to
kudlou v bÑiše, Davies,S. - ÚtÆk od Éábla, Pachtová,H.
- Adam a Ema, ¢epelka,M. - BezdÆtný otec a syn,
HlaváÂková,I. - Osudu neuteÂeš, Bacarr,J. - Gejša
se smaragdovýma oÂima, Zadinová,V. - PÑedehra,
Musil,J. - Cesta za nevÆstou, Fröhlich,S. - Mladá,sexy
a pÑipravená na všechno, Wintr,S. - Chebsko
za soumraku, BÑezinová,I. - Držkou na rohožce,
Siegel,J. - ¢lovÆk mezi lidmi

NOVINKY NA POLICÍCH

Půjčovní doba pro děti i dospělé
Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 - 12.30-17.00
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

- prodej vstupenek na místě
- vstupné 40,- Kč, děti do 12 let zdarma

ARABELA SHOW
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…

neděle 12.9. od 15.00 hod. do 19.00
hod. na sportovišti

- výstava obrazů
- vernisáž 6.8. od 17.00 hod.

AIRBRUSH
GRIT MAHNKE

pátek 6.8. – 4.9. ve výstavní síni
Panský dům

- vstupné v předprodeji 100,- Kč
- hodinu před konáním 140,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

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.

RECITÁL S KYTARISTOU JIŘÍM PRACNÝM

PETRA ČERNOCKÁ

čtvrtek 2.9. od 19.00 hod. v kině

AKCE A POŘADY
V MKS V ZÁŘÍ 2010

Kuhn,K. - Pohádkový zloÂin, Peroutková,I. - Denisa maluje
lásku, Jinks,C. - Elegantýna, Svobodová,E. - Martine,
vraz se! Wich,H. - Pozor, pusa! , Awdry,W. - O mašince
Tomášovi 9., Arnold,N. - OmraÂující vÆda všeho, Potter,B.
- Dobrodružství králíÂka Petra, Lacey,M. - PojÉte s námi
do pÑírody, Schneider,H. - Nech mÆ jít, mami, Golding,J. Únos Âtvrté princezny, Disney,W. - Medvídek Pú jde do školy,
²eháÂková, V. - Kamarád z planety Merton, Tesingerová,Z.
- ¢lovíÂek a ¢lovíÂka
Za knihovnu: Irena Zolotarová

Pro děti:
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Â. 230

Â. 229
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í žádost redaktora Jaroslava Matouše z Nakladatelství S&D, spol. s.r.o.,
BÆlohorská 237, Praha 6, 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
užití znaku MÆsta Kynšperk nad
OhÑí (mÆstského znaku) Nakladatelství S&D, spol. s.r.o., BÆlohorská 237, Praha 6, pÑi pÑíležitosti vydání „Velké turistické encyklopedie Karlovarského kraje“.

Â. 228
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
vyÑazení drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku a evidenÂnÆ vedeného
majetku ve výši 191.027,10 KÂ
z majetku MÆstského kulturního stÑediska, NámÆstí SNP 389,
Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
Ñediteli MÆstského kulturního
stÑediska, NámÆstí SNP 389,
Kynšperk nad OhÑí, vyÑadit navržený majetek z majetku pÑíspÆvkové organizace, a to formou fyzické likvidace, a doklad
o provedené fyzické likvidaci
pÑedat do pokladny mÆstského
úÑadu sleÂnÆ Kisové.

14. července 2010

2010

9

Â. 232
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu v Kynšperku nad
OhÑí do nájmu XXX na dobu neurÂitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 70,41 KÂ/m2/
mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru

Â. 231
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
nabídkové ceny uchazeÂÒ o veÑejnou zakázku malého rozsahu „VýmÆna vodovodu DN 80
ocel v ulici Chebská a NámÆstí 5.
kvÆtna“,
2. s ch v a l u j e
zadat zakázku ěrmÆ VodohospodáÑské stavby, KÑižíkova 2393,
415 01 Teplice, I¢ 40233308,
DI¢:CZ40233308 a návrh
smlouvy o dílo a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem smlouvy o dílo.

Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s umístÆním reklamní tabule
o velikosti 100 x 70 cm o provádÆní živnostenské Âinnosti na fasádu objektu Â. p. 191 na Nám.
5. kvÆtna ve vlastnictví mÆsta
Kynšperk nad OhÑí,
2. s ch v a l u j e
smlouvu o nájmu Âásti plochy
obvodové zdi a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasu
s umístÆním reklamy a smlouvy
o nájmu Âásti obvodové zdi.

Příloha

Â. 234
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu
bytu v bytovém domÆ v Kynšperku nad OhÑí se stávajícím nájemcem bytu, VÆzeËskou službou ¢R, VÆznice Kynšperk nad
OhÑí, zastoupené vrchním radou, panem plk. Mgr. Vlastimilem KÑížem, I¢ 00122423, se
sídlem Zlatá Â. p. 52, Kynšperk
nad OhÑí na dobu urÂitou l rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta nájemci bytu a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí,
spol. s r.o. k vyhotovení dodatku
nájemní smlouvy.

Â. 233
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu v Kynšperku nad
OhÑí do nájmu XXX na dobu urÂitou 1 rok s tím, že nájemné je
stanoveno ve výši 65,00 KÂ/m2/
mÆsíc a za podmínky vrácení
souÂasného nájemního bytu nejpozdÆji do 1 mÆsíce od podpisu
nájemní smlouvy a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelÒm a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol.
s.r.o. k uzavÑení nájemní smlouvy.

sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelÒm a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s.
r.o. k uzavÑení nájemní smlouvy.

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

Â. 235
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku
p. Â. 63 (zahrada) o výmÆÑe 340
m2 v k. ú. Dolní Pochlovice a
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. 236
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu pozemku p. Â.
1198/1 (trvalý travní porost)
o výmÆÑe 11 813 m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr pronájmu pozemku na dobu minimálnÆ 15-ti
dnÒ na úÑední desce mÆsta.
Â. 237
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu pozemkÒ:
a) Âást p. Â. 1246/1 (zahrada)
o výmÆÑe 26475 m2 (osada Â. 1),
b) p. Â. 1299/1 (zahrada) o výmÆÑe 6274 m2, p. Â. 1298/5 (zahrada) o výmÆÑe 81 m2 (osada Â.
3),
c) Âást p. Â. 1246/1 (zahrada)
o výmÆÑe 20047 m2 (osada Â. 4),
d) Âást p. Â. 1248/1 (zahrada)
o výmÆÑe 37039 m2, 1248/2 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 16 m2,
p. Â. 1248/4 (zastavÆná plocha)
o výmÆÑe 17 m2, p. Â. 1248/5
(zastavÆná plocha) o výmÆÑe 25
m2, p. Â. 1554/2 (ostatní plocha)
o výmÆÑe 1160 m2 (osada Â. 5),
e) p. Â. 1462/1 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 4885 m2 (osada
Â. 6),
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Â. 246
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí

f) p. Â. 1345/6 (trvalý travní po- ta - vodovodní pÑípojky na parc.
rost) o výmÆÑe 6797 m2 (osada Â. 1556 – ostatní plocha (ostatÂ. 7) a
ní komunikace), k. ú. Kynšperk
2. u k l á d á
nad OhÑí a
vedoucímu majetkového odboru 3. p o v Æ Ñ u j e
zveÑejnit zámÆr pronájmu Âás- starostu podpisem smlouvy
tí pozemkÒ na dobu minimálnÆ a souhlasu.
15-ti dnÒ na úÑední desce mÆsta.
Â. 241
Â. 238
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí 1. s ch v a l u j e
1. s ch v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku p. Â. 422
zámÆr pronájmu Âásti pozemku (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 34
p. Â. 1365 (trvalý travní porost) m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
o výmÆÑe 490 m2 v k. ú. Kyn- 2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
šperk nad OhÑí a
zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑed2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru ní desce mÆsta na dobu minimálzveÑejnit zámÆr pronájmu Âás- nÆ 15-ti dnÒ.
ti pozemku na dobu minimálnÆ
15-ti dnÒ na úÑední desce mÆsta. Â. 244
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
Â. 239
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí zámÆr prodeje pozemku p. Â. 36
(ostatní plocha) o výmÆÑe 500
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 k nájemní smlou- m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
vÆ na pozemek p. Â. 44/1 v k. ú. 2. u k l á d á
Dolní Pochlovice, uzavÑené mezi vedoucímu majetkového odboru
MÆstem Kynšperk nad OhÑí zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑeda XXX, který je pÑílohou Â. 1 to- ní desce mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.
hoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru Â. 245
zajistit vyhotovení dodatku k ná- Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
jemní smlouvÆ s úÂinností ke dni 1. b e r e n a v Æ d o m í
nabídku ěrmy THERMO HOU15. 07. 2010.
SE s. r. o., se sídlem Sokolov,
Nádražní 544, PS¢ 356 01, I¢
26341387 na zastavÆní lokality TÑešËovka v Kynšperku nad
OhÑí Ñadovými rodinnými domy
a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu jednáním o pÑípravÆ
smluv a jejich následným pÑedložením radÆ mÆsta.
Â. 240
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o technických
podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku mÆsta
Kynšperk nad OhÑí mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí a manželi HašÂákovými, která je pÑílohou Âíslo 1 tohoto usnesení,
2. s o u h l a s í
se stavbou na pozemku mÆs-

stÐeda 1.9. v 11.00 hod.

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio)
je zkušený zlodÆj, absolutní špiÂka v nebezpeÂném umÆní extrakce:
krádeže cenných tajemství z hloubi podvÆdomí bÆhem snÆní, kdy
je mysl nejzranitelnÆjší. Cobbova
vzácná schopnost z nÆj uÂinila vyhledávaného hráÂe v zákeÑném svÆtÆ korporátní špionáže, ale také
z nÆj udÆlala uprchlíka a stála ho
všechno, co kdy miloval. TeÉ dostane Cobb šanci na vykoupení. Jedna
poslední akce mu mÒže vrátit normální život, ale jen pokud se mu podaÑí provést nemožné – poÂátek.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph
Gordon-Levitt, Ellen Page a další.
USA, MP 12, vstupné 65,- KÂ, délka 148 min.

PO¢ÁTEK

Átvrtek 16.9. ve 20.00 hod.

Když vás vlastní dÆti pÑivedou
na úplné dno, existuje jen jeden jediný ÂlovÆk, který vás z nÆj mÒže
dostat. Kouzelná chÒva Nanny
McPhee. PÑed pár lety pomohla
v úspÆšné pohádce zvládnout kupu
ratolestí zoufalému vdovci a teÉ
bude muset vydat všechny síly, aby
zachránila nejen zdravý rozum jedné farmáÑky, ale navíc i její stÑechu
nad hlavou. ScénáÑ magického a zábavného vyprávÆní znovu napsala
Emma Thompson, která se zároveË
zhostila titulní role. Film v Âeském
znÆní. Hrají: Emma Thompson,
Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes
a další. BRIT, MP, vstupné 55,- KÂ,
délka 108 min.

KOUZELNÁ CH²VA
A VELKÝ T±ESK

úterý 14.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ré opravdu záÑí. Co se stane po tom,
co Ñeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky pÑály, ale
nebyl by to „Sex ve mÆstÆ“, kdyby
život nemÆl v záloze pár pÑekvapení…USA, MP 12, vstupné 65,- KÂ,
délka 146 min.
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NovináÑ (Ewan McGregor) odjíždí do Iráku, aby své bývalé a snad
i sobÆ dokázal, že je taky chlap. Tady
se setkává Cassadym (George Clooney), jenž je bývalým Âlenem tajné jednotky psionikÒ, která pod vedením šamana (Jeff Bridges) zkoumá možnosti lidské mysli. Spolu
se vydávají na cestu po Iráku. Zažijí únos, vysvobození a skonÂí na základnÆ americké armády, která pod
vedením arogantního velitele (Kevin Spacey) pokraÂuje ve výzkumu
paranormálních jevÒ. USA, MP 12,
vstupné 55,- KÂ, délka 94 min.

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

Átvrtek 30.9. ve 20.00 hod.

Thriller z pera mistra historických
románÒ Roberta Harrise pÑináší napínavý pÑíbÆh spisovatele, který je najat na sepsání pamÆtí bývalého britského premiéra. DÆj zaÂíná nabírat nebezpeÂné obrátky
krátce poté, co na opuštÆnou zimní
pláž známého amerického letoviska vyplaví moÑe mrtvolu jeho pÑedchÒdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a „duch“ si uvÆdomí, že pÑijetím atraktivní práce
uÂinil strašlivou chybu: ukazuje se,
že expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která mají
sílu zabíjet. Hrají : Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Kim Cattrall a další. USA, MN 15, vstupné 55,- KÂ,
délka 128 min.

MUŽ VE STÍNU

Átvrtek 23.9. ve 20.00 hod.

Pomsta nejlíp chutná, když je pÆknÆ… chlupatá! SkvÆlá rodinná komedie plná neodolatelných gagÒ vás
nauÂí, že pokoušet se bojovat proti
matce pÑírodÆ, je pÑedem prohraná
bitva. Chamtiví developeÑi si budou
muset uvÆdomit, že zelená není jen
barva dolarÒ. Hrají: Brendan Fraser, Matt Prokop, Ken Jeong a další. USA/SAE, MP, vstupné 65,- KÂ,
délka 92 min.

CHLUPATÁ ODPLATA

úterý 21.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Program kina - září 2010
JAK VYCVI¢IT DRAKA
VidÆli jste už trojrozmÆrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete
mít pÑíležitost v animované komedii Jak vycviÂit draka od studia DreamWorks. RodiÂové chlupaté Kung
Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech ponÆkud drsnÆjší. Jejich nejnovÆjší
dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještÆ drsnÆjší Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznaÂnÆ nejdrsnÆjší. Animovaná komedie. Film v Âeském znÆní. MP, vstupné 25,- KÂ, délka 97 min.
úterý 7.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŠPATNEJ POLDA
New Orleans, uprostÑed zuÑícího hurikánu Katrina, který zmÆnil
mÆsto k nepoznání. Detektiv z místního oddÆlení vražd Terence McDonagh zachránil jednoho vÆznÆ pÑed
utonutím, sám to ale odnesl permanentní bolestí zad, kterou mu pomáhají tlumit utišující léky. Z akce
si odnesl povýšení i slušnou závislost. O pár let pozdÆji, navzdory
tomu, že je závislý na Âím dál vÆtším
množství chemikálií, je z nÆj nejlepší vyšetÑovatel široko daleko. Proto
ho povolají k vyšetÑování brutálního
masakru rodiny afrických pÑistÆhovalcÒ, která svou brutalitou otÑásla
i jinak neteÂným okolím. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer a další. USA, MP 12, vstupné
65,- KÂ, délka 122 min.
Átvrtek 9.9. ve 20.00 hod.

SEX VE M¦ST¦ 2
Zábava, móda, pÑátelství – nejen
toto všechno znovu pÑináší ělm Sex
ve mÆstÆ 2, ve kterém se vrací Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon). Poznejte jejich životy a lásky
po dvou letech v pokraÂování, kte-

1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku
p. Â. 525/1 (ostatní plocha) o výmÆÑe 165 m2 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zveÑejnit zámÆr pronájmu Âásti pozemku na dobu minimálnÆ
Â. 268
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí 15-ti dnÒ na úÑední desce mÆsta s uvedením „na dobu neurÂi1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o zÑízení vÆc- tou“.
ného bÑemene na Âást pozemku
p. Â. 292 v k. ú. Zlatá u Kynšper- Â. 271
ka nad OhÑí mezi MÆstem Kyn- Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
šperk nad OhÑí, se sídlem Jana 1. b e r e n a v Æ d o m í
A. Komenského 221, Kynšperk odstoupení XXX od koupÆ ponad OhÑí, I¢ 00259454 a ¢EZ zemku p. Â. 772/10 v k. ú. KynDistribuce, a.s., se sídlem Teplic- šperk nad OhÑí a
ká 874/8, DÆÂín 4, I¢ 27232425, 2. u k l á d á
která je pÑílohou Â. 1 tohoto vedoucímu majetkového odboru
nadále inzerovat prodej pozemusnesení a
kÒ v této lokalitÆ.
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem výše
Â. 273
uvedené smlouvy.
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
Â. 269
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí žádost XXX o snížení kupní
ceny pozemku p. Â. 814/3 a Âás1. s ch v a l u j e
a) ukonÂení nájemní smlouvy ti pozemku p. Â. 815/2 a
na Âást pozemku parc. Â. 1347 2. u k l á d á
(trvalý travní porost) o výmÆÑe vedoucímu majetkového odboru
285 m2 ze dne 15. 05. 2000 uza- pÑedložit tuto žádost na nejbližvÑenou s XXX dohodou ke dni ší zasedání zastupitelstva mÆsta.
15. 08. 2010,
b) pronájem Âásti pozemku p. Â. Â. 274
1347 (trvalý travní porost) o vý- Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
mÆÑe 285 m2 v k. ú. Kynšperk 1. s o u h l a s í
nad OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/ s ukonÂením platnosti smloum2/rok s každoroÂním navýše- vy Â. 2010-122 o využití systému
ním o inĜaci na dobu neurÂitou a obce pro odstraËování komunálního odpadu, uzavÑené s fyzic2. u k l á d á
vedoucímu majetkového od- kou osobou oprávnÆnou k podboru zajistit vyhotovení doho- nikání XXX.
dy o ukonÂení nájmu a nájemní
Â. 275
smlouvy.
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
Â. 270
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí uzavÑení smlouvy o využití sys-

3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zpracovat a podat žádosti o dotaci na objekty Jana Nerudy 494
(DÒm na pÒli cesty) a Školní 525
(mateÑská škola) v Kynšperku
nad OhÑí.

„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.“

Â. 276
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 39b zákona Â.
250/2000 Sb., o rozpoÂtových
pravidlech územních rozpoÂtÒ,
ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ,
poskytnutí pÑedchozího souhlasu pÑíspÆvkové organizaci Základní umÆlecká škola Kynšperk
nad OhÑí, Sokolovská 511, okres
Sokolov k pÑijetí pianina, které bude použito k výuce od SŽŠ
Sokolov (zÑizovatel KÚ Karlovy Vary).

Â. 249
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s t a n o v u j e
a) s úÂinností od 1. 8. 2010 plat
Ñediteli pÑíspÆvkové organizace
Základní škola v Kynšperku nad
OhÑí panu Mgr. JiÑímu Daneši,
jak je uvedeno v platovém výmÆru, který tvoÑí pÑílohu Â. 1 toho-

Â. 248
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
odpis pohledávky ve výši
2.542.527,81 KÂ za BÑetislavem
Slánským a zavedení závazku
ve výši 2.365.600,00 KÂ s pÑísl.
vzniklého podáním žaloby BÑetislavem Slánským na MÆsto Kynšperk nad OhÑí na podrozvahu
v úÂetnictví mÆsta.

Â. 247
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
odpis pohledávek místních poplatkÒ za provoz systému shromažÉování, sbÆru, pÑepravy, tÑídÆní, využívání a odstraËování
komunálních odpadÒ ve výši 7
665,- KÂ dle jmenného pÑehledu, který tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení.

Â. 251
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. n e s ch v a l u j e
vyhovÆt žádosti pÑíspÆvkové organizace Sociální služby, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk
nad OhÑí, I¢ 70832641, DI¢
CZ70832641a
2. p o v Æ Ñ u j e
vedoucí správního a sociálního odboru odpovÆdÆt negativnÆ Ñediteli pÑíspÆvkové organizace Sociální služby, Pochlovická
57, 357 51 Kynšperk nad OhÑí
na jeho žádost.

Â. 250
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) uzavÑení dohody o provedení práce na období od 5. 8. 2010
do 31. 12. 2010 se sl. Plachou,
kdy sjednaným pracovním úkolem je pÆvecké vystoupení pÑi
svatebních obÑadech,
b) uzavÑení dohody o provedení práce na období od 5. 8. 2010
do 31. 12 .2010 s p. Novákovou,
kdy sjednaným pracovním úkolem je hudební doprovod pÑi svatebních obÑadech. Dohody tvoÑí
pÑílohy Â. 1 a 2 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem tÆchto dohod.

4. srpna 2010

Â. 254
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem Âásti 1. nadzemního podlaží o výmÆÑe 211,30 m2
v objektu Â. p. 1 v ulici M. Gorkého, Kynšperk nad OhÑí MÆstskému kulturnímu stÑedisku v Kynšperku nad OhÑí, se sídlem NámÆstí SNP 389, Kynšperk nad
OhÑí, I¢ 00368636, na dobu urÂitou 5 let od 1. 12. 2010 za roÂní nájemné 98 213,-- KÂ s možností jejího opakovaného prodloužení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem dodatku nájemní smlouvy.

Â. 253
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. n e s ch v a l u j e
pro školní rok 2010/2011 povolení výjimky z poÂtu dÆtí ve tÑídách MateÑské školy Kynšperk
nad OhÑí, U Pivovaru 367, okres
Sokolov, pÑíspÆvková organizace.

Â. 252
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 39b zákona Â.
250/2000 Sb., o rozpoÂtových
pravidlech územních rozpoÂtÒ,
ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ,
poskytnutí pÑedchozího souhlasu pÑíspÆvkové organizaci MateÑská škola Kynšperk nad OhÑí,
U Pivovaru 367, okres Sokolov,
p. o. k pÑijetí penÆžitého daru
ve výši 10.000,- KÂ od spoleÂnosti Správa majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s. r. o., který bude
použit na výuku anglického jazyka v mateÑské škole.

to usnesení,
b) s úÂinností od 1. 9. 2010 plat
Ñeditelce pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola, ulice Školní 525, Kynšperk nad OhÑí paní
Mgr. Vlastimile Prchalové, jak
je uvedeno v platovém výmÆru,
který tvoÑí pÑílohu Â. 2 tohoto
usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem platových výmÆrÒ a pÑedáním ÑeditelÒm pÑíspÆvkových organizací.

tému obce pro odstraËování komunálního odpadu s právnickou osobou VodohospodáÑské
služby a servis a.s., Dimitrovova 1619, Sokolov, s úÂinností
od 01. 06. 2010 - na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 20. 08. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.
1. b e r e n a v Æ d o m í
zprávu o zamítnutí odvolání podaných FinanÂnímu Ñeditelství v Plzni na rozhodnutí FinanÂního úÑadu v SokolovÆ, Â.j.
5333/10-1700-403171 a Â.j.
5427/10-1700-403171 a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu zabezpeÂením vyhotovení žádosti o odpuštÆní vratky
do státního rozpoÂtu a uÂinÆním
všech možných krokÒ k úspÆšnému ukonÂení této záležitosti.
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Â. 255
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy
na byt s nájemcem XXX na dobu
neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta
nájemkyni bytu a vydat pokyn
SprávÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s r.o. k uzavÑení dodatku nájemní smlouvy.
Â. 256
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy
s nájemci bytu XXX na dobu urÂitou 2 roky a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta
nájemcÒm bytu a vydat pokyn
SprávÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s r.o. k uzavÑení dodatku nájemní smlouvy.
Â. 257
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s uzavÑením dodatku Â. 1 k nájemní smlouvÆ na pronájem nebytového prostoru v ul. Chebská Âp. 492 v Kynšperku nad
OhÑí, uzavÑené mezi MÆstem
Kynšperk nad OhÑí a PohÑebním
ústavem Excelent s.r.o., K. H.
Borovského 1020/50, Sokolov,
zastoupeným jednatelkou Hanou Bíbovou, který je pÑílohou Â.
1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn SprávÆ majetku
Kynšperk nad OhÑí spol. s.r.o.
k uzavÑení dodatku k nájemní
smlouvÆ s úÂinností od 1. srpna
2010.

Â. 258
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) pÑidÆlení bytu XXX v Kynšperku nad OhÑí do nájmu XXX
na dobu urÂitou 1 rok s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši
65,00 KÂ/m2/mÆsíc + nárÒst
o roÂní inĜaci,
b) výjimku ze Zásad pro pÑidÆlování mÆstských bytÒ do nájmu,
a to v Âl. 3, bodu 1, kdy nabídka
nájmu bytu nebyla zveÑejnÆna
na úÑední desce a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelce a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol.
s r. o. k uzavÑení nájemní smlouvy.
Â. 259
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu XXX
na základÆ nájemní smlouvy uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí a XXX dohodou,
ke dni uzavÑení nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozdÆji do konce tÑímÆsíÂní výpovÆdní lhÒty, tj. do 30. 10. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta
žadateli a zveÑejnÆní pronájmu
bytu na úÑední desce po dobu
15-ti dnÒ s možností prodloužení zveÑejnÆní do nejbližšího jednání rady mÆsta po podání první žádosti.
Â. 260
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. d o p l Ë u j e
své usnesení Â. 397 ze dne 04.
11. 2009, a to v bodÆ 1., Ñádku
Âtvrtém za text na odvod vody
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na pÑedmÆtu prodeje doplËuje tento text „vÂetnÆ zajišzování kontrol, údržby a oprav, kdy
cena vÆcného bÑemene se sjednává ve výši 1.000,- KÂ a odkup
na této Âásti pozemku vzrostlých
porostÒ ve sjednané výši 1.795,KÂ stanovené dle odborného
posudku zpracovaného v mÆsíci bÑeznu 2010 Ing. Petrem
TÒmou, PE-REZA, spol. s. r.o.“,
2. d o p o r u Â u j e zastupitelstvu
mÆsta Kynšperk nad OhÑí
doplnit usnesení zastupitelstva mÆsta Â. 65 ze dne 16. 12.
2009, a to v bodÆ 1., Ñádku Âtvrtém za text na odvod dešzové
vody na pÑedmÆtu prodeje doplnit tento text „vÂetnÆ zajišzování kontrol, údržby a oprav, kdy
cena vÆcného bÑemene se sjednává ve výši 1.000,- KÂ“ a dále
v bodÆ 1., Ñádku pátém za text
vzrostlých porostÒ doplnit tento
text „ve sjednané výši 1.795,00
KÂ stanovené dle odborného
posudku zpracovaného v mÆsíci bÑeznu 2010 Ing. Petrem
TÒmou, PE-REZA, spol. s. r.o.“,
3. r e v o k u je
své usnesení Â. 197 ze dne 09. 06.
2010, a to v bodÆ 1., Ñádku tÑetím
ruší text „prodlužuje na 8 mÆsícÒ“ a nahrazuje se tímto textem
„prodlužuje na 12 mÆsícÒ“ a
4. d o p o r u Â u j e zastupitelstvu
mÆsta Kynšperk nad OhÑí
revokovat usnesení zastupitelstva mÆsta Â. 29 ze dne 23. 06.
2010, a to v bodÆ 1., Ñádku tÑetím zrušit text „prodlužuje na 8
mÆsícÒ“ a nahradit jej tímto textem „prodlužuje na 12 mÆsícÒ“.
Â. 261
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) pÑedání podkladÒ Advokátní
kanceláÑi Šendera a ¢ihák pro

zaslání poslední upomínky pÑed
podáním žaloby a následné podání žaloby na dlužnou Âástku
6 362,--KÂ za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu XXX
v Kynšperku nad OhÑí,
b) výpovÆÉ z nájmu bytu XXX
v Kynšperku nad OhÑí, který je
majetkem mÆsta z dÒvodu neplnÆní podmínek nájemní smlouvy a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta nájemkyni bytu, Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák a SprávÆ majetku spol. s. r.o. do 7 dnÒ
od písemného vyhotovení usnesení rady mÆsta.
Â. 262
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
stanovisko majetkového odboru k zápisu o výsledcích kontroly
kontrolním výborem zastupitelstva mÆsta, provedené ve dnech
13. 4 a 8. 6. 2010 na majetkovém
odboru,
2. k o n s t a t u j e,
že v Âinnosti majetkového odboru nespatÑuje v kontrolovaných kauzách pochybení, vzhledem ke skuteÂnosti, že nedošlo
k porušení dodržování právních
pÑedpisÒ a
3. u k l á d á
a) starostovi informovat o závÆrech rady mÆsta zastupitelstvo
mÆsta na jeho zasedání v záÑí
2010,
b) majetkovému odboru postupovat v pÑípadÆ nájmu nemovitostí a prodlužování nájemních smluv na nemovitosti tak,
aby nebylo pochyb o dodržování
pÑíslušných ustanovení zákona
o obcích, týkajících se této problematiky.
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Â. 267
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. p r o j e d n a l a
možnosti podání žádostí o dotaci na zateplení nemovitostí v majetku mÆsta ze Státního fondu
životního prostÑedí ¢R v rámci Programu Zelená úsporám
a OperaÂního programu životního prostÑedí,
2. k o n s t a t u j e,
že vzhledem k pÑedpokládanému vysokému ěnanÂnímu podílu mÆsta není rentabilní u vÆtšiny objektÒ žádosti o dotaci z výše
uvedených programÒ v roce
2010 podávat a

vého domu ve vlastnictví SpoleÂenství Jana Jiskry, Â. p. 390 a Â.
Â. 263
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí p. 393 v Kynšperku nad OhÑí,
b) se stavbou na pozemku sou1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání sedícím s pozemky ve vlastnictví
doÂasné stavby zahradní cha- mÆsta: stavbou RD vÂetnÆ pÑíty, kÒlny a skleníku pro zahradu pojek inženýrských sítí a sjezdu
Â. 49 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 5b na pozemek ve vlastnictví mÆsta
užívané XXX na Âásti pozemku Kynšperk nad OhÑí XXX,
p. Â. 1248/1 v k. ú. Kynšperk nad 3. p o v Æ Ñ u j e
OhÑí pronajatém ¢eskému za- starostu podpisem smlouvy
hrádkáÑskému svazu Kynšperk a souhlasÒ.
nad OhÑí, zastoupený Ing. JoseÂ. 266
fem Baronem, do 31.12. 2012.
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
Â. 264
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí nabídkové ceny uchazeÂÒ o veÑejnou zakázku malého rozsahu
1. s ch v a l u j e
postavení a užívání doÂasné „Bikrosová dráha v Areálu zdrastavby dÑevÆné zahradní pergo- ví v Kynšperku nad OhÑí“,
ly pro zahradu Â. 37 v zahrád- 2. s ch v a l u j e
káÑské osadÆ Â. 5 užívané XXX a) zadat zakázku ěrmÆ Swietelna Âásti pozemku p. Â. 1248/1 sky stavební spol. s.r.o., Chebská
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí prona- 113/108, 360 02 Karlovy Vary,
jatém ¢eskému zahrádkáÑské- I¢ 48035599, DI¢ CZ48035599,
mu svazu Kynšperk nad OhÑí, b) provedení stavby,
zastoupený Ing. Josefem Baro- c) návrh smlouvy o dílo, který je
nem, do 31. 12. 2012.
pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
3. p o v Æ Ñ u j e
Â. 265
starostu mÆsta podpisem smlouRada mÆsta Kynšperk nad OhÑí vy o dílo.
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o technických
podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku mÆsta
Kynšperk nad OhÑí mezi MÆstem
Kynšperk nad OhÑí a p. Kadavým, na parc. Â. 1260/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace),
k. ú. Kynšperk nad OhÑí, která je
pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení,

2. s o u h l a s í
a) se stavbou na pozemcích
ve vlastnictví žadatelÒ: zateplením obvodového zdiva, výmÆnou oken a vchodových dveÑí,
generální opravou balkonÒ a zateplením pÒdního prostoru byto-

letní prázdniny

9 2010

Letní dětské tábory si účastníci moc užili
Skautský tábor

Na začátku letošního kalendářního roku slavilo naše skautské středisko Lípa Kynšperk dvacet let od obnovení činnosti. Stejně jubilejní byl i letošní tábor. Po roční pauze jsme se vrátili
zpět na naši louku v blízkosti krásenského rybníka.
Sám velký Smích hned zpočátku tábora prorokoval, že to bude tábor rodinné
harmonie. A měl pravdu. Jelikož nás na
táboře nebylo tolik, co třeba před deseti
lety, byl dostatek času k stmelení účastníků tábora. Děti se poznávaly především v rámci celotáborové hry. Ta letos
byla inspirovaná knihou Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Mladí skauti cestovali ve třech skupinkách a
společně překonávali všechny překážky
a nástrahy cest. Cesta byla náročná, cestovatelé museli projít pralesem, překovat rozvodněný tok, zachránit princeznu nebo uprostřed parného léta lyžovat.
Všem cestovatelům nezbývá než vyslovit velký obdiv, neboť všichni skutečně
zvládli obcestovat celou Zemi do osmdesáti dnů. Někteří dokonce pokořili i slavného džentlmena Philease Fogga a Zemi

Rybářský tábor
Ve dnech 03. – 11. 07. 2010 se uskutečnil
rybářský letní tábor mladých rybářů z MO
ČRS Kynšperk nad Ohří na údolní nádrži
Skalka. Tábor byl zaměřen hlavně na praktický lov ryb udicí, ekologii, chování v přírodě, ale i na teorii, která je velmi důležitá pro
praktický lov ryb.
Z rybářského hlediska bylo soustředění
protkáno různými závody, které měly jed-

Pohádkový tábor
42 dětí z Kynšperka, Sokolova a Nýřan si vyjelo na letní tábor spolu s Janou
Tomsovou a Lenkou Hruškovou Bursovou nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.
Výprava začala 2. července u rybníku Sobeňáku. Tam na pohádkový průvod princezny, prince, mušketýry, Zor-

www.kynsperk.cz

objeli dokonce za 78 dní.
Letošní tábor jsme se v důsledku omezené možnosti dopravy museli obejít bez
tee-pee, což na první pohled trošku kazilo táborovou romantiku, ale v provozu tábora nás to nijak neomezovalo. Alespoň byl tábor zase trošku jiný. (A jelikož jsme loni měli tee-peečka dvě, museli jsme to letos vykompenzovat.) Počasí rozhodlo změnit zaběhnutý a léty prověřený řád, a tak první pořádná bouřka
nebyla hned první noc po příjezdu dětí,
ale již o den dříve, a hlavně jsme letos
byli připraveni o zážitek bouřky poslední táborové noci. Musím však uznat, že
možnost uložit veškeré táborové vybavení suché hned po příjezdu z tábora má
také něco do sebe.
K fungování celého tábora však nestačí mít dobře vymyšlenou táborovou hru,
které se letos tak pěkně ujala Chechty. Nejprve je potřeba tábor naplánovat, postavit, zajistit zásobování, program jednotlivých oddílů, dopravu, abychom po čtrnácti dnech mohli zase vše
zbourat a opustit prázdnou louku. Proto bych chtěla znovu poděkovat všem
skautům i neskautům, rodinným pří-

slušníkům, kamarádům i těm, u kterých
jsme měli štěstí, že šli náhodou kolem.
Prostě všem, kteří se nějak podíleli na
stavbě či realizaci tábora, neboť všichni víme, že bez nich by to nešlo. Zvláštní poděkování patří paní Moravčíkové z lékárny Primula, která nám opět vybavila naši táborovou lékárnu (přestože
jsme všichni rádi, že jsme jí letos nemuseli moc používat) i všem návštěvám, jež
se na nás přijely podívat a přivezly nám

no společné - dobrá a kvalitní příprava nových závodníků, jak v plavané, tak i v rybolovné technice. V posledních letech tato příprava potvrdila důležitost těchto soustředění na mnohých závodech.
Soustředění na Skalce je organizováno
vždy na závěr školního roku kdy končí rybářské kroužky. Děti na rybářském táboře
plnily i jiné úkoly, které byly provázány se
základy zvládnutí přípravy na rybolovnou

techniku nenásilnou formou pomocí různorodých zábavných her. Závodníci byli za své
výkony v jednotlivých soutěžích bodováni
a na závěr tábora bylo vyhodnocení soutěžících a rozdání cen za jednotlivá umístění.
Rozdaly se ceny v hodnotě vyšší než 12000
Kč, na které přispěly MO ČRS Kynšperk
nad Ohří , Dům dětí a mládeže Habartov.
Dětem se na letním rybářském táboře
moc líbilo. Stravování bylo hodnoceno vše-

ro mstitele, víly, vodníka, draka, čertíky
a čertice, Mata a Pata, Matici a Patici čekali jejich ochránci vodník Kapraď, Sněhurka, Šípková Růženka, Maková panenka, víla Amálka, pirátka Simča, královna Simona a čarodějnice Zdravuška.
Po celou dobu nebyl ani chvilku čas
na nudu, neboť rybník Sobeňák poskytl všem mnoho prostoru ke skotačení a

vodním hrátkám. Vodník se po celé dny
nezastavil a spolu s Patem a Matem neustále vyučovali veslování a kormidlování. Jen stěží se pohádkové bytosti dostaly na palubu pramice, aby se povozily
mezi kapry na Sobeňáku.
Konaly se výlety po okolí, do Rožmitálu, alejí české královny Johanky z Rožmitálu a cesta lokálkou do zámeckého
parku poddanského městečka Březnice.
Toužebně očekávaným dnem byla Sobenská pouť, na kterou přijeli i příbuzní
našich pohádkových postav. Celé slunné
odpoledne se soutěžilo, střílelo ve střelnici, chytaly se rybky, házel se hrách do
mísy, vodník lapal dušičky. Ani na občerstvení se nezapomnělo, neboť součástí byla narozeninová oslava 7 pohádkových bytostí, a nechyběly tedy oříškové dorty. I návštěvy se chtěly předvést a
přivezly hojnost rozmanitých jídel. Než
se hosté s námi rozloučili, všichni si společně zatancovali. Co by to bylo za pouť,
kdyby si všichni neodnesli pouťové růže

něco dobrého.
Tábor byl zase v něčem nový, v něčem
jiný než ostatní, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že jsme si ho tradičně užili. Nezbývá než všechny naše
příznivce, zvědavce, nostalgiky a všechny, které zajímá, jak skutečně náš letošní tábor vypadal, pozvat na naše tradiční
promítání fotek z tábora, které se uskuteční v rámci oslav znovuobnovení našeho střediska v lednu 2011.
Zou

mi účastníky na velmi dobré úrovni, a to
pod vedením zkušené kuchařky paní Hoškové a jejího manžela. Za to jim patří velký dík. Celý tábor se obešel bez úrazů a problémů. Všichni se při odjezdu těšili na příští pokračování tábora v roce 2011 a děkují všem, díky kterým se tento tábor podařilo zorganizovat.
Petr Kmošek a Petr Kříž,
vedoucí rybářského kroužku

ze střelnice. Večer pak oslava pokračovala pyžamovou veselicí.
Uskutečnila se i velká zámecká olympiáda, kde si všichni zastříleli a zaházeli.
Také program v zámeckém divadle,
kdy pohádkové bytosti předvedly své divadelní umění, byl nabitý. Je třeba zmínit i noční pochod Hejkalovým lesem,
kde děti prokazovaly odvahu. Často se
také opékali vuřty u pohádkového ohně.
V podvečerních hodinách pak probíhala na zámeckém hřišti různá sportovní klání.
Zámecká kuchyně byla výborná, pohádkové bytosti byly báječné, jejich
ochránci se o ně starali opravdu svědomitě a sluníčko si dalo skutečně záležet.
I já tam byla, jedla, pila, soutěžila. Za
všechny pohádkové táborníky Popelka Štěpánka Neubergová
P. S. Občanské sdružení Šance pro vás
děkuje všem pohádkovým sponzorům.
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Den Ohře byl letos výjimečný, je svátkem
Osmý ročník Dne Ohře, který se tradičně koná poslední sobotu v červenci u
lávky v Kynšperku nad Ohří, byl vyhlášen krajským svátkem zastupiteli Karlovarského kraje. Součástí akce byl už pátý
ročník amatérského dálkového závodu
lodí o pohár povodí Ohře. Osmnáctikilometrovou trasu po vodě z Tršnic u Chebu
do Kynšperku nad Ohří absolvovalo 42
lodí a 4 rafty.
Zatímco závodníci pádlovali, návštěvníci akce se u kynšperské lávky bavili.
K poslechu jim zde hrály kapely Relax a
Pražský pouťový orchestr a country skupina Parťáci. Nechyběly ani stánky s ob-

čerstvením.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na přípravě Dne Ohře podíleli,“ uvedl pořadatel akce Miroslav Volf. „O to,
aby se Den Ohře stal krajským svátkem,
jsem oficiálně žádal šestkrát, rada města
Kynšperk nad Ohří dvakrát a čtyřikrát výbor regionálního rozvoje Karlovarského
kraje. Jsem nesmírně rád, že se to podařilo a nejen tímto dnem můžeme prokázat
úctu této řece.“
Stejný názor sdílí i starosta města
Kynšperk nad Ohří René Bolvari.
„Naše město má už ve svém jménu název řeky Ohře, a proto se snažíme vyu-

žít jejího potenciálu pro rozvoj našeho
města, kultury a turistické atraktivnosti. Každopádně jsem rád, že se po několika letech krajské zastupitelstvo ke Dni
Ohře přihlásilo a prohlásilo jej krajským
dnem,“ konstatoval.
Zhruba po hodině a půl začali přijíždět
první závodníci. Celkový rekord 1 hod. 37
minut letos nikdo nepřekonal. První dojel
pár č. 80, který tvořil 66letý Jiří Činčera
(háček) a 65letý Jaroslav Sýkora, kteří se
závodu zúčastnili v tomto složení poprvé.
„Na startu se to nějak nesrovnalo, byli
jsme vzadu,“ popisoval závod Jaroslav
Sýkora. „ Museli jsme se probojovat. Vy-

užili jsme toho, že někteří zabloudili. V
druhé polovině se nám už jelo dobře,“
řekl Sýkora, který loni závod také vyhrál,
tehdy jel ale s Michalem Tajerem.
Na den Ohře chodím pravidelně, jen
loni jsem se nemohl zúčastnit,“ odpověděl na náš dotaz obyvatel Kynšperku, Vladimír Jurygáček. Akce se mi líbí, je tu fajn
zábava. Člověk se tu potká s lidmi, které
kolikrát běžně nepotká.“
Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk
nad Ohří, který na celou akci dohlížel, večer zapálil vatru. Vyvrcholením celé akce
byl Bengálský ohňostroj.
(kre)

VÝSLEDKY ZÁVODU
46 posádek, 38 kanoe,
4 kajaky, 4 rafty
Hlavní závody:
1. místo : Činčera Jiří, Sýkora
Jaroslav – K. Vary, 1:43
Smíšené:
Becková Veronika, Beck Walter – Kynšperk, 1:59
Rodiče s dětmi:
Prančl Jiří, Prančl Daniel, Hámor Martin – Kynšperk, 1:55
Kajak – muži:
Vávra Josef, 2:02
Kajak – ženy:
Vávrová Zdenka , 2:06

Vítězem hlavního závodu o pohár Povodí Ohře se stali Jiří Činčera (vpravo) a Jaroslav Sýkora z Varů.

Raft:
Maštera Michael, Pencová Šárka, Orgoník Leopold, Lisý Pavel
Řezáč Jan Rádl Jan - Kynšperk,
2:47

K poslechu hrál návštěvníkům i
Pražský pouťový orchestr.

Pořadatel Dne Ohře, Miroslav Volf (vpravo), vešel mezi návštěvníky a ptal se jich, zda se jim akce líbí. Oslovil také obyvatele Kynšperku nad Ohří Vladimíra Jurygáčka (vlevo), který se účastní pravidelně.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

U lávky si děti mohly vyzkoušet, Starosta Kynšperku nad Ohří
jaké to je sedět ve vojenském René Bolvari pronesl krátký
terénním vozidle.
proslov.
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Tenisté uspěli v Polsku

Výsledky velké Kopané

Zástupci tenisového oddílu TJ Slavoj
Kynšperk přivezli z Polska 5 pohárů.
Ve dnech 18. 7. 2010 a 19. 7. 2010 se konal ve Varšavě tenisový turnaj. Zúčastnilo se ho kolem 60 tenistů z České republiky, Ruska a Polska. Tři české týmy byly
z Prahy, Brna a Kynšperku nad Ohří.
Soutěžilo se v pěti disciplínách:
Hlavní soutěž – hrají všichni hráči do 45
let, dvouhra, čtyřhra.
U 45 - hrají všichni hráči od 45 let (dvouhra, čtyřhra).
U 100 - hrají spolu hráči, kterým je dohromady 100 let – čtyřhra.
Náš tenisový klub reprezentovalo 5 hráčů: Dang The Thanh (Luboš), Vu Xuan
Phuong (Franta), Pham Long, Bui Quy
Thanh (Tomáš), Nguyen Ngoc Khanh
(Karel). Luboš reprezentoval tým ve
dvou disciplínách – U 45 a U 100 a obsa-

Lomnice B - Kynšperk 2:4
Branky: Kynšperk: Vágner J., Lhota J., Packert, Sassmann
Kynšperk - D.Rychnov 1:2
Branky: Kynšperk: Bobčík
Sedlec - Kynšperk 1:1
Branky: Kynšperk: Ciba

dil dvě druhá místa.
Franta společně s Lubošem postoupili do finále U 100, tam prohráli s domácím polským týmem. Pham Long vyhrál
ve finále U 45, spolu s Tomášem vyhráli
ve finále čtyřhry v hlavní soutěži.
Long získal jednu zpáteční letenku Waršava – Hanoj a jednu letenku v rámci Evropy.
Tomáš, naše „jednička“, postoupil do semifinále dvouhry hlavní soutěže a spolu
s Longem vyhráli čtyřhry v hlavní soutěži. Odměnou jim byla letenka v rámci Evropy.
Všichni jsme jim fandili, máme velkou
radost z dosažených úspěchů nejen za
hranicemi našeho města Kynšperka nad
Ohří, ale i naší České republiky.
Roman Císler, předseda tenisového
oddílu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Více na: www.slavoj-kynsperk.wz.cz
Jan Sassmann, oddíl kopané

TJ Slavoj Kynšperk oddíl volejbalu pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem

1. ROČNÍK MEMORIÁLU ALBERTA HRUDKY
Turnaj smíšených neregistrovaných družstev.
Na počest našeho dlouholetého a obětavého rozhodčího a kamaráda,
který odešel do volejbalového nebe právě před rokem.

4. září 2010
9.00 hod. prezentace

Kynšperk n. Ohří

Upozornění
Z důvodu plánované stavby bikrosové dráhy v multifunkčním areálu zdraví ve
Školní ulici v Kynšperku nad Ohří, bude od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 uzavřen
in-line ovál. Plánovaná bikrosová dráha bude napojena z cyklostezky podél místního sportovního areálu. Bikrosová dráha o délce 180 m bude umístěna mezi
in-line ovál a rybník Sýkorák. Z důvodu stavebních prací na bikrosové dráze nebude možné používat in-line ovál, jelikož z oválu bude příjezd na staveniště bikrosové dráhy.
Děkujeme za pochopení.

kurty za sportovní halou
Vklad 300,- Kč
Minimálně 2 ženy ve družstvu.
Maximálně 2 registrovaní hráči ve družstvu.
Občerstvení zajištěno.
Přihlášky do 2. 9. 2010 na telefon nebo emailem (nutné !!!).
Y. Milfaitová, mobil: 602 524 703

Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ: od 8:00 do 16:00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16:00 do 17:00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

CHEB, SOKOLOV, KARLOVY VARY
Naši nabídku nemovitostí najdete na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz

www.kynsperk.cz

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
družstevní byt 1+3/L
Kynšperk n/O,
71 m2, po rekonstrukci
cena: 699.000,- Kč
byt 1+1 v os. vl.,
Libavské Údolí,
36 m2
cena: 250.000,- Kč
byt 1+2 v os. vl.,
Kynšperk n/O,
4. NP s výtahem
cena: 490.000,- Kč
RD 1+5 se zahradou
Habartov - Kluč,
podskl., garáž
cena: 2.500.000,- Kč
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Pěece byste svého starého
kamaráda neošidili
Servis a náhradní díly
y v kva
alitÝ
Ý Toyota
za cenu, která Vás potÝší.

ZvýhodnĻné pevné ceny servisu pro starší modely vozƏ Toyota
Yaris 1.0 benzín, výmÚna oleje a olejového ƪltru – 1 655 KÌ
Corolla 1.4 benzín, výmÚna oleje a olejového a vzduchového ƪltru – 2 574 KÌ
Corolla 1.4 benzín, výmÚna pĘedních brzdových destiÌek – 1 578 KÌ

Váš autorizovaný prodejce a servis pro Karlovarský kraj
Sokolovská 996/130, (na rozcestí u KoníÌka) 360 05 Karlovy Vary, telefon servis: 359 807 095
www.autoeder.cz

Toyota_Inzerce_Pevne-ceny_190x260mm-zr.indd 2

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

20.8.2010 12:52:40
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Váš nejbližší výrobce

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

STAVEBNINY
ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad OhĜí

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

BABÍ LÉTO a Den plný slev v Kesslu

tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

17.9.2010 od 7.00 - 16.30hod.
sleva 15% na veškerý sortiment
sleva 20% na výrobky firmy Kessl
pochoutky na grilu pro nakupující zdarma
v každou celou hodinu losování o ceny
Prezentace Solárního systému na ohĜev vody od firmy Factor
Generální partneĜi :

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.

www.kessl.cz

14.9.2010 BABÍ LÉTO ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
16.9.2010 BABÍ LÉTO ve stavebninách Kessl Sokolov
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