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Střípky z majetkového odboru.
• V době odevzdání příspěvků do tohoto vydání KZ se pilně pracovalo na dokončení rekonstrukce
sociálních zařízení u tělocvičny základní školy. V době vydání KZ by již mělo být vše hotovo a nové
šatny a sociální zázemí budou žáci školy již využívat. Ze slavnostního otevření Vám poskytneme
informace v příštím čísle.
• Podařilo se nám na základě žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí obdržet
finanční příspěvek ve výši téměř 1,8 milionu Kč.  85% uznatelných nákladů činí příspěvek z fondů
Evropské unie a 5 % z rozpočtu ministerstva životního prostředí. Jedná se o prostředky na akci zateplení obvodových stěn, zateplení a rekonstrukci střechy a rekonstrukci ústředního topení v Mateřské
škole v ulici Zahradní v Kynšperku nad Ohří. Celkové náklady by měly být okolo 2,9 milionu Kč.
Město tedy bude přispívat částkou kolem 1,1 milionu Kč. Přesné údaje budou k dispozici po provedení výběrového řízení na dodavatele, na kterém v současné době pilně pracujeme. K realizaci by
mělo dojít zejména v době prázdnin a dovolených, kdy je provoz školky omezen.
Současně jsme podali žádost o dotaci na obdobné práce ve školce v ulici Školní. Zde jsme příspěvek
neobdrželi, jelikož nebyly vzhledem k současnému tepelnému stavu  objektu, zcela naplněny technické parametry pro zlepšení energetické bilance.
• Zpracovali jsme žádost o příspěvek na dokončení víceúčelového hřiště ve sportovním areálu. S návrhem k získání přišel předseda TJ Slavoj pan Miroslav Štrunc, který zjistil, že lze dotaci obdržet z fondů
Českomoravského fotbalového svazu, na  kterých se podílí fotbalová asociace UEFA a ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo by se o příspěvek ve výši cca 1 milion Kč, na položení umělého trávníku tzv. 3. generace. Jedná se o opravdu velmi kvalitní povrch, téměř evropskou špičku.
Ostatní práce a dodávky bude finančně zajišťovat město.   
• Dne 15.února v ranních hodinách  nad kynšperským kostelem dlouhou dobu kroužilo hejno cca 70
kavek. Některé z nich se snesly ke kostelu a zřejmě si mapovaly možná místa pro hnízdění. V půdním
prostoru  nad hlavním oltářem jsou pro ně připraveny speciální budky osazené v minulých letech
ochranáři přírody. Tak uvidíme, jak se jim bude u nás líbit.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru

Nabídka nebytových prostor do nájmu:
• nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386
-  nájemné je stanoveno ve výši  600,- Kč/m2/rok
• nebytový prostor v ulici Zámečnická čp. 501 – výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
• nebytový prostor v ulici M. Gorkého čp. 562 - výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
• objekt bývalých jeslí v ulici Mládeže čp. 384 – je možný pronájem celého objektu  nebo jednotlivých
podlaží  - rada města podstatně snížila nájemné, a to na 300,- Kč/m2/rok
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Titulní foto popiska:
Výstavba mostu pro rychlostní silnici R6 Kamenný
Dvůr. V těchto místech kdysi vedla obchodní cesta,
kudy projížděly kočáry tažené koňmi, zámeček
Kamenný dvůr, který dobu největší rozkvětu zažil
za vlády rodiny Haas, a který v poslední době téměř
vstal z popela. Dneska krajina dostává novou tvář
a bude sloužit moderním potřebám lidstva.
(kat)
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Správní a sociální odbor informuje o vyplacených sumách dávek
sociální péče a dávek v hmotné nouzi za rok 2007
Rodina

Nezaměstnaní

Péče
o osobu
blízkou

Kompenzační
pomůcky

Bezbariérový přístup

Úplně či
prakticky
nevid.
občanům

Celkem

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Kč
79 757,60 349,51 707,5 533,-

Kč
89 418,37 949,21 835,-

Kč
16 200,-

Kč
29 600,27 900,29 700,44 150,38 550,40 550,39 750,38 150,39 150,38 350,37 950,     37 550,-

Kč
400,200,200,200,200,200,200,200,200,        200,        200,-

Kč
                     800,-

Kč
198 775,126 598,103 442,66 083,38 750,40 750,39 950,38 350,39 350,38 550,    38 150,    38 550,-

Celkem

197 346,-

149 202,-

16 200,-

441 350,-

2 400,-

800,-

807 298,-

Doplatek na bydlení
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Kč
24 863,56 325,40 909,36 341,30 920,29 852,27 309,21 451,20 117,27 213,18 025,-

Celkem

333 325,-

Mimořádná okamžitá
Příspěvek na živobytí
pomoc
Kč
Kč
6520,74 966,3020,234 066,4840,253 749,3000,216 456,4 355,241 777,2020,213 266,4 937,197 488,17 131,184 082,36 826,198 956,13 428,196 566,3 109,      211 116,  2 010,      184 816,101 196,-

2 407 304,-

Celkem
Kč
81 486,261 949,314 914,260 365,282 473,246 206,232 277,228 522,257 233,230 111,241 438,204 851,2 841 825,-

Celkem bylo vyplaceno za rok 2007 na dávkách sociální péče a dávkách v hmotné nouzi 3 649 123,- Kč.
Za správní a sociální odbor zpracovala: Jana Vidláková, DiS.

Z města
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Czech Point

Město Kynšperk nad Ohří  v budově Městského úřadu se sídlem Jana A. Komenského 221 v Kynšperku nad
Ohří, nabízí od začátku roku 2008 službu Czech Point. Obyvatelé tak mohou na jednom místě požádat o výpis
z rejstříku trestů,  výpis z katastru nemovitostí nebo z obchodního a živnostenského rejstříku na počkání.
Cílem zavedení služby Czech Point (Český podací a ověřovací informační národní terminál) je poskytnutí
služeb občanům na jednom úřadě, jednom místě poskytnout občanům maximální množství informací a údajů,
které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě nebo majetku.

Poplatky za jednotlivé výpisy prostřednictvím Czech Point:

Žadatel je před provedením úkonu seznámen s celkovým počtem stran předmětného výpisu a výši jeho
poplatku (ceny).
Rejstřík trestů  …………………………….. 50,--Kč
Výpis  z živnostenského rejstříku ………… 15,-- Kč za každou započatou stránku
Výpis z obchodního rejstříku …………….  100,--Kč a 50,--Kč za každou i započatou stránku
Výpis z katastru nemovitostí …………….  100,--Kč a 50,-- Kč za každou i započatou stránku
Uvedenou službu lze sjednat po dobu pracovní doby úřadu osobně v budově městského úřadu, přízemí,
na podatelně nebo na matrice a telefonicky na kontaktech:
Pevná linka 352350421 paní Alena Kadavá
                   352350427 paní Eva Knížová
                   352350428 Bc. Naďa Stařičná, vedoucí správního a sociálního odboru

Záměr prodeje nemovitosti - zveřejnění
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji dům č. p. 530 v ulici Nádražní v Kynšperku nad Ohří
včetně pozemku p.č. 1431 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 85 m2 a pozemku p.č. 1432 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 167 m2 vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří.

Podmínky prodeje:

• prodej obálkovou metodou
(nabídky v zalepených obálkách)
• prodej za smluvní cenu
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo města na doporučení rady  
města
• náklady spojené s prodejem domu
s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí kupující

Bližší informace na majetkovém
odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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Rada města dne 6. 2. 2008 schválila Doplněk č. 2 Zásad
pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků
v majetku města Kynšperka nad Ohří.
Úplně znění „Zásad“:

Zásady pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku Města Kynšperk
nad Ohří
I.
Zveřejnění

1. Záměr pronájmu bytů, nebytových prostorů
a pozemků z majetku Města Kynšperk nad
Ohří zveřejňuje majetkový odbor na úřední
desce města neprodleně po jejich uvolnění
po dobu 15 dní s možností prodloužení
do doby podání první žádosti.
2. Žádost o pronájem uplatněnou v době zveřejnění předloží žadatel na vydaném tiskopisu
do podatelny Městského úřadu v Kynšperku
nad Ohří v zalepené neprůhledné obálce
s označením „Žádost o pronájem bytu (nebytového prostoru, pozemku), …….(bližší označení) – neotvírat“.

II.
Kauce

3. Zájemce o pronájem před podáním žádosti
složí v pokladně městského úřadu kauci:
a) u bytů
ve výši 3 měsíčního nájemného zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru, nejméně
však 1.000,- Kč,
b) u nebytových prostorů
ve výši 2 měsíčního nájemného zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru, nejméně
však 1.000,- Kč,
c) u pozemků
ve výši 30 % z ceny ročního nájemného
zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru,  
nejméně však 300,- Kč.
V případech, kdy nebude kauce předem složena nebo nebude žadatelem k žádosti přiložena
kopie dokladu o zaplacení kauce, nebude tato

majetkovým odborem doporučena radě města
ke schválení. Rada města bude o tomto informována.
4. V případě, že se vybraný nájemce po schválení pronájmu rozhodne odstoupit od pronájmu nebo se neuskuteční uzavření nájemní
smlouvy s překážkami na straně žadatele do 1
měsíce od schválení radou města, propadne
kauce ve prospěch města.
V případě, že nájemní smlouva bude uzavřena
v uvedené lhůtě, bude vybranému nájemci
o pronájem pozemku kauce vrácena.
Zájemci o pronájem nebytového prostoru
nebo bytu bude kauce převedena na účet
Správy majetku a vrácena až po skončení
nájmu. V případě pronájmu nebytového prostoru může rada města na žádost zájemce  při
rozhodování o nájemci snížit kauci na polovinu, tzn. že část kauce bude převedena
na účet Správy majetku a část kauce bude
zájemci vrácena.
5. Zájemcům o pronájem, kterým nebude
schválen pronájem či nebudou vybráni jako
náhradníci, bude složená kauce vrácena.
6. Pro náhradníka schváleného radou města
platí stejné podmínky jako pro schváleného
nájemce. Po uplynutí měsíční lhůty, ve které
vybraný nájemce neuzavřel nájemní smlouvu,
postoupí na jeho místo náhradník s následující měsíční lhůtou pro uzavření smlouvy.
V případě, že s vybraným nájemcem bude
uzavřena nájemní smlouva, bude schválenému náhradníkovi kauce vrácena.

III.
Společná a závěrečná ustanovení

7. Zásady se vztahují na všechny pronájmy
pozemků, nebytových prostorů a bytů realizované od dne nabytí jejich účinnosti.
Zásady neplatí pro přidělování bytů v bytových domech v ulici J.K.Tyla čp. 881 a čp. 882,
a v domech s pečovatelskou službou v ulici

Z města
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Zámečnická čp. 501 a Aloise Jiráska čp. 732
(s výjimkou dvou půdních bytů), Kynšperk
nad Ohří.
8. Při rozhodování radou města bude dále přihlédnuto k tomu, zda se jedná o žadatele
s vyrovnanými závazky vůči městu, řízeným
organizacím popř. jiným orgánům a u nebytového prostoru k jeho záměru využití.
9. Rada města si vyhrazuje právo rozhodnout
v odůvodněných případech i jiným způsobem
než je zde uvedeno.

10. Zásady jsou schváleny usnesením RM č. 17
ze dne 27. 1. 2004 a nabývají účinnosti dnem
28.1.2004. Doplněk č.1   Zásad byl schválen
usnesením RM č. 35 ze dne 10. 2. 2004. Doplněk č.2 Zásad byl schválen usnesením RM č.
39  ze dne  6. 2. 2008.  
  

     

René Bolvari
starosta

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Dotaz: Jak může být postižen stavebník - občan a stavebník - podnikatel, který poruší povinnosti uložené stavebním zákonem ?
Stavební zákon rozlišuje přestupky proti stavebnímu zákonu občanů - fyzických osob a   podnikatelů - fyzických osob podnikajících  podle zvláštních
předpisů Přestupky fyzických osob - občanů se řeší
podle § 105 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále „stavební zákon“) :
1.
Přestupku se dopustí a pokutou až do výše
10 000 Kč bude potrestán ten, kdo
a) provádí drobnou stavbu, stavební úpravy nebo
udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu
úřadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu
s ním,
b) provádí terénní úpravy, práce a zařízení bez povolení či ohlášení, pokud je podle tohoto zákona
předepsáno, nebo v rozporu s ním,
c) nezajišťuje podmínky pro výkon státního stavebního dohledu, brání v jeho výkonu, nesplní výzvu
orgánu státního stavebního dohledu nebo neprovede opatření nařízené orgánem státního stavebního dohledu,
d) neudržuje stavbu přes opětovnou výzvu orgánu
státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí
stavebního úřadu,
e) odstraní drobnou stavbu [§ 55 odst. 2 písm. a)],
reklamní, informační a propagační   zařízení bez
ohlášení,
f) znemožňuje pověřeným osobám vstup na svůj
pozemek, stavbu nebo do ní (§ 134), byl určen
k výkonu odborného dozoru nad prováděním

stavby a přes výzvu orgánu státního stavebního
dohledu neplní své povinnosti,
g) užívá drobnou stavbu provedenou bez ohlášení
nebo užívá informační, reklamní a propagační
zařízení, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu,
bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním.

2.
Přestupku se dopustí a pokutou od 10 000 Kč
do 25 000 Kč bude potrestán ten, kdo
a) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním
anebo činnosti územním rozhodnutím zakázané,
b) jako stavebník provádí změnu stavby bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním,
c) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním povolením nebo
v rozporu s účelem drobné stavby provedené
na základě ohlášení (§ 57) anebo umožní jiné
osobě užívat stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
d) odstraňuje nebo odstraní stavbu bez povolení příslušného orgánu,
e) přes výzvu stavebního úřadu prodlužuje bez
vážného důvodu dokončení stavby nad lhůtu
stanovenou ve stavebním povolení, nepředloží
ve stanovené lhůtě či rozsahu dokumentaci nebo
jiné podklady pro nařízení nezbytné úpravy anebo
neprovede nařízené nezbytné úpravy (§ 87) nebo
neprovede ve stanovené lhůtě neodkladné zabezpečovací práce (§ 94 odst. 1).

Z města
3.
Přestupku se dopustí a pokutou od 25 000 Kč
do 50 000 Kč bude potrestán ten, kdo
a) jako stavebník provádí novou stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním,
b) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud
je takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné
osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí,
c) přes opětovnou výzvu orgánu státního stavebního
dohledu nebo rozhodnutí stavebního úřadu neudržuje stavbu do té míry, že její stav ohrožuje život
nebo zdraví osob,
d) neprovede ve stanovené lhůtě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby nebo
zařízení,
e) nesplní povinnost podle § 88 odst. 3 a nadále provozuje zařízení.
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4.
Přestupku se dopustí a pokutou od 50 000 Kč
do 100 000 Kč bude potrestán ten, kdo
bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním
provádí stavbu v chráněném území nebo v ochranném
pásmu nebo na pozemku, který není určen k zastavění, a kdo neprovede ve stanovené lhůtě rozhodnutí
stavebního úřadu o odstranění takové stavby.
5.
O řízení ve věcech přestupků, o podmínkách
odpovědnosti za přestupky, jakož i o
příslušnosti k projednávání přestupků platí
obecné předpisy. 10)
____________________
10) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

Delikty fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a právnických osob se ohodnocují podle § 106 stavebního zákona :
1.
Stavební úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč
právnické osobě a fyzické osobě podnikající
podle zvláštních předpisů, která
a) provádí drobnou stavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu,
bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním,
b) provádí terénní úpravy, práce a zařízení bez povolení nebo ohlášení, pokud je podle tohoto zákona
předepsáno nebo v rozporu s ním,
c) nezajišťuje podmínky pro výkon státního stavebního dohledu, brání jeho výkonu, nesplní výzvu
orgánu státního stavebního dohledu (§ 102 odst.
2) nebo neprovede opatření nařízené orgánem
státního stavebního dohledu,
d) neudržuje stavbu přes opětovnou výzvu státního
stavebního dohledu nebo rozhodnutí stavebního
úřadu,
e) užívá drobnou stavbu nebo informační, reklamní
a propagační zařízení provedené bez ohlášení
nebo v rozporu s ním (§ 57, § 71 odst. 2),
f) provádí projektovou činnost bez oprávnění, pokud
pro její provádění zákon takové oprávnění požaduje.

2.
Stavební úřad uloží pokutu do 500 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle
zvláštních předpisů, která
a) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu
s ním,
b) provádí změnu stavby bez stavebního povolení
nebo v rozporu s ním,
c) odstraní stavbu bez povolení příslušného orgánu,
d) neodstraní dočasné zařízení staveniště po ukončení výstavby,
e) provádí projektovou činnost bez oprávnění,
f) provádí pro jiného stavbu mimo rozsah předmětu
své činnosti,
g) nepředloží ve stanovené lhůtě či rozsahu
dokumentaci nebo jiné podklady pro nařízení
nezbytné úpravy anebo neprovede nařízené
nezbytné úpravy (§ 87) nebo neprovede ve stanovené lhůtě neodkladné zabezpečovací práce
(§ 94 odst. 1),
h) zhoršuje životní prostředí tím, že prodlužuje dobu
výstavby v rozporu se stavebním povolením.

Z města
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3.
Stavební úřad uloží pokutu do 1 000 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle
zvláštních předpisů, která
a) provádí stavbu bez stavebního povolení nebo
v rozporu s ním,
b) neudržuje stavbu do té míry, že tím jsou ohroženy
životy nebo zdraví osob,
c) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo
v rozporu s ním anebo umožní jiné osobě užívat
stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním,
d) bez vážného důvodu neprovedla nařízené neodkladné zabezpečovací práce,
e) neprovede ve stanovené lhůtě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby nebo
zařízení,
f) nesplní povinnost podle § 88 odst. 3 a nadále provozuje zařízení.
4.
Pokutu v odstavci 1 písm. a) až c), v odstavci 2
písm. b) a v odstavci 3 písm. a)
může stavební úřad uložit i právnické osobě
nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních
předpisů, která provádí stavbu jako dodavatel. Stejně
postupuje stavební úřad vůči právnické osobě nebo
fyzické osobě podnikající podle zvláštních   předpisů,
provádějící práce pro stavebníka, který se dopustil
přestupku podle § 105 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2
písm. a), b) a d), odst. 3 písm. a) a odst. 4.
5.
Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy
se orgán oprávněný k uložení pokuty dověděl
o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů porušila nebo nesplnila povinnost, nejpozději však do tří let ode dne,
kdy došlo k porušení povinnosti nebo kdy povinnost
měla být splněna.

§ 107 Zvýšení pokut
1.
Horní hranice výše pokut se zvyšuje o polovinu,
a) byla-li za přestupek (§ 105) nebo jiný správní
delikt (§ 106) téže skutkové podstaty uložena
stejné osobě v posledních dvou letech pokuta,

b) týká-li se protiprávní jednání stavby nebo prostoru, které jsou předmětem státní ochrany
památek, nebo jde o I. zónu národního parku či
chráněné krajinné oblasti nebo o národní přírodní rezervaci či národní přírodní památku.
1b)

2.
Horní hranice výše pokut se zvyšuje na dvojnásobek v případech, kdy
protiprávní jednání podle § 105 a 106 trvá
i po výzvě orgánu státního stavebního dohledu
nebo po rozhodnutí stavebního úřadu, jímž bylo
takové jednání zakázáno.
3.
Horní hranice výše pokut za přestupky se zvyšuje
na desetinásobek,
provádí-li   fyzická osoba stavbu nebo její
změnu bez stavebního povolení nebo v rozporu  
s ním pro účely podnikání anebo umožní-li fyzická
osoba právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů užívat stavbu pro
účely podnikání bez kolaudačního rozhodnutí nebo
v rozporu s ním [§ 105 odst.  2 písm. b) a c) a odst.
3 písm. a) a b)].
____________________
1b) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb.
J.Hermann

Nájemné za pozemky
Nájemcům, kteří mají pronajaté pozemky
města, připomínáme, že nájemné za rok 2008
je splatné do 31. 3. 2008. Nájemné můžete
uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo na účet města. Výše
nájemného je jako každoročně navýšena
o inflaci, která v letošním roce dosáhla hodnoty  2,8 %.  

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

„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na březen 2008
  7.3.
  8.3.
11.3.
18.3.
20.3.
21.3.
27.3.

Generálka „Dívka“ – zkouška v kině od 15.00 do 18.00 hodin
Dívka roku 2008 – kulturní pořad s programem v kině od 14.00 hodin
Vycházka do přírody – sraz ve 13.00 hodin v SVČ – DDM pro I. stupeň
Velikonoční malování – od 13.00 hodin v SVČ – DDM
Velikonoční turnaj ve floorbale – sraz v 9.00 hodin v SVČ – DDM
Velikonoční turnaj ve volejbale – sraz v 9.00 hodin v SVČ – DDM
Na kole na výlet – sraz ve 14.00 hodin před SVČ – DDM (helma je povinná)

Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem hlásili v SVČ – DDM!

Srdíčkový den ve škole

14. únor je na celém světě slaven jako Den všech zamilovaných. Tato relativně mladá tradice se v Čechách objevila až po roce 1989 a velmi rychle zdomácněla. Preventivní
tým připravil pro žáky školy na čtvrtek 14.února Srdíčkový
den. Na chodbách jsme mohli spatřit osrdíčkované žákyně
i žáky. Oslavili jsme tak nápaditým způsobem právě svátek
svatého Valentýna - patrona věrných. Soutěže o největší
počet srdíček se zúčastnilo 23 dívek a 1 chlapec. Výzdoba
srdíčky byla velmi nápaditá, a že to jde, všem dokázala
Natálka Slámová, která jich měla na sobě 914.
Základní škola

Školství
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Masopust, masopust, do kola mě, holka, pusť

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby. U nás se masopust
zpravidla slavil tři dny. Přípravou býval tučný čtvrtek před masopustní nedělí s pestrým jídelníčkem včetně
masa, od 19. století nastoupila obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky a zelím zapíjené pivem.
Hlavní zábava začínala v neděli - všichni se chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo se hrály žákovské divadelní hry.
Žáci naší školy se převlékli do masek a v průvodu městem připomněli kynšperským občanům masopust.
Zakončení průvodu se konalo u školy a na závěr bujarého veselí byla pochována basa.
„Buď zdráva, baso, a odpočívaj
v pokoji
negde v kotelně na zemi,
lež tam pěkně v klidu
neb půst nastává všemu lidu.
Tož gde s tú basú plácnem?
Tož na zem!
Tož dáme ju do jámy?
Tož hore nohami!
Tož amen!“

Základní škola Kynšperk nad Ohří

Školství
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Na dopravním hřišti v Sokolově
Dopravní výchova čtvrtek 24. ledna

Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že pojedeme do Sokolova na dopravní hřiště. Když jsme tam
přijeli, přivítal nás pan Klodner. Zavedl nás do šaten a pak do učebny. Tam jsme se učili o dopravě, značkách a jízdním kole. Viděli jsem také film „Červený blesk“. Pak jsme se rozdělili do skupin. Jedna skupina
koukala na film, druhá jezdila na kolech na hřišti. Tam byly samé značky. Bylo to tam hezké.                   
Dominik Sýkora, žák čtvrtého ročníku

Miminko
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
S KOJENECKÝM ZBOŽÍM

dupačky, trička, tílka, košilky
kojenecké láhve, dudlíky atd.
nočníky, pleny, postýlky
kočárky, odrážedla atd.
kojenecká výživa, čaje
MÍSTO: HABARTOV, MĚSTSKÁ TRŽNICE II.
vstup z ulice Dělnická, vedle prodejny AUTO-MOTO (pod poštou)
Otevírací doba: Po – Pá 09,00 – 12,00 14,00 – 17,00
So
09,00 – 11,00		

Mobil: 731 181 288
Simona Nýdlová

Školství
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O vytvoření českého rekordu

Lucie Čechová a Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích zorganizovaly s podporou města Litoměřice rekordní pokus ve prospěch hnutí
Na Vlastních nohou - Stonožka. V rámci akce byly osloveny školy po celé
ČR. Na základě výzvy vytvořili žáci oslovených škol a široká veřejnost
pexeso čítající celkem 4 024 dvojic karet, přičemž každý z účastníků namaloval jednu obrázkovou dvojici. Očíslované karty vznikaly v období od 17.
září do 18. října 2007 a bylo na nich uvedeno jméno a věk autora. Při roz-

měru jednotlivých karet 10 x 10 cm
by vytvořené pexeso, po rozložení
všech karet, zabíralo plochu téměř
72 metrů čtverečných.
Patronem rekordního pokusu
se stal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
(Joyce)

Výstavní síň v Kynšperku nad Ohří

V pátek 25. ledna jsme se ve výstavní síni dozvěděli, jaký je rozdíl mezi výstavou a expozicí. Výstavní síň
je dům, kde se vystavují různá mistrovská díla. Naše výstavní síň má více místností. Výstava je místo, kde se
obrazy a fotografie mění po měsíci. Na výstavě „Syndrom doby“ se mi líbila fotografie od Lubomíra Stibůrka.
Expozice je místo, kde se vystavují stále šaty, staré fotografie a jiné předměty. Návštěva ve výstavní síni se mi
moc líbila.
Lukáš Pekárek, žák 4. B

Školství
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Těšíme se do školy

Pohádkové postavy přivítaly 6. a 7. února 2008 děti u zápisu
do 1.třídy. Den zápisu je pro budoucí prvňáčky důležitým okamžikem, a tak většina přichází v doprovodu nejen rodičů, ale i prarodičů
či ostatních příbuzných. V září by mělo nastoupit do školy 46 žáků.
Máme radost, že se všem ve škole líbilo.

Názory rodičů:

• „Organizace a styl zápisu byl skvělý
- nápad, atmosféra i přijetí těch vykulených potenciálních prvňáků.“
• „Zápis se nám moc líbil. Milé paní
učitelky a společnost dětí v maskách.“
• „Bezvadná organizace - pohádkové
postavy. Příjemná atmosféra, profesionalita, klidné a milé přivítání, trpělivost.“
• „Byla jsem velmi spokojena hlavně
s přístupem k prvňáčkům.“
• „Úžasná a vtipná organizace, která
odlehčila nervozitu dětí.“
• „Ochotné děti a ochotný učitelský
sbor.“
Vážení rodiče, děkujeme vám za vaše
názory.
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Paní
Marie Pavlovská
se 29. ledna 2008
dožila krásného životního jubilea,
90-ti let.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zaměstnanci DpS Kynšperk nad Ohří.

Školství
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Přehlídka rodinných souborů „Kynšperský klíč“ se bude konat 19. 4.
2008 v sále MKS Kynšperk nad Ohří.
Pokud se chcete přihlásit, vyzvedněte si přihlášku u pořadatele přehlídky - ZUŠ Kynšperk nad
Ohří nebo si vytiskněte z webových stránek školy /www.kynsperk.cz, odkaz městské organizace/.
Přihlášky je třeba odevzdat do konce března 2008 do ZUŠ Kynšperk nad Ohří.
Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele Karbulová Zdeňka

Dyskohrátky

Dne 10. 1. 2008 proběhla v prostorách naší školy dyslektická soutěž pod názvem „Dyskohrátky“. Žáci za účasti
některých rodičů se sešli ve 13 hodin v kreslírně školy. Soutěžili ve dvou kategoriích. První kategorie byla pro žáky
druhých, třetích ročníků a speciální třídy. Druhá kategorie
byla pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Paní učitelky, které
vedou kroužky nápravy dyslexie, připravily pro soutěžící
zábavné testy. Vítězkami první kategorie byly žákyně Karolína Holubcová ze třídy 3. B a Natálie Vilímková ze speciální třídy I., ve druhé kategorii se stali vítězei Jakub Bouda
z 5. A a Sofie Škrnová ze 4. B.
Vítězové se v pondělí 14. 1. 2008 zúčastnili krajského
kola v Sokolově, kde se také velmi dobře předvedli. V první kategorii získala první místo Karolína Holubcová
(z 24 žáků), ve druhé kategorii byl rovněž na prvním místě Jakub Bouda (z 27 žáků) a oba dostali velké dárkové
balíčky a diplom. Tyto odměny dostávali žáci za 1. až 3. místo v obou kategoriích.
O drobné dárky a pamětní listy pro všechny ostatní děti, které na krajské kolo přijely, se postaraly paní
učitelky, které obě kategorie připravovaly, takže nikdo neodjel smutný a bez odměny za své snažení.
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Jaro už se hlásí.
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Muzikantům se dařilo

Žáci Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří se zúčastnili pravidelné soutěže MŠMTČR v místním
a okresním kole ve hře na akordeon, klavír a kytaru.
Přípravě na soutěž věnovali pod vedením svých učitelů mnoho času a výsledky jejich práce ocenila porota
takto:

AKORDEON:
Čapková Pavla

KLAVÍR:

Kopečný Jan
Lodrová Lenka
Kabanik Šimon
Jarošová Cheryl
Čapková Pavla
Kabátníková Sára

Loníková Pavla
- místní kolo - 1. místo
- okresní kolo - 1. místo
-

místní kolo
okresní kolo
místní kolo
okresní kolo
místní kolo
místní kolo
okresní kolo
místní kolo
okresní kolo
místní kolo
okresní kolo

-

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2.místo

KYTARY:

- místní kolo - 1. místo
- okresní kolo - 2. místo

Kunzová Michaela - místní kolo - 1. místo
- okresní kolo - 2. místo

DUO KYTAR:

Kunzová Michaela
Hassmann Václav - místní kolo - 1. místo
- okresní kolo - 3. místo
Všem žáků i jejich učitelům bych chtěla poděkovat
za vzornou reprezentaci školy.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

Pozvánka

Učitelé Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří Vás srdečně zvou na   

„UČITELSKÝ KONCERT“

v pondělí 31. března 2008 od 17,30 hod v sále ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Jako hosté vystoupí:

Eva Henychová - kytara, zpěv
Milan Šoltéz - trubka
Petr Samec - trubka
Radka Králová - violoncelo

Těšíme se na Vás.

Akce
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Koupit si knihu není jen tak

Koupit poslední díl Harryho Pottera vyžadovalo
odvahu a trpělivost. Ve čtvrtek 31. ledna v 19:00 hodin
se papírnictví manželů Fiedlerových změnilo v temný
a strašidelný hrad. Hradní kastelánka paní Mazancová
bedlivě střežila vchod do tmavého prostoru plného
kouzel, čárů a magie. Bez její obětavé pomoci, byste
si koupili knihu úplně obyčejně. Ale ten, kdo zatoužil
po posledním dílu nebo rodiče, prarodiče, přátelé, kteří
koupí knihy chtěli někoho potěšit, museli nejen trpělivě
vystát frontičku, ale museli překonat sami sebe a vrhnout se bez pomoci do temnot neznámého prostoru,
prodírat se čímsi, co je obmotávalo od hlavy až k patě, žádné světýlko naděje nikde neprosvítalo, tady na něj
cosi spadlo, tam do něho něco
strčilo, a co to bylo na té zemi?
Fuj, pavouk. Už aby byl konec,
kudy ven, kde je východ? Myslíte, že tam našel již klidné
pořízení své vytoužené knihy?
Kdepak. Na konci strastiplné
cesty úzkou a temnou uličkou
stáli oni, čarodějní lidé, kteří
nabízeli ten poklad. Truhly
plné různého hmyzu a nepříjemných věcí „naomak“ nabízeli sladkou odměnu. Zaplatit
za knížku bylo pak úlevným
vysvobozením. Na památku
foto s Voldemortem a honem
pryč do bezpečí domova přečíst si další příběh oblíbeného
hrdiny.
Byl to opravdu nevšední
a originální zážitek v profesionálním provedení, ještě teď
mi běhá nepříjemné mravenčení po zádech, když si na to
vzpomenu.
Poděkování patří manželům Fiedlerovým, paní
Mazancové, Janu Jelinkovi
(Voldemort) a Kátě Tomsové
(kat)
(fotografka).
Manželé Fiedlerovi děkují
všem, kteří zapůjčili rekvizity
a pomohli tak vytvořit tajuplné prostředí.

Divadlo
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Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu
Dne 17. ledna hráli v sále kina ochotníci. Úžasná divadelní komedie v nastudování divadelního souboru z Františkových
Lázní nám rozhýbala bránice. V komedii
Antonína Procházky hráli: Radek Šmíd,
Petr Boor, Denisa Goldová, Hana Franková,
Šárka Krausová, Miroslav Lupták, Jaroslav
Kratochvíl, Věra Chmelařová a Zuzana
Ronerová. Děkujeme ochotníkům za příjemně strávené chvíle plné smíchu, skvělých hereckých výkonů a těšíme se na další
vystoupení. Všem patří obdiv.
(Joyce)

POTŘEBUJETE PENÍZE?
PUJČÍME KOMUKOLIV
OD 6 000,-Kč do 166 000,-Kč.
Mobil: 731 181 288

www.chcetepenize.cz

Sport
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Kynšperský pohár
Zpráva z 20.1.2008

Kynšperk získal překvapivě body v derby. Březová rozstřílela Nebanice
V pátečním derby prohrálo domácí L. Údolí s Kynšperkem
5:6 po třetinách 2:3, 1:3 a 2:0.
V sobotu prohrály domácí Nebanice s Březovou 2:15 (0:2,
1:6, 1:7)

Zpráva z 27.1.2008

Kynšperk získal další body. O složení semifinálových dvojic
se rozhodne až v posledním vzájemném utkání Nebanic
a L. Údolí
Březová - Frenzelit 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Kynšperk - Nebanice 10:3 (5:1, 2:2, 3:0)
V neděli byl dohrán odložený zápas Frenzelit - Březová
2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Zpráva z 3.2.2008

Složení semifinálových dvojic. Březová - Nebanice a Frenzelit - L. Údolí. L. Údolí se vítězstvím nad Nebanicemi
dostalo na 3 příčku a střetne se s Frenzelitem. Kynšperk
končí letošní soutěž na posledním místě.
V pátečním utkání remizoval Frenzelit s Kynšperkem 4:4
(2:3, 1:0, 1:1).
Libavské Údolí - Nebanice vysoko10:6 (3:0, 4:2, 3:4). Velká
absence v obou týmech se projevila i na výkonnosti. Oba
týmy hrály spíše systémem krátkých rychlých nahrávek,

ale byly k vidění i hezké individuální akce.

Zpráva z 10.2.2008

První úspěšný krok do finále má za sebou Frenzelit.
V pátečním utkání se dohrávalo předposlední utkání
základní části. L.Údolí prohrálo s Frenzelitem 2:5 (0:1, 2:3,
0:1)

Na pořadí pro play off se nic nezměnilo.
Březová 15 14 0 1 112 : 40 28
Frenzelit 16 9 1 6 90 : 55 19
L.Údolí 16 6 0 10 65 : 80 12
Nebanice 16 6 0 10 70 : 116 12
Kynšperk 15 3 1 11 50 : 96 7

Tabulka střelců základní části:

29 - Šaufl (Frenzelit)
20 - Krytinář (Březová), Váňa (Březová)
19 - Gasparik (Kynšperk)
14 - Večeřa (Březová), Hanek (L. Údolí)
13 - Diosegi (Frenzelit), Tomaško (Nebanice)
11 - Peschl (Březová), Hradský (L. Údolí)
V sobotu se hrálo první semifinále
HC Frenzelit : HC Libavské údolí 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
V utkání, v kterém se hrál pohledný hokej zachytali perfektně oba brankáře.
Výsledky také na www.sweb.cz/kynpo
(jč)

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net
Provozovna se nachází v Kynšperku nad Ohří
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Rybářský kroužek se prezentuje
V prostorách chodby výstavní síně Panského domu č.p. 1 je uspořádaná
prezentace dětí z rybářského kroužku ZŠ v Kynšperku nad Ohří fotografiemi
a textem, a to z krajských a republikových soutěží, kde děti reprezentovaly naší
ZŠ, Město Kynšperk nad Ohří tak i Západočeský kraj. Vyobrazeny jsou čtyři
školní roky 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,  2006/2007. Výstava bude od 22.2.
do 31.3. 2008.
Ing. Josef Baron

Dne 2. února se v  kynšperské hale TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří konal turnaj žáků v halové
kopané. Turnaje se zúčastnilo
šest družstev a žáci z Kynšperka
nad Ohří se umístili na pěkném
druhém místě. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
1. Lomnice
2. Kynšperk nad Ohří
3. FC Cheb
4. SKP Sokolov
5. Březová
6. Královské Poříčí
(Joyce)

Žákovský turnaj
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Baby club nabízí tyto programy
Cvičení:

Každé pondělí od 10,00 – 12,00 hodin v hale TJ SLAVOJ Kynšperk nad Ohří. Vhodné pro děti, které začínají chodit.

Hraní:

Každý čtvrtek od 14,30 – 16,00 hodin v MŠ U Pivovaru. Vhodné i pro batolata lezoucí.

Rodinné centrum:

Sobota 17,00 – 19,00 hodin, bazén Sokolov.
Sauna, vířivka, masážní sprchový kout, přístup do bazénu. Sauna vyhřátá pro malé děti,  nutná rezervace.
Doprava vlastní nebo autobusem či vlakem, podle dohody.
Počet omezen, nutno domluvit se předem na tel č. 603 187 425.

Solná jeskyně:

Den a hodina ještě nejsou upřesněny. Solná jeskyně v Chebu.

Akce pro veřejnost:

Jarně-velikonoční radovánky
23. 3. v neděli od 15,00 – 18,00 hodin
v hale TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

Podrobnější informace budou na plakátech na výlepových plochách ve městě. Všechny děti předškolního
věku s maminkami nebo tatínky, s babičkami či dědečky jsou srdečně zvány.
Kateřina Štochlová
mobil: 603 187 425

✂

Přidejte se k nám!

Různé
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Výzva
Společně připravme Den dětí
Pojďme zkusit společnými silami připravit v Kynšperku nad Ohří opravdu hezký Den dětí. Výzva je pro
všechny organizace i jednotlivce, kteří organizují pravidelně nebo se chystají pro kynšperské děti připravit
nějakou akci a mají chuť se připojit, prosím ozvěte se.
V jeden den, jeden start a jeden cíl.
Různé trasy, různé soutěže pro různé věkové kategorie.
Společný nápad, společná organizace, společná zábava.

e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz; mobil: 603 187 425
Na pracovních schůzkách domluvíme vše potřebné.
Spolupráci si zatím přislíbili Junáci, MKS,
SVČ–DDM, Baby club, Rybáři, Jiří Roubínek za TJ.
Přidejte se k nám.
(kat)

✂

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

•

poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč
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Valná hromada TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Účast na Valné hromadě, která se konala v pondělí 28. ledna 2008 v konferenční místnosti č.p.1, byla
překvapivě vysoká, mezi delegáty byli také pozvaní hosté starosta města René Bolvari, předseda Tělovýchovné
Unie Sokolov pan Lebeda a ředitel ZŠ Kynšperk nad Ohří pan Mgr. Jiří Daneš.
Celkem 39 delegátů (z 41 delegovaných) bylo informováno o situaci TJ.  Byly dopracovány majetkoprávní
vztahy objektů a pozemků TJ, předání části pozemků městu v důsledku realizace plánovaných sportovišť
na základě zpracované studie. TJ získala nového správce haly pana Fibigera, který se o provoz haly a ubytovny
velmi dobře stará. Bylo dokončeno jednání s Morafisem, který měl pronajaté tenisové kurty.
TJ Slavoj má v současné době 350 členů. Energie se daří platit včas zvláště přispěním města, použitím
prostředků za ubytování a členských příspěvků. Za poslední období se výrazně zvýšila finanční podpora města
na krytí nutných stavebních oprav, především střech.
S majetkem v hodnotě 15,5 mil korun se musí vyrovnat hrstka dobrovolných pracovníků, do budoucna
toto řešení není únosné, zvláště po dobudování dalších sportovišť z prostředků města. Problémem zůstává
počet šaten a sociálního zařízení, které již dnes nestačí kapacitou.
Nové kabiny na fotbalovém hřišti již slouží svému účelu, ale po úsporném projektu v důsledku snížení
plánované částky o 1 milion korun nemohou plně sloužit svému účelu. Je bezpodmínečně nutné dobudovat
celý objekt podle původního projektu.
Volejbalové kurty v Sokolovské ulici, které byly používané do konce roku 2007 včetně dobré klubovny,
byly hodnoceny v rámci regionu jako jedny z nejlepších a nejhezčích. Po dobudování 3 kurtů za halou
bude z počátku problematické okamžité použití pro soutěže v důsledku ještě nezpevněné plochy (antuky).
Ke kapacitě šaten a sociálního zařízení mohou nastat problémy s hygienou.
Tenisové kurty jsou ve velmi dobrém stavu, díky příkladné péči členů oddílu. Při stávajícím počtu členů
106 je objekt šaten a sociálních zařízení nevyhovující. TJ požádala o dotaci 2,5 mil.Kč na rekonstrukci,
v současné době je žádost posuzována.
Bohužel budovaný areál za sportovní halou není budován v souladu s návrhy TJ. Plánovaným jednáním by mohlo dojít i k šetření finančních prostředků.
S postupnou výstavbou sportovišť bude třeba věnovat pozornost zakládání dalších sportovních oddílů.
Velmi dobrá spolupráce je se Základní školou, s Odbornou školou i s rybáři.
Musíme poděkovat našim sponzorům a do budoucna jim věnovat více pozornosti.
Pan starosta slíbil sportovcům podporu Města na majetkové úrovni a podporu při finančním krytí
energií.
Pan Lebeda se snažil vysvětlit situaci se stavbou Sazka arény, jejíž cena se za dobu výstavby téměř zdvojnásobila. To brzdí přerozdělování peněz do jednotlivých TJ. Budou se snažit získat finance na rekonstrukce,
které se těžko získávají zvláště na starší sportovní zařízení. Popřál rozvoj sportu ve městě.
Pan ředitel Mgr. Jiří Daneš poděkoval za pozvání a sdělil přítomným, že škola je připravena pomoci při
rozvoji sportu pro mládež.
Pan předseda TJ Štrunc na závěr
poděkoval za hojnou účast, ale překvapila ho malá diskuze, vyzval přítomné
k pomoci při rozšíření členské základny,
větší mediální propagaci a péči o sponzory. Rád by oslovil dobrovolníka pro
starost o kroniku a archív TJ a jako první
úkol si TJ vzala za své zmapování sportovních akcí ve městě a o jakousi koordinaci. Tím byl pověřen pan Jiří Roubínek.
Poděkoval přítomným za účast a Valnou
hromadu ukončil.
(kat)
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Rozhovor

Jiří Roubínek byl v loňském roce oceněn Křesadlem

Sportovec, ale hlavně organizátor sportovních akcí všeho druhu a pro všechny věkové kategorie. Obyčejný
člověk, který dělá neobyčejné věci pro ostatní lidi – věnuje jim svůj volný čas, aby se bavili.

Volejbal:

• hráč, člen výboru, trenér mládeže i dospělých,
• organizátor turnajů
- Memoriál Jaromíra Šmejkala (do roku 1992, celkem 25 ročníků)
- Turnaj neregistrovaných dosud
- Přebory ČSR – dorostenců a dorostenek (1982 a 1983)
- Setkání volejbalových generací v Kynšperku od roku 1982
  dosud, v pětiletých cyklech

Turistika pěší:

• Spoluzakladatel pochodů
- Novoroční ševcův pochod od roku 1975 dosud  (32. ročník)
- Kynšperský jarní od roku 1975 dosud
- Studentský pochod ISŠTE od roku 1974 dosud (34. ročník)

Turistika vodácká:

• Sjezd řek ČSR (Lužnice, Ohře, Berounka, Vltava, Otava)
• Otevírání a zavírání řeky Ohře od roku 1978 dosud   (30. ročník)
• Organizátor závodu Tršnice – Kynšperk nad Ohří při Dni Ohře od
  roku 2006

Turistika vysokohorská:

• Organizátor zájezdů do zahraničí (Kavkaz, Rumunsko, Bulharsko)
• Organizátor zájezdů do Čech a Slovenska (Vysoké Tatry, Beskydy,
  Jeseníky, Krkonoše, Malá a Velká Fatra)
• Organizátor zájezdů na akce oddílů turistiky v ČR
- dálkové pochody (Praha - Prčice, Rumcajs)
- lyžařské přejezdy (Jizerské hory, Jeseníky, Šumava, Krušné hory,
  Slavkovský les)

Ostatní:

• dlouholetý člen
- výboru TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
- okresního výboru volejbalového svazu v Sokolově
- komisí učňovského dorostu – okres, kraj, ČSSR
• spoluorganizátor
- přebor ČR v malé kopané v Kynšperku nad Ohří - 1987
- turnajů v nohejbalu
- akcí pro děti a mládež v Kynšperku nad Ohří
• spoluzakladatel a organizátor
- běhu městem v Kynšperku nad Ohří od roku ....  do     (20 ročníků)
- automobilové soutěže pro veřejnost BOTAS  od roku 1982 (letos bude 26. ročník)
• organizátor sportovních akcí mimoškolní tělesné výchovy na ISŠTE v Sokolově (1968 – 2007), přebory
tříd, školy, okresu, kraje, ČR, ČSSR)
Za tuto svoji celoživotní aktivitu získal Jiří Roubínek v loňském roce 2007 cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci Křesadlo, symbolické ocenění za nezištnou práci pro ostatní, které se uskutečnilo v rytířském
sále v hradu Loket, kde bylo slavnostně předáno prvním šesti lidem z Karlovarského kraje. Porota Asociace
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nestátních neziskových organizací Karlovarského kraje vybírala z celkem 63 návrhů. Na ocenění byl Jiří Roubínek
delegován starostou města René Bolvarim.
„Křesadlo symbolizuje vlastně něco, co křeše jiskry, jiskry lidství a pomoci,“ připomněl tehdy předseda sdružení Jiří Tošner.
Generace Jiřího Roubínka, kolegové, sportovci tělem i duší, přátelé pamatují, že Tělovýchovná jednota
v Kynšperku nad Ohří měla cca 900 členů. Vyrostli tu velké sportovní osobnosti. Není však důležité zvítězit,
ale zúčastnit se.
Na první otázku: Proč na akce chodí málo lidí? Jiří Roubínek odpověděl:
„Je smutné, že lidé dneska nikam nechodí. Dříve
chodilo na fotbal tisíc lidí, oddíly se navzájem podporovaly, fandily. Mládež byla více pro sport. Dnes je jiná
doba. Lidé nebyli tak unaveni. Ale nechci si stěžovat.“
Kdy jsi přišel do Kynšperku a kdy začala Tvoje organizátorská historie?
Přistěhoval jsem se z Karlových Varů v roce 1964,
učil jsem na učňovce, chtěl jsem zůstat tak 14 dní. Bylo
mi 21 let. To ještě žádný BOTAS nebyl, hrál jsem volejbal za K.V., ale oddíl se rozpadl. Pak jsem hrál za Kynšperk nad Ohří. Nejdřív jsem organizoval Memoriál
J. Šmejkala, který tragicky zahynul. Volejbalový oddíl
mužů se rozpadl a memoriál zanikl. V 68. roce jsem
odešel učit na ISŠTE do Sokolova, kde jsem měl na starosti mimoškolní tělesnou výchovu kluků – turistiku.
Organizoval jsem pro ně různé turistické akce, volná
místa jsem doplňoval kynšperáky.
Kdy vznikla tradice zavírání a otevírání řeky Ohře?
Vždycky jsem rád jezdil na vodu a společně
s ostatními kantory jsme několik let trávili dovolenou
na Lužnici. Tam také časem vznikl nápad otevírání
a zavírání řeky v Kynšperku nad Ohří. Letos bude 30.
ročník – 26.4.2008.
Novoroční pochod je taky tak starý?
Původně to byl Novoroční pochod, který organizoval obuvník Procházka z Kynšperka nad Ohří. Po jeho
smrti jsme ho nazvali Novoroční Ševcův pochod.  Letos
byl 32. ročník.
A BOTAS?
BOTAS byla soutěž, kterou původně organizoval
Svazarm a jmenoval se BOAS, měla přesná a přísná
pravidla. Tehdejší strana socialistů udělali první ročník
trošku jiné soutěže s názvem BOTAS, měla malinko
jiný charakter. Olda Beránek byl hlavním organizátorem, připravoval tratě, znal soutěž velmi dobře, věděl,
co organizace obnáší. Přihlásilo se i 100 účastníků,

přes 30 lidí byli organizátoři, celkem se bavilo i 150 lidí
a to je dobrý, ne? Letos bude 26. ročník BOTASU. Tým
organizátorů je po celá ta léta skoro stejný.
Turnaj neregistrovaných také patří k těm oblíbeným
akcím, proč vznikl?
Chtěli jsme na volejbal přitáhnout i nehráče. Aby
se lidi pobavili, zasportovali, strávili příjemný den.
Dělali jsme jarní a podzimní. Nedá se přesně spočítat
kolik jich bylo, asi 25 ročníků. Chlapský volejbal se rozpadl po revoluci, chlapi začali vydělávat peníze, přišla
nějaká ta zranění, nebylo v Kynšperku nad Ohří 10
chlapů, aby si zahráli. Budou nové kurty, třeba někdo
přijde. Dneska přetrvává jen ženský volejbal. Organizovali jsme přebor ČSR dorostenců a dorostenek, byla to
asi největší akce ve městě v roce 1982 a 1983. Nadšená
parta organizátorů si vzala tehdy dovolenou, lajnovali
hřiště, dorostenky měly komfort.
Proč tak ubývá zájem o sport a společné dění?
Nevím, je jiná doba. V Kynšperku se provozovalo
mnoho sportů, které zanikly. Vyrostlo tady hodně sportovních osobností. Hrál se hokej, badminton, košíková,
jezdil se cyklistický závod, o který byl taky velký zájem.
Organizoval se běh městem původně opravdu městem,  
pak kolem Sýkoráku. Bylo 20 ročníků. Láďa Sadílek byl
otcem myšlenky zorganizovat v roce 1987 Kynšperku
nad Ohří přebor ČSR v malé kopané. Možná by to
stálo za to, některou akci obnovit. Budují se nová rozlehlá sportoviště za halou, ale obáváme se, bude-li kdo
na nich hrát.
Byl jsem pověřen výborem tělovýchovy, abych
sestavil kalendář sportovních  akcí ve městě, abych se
pokusil akce koordinovat, aby se netříštil zájem lidí.
Jsi v důchodu, mohl bys odpočívat...
V důchodu mám mnoho plánů. Organizování mě
vždycky bavilo, byla to trochu moje práce. Měl jsem
štěstí, že jsem pracoval s mládeží a připravoval pro ně
mimoškolní činnost, vždycky jsem chtěl zkusit něco
nového.

„…pomáháte tím nejenom konkrétním bližním, ale pomáháte zároveň zlepšovat mravní klima v naší zemi,
pěstovat lidskou solidaritu, posilovat důvěru, to znamená podporovat cosi, čeho je nám velice zapotřebí…“ tato
slova pronesl prezident Václav Havel v Kroměříži 2001 při předávání Křesadel oceněným dobrovolníkům.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Štochlová
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15.3. Jarní Kynšperská patnáctka
Start v 10.00 hodin u prodejny YUCCA na náměstí u kostela
Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Šabina – Dasnice – Chlum – Kacéřov
– Kynšperk nad Ohří
Zveme všechny na tuto nenáročnou turistiku

Jiří Roubínek

Kynšperští včelaři hodnotili uplynulý včelařský rok
Na lednové výroční členské schůzi hodnotili včelaři ZO ČSV Kynšperk nad Ohří uplynulý včelařský
rok za výborné účasti.
Stav členské základny se zvýšil o 1 včelaře na 47 členů. Stav včelstev ale jako každoročně poklesl
o dalších 18 včelstev na 527. Je to důsledek nelehké ekonomické situace v chovu včel, přestárlé členské
základny a šířících se nebezpečných nemocí včel. Ty si vyžadují stále více náročnější a nákladnější léčení
včelstev 4 – 5x ročně.
Z toho důvodu se uskutečnila již podruhé v březnu vzdělávací přednásška odborníka na včelí
nemoci MVDr. Krabce ze Stříbra zaměřená na Varroázu včel a mor včelího plodu. Na nákladné léčení
nám přispělo i město Kynšperk na Ohří částkou 5 000,- Kč, za které moc děkujeme.
V září byl pro včelaře i rodinné příslušníky uspořádán zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ Litoměřice.
Nyní v lednu se uskutečnil 26. včelařský representační ples v pěkném prostředí Zámecké restaurace
v Kacéřově, kde opět velmi pěkně k tanci a poslechu hrála krojovaná dechovka z Domažlic. Na plese
probíhala již neodmyslitelná dámská volenka o perníková srdíčka krásně zdobená manželkami a dcerami včelařů, za což jim ještě jednou děkuji touto cestou a to paní Chalupové, Štamberkové, Hořejší,
Křížové, Lhotkové, Hovorkové, Lapčákové, Kabátníkové a jejich dětem.
Také tímto děkuji sponzorům našeho plesu, že se podíleli na pěkné a bohaté tombole. Byli presentováni na každém stole a to: Obuv pí. Milotové, Lékárna pí. Moravčíkové, Řeznictví p. Košata,
Bytový textil p. Kubinec, Keraplastik p. Nekvapil, Železářství pí. Tomášková, Pizzerie Kynšperk, Nábytek
Sladký – Sladká, RE-ZA Citice, Krmiva p. Jirásek, Linkot p. Decastele, Hydraulika p. Šramota, Truhlárna
p. Košata, Farma Kamenný Dvůr p. Ifchovich, Agrovest Kynšperk, Autodíly p. Herout, Benzina TOP OIL
Kynšperk, Pekárna p. Sedláčka, Alfik Kynšperk pí. Fidlerová, Autodoprava p. Beran, Restaurace Kašna
p. Borecký a U Splavu p. Kazilovský, ZD Chotíkov p. Novák, Farma Kacéřov p. Šupka, Chovatelské
potřeby Sokolov p. Pajtáš, Moto p. Lhotský, ANAT p. Calda, Bytové doplňky pí. Hetfleišová, p. Přibyl
Liboc, Potraviny H.Pochlovice pí. Pokorná, Domácí práce pí. Havlíčková, Zeleniny Pí Sedláčková, Včelařské potřeby Sokolov p. Paukner, NaBaU p. Slánský, Porcelánka Stará Role, p. Bártl, pí. Tenglerová,
Universal Trading Cheb, Eurolink International Sokolov p. Kříž, Petrklíč – léčivé byliny p. Mrva, Oděvy
Nguen Thuy a včelaři ZO ČSV Kynšperk.
Přítomnými byl včelařský ples hodnocen velmi kladně a další, již 27., se bude konat 24.1. 2009,
na který již nyní všechny srdečně zvu.
Štamberg Jiří
Předseda ZO ČSV
Kynšperk nad Ohří

Církev
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Kdo utiší bouři?

Napadlo vás někdy zkusit zastavit mořskou vlnu? Řeknete si, že je to hloupost, ale mně ta myšlenka
nejde z hlavy.
Jak je možné, že sebevědomé lidstvo se svou pyšnou moderní technikou nestačí na mořské vlny?
Důvod je jednoduchý: voda má obrovskou sílu. Námořníci už naměřili vlny, které byly 18 m vysoké.
Vždyť to je plovoucí věžák! V roce 1933 narazil tanker Rampo do tak obrovské vlny, že při srážce voda
stříkala do výšky 34 metrů! Anebo jiná příhoda:  Na pobřeží amerického státu Kreton utrhla mohutná
vlna balvan o váze tři metráky a mrštila jím o maják, ve kterém způsobila trhlinu ve výšce 36 metrů nad
vodou.
V Bibli čteme, jak jednoho večera vyplul Pán Ježíš se svými učedníky v malé loďce na Galilejské
jezero. Náhle se přihnala bouře a obrovské vlny dotíraly na chatrné plavidlo ze všech stran. Zkušení a
silní muži byli náhle hrůzou bez sebe, jen Ježíš klidně spal. V té chvíli se teprve učedníci rozhodli udělat
to, co měli učinit už dřív – vzbudili Pána Ježíše. Stačilo Jeho jediné slovo a bouře utichla, zuřivý vichr
se změnil na jemný vánek, déšť přestal bičovat vyčerpanou posádku a loďka lehce klouzala po klidné
hladině.
Život je někdy jako náhlá bouře. Nebezpečné vlny událostí na nás dotírají ze všech stran, tříští a
rozhoupávají naše jistoty a hrozí ztroskotáním. Pocity strachu, zlosti nebo beznaděje zaplavují naše nitro.
Zdá se, že lodička našeho života se už už potápí.
V takové chvíli je mnoho v sázce, záleží na nás, jak se zachováme. Učedníci se tehdy v bouři rozhodli
správně: obrátili se na Pána Ježíše.
Bůh je Pánem každé situace.
Evangelický sbor, D. Holubcová
S použitím Deníku mladých, P/3-10185/91

Policie / Hasiči
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Policie
Policie Kynšperk nad Ohří v únoru
vypátrala 4 celostátně hledané osoby.
Obvodní oddělení Policie v Kynšperku nad Ohří
prošetřovalo od 1. února do 26. února 2008 celkem 17
trestných oznámení:
• 7 případů nálezu mobilního telefonu ve věznici.
• trestný čin zanedbání povinné výživy.
• trestný čin výtržnictví.
• šetření případu neoprávněného zásahu do práva
k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.
• ve 4 případech Policie přistihla pachatele při
řízení motorového vozidla, kdy řidič nevlastnil
řidičský průkaz nebo řídil přes zákaz, v jednom
případě se pachatel dopouštěl této trestné činnosti opakovaně a skončil v policejní cele.
• krádež peněženky v Praze a věc byla ohlášena
v Kynšperku nad Ohří.
• týrání osoby žijící ve společném bytě, kdy dvacetipětiletý syn dlouhodobě fyzicky napadal a
psychicky týral svoji matku. Násilníka policie na
10 dní vykázala z bytu.

Kdo vytvořil záhadný obrazec v parku?

• krádež mobilního telefonu ve vlaku. Policie
mobilní telefon vrátila poškozenému mladistvému a pachatel bude v nejbližší době spravedlivě potrestán.
Policie pomáhala zajistit bezproblémový průběh
masopustního průvodu v obci Kacéřov.
npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
od 1. 2. do 20. 2. 2008
20. 2. Požár – Jednotka likvidovala požár hromady
dřeva.
8. 2. Technická pomoc – Jednotka prováděla likvidaci provozních náplní vozidla z vozovky.
3. 2. Technická pomoc – Jednotka odstranila
prasklý strom v ulici Knoflíkova, jenž ohrožoval procházející chodce.
1. 2. Technická pomoc – Jednotka vyjela z důvodu
zakouření bytu, zjištěno, že došlo k zakouření
od elektroinstalace.
Jaromír Zeman
zástupce velitele jednotky SDH

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386,  telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Výběr z knižních novinek v policích knihovny

PRO DĚTI
Pro nejmladší čtenáře jsme zakoupili kouzelnou knížečku
pohádkového vyprávění, která byla zfilmována. Její název
je ŘÍŠE HRAČEK.
Zřejmě především děvčata si ráda přečtou knihy Caroly
von Kessel ČARODĚJKY Z JEZDECKÉ ŠKOLY. Už z názvu
pochopíme, že jde o příběhy dívek a jejich přátel – koní.
Knihy jsou dvě. Jedna má podnázev ZAMILOVANÁ
ČARODĚJKA a ta druhá ČARODĚJKY NA TURNÉ.
Pro děvčata i chlapce :
Vojtěch Steklač přichází s dalším dobrodružně detektivním
příběhem Dvojčat v akci s názvem PŘÍPAD NEPOLAPITELNÉHO SPREJERA.
Detektivové amatéři si mohou vypůjčit knihu s kriminálními minipříběhy, které je potřeba rozluštit. Knížku napsal
Jürg Obrist a nazval ji JE VŠECHNO JASNÉ ?!
A je to tady. Už i v naší knihovně na vás čeká 7.díl Harryho
Pottera. Autorka Joanne Kathleen Rowling dala tomuto dílu
název HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI.
Dospívající dívky už jistě čekají na nové dívčí romány.
Radka Zadinová napsala knihu VARIACE   NA   LÁSKU
a Zuzana Francková je autorkou románu  NEVINNÁ.
PRO DOSPĚLÉ
Historické romány: Scott Oden napsal knihu ze starověkého Řecka s hlavním hrdinou Memnónem Makedonským
s názvem VE STÍNŮ KRÁLŮ.
Kniha POBŘEŽÍ TEMNOTY je od Diany Norman.
V následujících knihách se dostaneme s autory a hrdiny  
knih do cizích zemí.
LOVEC DRAHŮ Khaleda Hhosseni je dramatickým příběhem z Afgánistánu.
Skutečný příběh dívky bojující v armádě dětských vojáků
v Ugandě POSLOUCHEJ, ZABÍJEJ NEBO ZEMŘI je dílem
Sönke C.Weiss.
Autobiografický příběh z výcviku a života námořnictva
Velké Británie MEZI MARIŇÁKY sepsal Steven Preece.
Spisovatelka Marie Kyzlinková, autorka románů MAŠKŮV
STATEK a SESTRY, se ve svých knihách věnuje převážně
venkovským lidem.
Hledáte-li humor v literatuře a zároveň máte touhu získat
informace, jistě sáhnete po knihách Zdeňka Šmída. Nově
naleznete v knihovně – JAK JSME SE NEDALI, ANEB,
KAPITOLY Z DĚJIN NÁRODNÍHO ÚPĚNÍ a EXPE-

DICE K ČECHOŽROUTŮM, ANEB, PROČ BYCHOM SE
NEPOBILI.
Společenské, milostné a zároveň psychologické romány
:
Kate Jacobs – PÁTEČNÍ KLUB PLETENÍ,
Helena Longinová – BORŮVKOVÝ PIKNIK,
Courths-Mahler, Hedwiga – ZHRZENÁ,
Jane Green – AŽ PO UŠI,
Danielle Steel – KVĚTINOVÝ PLES,
Teresa Medeiros – ZTRACENÁ DUŠE.
Detektivní romány a povídky: Sweeney Todd – ŠŇŮRA
PEREL,
Jerry Cotton – TŘIKRÁT JERRY COTTON + PAST,
Jiří Bílek – VRAŽDA BEZ OBĚTI.
Možná jste si už přečetli některé knihy, které mají pokračování :
Jan Cézar je autorem knižní podoby už 3. části ČETNICKÝCH HUMORESEK.
Také POJIŠŤOVNA ŠTĚSTÍ už má 3 díly.
Malika Oufkir ke své předcházející knize z temné kobky
marockého vězení VĚZEŇKYNĚ, napsala pokračování
SVOBODA.
Třetí díl rozsáhlé ságy Království Alfréda Velikého, spisovatele Bernarda Cornwella, se jmenuje PÁNI SEVERU (1.
Poslední království, 2. Bledý jezdec).
Sci-fi, fantasy a horrory: Wolfgang Hohlbein – VAMPÍR:
KRONIKA NESMRTELNÝCH,
R.G.Malley – PŘEBYTEČNÍ: příběh z roku 2140
Thrillery, napětí: Andreas Wilhelm – PROJEKT BABYLON,
Patrick Graham – EVANGELIUM PODLE SATANA,
Stephen King – LISEY A JEJÍ PŘÍBĚH.
Z naučné literatury: Petr Hora-Hořejš – TOULKY
ČESKOU MINULOSTÍ 11.díl,
Iveta Toušlová – TOULAVÁ KAMERA 5.díl,
Rudolf  Mihola – VLASTA MATULOVÁ, Adam Georgiev –
DENÍK SESTRY LÍDY BAAROVÉ (Zorka Janů).
Michaela Remešová – TÉMA NA ROMÁN: CAUSA
KAREL A VENDULA,
František Kele – NEJVYŠŠÍ HORY: přírodní krásy Slovenska.
INFORMACE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
Už počtvrté se uskuteční v naší knihovně  NOC S ANDERSENEM.
Pro neinformované: děti společně s knihovnicemi „přespí“
z pátku 28.března na sobotu 29. března v knihovně. Pro děti
bude připraven program od 18.00 hod. v pátek. Rozejdeme
se kolem 8.00 hod. v sobotu ráno.
Děti – čtenáři knihovny – se mohou hlásit u knihovnic.

Svatava Gajičová, vedoucí knihovny

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
BŘEZEN 2008
čtvrtek 6.3.– 29.3. ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek od 17.00 hod.
Jana Šídová

OKNO DO DUŠE

CELÝ ROK PO CELÉM SVĚTĚ - TO VÁM NABÍZÍ
CESTOVNÍ AGENTURA V INFOCENTRU V PANSKÉM DOMĚ V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

kresba, malba, grafika, paličkované autorské obrázky
vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
sobota 8.3. od 14.00 hod. .................................... v kině

DÍVKA ROKU 2008

soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let
vstupné 50,- Kč
sobota 22.3. od 13.00 hod. ....... ve výstavní síni Panský
dům

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

výtvarné odpoledne pro děti a rodiče
každý tvůrce obdrží malý dárek
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2008...............................
čtvrtek 3.4.– 26.4. ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek od 17.00 hod.
Miroslav Müller st., Miroslav Müller ml.

VIDĚNO ŠTĚTCEM A OBJEKTIVEM
- výstava fotografií a obrazů

sobota 5.4. od 13.00 hod. .ve výstavní síni Panský dům

MÁLOVÁNÍ NA PC MYŠ

středa 9.4. od 10.00 hod. . .................................... v kině

KAMARÁDI V DIVADLE
- pro I. stupeň ZŠ

sobota 19.4. . ......................................................... v kině

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných           souborů
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS...
ZBOUCHNUTÁ – DVD
VIDEOPŮJČOVNA V KINĚ NABÍZÍ K PRODEJI
A PŮJČOVÁNÍ HUDEBNÍ DVD:...................................
50 CENT, DANIEL LANDA, OLYMPIC,
CHRISTINA AGUILERA, BEYONCE,
JUSTIN TIMBERLAKE, VYPSANÁ FIXA
MONKEY BUSINESS, LUCIE a další.

Cestovní agentura - Infocentrum v Panském domě
v Kynšperku nad Ohří je provizním prodejcem
několika cestovních kanceláří ( CK EVROPY, F&K,
ĹUBICI). Mezi největší pak patří cestovní kancelář
FIRO tour, která nabízí zájezdy po celý rok do všech
světových destinací včetně Česka a Slovenska.                                                                                  
(pobytové, poznávací, lyžařské zájezdy, relaxace
a lázně, Česko i Slovensko a mnoho dalších) Katalogy
jsou k dispozici i možnost zakoupení zájezdu přímo
v cestovní agentuře v Infocentru v Panském domě:
po - pá  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00, tel. 352 693 489

Kino
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2008

úterý 4.3. . .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

JÁ, LEGENDA

minu Dazeovou. Po několika zamilovaných dopisech
se Florentino odhodlá vyznat Fermině svoji lásku a
jejich tajné dopisování nakonec dospěje až ke slibu
manželství. Milostného vzplanutí si všimne i Lorenzo
Daza, Feminin otec, který chce lásku za každou cenu
překazit, a dceru odváží ke vzdáleným příbuzným..
USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 137 min.
úterý 18.3. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MICHAEL CLAYTON*

Francis Lawrence natočil další adaptaci románu
Richarda Mathesona o vědci, který se coby poslední
člověk na Zemi potýká v New Yorku budoucnosti
se samotou… a agresivními mutanty! USA, MP 12,
vstupné 65,- Kč, délka 110 min.

CENOVÝ HIT MĚSÍCE!
George Clooney v kriminálním právnickém thrilleru
z USA. Jak právník, jehož úkolem bylo řešit obtížné
situace firemních klientů, nahlédl do soukolí vlastních zaměstnavatelů.. USA, MP 12, vstupné 25,- Kč,
délka 120 min.
pátek 21.3. . ...............................................ve 20.00 hod..

POKÁNÍ*

pátek 7.3. . ..................................................ve 20.00 hod.

AMERICKÝ GANGSTER*

Kriminální drama od Ridleyho Scotta s Denzelem
Washingtonem a Russellem Crowem. Příběh začíná
v New Yorku šedesátých let. Frank Lucas je šoférem
jednoho z gangsterských bossů, ale brzy pochopí, jak
důležité je pracovat pro sebe... USA, MN 15, vstupné
55,- Kč, délka 156 min.
úterý 11.3. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

VÁCLAV*

Václav je vesnický outsider, který ve svých čtyřiceti
letech stále ještě žije s maminkou. Přestože je Václav
vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický
nezvladatelný kluk, je zároveň citlivým vnímavým
dobrákem s klukovskou duší. Problém nastává, když
soupeří s bratrem Františkem o přízeň jeho milenky
Lídy... Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař
a další. ČR, MP, vstupné 55,- Kč, délka 97 min.
pátek 14.3. . ................................................ve 20.00 hod.

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY*

Básník a poštovní poslíček Florentino Ariza objeví
svojí pravou životní vášeň ve chvíli, kdy spatří Fer-

Melodramatický příběh lásky a kariéry z druhé poloviny třicátých let 20. století. Briony Tallisová rozhodne o osudu nejen mladého muže Robbieho, ale
o vlastním celoživotním pocitu viny.. BRIT, MN 15,
vstupné 55,- Kč, délka 122 min.

úterý 25.3................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

SVATBA NA BITEVNÍM POLI*

V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni
chlapi starými historickými bitvami. Tentokrát se připravují na velkou akci - odhalení napoleonské kašny
v sousedním městě Podolí za přítomnosti televize
a novinářů. Nová česká komedie režiséra Dušana
Kleina. V hlavních rolích Bolek Polívka, Marek Vašut,
Zlata Adamovská, Josef Somr a další. ČR, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 100 min.
pátek 28.3. . ................................................ve 20.00 hod.

MONSTRUM*

V útulném newyorském klubu probíhá párty na rozloučenou. Jejím aktérem je Rob, který se rozhodl dát
sbohem městu přezdívanému Big Apple a odjet pracovat do Japonska. Zábava je v plném proudu, digitální kamera snímá rozjařené tváře Robových přátel,
jenže pak vše razancí blesku přeruší výpadek proudu
a zlověstný neidentifikovatelný zvuk, který se rozléhá
nad městem..
USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 84 min.
HRAJEME FILMY PRO DĚTI .......................................
O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
čtvrtek 20.3. . ...............................................v 11.00 hod.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY*

Hrdinové francouzského komiksu se potřetí objevují
v hraném filmu. Tentokrát se soupeření s Římem
bude odehrávat na sportovním poli.. Film v českém
znění. Fr, MP, vstupné 30,- Kč, délka 117 min.

pátek 21.3.................................................... v 11.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ*

Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné
veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně
zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich
talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují
koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál
tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými následky... Film v českém znění. USA, MP,
vstupné 30,- Kč, délka 87 min.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN........................................
OKO
LET‘S DANCE 2 STREET DANCE
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz
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sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 31. prosince 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 425

1. s c h v a l u j e

vzájemně    kompenzovatelné    položkové    a    paragrafové    
změny   v kapitolách rozpočtu roku 2007, rozpočtové opatření č.9/2007/Rada  města dle přílohy č.1 tohoto usnesení.  

Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 23. ledna 2008 usnesla na následujících opatřeních:
č. 1

v působnosti valné hromady projednala předložený materiál a

schvaluje

pro rok 2008 a roky následující, tvorbu sociálního fondu
přídělem ze zisku, nebo přídělem z provozních prostředků,
pokud by zisk nebyl vytvořen, ve výši 350 tis. Kč.

č. 2

v působnosti valné hromady projednala předložený materiál a

vyhovuje

žádosti jednatelky Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s.r.o. o ponechání nájemného za rok 2008 ve výši 212
629,- Kč na opravy a úpravy provozoven společnosti, výši
nájemného 212 629,- Kč p o u k á z a t na zvláštní účet
města a účelově použít na opravy a úpravy pronajatých provozoven,

ukládá

jednateli společnosti provést vyúčtování použitých prostředků z nájemného do 31. 3. 2008.

č. 3

schvaluje

na základě zmocnění zastupitelstva města
a) změnu rozpočtu na rok 2007, rozpočtové opatření č. 9.
Rozpočtové příjmy se snižují o 194,26 tis. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o 194,26 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 77 622,85 tis.Kč a rozpočtové výdaje po
úpravě činí 78 705,74 tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. změnu závazného ukazatele o 120,20 tis. Kč u účelového příspěvku od úřadu práce u Technických služeb
Kynšperk nad Ohří. Závazný ukazatel po změně činí
765,40 tis. Kč.

č. 4

schvaluje

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperka na Ohří
fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy
č.1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří.

č. 5

1. s c h v a l u j e

poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu města Základní
škole Kynšperk nad Ohří ve výši 160 tis. Kč, a to navýšením
rozpočtu roku 2008 a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru provést změnu rozpočtu roku
2008 rozpočtovým opatřením, kde bude základní škole
mimo příspěvek na provoz poskytnuty další příspěvky, a
to příspěvky účelové ve výši 160 tis. Kč.

č. 6

schvaluje

změnu člena likvidační komisi za uvolněného člena paní
Soňu Gajičovou a

2. j m e n u j e

člena likvidační komise pana Zdeňka Matouška.

č. 7

1. s c h v a l u j e

finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovanost na rok 2008 pro příspěvkové organizace:
Základní škola, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad
Ohří
Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří
Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad
Ohří
které tvoří přílohu č. 1 – 5 tohoto usnesení .

č. 8

1. s c h v a l u j e

pro rok 2008 celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří v počtu 27 zaměstnanců, pro organizační složku
Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří 1 zaměstnance a pro Pečovatelskou službu Kynšperk nad Ohří 1
zaměstnance.

č. 9

1. s t a n o v u j e

s účinností od 1. 1. 2008 plat řediteli příspěvkové organi-
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zace Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem platového výměru a předáním řediteli
příspěvkové organizace.

č. 10

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit zpracování
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi
města

č. 16

1. s c h v a l u j e

schvaluje

2. p o v ě ř u j e

ukládá

uzavření smlouvy o závodním stravování na rok 2008 se
Střední školou živnostenskou, Žákovská 716/1, Sokolov,
která tvoří přílohu č. 1 a

zřízení deseti vyhrazených odstavných stání na parkovišti
parc.č. 1195/1 k.ú. Kynšperk nad
Ohří, v ulici Krátká dle přílohy č.1 tohoto usnesení a

starostu podpisem této smlouvy.

vedoucímu majetkového odboru zajistit potřebné formality, povolení, dopravní značení a přidělení vyhrazených
odstavných stání zájemcům, dle pořadí došlých žádostí a
za podmínek :
vyhrazené parkovací místo – 12 m2
místní poplatek ( paušální roční sazba) 1200.—Kč/rok
náklady na osazení dopravních značek budou rozúčtovány
jednotlivým zájemcům

č. 11

1. s c h v a l u j e

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podnětů a podání s účinností od 01.02.2008, kterými se ruší
Pravidla pro přijímání, vyřizování a evidenci petic u města
Kynšperk nad Ohří ze dne 20.11.2002 a Pravidla pro přijímání, vyřizování a evidenci stížností u města Kynšperk
nad Ohří ze dne 03.12.2002.

č. 12

mění

své usnesení číslo 369 ze dne 28. listopadu 2007 takto: do
původního usnesení číslo 369 se na závěr doplňuje věta
„Tímto usnesením se ruší Pravidla pro zajištění přístupu
k informacím na městském úřadě v Kynšperku nad Ohří
ze dne 01.01.2001.

č. 13

1. o d v o l á v á

ke dni 23. 01. 2008 stávajícího člena školské rady, paní Ing.
Blanku Pýchovou,

2. j m e n u j e

Pavlu Cibovou, úředníka správního a sociálního odboru,
jako nového člena školské rady Základní školy Kynšperk
nad Ohří, okres Sokolov, a to ke dni 23. 01. 2008,

3. u k l á d á

vedoucí správního a sociálního odboru oznámit odvolání členky školské rady Ing. Blanky Pýchové a jmenování
nového člena školské rady řediteli základní školy.

č. 14

1. s c h v a l u j e

dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 981211-0034/2008, která tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu výše uvedené dohody.

č. 15

1. s c h v a l u j e

pronájem vodárenských objektů vodojemu Liboc na
pozemcích parc. č. 112 a 113 v k.ú. Liboc u Kynšperka
nad Ohří, včetně vlastních pozemků o souhrnné výměře
1047 m2 žadateli za cenu 2,21 m2 Kč/ročně s každoročním
navýšením o inflaci a

č. 17

1. s c h v a l u j e

a) Smlouvu o trvalém připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě nízkého napětí, mezi městem
Kynšperk nad Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 (odběrné
místo p.č. 24 – ostatní plocha v k.ú. Liboc u Kynšperka
nad Ohří v majetku Města Kynšperka nad Ohří –
Liboc) a
b) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítí nízkého napětí mezi městem Kynšperk nad Ohří
a ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140
53 IČ 27232433 (z odběrného místo p.č. 24 – ostatní
plocha v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří v majetku
Města Kynšperka nad Ohří – Liboc) a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem schválených smluv.

č. 18

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 5 v domě čp. 33 na Nám. Míru v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou 1
rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 63,-- Kč/m2/
měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 19

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 1, ul. Sokolovská čp. 227, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemníky dohodou
ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem,
nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30.
4. 2008.

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
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města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku spol. s r.o.
k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 20

1. s o u h l a s í

s prodloužením smlouvy o nájmu bytu č. 8 v bytovém
domě v ulici J. K. Tyla č.p. 882 se stávajícími nájemci bytu
do 19. 1. 2010 a

2. u k l á d á

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

č. 21

bere na vědomí

žádost JUDr. Hany Vopálenské, se sídlem Májová 23, Cheb
v zastoupení žadatelů o vyřešení přístupu ke garáži na
pozemku p.č. 911/3 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. k o n s t a t u j e,

že o způsobu řešení přístupu ke garáži na pozemku p.č.
911/3 bude rozhodnuto po uzavření jednání a před uzavřením příslušných smluv s developerskými firmami,
které mají záměr využít celé nabízené území lokality
Třešňovka a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o
rozhodnutí rady města.

č. 22

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 730/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 950 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

č. 24

schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 732 (ostatní plocha) o výměře
235 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,21
Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 2.
2008.

č. 25

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 9 ke smlouvě o pronájmu a provozování zařízení pro rozvod vody, odkanalizování a čištění odpadních
vod ze dne 26.11.1998 s Vodohospodářskou společností
Sokolov, s.r.o. ve znění dodatků č. 1 až 8 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

č. 26

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název firmy: sídlo: IČO:
190/2008 Oanh Nguyen Thi Kim, Cheb 648 43 564
s účinností od 01. 01. 2008 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 25. 01.
2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

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

Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 6. února 2008 usnesla na následujících opatřeních:
č. 27

č. 28

zvyšuje

1. v y h o v u j e

doplňuje

bere na vědomí

v čl. VI. Cenové ujednání Mandátní smlouvy uzavřené na
obstarání správy nemovitostí, ze dne 22. 10. 2003, hodinovou zúčtovací sazbu za 1 hodinu účelně vynaložené
odborné práce na výši 296,- Kč bez DPH dle přiložené kalkulace s tím, že každý rok bude tato částka zvýšena inflačním koeficientem předešlého roku a
čl. VI. Cenové ujednání Mandátní smlouvy uzavřené na
obstarání správy nemovitostí, ze dne 22. 10. 2003 o hodinovou zúčtovací sazbu za 1 hodinu účelně vynaložené
pomocné práce ve výši 200,- Kč bez DPH s tím, že každý
rok bude tato částka zvýšena inflačním koeficientem předešlého roku.

žádosti jednatelky Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s.r.o. a souhlasí s přenecháním nebytového prostoru v budově čp. 542 stojící na parcele parc. č. 83/1,
sestávající ze dvou místností o celkové rozloze 34,65 m2
v prvním nadzemním podlaží podnájemci za úplatu.

č. 30

informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31.
10. 2007 u organizačních složek města, městského úřadu
a města samotného,

2. s c h v a l u j e

vyřadit navržený majetek z majetku organizačních složek
města a městského úřadu v roce 2008 formou fyzické
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likvidace. Jedná se o majetek, který je neupotřebitelný,
nefunkční a neplní svůj účel dle přílohy č. 1 – 4 tohoto
usnesení a

3. u k l á d á

odpovědným pracovníkům organizačních složek města a
městského úřadu předat o provedené fyzické likvidaci protokol na finanční odbor městského úřadu.

č. 31

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

poskytnutí příspěvku Fondu ohrožených dětí.

č. 33

1. s c h v a l u j e

od zúčtovacího období 17. 12. 2007 změnu měsíční úhrady
plateb za službu O2 Internet Expres 2048 na ADSL 4096 ve
výši 500,- Kč pro místostarostu Ing. Josefa Barona.

č. 34

1. s c h v a l u j e

financování investiční akce „Zateplení obvodových stěn
a střechy objektu mateřské školy v Zahradní ulici č.p. 385,
Kynšperk nad Ohří“ a „Zateplení obvodových stěn a střechy
objektu mateřské školy ve Školní ulici č.p. 525, Kynšperk nad
Ohří“ – úhrada projektové dokumentace ve výši 12. tisíc Kč
z provozního příspěvku města.

č. 36

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor dovezených pořadů a kina za II. pololetí roku 2007
Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří.

č. 37

1. s c h v a l u j e

Smlouvu o zajištění rezervovaného příkonu el. energie pro
čerpací stanici (u řeky Ohře) pro odkanalizování Dolních
Pochlovic mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín a
Městem Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem schválené smlouvy.

č. 38

schvaluje

Dodatek číslo 2 k Mandátní smlouvě uzavřené na správu
nemovitostí se Správou majetku spol. s.r.o., Chebská 697,
Kynšperk nad Ohří, uzavřené dne 22. 10. 2003, Pravidla pro
pronájem a umisťování informačních, reklamních, propagačních či inzertních poutačů na sloupech veřejného osvětlení ve městě Kynšperku nad Ohří,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) zapracovat dodatek č. 2 do znění mandátní smlouvy,
b) předat pravidla uvedená v bodu č. 1b) jednatelce Správy
majetku spol. s.r.o. a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 2 uvedeného v bodu
1a) a pravidel uvedených v bodu 1b).

č. 39

1. s c h v a l u j e

2. dodatek „Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů

a pozemků v majetku města Kynšperka nad Ohří“, schválených usnesením rady města č. 17 ze dne 27. 1. 2004,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
zapracovat navrhované změny do stávajících zásad a vydat
úplné znění, vyvěsit zásady na nástěnce ve vestibulu MěÚ po
dobu 30 dnů a uvědomit občany o jejich přijetí v Kynšperském zpravodaji, zapracovat podmínky přijatých zásad do
přihlášky k výběru na přidělení městského bytu do nájmu a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem úplného znění.

č. 40

1. s c h v a l u j e

prodej novinového stánku ve vlastnictví Města Kynšperka
nad Ohří umístěného na nám. 5. května na části pozemku
parc. č. 26 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR za cenu 2.000,- Kč žadatelům.

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej novinového stánku kupujícímu.

č. 41

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky města ve výši 747,- Kč za nájemné a
služby spojené s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 501 ul.
Zámečnická v Kynšperku nad Ohří po zemřelém Ludvíku
Haladovi a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
Advokátní kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku spol.
s.r.o. do 7 dnů od písemného vyhotovení rady města.

č. 42

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje domu č.p. 530 v Nádražní ulici na pozemku
p.č. 1431 a p.č. 1432 a pozemků p.č. 1431 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 85 m2 a p.č. 1432 (zast. plocha a
nádvoří)
o výměře 167 m2 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří za těchto
podmínek:
- prodej bude uskutečněn za smluvní cenu
- výběr kupujícího provede zastupitelstvo města a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů
s možností prodloužení do podání první žádosti o prodej.
Nabídku zveřejnit ve zpravodaji města, tisku, na webových
stránkách.

č. 43

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v domě čp. 227 v Sokolovské ulici v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce na dobu určitou 1 rok
s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 53,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k uzavření nájemní
smlouvy.
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č. 44

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici č.p. 501 s nájemkyní na
dobu 1 roku do 8. 3. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) sdělit usnesení rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení nájemkyni bytu a vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k uzavření dodatku
nájemní smlouvy a splátkového kalendáře na splacení
dluhu ve výši 1.717,- Kč nejpozději do šesti měsíců od
uzavření výše uvedeného dodatku,
b) v případě nesplnění výše uvedené podmínky nepodávat
návrh na uzavření nové NS a podat návrh na vyklizení
bytu.

č. 45

1. s c h v a l u j e

prominutí nájmu Českému zahrádkářskému svazu Kynšperk nad Ohří po uvolněných zahrádkách na osadě č. 2 za
těchto podmínek:
a) uvolněné části pozemku budou předány příslušnému
pracovníkovi bez staveb a oplocení a o předání bude
sepsán předávací protokol,
b) nájemné bude zkráceno ke dni předání pozemku,

c) předané části pozemků budou do předání celé osady
neobsazené a udržované ve stavu, ve kterém byly předány a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

č. 46

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, společností ZČP Net,
s.r.o. se sídlem Edvarda Beneše 2439/70-2439/72, Plzeň a
panem Pavlem Nekvapilem, bytem  Hornická 864, Kynšperk
nad Ohří, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění
usnesení ( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“

Rada města Kynšperka nad Ohří
se na svém jednání dne 20. února 2008 usnesla na následujících opatřeních:
č. 48

1. s o u h l a s í

s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu Města
Kynšperka nad Ohří pro rok 2008 ve výši 855. 000,- Kč
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s. r. o. na opravy
domů a bytů v majetku města a na akce ve výši vyjmenované v příloze.

č. 49

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

Oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých se sídlem v Karlových Varech poskytnutí
příspěvku.

č. 50

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města č. 15 ze dne 23. 1. 2008 takto:
v druhém řádku bodu č. 1 se vypouští text „o souhrnné
výměře 1047 m2 „  a nahradí se slovy „ p.č. 112 o výměře
1.109 m2 a p.č. 113 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Liboc u
Kynšperka nad Ohří“.

č. 51

1. s c h v a l u j e

výjimku z čl. 3, bodu 4) „Zásad pro přidělování městských
bytů“ (kauce) a přiděluje byt č. 7 v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Zámečnická č.p. 501 v Kynšperku nad Ohří
do nájmu žadatelce na dobu jednoho roku a

2. u k l á d á

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

č. 52

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v ulici A. Jiráska č.p. 732, Kynšperk nad
Ohří do nájmu žadatelům za podmínky vrácení současného nájemního bytu nejpozději do 1 měsíce od podpisu
nájemní smlouvy a

2. u k l á d á

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

č. 53
1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 12 v bytovém Domě s pečovatelskou službou v ulici J. K. Tyla č.p. 881 v Kynšperku nad Ohří do
nájmu žadatelce s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena
po obdržení souhlasu odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a

2. u k l á d á

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

č. 54

1. s c h v a l u j e

ukončení nájmu bytu č. 9, ul. J. K. Tyla č.p. 882, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem
Kynšperkem nad Ohří a nájemkyní dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do
konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 5. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadatelce a zveřejnit nabídku nájmu bytu č. 9.

č. 55

1. s c h v a l u j e

a) přidělení bytu č. 5 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla
č.p. 882 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce na
dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve
výši 62,67 Kč/m2/měsíc,
b) přidělení bytu č. 3 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla č.p.
882 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu
určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 63,Kč/m2/měsíc a    

2. u k l á d á

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

č. 56

1. p o s k y t u j e

záruku zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na
rok 2008 na částečné financování výstavby víceúčelového
hřiště (20 krát 40 metrů) ve Sportovním areálu v ulici Školní,
v případě získání příspěvku na umělý trávník ze sdružených
prostředků Českomoravského fotbalového svazu, UEFA a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit podání žádosti o
příspěvek.   

č. 57

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh č. 1 majetkového odboru na zařazení investičních akcí
a projektů do finančního rozpočtu města na rok 2008 a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru zapracovat radou města
vybrané akce do rozpočtu města na rok 2008 a předložit
materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří.   

č. 58

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů za zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v části ulice Okružní, Kynšperk nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

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

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 59

1. s c h v a l u j e

uzavření smluv o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenými fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání:
a) smlouva č.:  název firmy:  sídlo:  IČ:
191/2008 Pavel Vočka,  Sportovní č.p. 542, 357 33 Loket
626 40 364
b) smlouva č.:  název firmy:  sídlo:  IČ:
192/2008 Jiří Babor, U Pivovaru č.p. 363, 357 51 Kynšperk nad Ohří,   655 29 138

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení smluv
na dobu neurčitou, s účinností od 1. 3. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv po zaplacení částky za
bezdůvodné obohacení, která odpovídá:
ad 1a) ceně za období od 1. 1. 2007 do 29. 2. 2008, po kterou
byl bez uzavření smlouvy využíván systém města,
ad 1b) ceně za období od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008, po kterou
byl bez uzavření smlouvy využíván systém města.

č. 60

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 4 k dohodě o přičlenění honebních pozemků
a o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků
k výkonu myslivosti mezi Městem Kynšperkem nad Ohří
jako vlastníkem honebních pozemků, IČ: 00259454 a Pozemkovým fondem České republiky, Územní pracoviště Sokolov,
Nádražní 11, 356 01 Sokolov, IČ: 45797072, DIČ: CZ 45797072
s účinností od 27. 2. 2008, který je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.

č. 62

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 37/7 (trvalý travní
porost) o výměře cca 330 m2 v  k.ú. Štědrá u Kynšperka
nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 63

1. r o z h o d l a

věnovat do soutěže „Dívka 2008“ pro vítězku ankety „Miss
sympatie Kynšperského zpravodaje“ jeden výtisk knihy
„Dějiny města Kynšperku nad Ohří“.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení,
která obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona
ČNR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení pouze doporučující.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města
a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,- Kč
1/2 stránky A6…………………300,- Kč
¼ stránky A7…………………..200,- Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

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

1
1.
řádek

2.
řádek

3.
řádek

4.
řádek

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

strana 8

Příloha

