Kynšperský
zpravodaj

10
2010
výtisk zdarma

Děti z MŠ Školní docházejí do MŠ Zahradní
strana 3

Fotbaloví veteráni se
po letech opět utkali
strana 5

Mažoretky při ZŠ si
z Bosny přivezly medaili
strana 6

Výsledky práce rady
a zastupitelstva města
Kynšperk 2006-2010
strana 5

aktuality
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí volební období a za pár
dní, 15. a 16. října, půjdeme opět
k volbám, abychom vybrali zastupitele, kteří budou naše město spravovat následující čtyři roky.
Chci touto cestou poděkovat
těm, kteří se práci pro město věnovali v oněch uplynulých čtyřech letech, členům rady města a zastupitelům, dalším spolupracovníkům, kteří působí v našich organizacích, organizačních složkách
a společnostech, i v městském
úřadu. Poděkování patří ale i dalším občanům, kteří se na chodu
a správě města podíleli, nebo přispěli podnětem, radou, upozorněním či jinou formou.
Na dalších stránkách tohoto čísla zpravodaje najdete stručnou
souhrnnou zprávu o tom, do čeho
se v průběhu volebního období
ve městě investovalo a co nás to
stálo. Osobně bych byl radši, kdyby tento seznam byl delší a mohli
jsme vykázat i více vynaložených
prostředků. Ovšem i my, tak jako
v rodině i v každém jiném společenství, můžeme vynaložit jen tolik peněz, kolik se v městské pokladně nashromáždí. V tomto
ohledu je i naše město, tak jako
celý náš stát, a nejen ten, postiženo již druhý rok světovou hospodářskou krizí. Již druhým rokem
se městské rozpočtové příjmy naplňují výrazně méně než v předchozích letech. Už druhým rokem
proto hospodaříme v úsporném
režimu a každou korunu před jejím vydáním dvakrát, ne-li třikrát
obracíme. Přesto, či právě proto,

je město finančně zdravé, nezadlužené a fungující.
Stav, kdy rozpočtové příjmy nedosahují potřebné výše, bude ještě nějakou dobu trvat, a i nové zastupitelstvo bude muset z této skutečnosti vycházet. Své plány proto
bude také muset ekonomické realitě přizpůsobit. Nebude to jednoduché, neboť si všichni uvědomujeme, co vše je, kromě provozních
záležitostí, v našem městě potřeba
udělat, zařídit, opravit, vybudovat.
Zvu vás proto, vážení občané,
k říjnovým volbám. Právě volby,
tento demokratický nástroj, jsou
tím, čím jako občané máme možnost rozhodnout o dalším směřování města, o tom, co se zde bude
a nebude v následujících čtyřech
letech dít. Pojďme proto k volbám!
A zvolme v nich do zastupitelstva
schopné a zodpovědné spoluobčany, kteří naše společné záležitosti budou s rozvahou a dobře zajišťovat!
Nechť se nejen novému zastupitelstvu, ale i celému našemu městu
v následujících letech dobře daří!
Váš starosta
René Bolvari

Upozornění
Z provozních důvodů došlo na Městském úřadě Kynšperk nad Ohří
k přestěhování kanceláří v 1. patře budovy č. p. 221,
a to následovně:
Odbor výstavby, územního plánování a dopravy
vedoucí odboru Jarmila Hladká , kancelář č. 11A, tel. : 352 350 440
úředníci odboru: Jitka Davidová, kancelář č. 11B
Šárka Drahokoupilová, kancelář č. 12
Petr Vaněček, kancelář č. 12
Správní a sociální odbor
vedoucí odboru Bc. Naďa Ann Olchawski,
kancelář č. 13, tel.: 352 350 428

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Volební informace občanům:
„Komunální volby do obecních zastupitelstev“
se konají 15. a 16.10. 2010.
Podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2010 Sb., ze dne 25.
06. 2010, byly volby do zastupitelstev
obcí stanoveny na:
PÁTEK 15. 10. 2010 OD 14. 00 HODIN DO 22. 00 HODIN a na SOBOTU 16. 10. 2010 OD 8. 00 HODIN
DO 14. 00 HODIN.
Místem konání voleb v našem městě
je pět volebních místností. Okrsky zůstávají beze změny, občané budou volit ve stejných volebních místnostech
jako v předcházejících volbách.

4 - 8 členů, s výjimkou volebního okrsku č. 5, kde bude minimálně 6 členů.
Skutečný počet členů okrskových volebních komisí bude odvislý od počtu
delegovaných osob politickými stranami, hnutími, koalicemi a nezávislými kandidáty.
Hlasování bude umožněno občanům našeho města v tom volebním
okrsku, kam spadá místem trvalého
pobytu, poté kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
platnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
1. volební místnost
V komunálních volbách se nevolí
Základní umělecká škola Kynšperk
nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk na volební průkazy.
Voličům budou dodány hlasovací
nad Ohří
volební lístky nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb tj. do 12. 10. 2010.
2. volební místnost
Základní škola Kynšperk nad Ohří, Na doručovací obálce bude mít každý
Jana A. Komenského 506, Kynšperk volič vyznačeno číslo a místo volební místnosti, kde bude oprávněn volit.
nad Ohří
Ve dnech konání voleb v pátek či sobotu, bude mít volič, který z objektivních
3. volební místnost
Městské kulturní středisko Kynšperk důvodů neobdržel volební hlasovací
nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve vonad Ohří
lební místnosti nebo na městském
úřadu.
4. volební místnost
Seznamy voličů pro volby do jedStřední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Kynšperk nad notlivých volebních okrsků sestavuOhří, Školní 764, Kynšperk nad Ohří. je Městský úřad Kynšperk nad Ohří
podle místa trvalého pobytu občanů.
Seznamy budou uzavřeny dne 13.10.
5. volební místnost
Ubytovna Vězeňské služby, Kynšperk 2010 v 16.00 hod. Pokud nevíte, kam
máte jít volit, můžete navštívit Městnad Ohří, část Zlatá
ský úřad Kynšperk nad Ohří v pracovStarosta města Kynšperk nad Ohří ní dobu i ve dnech voleb, rádi Vás bustanovil minimální počet členů okrs- deme informovat.
kových volebních komisí pro konání
Za správní a sociální odbor,
voleb ve volebních okrscích č.1, 2, 3,
Eva Knížová

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

2

aktuality

10 2010

MŠ Školní je dočasně uzavřena
Z důvodu nízkého počtu dětí byla
od 1. 9. 2010 uzavřena budova mateřské školy (MŠ) ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří. Děti docházejí do budovy v ulici Zahradní,
jenž pod tuto MŠ spadá. Toto opatření potrvá do konce letošního roku.
Od ledna 2010 budou opět v provozu obě budovy.
„Důvodem stěhování byl nízký počet dětí,“ konstatovala ředitelka MŠ
Školní Mgr. Vlastimila Prchalová.
„Kapacita obou budov v Zahradní

a Školní ulici je 140 míst a k nám docházelo jen 69 dětí. V současné době
jich máme již 78.“
Kapacita budovy v Zahradní ulici,
kam nyní docházejí děti, které navštěvovaly školku ve Školní ulici, je
uzpůsobena na 80 míst. Fungují zde
celkem tři třídy, a to Srdíčková, Zvonečková a Korálková.
„V lednu příštího roku budovu MŠ
ve Školní ulici opět zprovozníme,
mám přihlášeno nejméně dalších
12 dětí,“ pokračovala ředitelka MŠ

Vlastimila Prchalová. „Chtěla bych
poděkovat paním učitelkám za jejich rychlou a efektivní práci při stě(kre)
hování. Děkuji,“ dodala.

Budova MŠ v Zahradní ulici je
nově opravená a zateplená.

Pracovníci Českého statistického
úřadu budou dotazovat zemědělce
Informace o připravovaném ním Evropského parlamentu a Rady
Strukturálním šetření v zeměděl- (ES)
č. 1166/2008, které platí pro všechství a metodách zemědělské výroby
2010 „AGC 2010“ a žádost o spolu- ny členské státy EU.
Podle znění § 13 zákona
práci ve smyslu zákona č. 89/1995
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
Sb., o státní statistické službě:
službě, ve znění pozdějších předpiČeský statistický úřad organizu- sů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy
je strukturální šetření v zemědělství (censy) ve spolupráci s obcemi. Šetkaždé 2 – 3 roky, z toho jednou za 10 ření probíhá prostřednictvím tazatelet, aktuálně v roce 2010, formou ce- lů a týká se výhradně fyzických osob,
loplošného censu, který zahrnuje podnikům právnických osob zašle
všechny zemědělské subjekty. Letos ČSÚ výkaz poštou.
je rozšířen o nové ukazatele z oblasti
Úkolem tazatelů bude zemědělce
metod zemědělské výroby – metody v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu,
orby, ustájovací kapacity zvířat, zři- zabezpečit vyplnění a odevzdání výzování krajinných prvků apod. Cen- kazů za aktivní zemědělce nebo čássus je připraven v souladu s naříze- tečné vyplnění za zemědělce s rozsa-

hem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15.
listopadu 2010.
Strukturální šetření v zemědělství
a metody zemědělské výroby AGC
2010 se vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3500 m²
vinic, nebo součtová plocha zeleniny,
jahod a květin od výměry 2500 m²,
nebo chov 5 ks skotu nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov
100 ks drůbeže včetně běžců.
Český statistický úřad

střípky z majetkového odboru
Tak jak jsme avizovali v minulém čísle
KZ proběhlo dne 2. 9. 2010 otevření rekonstruovaného parčíku ve Školní ulici,
kde v rámci terénních úprav vybudovalo
město dvě hřiště na petangue a dvě stanoviště s šachovnicemi. Turnaj v petangue, pro příchozí, zahájil starosta města slavnostním výhozem. I když účastníků nebylo mnoho a jednalo se již převážně o seniory, užili jsme si legrace a pohybu dost. Na závěr každé hry předal pan
starosta jako ceny soupravy koulí na petangue. Věříme, že parčík ožije sportem a bude více využíván k posezení, než
tomu bylo doposud.
V průběhu září nám bylo sděleno, že
jsme opakovaně neuspěli s žádostí o dotaci na Revitalizaci starého náměstí a ulice U Tavírny. Naše žádost neobdržela po-

www.kynsperk.cz

třebný počet bodů pro zařazení do výběrového kola, ve kterém je sestavován žebříček zájemců a tito jsou postupně uspokojováni až do výše alokovaných finančních prostředků. Body jsou udělovány
za záměr a význam projektu pro danou
lokalitu, za potřebnost pro různé skupiny uživatelů, za získání partnerů pro projekt, za efektivnost vynaložených prostředků a podobně.
Koncem září dojde k osazení druhé figurální vitráže na zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie po jejím zrestaurování. Píši dojde, jelikož příspěvky jsou
odevzdávány již 14. 9. 2010.
Restaurování vyjde na 240 tisíc Kč
s tím, že ministerstvo kultury nám přidělilo dotaci ve výši 183 tisíc Kč. Rozdíl
uhradilo město ze svého rozpočtu. Bližší

městský úřad

informace z osazení vitráže vám přeneseme v příštím KZ.
Do konce září byla dokončena akce rekonstrukce ulice Jana A. Komenského
a ulice Bez názvu, která ústí do ulice K. H.
Borovského. Tuto akci financovalo město
ze svého rozpočtu a vyčlenilo cca 6 milionů Kč. I přes problémy s nestabilitou podloží a z důvodu zvýšeného množství dešťových srážek v srpnu se podařilo ukončit a dát do provozu úsek mezi budovami
základní školy dnem 1. září. Školáci tedy
již měli nový přístup do obou budov. Další úseky se rekonstruovaly v průběhu září
včetně zajištění zpevnění podloží v části
ulice U sportoviště.
Také z oficiálního otevření vám přineseme podrobnosti.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 683 213, 352 693 211
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
René Bolvari
tel.: 352 324 261
starosta@kynsperk.cz
místostarosta:
Ing. Josef Baron
mob.: 602 751 508
josef.baron@hexion.com
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 693 687
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Naďa Ann Olchawski
tel.: 352 350 428
staricna@kynsperk.cz
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Tři otázky pro lídry politických stran
kandidujících do zastupitelstva Kynšperku:
1. Co považujete za prioritu ve svém volebním programu?
2. Jak hodnotíte dosavadní fungování města Kynšperk nad Ohří?
3. Koho byste volili za starostu a s kým byste vytvořili koalici?

Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Štěpánka Neubergová
1. Změna ve vedení města – zapojit
co nejvíce zastupitelů z různých seskupení nejen do rady města, ale i komisí a současně vtáhnout do rozhodování
o městě i kynšperské občany. Dlouhodobější koncepce rozvoje města ve spolupráci s širokou veřejnostím Efektivní,
účelné a průhledné hospodaření města a různé zdroje získávání finančních
prostředků.
2. Často byly prosazovány pouze zájmy jedné skupiny (koalice x opozice),
většinou rady města. Odbory úřadu řídí
a pracují na nich obyvatelé jiných měst
– neznají dobře problematiku našeho
města, nejsou zde pro naše občany, vykonávají pouze svou práci. Co se týká financování a rozvoje města: Byla uskutečněna řada dobrých věcí - Penny market, silnice a plocha u školy, cyklostezky a cyklotrasy, vysazování stromů, atd.
Současně je ale také třeba říci, že
mnohé volební sliby nebyly splněny odkanalizování D. Pochlovic, vybavení dětských hřišť, parkování, revitalizace náměstí SNP a Starého náměstí, …
V oblasti financování: pozor na současná úskalí - vrácení dotace 7,5 milionu a 5 mil. Kč penále, prohraný soudní
spor 2,5 mil. Kč a k tomu penále, úvěr
školy, eventuelně úvěr několika milionů
na nákup Koruny, sloučení Správy majetku a Technických služeb – téměř žádný finanční přínos pro město, …
3. Starostou (starostkou) by měl být
člověk, který bydlí v našem městě, má
charakter, je pracovitý, upřímný, objektivní, je na něho spolehnutí, respektuje názory druhých, není diktátor, využívá veškeré principy demokracie a nesníží se k likvidaci opozičních zastupitelů či konkurentů ve volbách. Měl by
také vzít na vědomí, že je volen lidmi
na jedno volební období, že tento post
nemá na doživotí, a pokud svoji práci dělá dobře, pak se nemusí bát znovu
kandidovat.
Vytváření koalice - o tom, kdo se stane zastupitelem rozhodují občané Kynšperka v komunálních volbách a je to
tak správně, naplňují tak své demokra-

tické právo volit své zástupce. Neberme
jim proto tuto výsadu a věřme, že zvolí
správně podle svého přesvědčení.
Kdo bude starostou a kdo radní
pak rozhodují nově zvolení zastupitelé. I když volíme jednotlivce – volíme vlastně zástupce seskupení a politických stran. Buďme tedy zodpovědní a respektujme volbu a přání kynšperských občanů.
Nezávislí a sportovci
pro Kynšperk
Mgr. Lenka Hrušková – Bursová
1.Vrátit město občanům.Umožnit lidem zapojit se do rozhodování v klíčových záležitostech chodu města například formou anket, referenda apod.
2. Ve městě se jistě dost věcí podařilo,
nicméně v mnoha oblastech je stále co
zlepšovat. Chyběla mi fungující spolupráce a větší komunikace koalice s opozicí.
3. Starostou by měl být člověk žijící
v našem městě, člověk, který má charakter, umí jednat s lidmi, je zodpovědný, důsledný, objektivní a hlavně nestranný.
Na druhou část otázky mi nepřísluší
odpovídat. Nemohu předvídat, koho si
lidé zvolí v komunálních volbách. Toto
právo je jen jejich, záleží na občanech
města.
Občanská demokratická strana
René Bolvari
1. Programové cíle ODS jsou vzájemně provázány a nelze z nich vyzdvihnout jednu záležitost bez souvislosti
s ostatními. Každopádně chceme klást
důraz na úsporné hospodaření a kvalitní správu města.
2. Hodnotit musí předně občané města. Z našeho pohledu se městu v rámci
daných možností daří. Nejsme zadluženi a funkce, které má město plnit, zajišťuje na dobré úrovni.
3. ODS chce spolupracovat s demokratickými stranami, které zodpovědně, bez předpojatosti, emocí či populismu přistupují k řešení městských záležitostí. Podaří-li se nám dojednat takovou koalici, rádi bychom prosadili stávajícího starostu.
Česká pirátská strana

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Ing. Jiří Hlaváček
1. Hlavní prioritou je změna chování
úředníků na radnici.
2. Jako občan žijící v Kynšperku chci
rozhodně změnu.
3. Obyvatelé města sami v komunálních volbách určí, kdo bude ve vedení města. Na koaliční jednání je čas
po volbách.
5. TOP 09
Mgr. Jiří Daneš
1. - 1. Správa majetku města.
2. Redukce heren, kamerový systém,
bezpečnost.
3. Přiblížení městského úřadu občanům.
4. Vzhled města, čistá veřejná sportoviště, pískoviště.
5. Důsledná kontrola čerpání sociálních dávek.
6. Oprava chodníků, cest i pro okolní
spádové obce.
7. Zdarma veřejná sportoviště, dotace
pro tělovýchovu.
8. Vznik kulturního a restauračního
centra v Koruně.
9. Podpora vzdělávání a aktivit pro
děti, mládež, občany.
2. Město Kynšperk nad Ohří se za poslední roky postupně mění. Nemám zásadní výhrady k fungování města. Zároveň je třeba podotknout, že určité
změny je třeba udělat. Jsem přesvědčený, že TOP 09 dostane od voličů mandát se na těchto změnách podílet. Naším hlavním úkolem je fungující město, které se umí o své občany postarat.
3. Prvotním úkolem TOP 09 je získání co nejvíce míst v zastupitelstvu
města. Neznám ještě volební programy ostatních. Kandiduje 11 politických
stran a sdružení. Určitě chceme spolupracovat a vytvořit takovou koalici,
která bude co nejvíce vycházet z volebního programu TOP 09 v našem městě. Záleží jen na voličích, zda dostaneme mandát vytvořit fungující koalici,
která zvolí zástupce města. Děkuji voličům za důvěru v náš volební program
a pevně věřím, že v zastupitelstvu města bude mít TOP 09 své zastoupení.
Komunistická strana Čech a Moravy - Jaroslav Kortán
1.Slibovat ve volebním programu líbivé, ale nesplnitelné věci např.plavecký bazén…, je nezodpovědné. V této
těžké ekonomické situaci bude důležité udržet všechny funkce města alespoň

ve stávajícím rozsahu a dokončit vše,
co je rozpracováno, bez dalšího zadlužování. Jsou však věci, které nestojí ani
korunu a přitom zpříjemní život každému z nás. Je to vstřícný přístup ke každému občanovi, otevřená a přívětivá
samospráva.
2. Jsem lokální patriot a tak oceňuji,
že je střed Kynšperka pěkný. Teď by se
pozornost správy měla obrátit do okrajových částí a osad, které jsou vstupní
branou do města. Město – to nejsou jen
domy a silnice, ale také vztahy lidí mezi
sebou. Právě v budování vztahů vidím
rezervy.
3. Líbilo by se mi, kdyby občané volili svého starostu přímo, tak, jak je tomu
v některých evropských státech. Byli by
mu pak ochotni více pomáhat a on by se
cítil občanům více zavázán. Mám toto
město rád a tak si myslím, že spolupracovat by měli všichni, kteří pro něj chtějí něco udělat. Práce v zastupitelstvu
a místní správě by neměla být o osobních ambicích, sympatiích, koalicích,
vlastní ctižádosti a korytech.
Strana práv občanů – Zemanovci
Ing. Josef Baron
1. Podpora mladých rodin v bydlení.
Finanční výhody a pomoc pro seniory,
zdravotně postižené, ženy na mateřské
dovolené a mladé rodiny s dětmi. Prosazování potřeb a vytváření podmínek
pro činnost všech zájmových sdruženích ve městě. V neposlední řadě prosazovat bezpečnost občanů ve městě,
snížení poplatků a právní ochranu občanů.
2. Město Kynšperk nad Ohří v rámci
svých možností splnilo skoro veškeré
plánované investiční cíle.
3. Za starostu města budeme volit takového člověka, ze zvolených kandidátů zastupitelstva, který má dlouholeté
a úspěšné zkušenosti s vedením města
a je za ním vidět mnoho a kvalitně odvedené práce. Koalici vytvoříme s těmi
stranami, které budou mít hodně společného s naším volebním programem.
Česká strana sociálně
demokratická
Ing. Tomáš Svoboda
1. Jako prioritu považuji, a to máme
i ve volebním heslu, vrátit Kynšperk
kynšperákům a neméně důležitou věcí
je vyřešit současnou finanční situaci
města.
2. V poslední době se dává přednost zá-
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volby 2010, aktuality
jmům jednotlivců před zájmem většiny. Je potřeba přehodnotit práci vedení města a podřídit ji potřebám všech
občanů.
3. Volba starosty je složitou otázkou
a vyplyne ze situace, kdo zvítězí ve volbách. Z našeho průzkumu je jednoznačné, že naši spoluobčané chtějí změnu. Koalici je potřeba vytvořit
s těmi, kteří jsou nakloněni této změně
a myslí to s našimi spoluobčany dobře.
Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Jaroslava Ambrozková
1. Vrátit státní správu a samosprávu
města Kynšperka nad Ohří kynšper-

ským občanům.
2. V návaznosti na 1. otázku. V době
kdy byly úředníci patrioty města, tzn.
občané města kteří zde i bydlí, město
fungovalo dobře. Poslední volební období se však vše změnilo. Vládne zde
arogance a s ní spojené jevy.
3. Na tuto otázku zatím odpovím tak,
že je předčasná a zavádějící. Pokládáte
ji měsíc před volbami, kdy ještě neznáme ani volební programy stran a kandidátů. My chceme chránit zájmy kynšperských občanů.
Sdružení nezávislých kandidátů:
Město občanům
MuDr. František Uhlík
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1. Rozšíření kulturního a sportovního
vyžití občanů města. V sociální oblasti chceme věnovat více pozornosti seniorům a zdravotně postiženým občanům.
2.Takto položené otázce nerozumím.
3. Musíme počkat na výsledky voleb,v nichž se projeví přání voličů koho
z kandidátů budou chtít v zastupitelstvu města. Svým názorem nechci
ovlivňovat voliče.
Politické hnutí : Nezávislí
Ing. Pavel Růžička
1. Mimo jiné - výrazné zlepšení úrovně
základní školy, zjednodušení podmínek
pro individuální výstavbu ve městě jednoduchým územním plánem nebo na-

příklad i umožnění volného vstupu dětí
a mládeže na městská sportoviště v odpoledních hodinách.
2.Připadá nám, že v poslední době
ztratilo vedení města určitou ráznost
a tomu potom odpovídá i fungování
města skrze městské organizace a společnosti. Jsou určitě věci, které chceme
změnit a zlepšit.
Koalici či opozici budeme chtít tvořit s tím, kdo bude ochoten pracovat
ve městě v zájmu všech občanů, ne jen
ve prospěch úzkých zájmových skupin.
Starostu pak volí až zvolení zastupitelé
ze svého středu. Kdyby byla přímá volba starosty, přímo bych odpověděl.

Výsledky práce rady a zastupitelstva města Kynšperk 2006 - 2010
Investiční akce realizované:
Rok 2007
Oprava fasády objektu Městského
úřadu – 1 530 tis.
Rekonstrukce tělocvičny Základní
školy – 2 340 tis.
Rekonstrukce ul. Školní - 950 tis.
Výstavba Areálu zdraví 1, etapa
– skatepark, volejbalové kurty, zemní
práce, podkladní vrstvy hřiště na malou kopanou – 7 000 tis.
Výstavba
veřejného
osvětlení
Kynšperk nad Ohří – Liboc – 600 tis.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ul. Školní - 180 tis.
Rekonstrukce části ul. Jiřího z Poděbrad u České spořitelny – 250 tis.
Rekonstrukce vodovodu v ulici Tyršova – 780 tis.
Nákup automobilové cisterny pro
SDH Kynšperk nad Ohří – 1 707 tis.
Restaurování sochy Panny Marie
- Immaculata - 45 tis.
Výstavba naučné stezky „Sýkorák“ –
III. etapa – 100 tis.
Celkové investice za rok 2007:

15 482 tis. korun, z toho 9 343 tis. korun získané dotace
Rok 2008
Rekonstrukce chodníku Chebská –
u hřbitova – 430 tis.
Zateplení a rekonstrukce střechy Základní školy a sociální zařízení tělocvičny – 320 tis.
Zateplení mateřské školy v ul. Zahradní – 2 300 tis.
Úprava hřiště na malou kopanou
– umělá tráva – 1 970 tis.
Rekonstrukce chodníku v ul. Tyršova – 420 tis.
Výstavba Areálu zdraví 2. etapa – 7
900 tis.
Rekonstrukce části ul. Jiřího z Poděbrad – 350 tis.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Jana Amose Komenského - 3
500 tis.
Celkové investice za rok 2008: 17 190
tis. korun, z toho 9 000 tis. korun získané dotace
Rok 2009
Restaurátorské práce na figurálních

vitrážích kostela Nanebevzetí Panny
Marie – 472 tis.
Výstavba Areálu zdraví 3. etapa – položení asfaltů – 788 tis.
Rekonstrukce rozvodů TUV na sídlišti U Pivovaru, Kynšperk – 1 345
tis.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul.
J. K. Tyla – 494 tis.
Rekonstrukce části ul. Jana Jiskry, ul.
Mládeže a parkoviště před Správou
majetku s. r. o. – 390 tis.
Výměna vodovodního řadu v ul. Sokolovská – 1 511 tis.
Nový vodovodní řad v ul. J. K. Tyla –
263 tis.
Kaple Podlesí – výměna krovu a střešní krytiny – 183 tis.
Zateplení a fasáda Základní školy – 5
600 tis.
Naučná stezka IV. etapa – 83 tis.
Nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení pro SDH Kynšperk nad
Ohří – 480 tis.
Vypracování územního plánu – 150
tis.

Celkové investice za rok 2009:
11 759 tis. korun, z toho 1 150 tis.
korun získané dotace.
Rok 2010
Restaurátorské práce figurální vitráže svaté rodiny – kostel Nanebevzetí
Panny Marie - 240 tis.
Schody z lávky pro pěší – 235 tis.
Stavební úpravy ulice Jana Amose
Komenského – 5 722 tis.
Výměna vodovodu DN80 Chebská
a nám. 5. května – 712 tis.
Bikrosová dráha v areálu zdraví –
460 tis.
Zpevnění komunikace J. K. Tyla včetně odvodnění – 120 tis.
Parkoviště ul. Zahradní – 230 tis.
Výstavba místní komunikace IV. třídy
Kynšperk nad Ohří – Kamenný Dvůr
– 2 671 tis.
Celkové investice za rok 2010:
10 390 tis. korun, z toho 1 863 tis. korun získané dotace.
Celkem za roky 2007 - 2010: 5 4
821 tis. korun, z toho 21 356 tis. korun získané dotace.

Varovný protipovodňový systém města Kynšperk
Na základě příkazu starosty města úředníci Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří zpracovali studii Varovného protipovodňového systému
města. Zpracování studie a žádosti bylo velmi složité a příprava trvala
více jak 12 měsíců. Hlavním úkolem
je ochrana a varování obyvatel v záplavovém území, zejména na tzv. bleskové povodně. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program, do kterého se město přihlásilo.

www.kynsperk.cz

Prvním hodnotícím kolem náš projekt
prošel a postupuje do dalšího řízení.
Co má Varovný systém obsahovat ?
Předmětem tohoto projektu je vybudování a uvedení do provozu protipovodňového varovného a informačního systému pro město Kynšperk nad
Ohří v rozsahu:
• varovný předpovědní systém
• městský kamerový systém
• digitální povodňový plán
Varovný systém má za úkol hlídat,

a v případě zvýšení hladiny řeky Ohře,
Suchého potoka a odtoku přehrady
Horka v předstihu varovat obyvatele zejména částí obce Liboc, Chotíkov
a Dolní Pochlovice. Součástí předpovědního systému bude kamerový systém podél toku řeky Ohře, který bude
napojen přímo na Operační středisko
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Dále obsahuje vybudování městského rozhlasu a elektronických sirén v ohrožených oblastech.

Celková investice je podle projektu
plánována ve výši cca 5,5mil., ale výše
dotace je až 90% z celkových nákladů.
Podíl města se bude pohybovat kolem
550 tis. Kč.
Dle slov pana starosty budeme dělat maximum pro dokončení Varovného protipovodňového systému města,
protože ochrana obyvatel našeho města je na prvním místě.
Bc. Roman Říha,
tajemník MěÚ
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inzerce
Základní kynologická organizace č. 201
Kynšperk nad Ohří informuje:
ZKO Kynšperk poskytuje výcvik psů 3x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od 17.00
hodin a v neděli od 10.00 hodin. V sobotu probíhá výcvik agility od 10.00 hodin, takže kdo má zájem si se svým čtyřnohým kamarádem zasportovat, může
si vybrat :o)) Více informací se dozvíte z webových stránek klubu www.zko-kynsperk.webnode.cz, kde je i spousta fotografií z výcviku a agility :o))
Dne 29. 5. 2010 se v Plzni konala krajská výstava psů, které se zúčastnil Zdenek Tegda s rotvajlerem Dodge z Agátové hory, který dostal ocenění ve tř. mladých – V1, vítěz třídy.
V sobotu 21. 8. 2010 se v Karlových Varech konala krajská výstava psů, které se
zúčastnili Hana Baštová s boxerem Belmondem a Milan Joura s fenkou australského honáckého psa Jackaroo Bullit Star a přivezli krásná ocenění :o))
Belmondo – tř. otevřená – V1, Krajský vítěz
Jackaroo Bullit Star – tř. otevřená – V1, vítěz třídy a krajský vítěz
Další sobotu 28. 8. 2010 se v Mladé Boleslavi konala mezinárodní výstava psů,
které se zúčastnila Hana Matějková s fenkou německého ovčáka Ronny a ve velké konkurenci získala ve tř. otevřená - V4.
Všichni jmenovaní jsou členy ZKO Kynšperk a udělali nám velikou radost svými úspěchy na výstavách, blahopřejeme :o))
ZKO Kynšperk má v současné době okolo 30 členů a pilně se všichni snaží se
svými pejsky zvládnout výcvik, který je dlouhodobou záležitostí a chce to i spoustu trpělivosti :o))
Výcvik psa v poslušnosti zaměřujeme podle stáří, schopností a výcvikových
vloh psa. V každém případě musíme výcvik učinit psovi zajímavým a nesmíme
psa cvičit do únavy. Pokud jde o povahu psa, setkáváme se se psem, který chápe rychleji, pracuje ochotně, jiný chápe hůře, pracuje pomalu, nebo je při výcviku vzdorovitý a neochotný. V takových případech záleží na schopnostech psovoda, jak dovede psychologicky vystihnout příčinu a podle toho
výcvik usměrnit.
Výcvik vede zkušený pejskař a výcvikář Pavel Hora, který výcviku psů
a vedení klubu věnuje většinu svého
volného času a má radost z každého
našeho dosaženého úspěchu :o))
Za ZKO Kynšperk L. Jourová

XII. Mistrovství Evropy mažoretek
Ema European Majorettes asociation
Soubory Majorettes při Základní škole v Kynšperku nad Ohří
ve dnech 17. – 19. září 2010 soutěžily ve městě Široki Brijeg v Bosně
– Hercegovině.
V týmu kadetek reprezentovaly
pod vedením Martiny Hollé – Birošová Lucie, Boudová Adéla, Kutišová Valérie, Květoňová Lucie, Nováková Adéla, Nguyenová Magda,
Turnerová Nikola, Turnerová Tereza, Wagnerová Magdaléna a Wagnerová Marie.
V týmu seniorek reprezentovaly
pod vedením Jaroslavy Danešové –

Bričová Lucie, Hanzlíčková Lucie,
Heroutová Lucie, Hlebová Olga,
Hollá Martina, Jánošíková Petra,
Kavanová Barbora, Kubisová Lucie, Lisá Michaela, Pencová Šárka,
Režová Petra, Roslerová Iveta, Stolariková Martina, Štočková Hana,
Štočková Jana.
Oba týmy se umístily v první evropské desítce.
Stříbrné medaile vybojovaly Pencová Šárka a Heroutová Lucie.
Bronzové medaile vybojovaly Roslerová Iveta a Režová Petra.
GRATULUJEME!

Skautské hrátky se zvířátky se líbily
Skautské hrátky se zvířátky
pátek 3. 9. 2010
Akce byla připravena pro děti od 5
do 10 let, které mohou přijít do našich
oddílů Světýlek (5 - 7letí kluci i holčičky), světlušek a vlčat (děvčata a kluci do 11 let). Děti se u školy rozdělily
do 4 skupin a tak pokračovaly společně s vedoucím až na louku pod Penny.
Tam už na ně čekali skauti a skautky
a měli připravené různé hry a soutěže.
Další pokračování bylo na klubovně,
kde pokračovaly další soutěže. Rodiče i děti si prohlédli klubovnu, kroniky a fotografie z naší činnosti. Na závěr si každý odnesl drobnou odměnu
a pozvání na skautské schůzky.
Zveme mezi nás i další děti, které mohou chodit do oddílů podle
věku, od 11 let pracují oddíly skau-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

tek a skautů. Mají nejenom svou činnost, ale hodně pomáhají při akcích
pro mladší děti.
Hrajeme si aneb Ten umí to a ten zas
ono, sobota 4. 9. 2010:
Tentokrát přišli opět nováčkové,
ale kromě světlušek a vlčat přišli také
všichni ostatní - skauti, skautky, roveři a vedoucí. Pomáhala nám i jedna maminka. Počasí nám nebývale
přálo, omladina vyzkoušela další hry
a dovednosti a na závěr jsme si upekli a snědli i „hady“ a zkusili i placku
na kameni. A všichni zúčastnění dostali pěkné památeční camrátko!
Dále zveme všechny na již tradiční
kynšperské strašení, které se uskuteční 6.11. 2010 v podvečer po setmění.
Budeme se na vás těšit my i naše strašidla!
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policie informuje, sport
Městská policie
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Veteráni se po letech opět utkali

Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 12. 07. 2010 do 20. 09.2 010 celkem
40 případů protiprávního jednání.
- 24 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 6 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- 9 přestupků proti veřejnému pořádku
- 1 přestupek proti majetku
- zjištění a označení dvou vraků
Za Městskou policii Kynšperk nad Ohří
Jaromír Stanko

Kynšperské zavírání cyklotras

Vedení města vás zve na tradiční zavírání cyklotras v sobotu dne 2. 10. 2010
od 14.00 hodin z parkoviště pod kostelem. Trasa : Horní Dobroše -Tuřany - Mokřina - Kamenný Dvůr - Kynšperk nad Ohří. Mezi 16.00 a 17.00 hod. je zajištěn malý
táborák s opékáním vuřtů a malým občerstvením na začátku nově vybudované
místní komunikace mezi Kamenným Dvorem a Kynšperkem. Při této příležitosti
tuto komunikaci oficiálně společně otevřeme.
Srdečně vás všechny zvu
René Bolvari, starosta

Před nějakými 15 - 25 roky jsme spolu sváděli řadu mistrovských zápasů v malé kopané. Dnes nám je kolem padesátky a některým i víc,
a abychom si zavzpomínali, uspořádali jsme na „umělce“ za halou
v sobotu 11. září malý turnaj. Často bílé hlavy, nějaká ta kila navíc,
spousta obvazů a pečlivé rozcvičování, to vše bylo, mimo jiné, za nádherného počasí k vidění. Nic z toho však neubralo na nadšení a rivalitě
v dosáhnutí co nejlepšího výsledku.
Celkově zvítězilo mužstvo bývalých hráčů 1. FC Kynšperk před FS Tenis Dolní Rychnov, Kynšperk 85 a AC Lítov.
Všichni jsme si slíbili, že se za rok zase sejdeme, zavzpomínáme, tak
jako letos na kamarády a spoluhráče, kteří už mezi námi nejsou a opět
si zahrajeme.
Za finanční podporu děkujeme Láďovi Sadílkovi, Frantovi ChaloupZa pořadatele Jirka Hrubý
kovi a MO ČSSD.

Výsledky velké kopané
Muži:
Kynšperk - Teplá 4:1 (2 Vágner M., Lhota J., Ciba)
Kr.Poříčí - Kynšperk 7:3 (2 Rakovan, Vágner M.)
Kynšperk - Skalná 1:3 (Lhota J.)
Utvina - Kynšperk 4:1 (Vágner M.)
Dorost:
Kynšperk - FC Cheb 1:1 (Menšík)
Kynšperk - Kr.Poříčí 5:3 (2 Packert, Marťan, Pokorný, Carda)
V.Hleďsebe - Kynšperk 0:0
Kynšperk - Svatava 7:0 (3 Packert, 2 Vágner V., Černý, Carda)
Habartov - Kynšperk 4:0
Žáci:
Kr.Poříčí - Kynšperk 5:1 (Kollár)
Kynšperk - Krajková 6:1 (2 Pekárek, Schumanski,
Stratan, Hamouz)
N.Role - Kynšperk 3:0
Přípravka:
Kynšperk - Lomnice 0:16
Kynšperk - Vintířov 4:1 (Plavucha, Pastorek, Rustler, Munzer)
Svatava - Kynšperk 4:4 (3 Szendi, Reidlová)
Lomnice - Kynšperk 12:1 (Szendi)
Kynšperk - Kraslice 0:2
Kynšperk - Vintířov 3:1 (Szendi, Plavucha, Rustler)
Více na:www.slavoj.kynsperk.wz.cz
Jan Sassmann, Oddíl Kopané

www.kynsperk.cz

Upozornění
Z důvodu plánované stavby bikrosové dráhy v multifunkčním areálu zdraví
ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří, bude od 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.
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nemovitosti, inzerce
pronájmy
Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.
- nebytový prostor v přízemí objektu 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 nebytovým prostorám jsou k dispozici na úřední desce a na webových stránkách
města nebo při osobním jednání
na majetkovém odboru Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková,
referent majetkového odboru

MċSTO KYNŠPERK NAD OHěÍ
OZNAMUJE ZÁMċR PRODEJE POZEMKģ
VE VLASTNICTVÍ MċSTA KYNŠPERK NAD OHěÍ
pozemek p.þ. 772/10 o výmČĜe 836 m2
2

pozemek p.þ. 772/9 o výmČĜe 807 m

pozemek p.þ. 786/1 o výmČĜe 880 m2
pozemek p.þ. 786/2 o výmČĜe 853 m2

vše v k.ú. Kynšperk nad OhĜí, mČsto Kynšperk nad OhĜí, TruhláĜská ulice

Pozemky jsou urþeny k výstavbČ rodinných domĤ.

Kvalitní oprava starožitného porcelánu,
kameniny, keramiky. Restaurování obrazů
a starožitných rámů. Tel. 723 742 131.

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195, 352 520 195
všední den
16.00 h - 21.00 h
sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 h
Příjem inzerce na tel. 354 597 403, 739 544 445
e-mail - info@zurnalmedia.cz

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

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

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: 2.000.000,- Kč
Byt 1+1 v OV po cel.
rek. 58 m2, pl.okna,
jádro
Kynšperk, nám SNP
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Šlechetná žena, Balogh, M. - NeÂekaná svatba
Detektivky a thrillery
McBain, E. - Slyšte, Parker,R. - KouÑová clona,
McDermid, V. - Jasná šance, Berry, S. - PaÑížská
pomsta, Lyons,C. - PodezÑelé úmrtí, Patterson, J.
- Osmé doznání, McBain, E. - ÚtoÂník, Wilson, R. Zmizelé ruce, Koontz, D. - Tikot, McDermid, V. - Hrob
tetovaného
Dotace z projektu ¢eská knihovna z povÅÐení
Ministerstva kultury:
Pilátová, M. - Má nejmilejší kniha, Moyzesová, N.
- BratÑi obÑi a jiné pohádkové povÆsti, Brzáková, P. Helinda a Klekánice, Rezková, M. - Doktor Racek na
horách, Böhm, D. - Ticho hrocha
NauÁná literatura
Babica, J. - Babicovy Dobroty 2, Boldt, F. - Cheb
mÆsto evropských dÆjin, Tomsová, K. - Ewa-pÑíbÆh
(ne)obyÂejné hvÆzdy, Cavendish, R. - DÆjiny magie,
Horecká, Z. -Saláty mnoha chutí, Mickey, S. E. Šijeme módní doplËky
PRO D¦TI
Cast, K. - Nezkrotná - škola noci 4, Brezina, T. - Netvor
z hlubin, Fraiberg, J. - Ve tvém pokoji, Braunová,
P. - Jak se Vojta ztratil, Váchová, Š. - Chaloupka na
vršku, Ziegesar, C. - Nikdo není lepší,Nic nás spolu
neudrží, Lhala bych ti, Stará, E. - A pak se to stalo,
ZajíÂek Ouško, Goscinny, R. - Asterix a galský školní
rok, Šandera, J. - Chystáme se do školky, Wandel, A. Poslední pÑekážka, Hopkins, C. - Nejsem pÑece malá
KrásnÆ vybarvený podzim s knihou pÑejí knihovnice.

sobota 23. 10. od 9.00 hod. v kinÅ
KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA
- základní kolo pÆvecké soutÆže Brána pro dÆti do
10 let s postupem do ZápadoÂeského ěnále

stÐeda 13. 10. od 19.00 hod. v Evangelickém kostele
MUSICA DOLCE VITA
KLENOTY ¢ESKÉ HUDBY
- vstupné v pÑedprodeji 70,- KÂ
- na místÆ 90,- KÂ
- pÑedprodej vstupenek již v kinÆ

pondÅlí 4. – 30.10. ve výstavní síni Panský dÑm
„PATAGONIE”
JAROSLAV TIŠER
- výstava fotograěí
- vernisáž 4.10. od 17.00 hod.
- pÑednáška od 17. 30 hod. ve výstavní síni Panský dÒm
PATAGONIE aneb
TO NEJLEPŠÍ Z CHILE A ARGENTINY

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD
stÐeda 24. 11. od 19.00 hod. v kinÅ
LEKCE SMÍCHU A ZP¦VU
ANEB HUMOR A MUZIKÁL
- hudebnÆ zábavný poÑad
ÚÂinkují: Moderátor, imitátor a baviÂ Petr Martinák
a pražští umÆlci Katka Kanerdžievová, Lucka Nováková, Michal Klamo, ŠtÆpán Eliáš, Kristína Brachtlová.

stÐeda 27. 10. od 19.00 hod. v kinÅ
KAREL ŠÍP A JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ
- zábavný poÑad
- do kulturního domu pÑijedou dva výborní baviÂi
pobavit naše publikum
- vstupné v pÑedprodeji 160,- KÂ
- hodinu pÑed konáním 190,- KÂ
- pÑedprodej vstupenek již v kinÆ

- pÑihlášky v kinÆ ( tel. 352 683 085)

AKCE A POŘADY V MKS V ŘÍJNU 2010

NOVINKY NA POLICÍCH
PRO DOSP¦LÉ:
Irwin, R. - Co oÂi nevidí, Mehran, M. - Polévka
z granátových jablek, VanÆk, J. - Plus, Reich, Ch. Pravidla pomsty, Naughton, B. - Tati, prosím ne!,
Nosková, V. - ChraËme muže, Clancy, T. - Hra o stát,
Kafka, F. - PromÆna a jiné povídky, Cussler, C. - DraÂí
dech, Wood, P. - Výhra, Clancy, T. - ¢estné poslání
Historie
Pospíchal, A. - Znamení rodu, Révay, T. - Bílá vlÂice,
Márguez, G.G. - Generál ve svém labyrintu, Galland,
N. - Královský minesengr, Cristen, M. - Hodina
BenátÂana, Marrs, J. - SpoleÂenství sester rÒží,
D´aillon, J. - Ludvík XIV. Byl unesen?, Sánchez, J. Starožitník
Romány pro ženy
Harvey, K. - Kruté hvÆzdy, Hejkalová, M. - DÒkazy
jejího života, McPhee - Manželské lži, OndráÂková, I.
- Spokojená blbka, Cartland, B. - Zachránce, Steel, D. -

PÑjÁovní doba pro dÅti i dospÅlé
v dobÅ letních prázdnin:
PondÆlí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
¢tvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

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

Městská knihovna
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Usnesení rady mÆsta Kynšperk nad
OhÑí ze dne 25. srpna 2010
(upravená verze)
Â. 277
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
v pÒsobnosti valné hromady
1. p r o j e d n a l a pÑedložený materiál a
2. b e r e n a v Æ d o m í
rozbor hospodaÑení (úÂetní uzávÆrku) Správy majetku Kynšperk nad
OhÑí spol. s. r. o. k 31. 12. 2009, který tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení.
Â. 279
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
rozpoÂtové opatÑení Â. 4/2010/Rada
mÆsta, vzájemnÆ kompenzovatelné
položkové a paragrafové zmÆny rozpoÂtu roku 2010, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení.
Â. 280
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
s úÂinností od 1. 8. 2010 uzavÑení pojistné smlouvy Â. 44776746-18 o pojištÆní majetku podnikatelÒ s ¢eskou
pojišzovnou a. s., Spálená 75/16, 113
04 Praha 1, která tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem této smlouvy.
Â. 281
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
podání žádosti o bezplatný pÑevod
nepotÑebného majetku státu, a to vyÑazeného policejního motorového vozidla a 5 ks majákÒ vÂ. pÑíslušenství,
z majetku Ministerstva vnitra ¢R a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem této žádosti.
Â. 282

25. srpna 2010

2010
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Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX v Kynšperku nad
OhÑí do nájmu XXX na dobu urÂitou
2 roky s tím, že nájemné je stanoveno
ve výši 65,00 KÂ/m2/mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení nájemní smlouvy.
Â. 283
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX 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 sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s r.o. k uzavÑení nájemní smlouvy.
Â. 284
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt
XXX s nájemcem bytu XXX na dobu
urÂitou 1 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 uzavÑení
dodatku nájemní smlouvy.
Â. 285
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt
XXX s nájemcem XXX na dobu urÂitou 1 rok a
2. u k l á d á

Příloha

vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta nájemci bytu
a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení dodatku nájemní smlouvy.
Â. 286
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu XXX v Kynšperku nad OhÑí 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.
11. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelÒm
a zveÑejnit pronájem bytu na úÑední
desce po dobu 15-ti dnÒ s možností
prodloužení zveÑejnÆní do nejbližšího jednání rady mÆsta po podání první žádosti.
Â. 287
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu XXX v Kynšperku nad OhÑí na základÆ nájemní
smlouvy uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí a XXX dohodou, ke
dni 31. 8. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a zveÑejnit pronájem bytu na úÑední desce po dobu 15-ti dnÒ s možností prodloužení zveÑejnÆní do nejbližšího
jednání rady mÆsta po podání první
žádosti.
Â. 288
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. r u š í
své usnesení Â. 259 ze dne 4. 8. 2010 a

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt žadatele a Správu majetku
spol. s.r.o. o usnesení rady mÆsta.
Â. 290
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání doÂasné stavby zdÆné zahradní chaty, skleníku a zahradní dÑevÆné kÒlny pro zahradu Â. 37 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 5
užívanou XXX, na Âásti pozemku p.Â.
1248/1 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí pronajatém ¢eskému zahrádkáÑskému
svazu Kynšperk nad OhÑí, zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31. 12.
2012.
Â. 291
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání doÂasné
stavby zdÆné zahradní chatky pro zahradu Â. 26 v zahrádkáÑské osadÆ Â. 1
užívanou XXX, na Âásti pozemku p.
Â. 1246/1 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí
pronajatém ¢eskému zahrádkáÑskému svazu Kynšperk nad OhÑí, zastoupený Ing. Josefem Baronem, do 31.
12. 2012.
Â. 292
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání doÂasné
stavby dÑevÆné zahradní nepodsklepené chatky se sedlovou stÑechou pro
zahradu Â. 72 v zahrádkáÑské osadÆ
Â. 5 užívanou XXX, na Âásti pozemku p.Â. 1248/1 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí pronajatém ¢eskému zahrádkáÑskému svazu Kynšperk nad OhÑí,
zastoupený Ing. Josefem Baronem,
do 31. 12. 2012.
Â. 293
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
A) uzavÑení smlouvy o technických
podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku mÆsta Kynšperk
nad OhÑí mezi MÆstem Kynšperk nad
OhÑí a :
A1) VodohospodáÑskou spoleÂností Sokolov, s. r. o., Dimitrovova 1619,
356 44 Sokolov, I¢45351325 na
p.p.Â. 634/4 - ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad
OhÑí, která je pÑílohou Â. 1 tohoto
usnesení,
A2)
Chebskou
elektroěrmou,
s.r.o., PekaÑská 7, 350 02 Cheb, I¢
28012038 na p. p. Â. 788/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace), k.ú.
Kynšperk na OhÑí, která je pÑílohou Â.
2 tohoto usnesení,
A3) SpoleÂenstvím vlastníkÒ P. BezruÂe 107-110, I¢ 26328267 na p.p.Â.
471/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou Â. 3 tohoto usnesení,
A4) Firmou Sauron CZ s.r.o., BoÑivojova 878/35, 130 00 Praha 3, I¢
25247841na p. p. Â. 1195/1- ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú.
Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou
Â. 4 tohoto usnesení,
A5) Firmou Sauron CZ s.r.o., BoÑivojova 878/35, 130 00 Praha 3, I¢
25247841na p. p. Â. 1195/20- ostatní plocha (ostatní komunikace), k.ú.
Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou
Â. 5 tohoto usnesení,
2. s o u h l a s í
se stavbou na pozemku ve vlastnictví mÆsta:
B1) S výkopem startovací jámy pro
provedení opravy vodovodní pÑípojky
rodinného domu na Sokolovské ulici
Â. p. 252 v Kynšperku nad OhÑí,
B2) Kabelové pÑípojky elektrické
energie NN na pozemek p. Â. 930/10
– zahrada – ZPF, uložené na pozemku
v majetku mÆsta Kynšperk nad OhÑí
p.Â. 788/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad
OhÑí,
B3) Záborem Âásti komunikace z dÒvodu sanace spodní stavby bytového
domu P. BezruÂe Â. p. 107, 109, 110
v Kynšperku nad OhÑí,
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B4) Stavbou vzdušného kabelového
komunikaÂního vedení ve výšce 20m
nad pozemkem p. Â. 1195/1 ve vlastnictví mÆsta Kynšperk nad OhÑí,
B5) Stavbou vzdušného kabelového
komunikaÂního vedení ve výšce 20m
nad pozemkem p. Â. 1195/20 ve vlastnictví mÆsta Kynšperk nad OhÑí,
B6) Se stavbou doÂasné zahradní pergoly a chemické toalety na pozemku parc.Â. 1347 v k. ú. Kynšperk
na OhÑí ,
se stavbou na pozemku ve vlastnictví
žadatelÒ:
C1) Se stavbou oplocení pozemku
parc. Â. 1252/5 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy a souhlasÒ.
Â. 294
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
pÑipomínky, které spoleÂnost THERMO HOUSE s. r. o., Sokolov, zastoupená panem Mgr. Šimkem zapracovala do návrhu nájemní smlouvy
a smlouvy o smlouvÆ budoucí kupní
na parcely p. Â. 900/1 o výmÆÑe 497
m2, p. Â. 938 o výmÆÑe 15196 m2, p.
Â. 955 o výmÆÑe 856 m2, p.Â. 1017/9
o výmÆÑe 281 m2, p. Â. 911/1 o výmÆÑe 7268 m2, p. Â. 912 o výmÆÑe 790
m2 vše v katastrálním území Kynšperk nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu vyžádat stanovisko k tÆmto
pÑipomínkám a návrhÒm na zmÆnu
smlouvy u právních zástupcÒ mÆsta
a poté pÑedložit toto stanovisko radÆ
mÆsta k projednání.
Â. 295
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu budovy bez Âp/Âe
stojící na pozemku p. Â. 52 a pozemku p.Â. 52 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 56 m2 vše v k. ú. Liboc u Kynšperka nad OhÑí za podmínek:

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO¢I¢CE *
¢R, MP, vstupné 25,- KÂ, délka 73 min.

nedÆle 24.10. v 15.00 hod.
P²ÍHODY BROUKA PYTLÍKA *
¢R, MP, vstupné 25,- KÂ, délka 63 min.

nedÆle 31.10. v 15.00 hod.
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY *
¢R, MP, vstupné 25,- KÂ, délka 65 min.

P±IPRAVUJEME PROGRAM KINA NA LISTOPAD
NEJV¦TŠÍ Z ¢ECH³
POSLEDNÍ VLÁDCE V¦TRU
KAJÍNEK

MP
mládeži pÑístupný
MP 12
mládeži pÑístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepÑístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepÑístupný
PÑístupnost je závazná dle Â. 273/93 Sb., §4. ZmÆna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevÑena vždy
hodinu pÑed pÑedstavením, pÑedprodej zaÂíná 1 týden
pÑed promítáním. Uvedená minutáž je orientaÂní. *
= uplatnÆní volného vstupu na kartu.Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz
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Infocentrum Kynšperk nad Ohí

át ní
nky na unik
eji vstupe
Již v prod
koncert

Kde: KV Arena Karlovy Vary
Kdy: steda 20. íjna 20:10 hodin

Bližší informace: M. Gorkého 1, Panský dm, tel.: 352 324 271

Arabela show - fotbalový zápas se známými herci

Âtvrtek 14.10. ve 20.00 hod.
PREDÁTO±I
MaÉarský režisér Nimród Antal (RevizoÑi,
Motel smrti) pro nás tentokrát pÑipravil další díl
o nejslavnÆjším vesmírném zabijákovi všech dob.
Skupina lidí je predátory, které už pÑestalo bavit
lovit na Zemi, unesena na neznámou planetu, kde

úterý 12.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
JAKO KO¢KY A PSI: POMSTA PROHNANÉ
KITTY
V pradávné bitvÆ mezi koÂkami a psy zašla jedna
koÂiÂka až pÑíliš daleko. Kitty Galore, bývalá agentka
koÂiÂí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu
a vymyslela Éábelský plán, kterým si podmaní nejen
psí nepÑátele, ale pokoÑí i své bývalé koÂiÂí kamarády.
TváÑí v tváÑ takové bezprecedentní hrozbÆ musí koÂky
a psi poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé
aliance, aby zachránili sebe i lidstvo. Komedie
spojující loutkaÑské umÆní a poÂítaÂovou animaci.
PÑipravte se na akÂní komedii, ve které budou chlupy
lítat! Hrají: Neil Patrick Harris, Chris O‘Donnell,
James Marsden a další. USA, MP, vstupné 60,- KÂ,
délka 90 min.

Âtvrtek 7. 10. ve 20.00 hod.
MUŽI, KTE±Í NENÁVIDÍ ŽENY *
PÑed ÂtyÑiceti lety zmizela Harriet Vangerová
z rodinného setkání konaného na ostrovÆ, který
vlastnil a obýval mocný klan VangerÒ. PÑestože
nebylo Harrietino tÆlo nikdy nalezeno, je její strýc
pÑesvÆdÂen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je
nÆkdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž Âlenové jsou mezi
sebou sice spjati pevnými pouty, ale která je jinak
zcela nefunkÂní. Hrají: Michael Nyqvist, Noomi
Rapace, Lena Endre a další. Švédsko, MN 15,
vstupné 55,- KÂ, délka 152 min.

úterý 5. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
SHREK - ZVONEC A KONEC *
Když si podáte nebezpeÂnou draÂici, zachráníte
krásnou princeznu a tchýnino království, co dalšího
ještÆ mÒžete dokázat? Pokud se jmenujete Shrek,
pravdÆpodobnÆ trochu zfotrovatíte. Místo toho,
aby jako za starých dobrých ÂasÒ dÆsil vesniÂany,
teÉ jim otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to
stalo s divokým zlobrem? Protože se mu stýská po
dobÆ, kdy byl „pravým netvorem“, podepíše Shrek
smlouvu se lstivým prodavaÂem iluzí Rampelníkem.
V tu chvíli se ocitne ve zvrácené alternativní verzi
království Za sedmero horami, kde jsou zlobÑi houfnÆ
pronásledováni, Rampelník je králem a Fiona ho ve
skuteÂnosti nikdy nepotkala. Film v Âeském znÆní.
USA, MP, vstupné 30 KÂ, délka 92 min.

PROGRAM KINA ŘÍJEN 2010

nedÆle 10.10. v 15.00 hod.
MACH,ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ
SLUCHÁTKO
¢R, MP, vstupné 25,- KÂ, délka 100,- min.

nedÆle 3. 10. v 15.00 hod.
FERDA MRAVENEC
¢R, MP, vstupné 25,- KÂ, délka 58,- min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO D¦TI KAŽDOU
NED¦LI V M¦SÍCI ±ÍJNU

úterý 26. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
AGORA
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod
nadvládou upadajícího Ñímského impéria. Násilné,
náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie
až za brány slavné mÆstské knihovny. V jejích zdech
zÒstává uvÆznÆna i vynikající astronomka a ělozofka
Hypatia (Rachel Weisz), která je i se svými vÆrnými
stoupenci odhodlaná knihovnu bránit. USA /
ŠpanÆlsko, MP 12, vstupné 55,- KÂ, délka 126 min.

Âtvrtek 21. 10. ve 20.00 hod.
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
June (Cameron Diaz) se v letadle dá do ÑeÂi
s okouzlujícím a ponÆkud tajemným spolucestujícím
Royem (Tom Cruise). Chvíli nato letadlo spadne
do kukuÑiÂného pole a vyjma tÆchto dvou havárii
nikdo nepÑežije. June nemá ani vteÑinu, aby
alespoË poÑádnÆ popadla dech a už se vyhýbá
stÑelám v Bostonu, skáÂe po stÑechách v Rakousku
a na motorce utíká pÑed býky v Seville. To vše ve
spoleÂnosti na první pohled neÂitelného, nestálého,
pÑesto totálnÆ okouzlujícího tajného agenta. Hrají:
Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard a další.
USA, MP 12, vstupné 55,- KÂ, délka 110 min.

úterý 19. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TWILIGHT SÁGA: ZATM¦NÍ
Viktorie stále uniká a to rozhodnÆ není dobré
znamení. Seatllem otÑásá série záhadných vražd,
ve kterých je možná spojitost s našimi hrdiny.
Bella má v domÆ neÂekanou návštÆvu, pÑi které se
jí ztratí nÆkolik osobních vÆcí. NepÑátelství mezi
Vlky z rezervace a rodinou CullenÒ musí jít stranou,
v ohrožení mÒže být celé Forks. Hrají: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Ashley Greene a další.
USA. MP 12, vstupné 55,- KÂ, délka 124 min.

se stává lovnou zvÆÑí. Musí se pokusit pÑežít v husté
neprÒchodné džungli. Ke skupinÆ se naštÆstí po
krátké dobÆ pÑipojí muž, který na planetÆ pÑežil
a ví, jak si s predátory poradit. Hrají: Adrien Brody,
Laurence Fishburne, Danny Trejo a další. USA, MP
12, vstupné 55,- KÂ, délka 109 min.
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- doba nájmu na dobu urÂitou 5 let,
- nájemné stanovené dle zpÒsobu využití navýšené každoroÂnÆ o inĜaci,
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatnÆ,
- nájemce si v pÑípadÆ potÑeby zajistí
vydání rozhodnutí stavebního úÑadu
o zmÆnÆ užívání nebytových prostor a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr pronájmu budovy a pozemku na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ
na úÑední desce mÆsta s uvedením
„s možností dalšího prodloužení“.
Â. 296
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku p.Â. 1162 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 410 m2
a pozemku p.Â. 1163 (zahrada) o výmÆÑe 842 m2 vše v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑední desce
mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.
Â. 297
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) zámÆr pronájmu Âásti pozemku
p.Â. 13/4 (trvalý travní porost) o výmÆÑe cca 16808 m2 v k. ú. Chotíkov
u Kynšperka nad OhÑí,
b) zámÆr prodeje Âásti pozemku p.Â.
13/4 (trvalý travní porost) o výmÆÑe
cca 16808 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr pronájmu s uvedením
„s možností dalšího prodloužení“
a zámÆr prodeje Âásti pozemku na
dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ na úÑední
desce mÆsta.
Â. 298
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr prodeje Âásti pozemku p. Â.
1246/1 (zahrada) o výmÆÑe cca 1341
m2 v k.ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑední desce
mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.
Â. 299
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku p.Â.
1198/1 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 500 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 15-ti dnÒ na
úÑední desce mÆsta s uvedením „na
dobu neurÂitou“.
Â. 300
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku p.Â.
1347 (trvalý travní porost) o výmÆÑe
394 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 15-ti dnÒ na
úÑední desce mÆsta s uvedením „na
dobu neurÂitou“.
Â. 301
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku p.Â.
632 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 60
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 15-ti dnÒ na
úÑední desce mÆsta s uvedením „na
dobu neurÂitou“.
Â. 302
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku p. Â.
912 (zahrada) o výmÆÑe 329 m2 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zve-

Ñejnit zámÆr pronájmu Âásti pozemku na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ na
úÑední desce mÆsta.
Â. 305
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) ukonÂení nájemní smlouvy ze dne
24. 03. 2000 na pozemky, na kterých
se nachází zahrádkáÑské osady v k.ú.
Kynšperk nad OhÑí uzavÑenou mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí a ¢eským zahrádkáÑským svazem, základní organizace Kynšperk nad OhÑí, I¢
69457948, dohodou ke dni 31. 08.
2010,
b) pronájem pozemku:
1) Âást p. Â. 1246/1 (zahrada) o výmÆÑe 26475 m2 (osada Â. 1),
2) p. Â. 1299/1 (zahrada) o výmÆÑe
6274 m2, p. Â. 1298/5 (zahrada) o výmÆÑe 81 m2 (osada Â. 3),
3) Âást p. Â. 1246/1 (zahrada) o výmÆÑe 20047 m2 (osada Â. 4),
4) 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, 6) p. Â. 1554/2 (ostatní plocha) o výmÆÑe 1160 m2 (osada Â. 5),
5) p. Â. 1462/1 (trvalý travní porost)
o výmÆÑe 4885 m2 (osada Â. 6),
6) p. Â. 1345/6 (trvalý travní porost)
o výmÆÑe 6797 m2 (osada Â. 7)
vše v k.ú. Kynšperk nad OhÑí ¢eskému zahrádkáÑskému svazu, Základní organizace Kynšperk nad OhÑí,
I¢ 69457948, se sídlem 357 51 Kynšperk nad OhÑí za cenu 2,39 KÂ/m2/
rok za pozemky pÑímo užívané a 0,92
KÂ/m2/rok za pozemky sloužící spoleÂnému užívání s každoroÂním navýšením o inĜaci na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody o ukonÂení
nájmu a vyhotovení nájemní smlouvy.
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„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.“
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„Hraj si, sportuj, vzdČlávej se!”
cena jednoho ZK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK je 200,- Kč
cena druhého ZK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK je 200,- Kč

Vážení a milí rodiče, v tomto školním roce nabízíme Vašim dětem pestré využití volného času.

-

Po zaplacení dvou zájmových kroužků (400,-Kč) si můžete vybrat třetí, čtvrtý,
…….. za který už neplatíte.

Dovednostní – pracovní
VaĜení a peþení
RybáĜi
Mladý hasiþ

Sportovní
Basketbal
Volejbal
Floorbal
Kopaná pĜípravka
Kopaná žáci
Kopaná dorost
Stolní tenis
Sportovky
Cyklistika
Vodní turistika
In line bruslení
Plavání
Tenis
Sebeobrana
Karate
Gymnastika
Aerobic
Turistika
Zdravotní tČl. výchova

Lenka Bjalonþiková

Ivana Hausteinová
Petr KĜíž
Renata Sassmannová

Mgr. Karel Adamec
Mgr. Karel Adamec
Mgr. Karel Adamec
Bc. JiĜí Pranþl
Robert Šefl
Karel Kardoš
OldĜich Volf
Michal Maštera
Michal Maštera
Michal Maštera
Michal Maštera
M. Maštera, Š. Pencová
Mgr. JiĜí Daneš
Tomáš Nováþek
Jaromír Stanko
Katarzyna Berková
Gábina Havlová
Vojta Wagner
Mgr. Pavla Mazancová
Taneþní
Mažoretky I.
Mažoretky II.
Mažoretky III.
Mažoretky IV.
Mažoretky mini
Pom - pom
Pom – pom
Pohybová prĤprava
Balet
Moderní tanec

Hudební
Angliþtina s flétnou I.
Angliþtina s flétnou pokraþ.

Práce na poþítaþi
Matematicko fyz. cviþení
Estetické
Dívka
Výtvarný – dČjiny umČní
Keramický
Šikovné ruce

Mgr. Hana Tureþková
Mgr. Jana Nalevajková
Mgr. Pavla Mazancová
Mgr. Miluše Švédová
Mgr. Jana Nalevajková
Mgr. Pavla Mazancová
Mgr. Pavla Mazancová
Eva Tetourová
Eva Tetourová

Mgr. Jaroslava Danešová
Alena Kubisová
Martina Hollá
Iveta Trefilová
Šárka Pencová
Martina Hollá
Šárka Pencová ml.
Šárka Pencová ml.
Martina Hollá
Pavel Cingroš

Mgr. Hana Tureþková
Mgr. Hana Tureþková

KateĜina Havlíková
Lenka Bjalonþiková
Hana Soukupová
Mgr. Marie Havelková

Šárka Pencová
Ing. Pavel Procházka PhD.

Jazykové
Náprava dyslexie II.
Náprava dyslexie III.
Náprava dyslexie III.
Logopedie
Anglický jazyk 3.tĜ.
NČmecký jazyk I.
NČmecký jazyk II.
Francouzský jazyk
Ruský jazyk

přihlášky a poplatky za ZK se odevzdávají nejpozději do konce října 2010, tel. 352 683 135
podrobnější informace k ZK získáte v SVČ --- DDM (nízká budova vedle školního hřiště) po - pá 11.35 --- 18.00

VČdomostní
PĜírodovČdný - zemČpisný

Mgr. Jana Nalevajková
Ivana RĤžiþková

-

Výchovné
Dopravní
Kynologický

VzdČlávací
Cviþení z ýJ a M 5. tĜ.
Blanka Bestajovská
Cviþení z ýJ a M 4. tĜ.
Mgr. Margita Malá
Cviþení z M 5. tĜ.
Mgr. Karel Adamec
Cviþení z ýJ 6. až 9. tĜ.
Mgr. ŠtČpánka Neubergová
Cviþení z M 7. tĜ
Ing. Mgr. Romana Klimentová
Cviþení z M 6. tĜ.
Drahomíra Špicnerová
Literární – klub film. diváka
Šárka Pencová
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Základní škola Kynšperk nad OhĢí, okres Sokolov, pĢíspďvková organizace

Plán akcí na školní rok 2010 - 2011

StĜedisko volného þasu - DDM „Hraj si, sportuj, vzdČlávej se”

Výlet do bazénu v SokolovČ
Výlet na kolech
Beseda PýR
Noc v SVý
Kuleþníkový turnaj
Turnaj v sálové kopané
Výlet z Horní Blatné na Boží Dar
Celodenní výlet do Karlových VarĤ
II. roþník Podzimního víceboje ( sportovní , vČdomostní hry o medaile)
Šipkovaná … vuĜty
Pochoćák … pamČĢová hra

Listopad:
Maškarní v SVý – vstup do SVý pouze v maskách
SbČr kaštanĤ
Výlet do bazénu SokolovČ
Spoleþenské hry v SVý
VIII. roþník Krajské halové soutČže v rybolovné
technice
Míþové hry
Beseda o Šumavském národním parku
Drakyáda

Prosinec:
Vánoþní zpívání u stromu
Mikulášská nadílka
Bobování
Hrajeme pexeso
Zdobení vánoþního stromeþku
Vánoþní siesta v SVý – þaj, cukroví
Vycházka na výstavu v Panském domČ
PĜedvánoþní promítání, vycházka ke krmelci
Beseda o tradicích Vánoc

Prosíme zájemce o tyto akce, aby se pĜedem pĜihlásili v SVý – DDM

ěíjen:
sobota 2. 10.
nedČle 3. 10.
úterý 5. 10.
sobota 9. 10. – nedČle 10. 10
sobota 16. 10.
nedČle 17. 10.
sobota 23. 10. – nedČle 24. 10.
stĜeda 27. 10.
pátek 29. 10.
sobota 30. 10.
nedČle 31. 10.

Leden:
Bobování
Zimní stadion Cheb – bruslení
LyžaĜský výcvik
III. roþník ,,Bobyáda”
Výlet do bazénu v SokolovČ

BĜezen:
Den knihy
Turnaj v þlovČþe, nezlob se
Vycházka do pĜírody
Sportovní víkend
Výlet do Zoo parku v ChomutovČ
Jarní plenér – malování v pĜírodČ
PĜespolní bČh

ýervenec:
Letní dČtský tábor – II. roþník netradiþní olympiády

Únor:
Masopust
Lyžování – výuka snowboardingu, základy lyžování
Výlet do Aquafora ve Františkových Lázních
Dívka roku 2011
Beseda o Francii
Výlet do 3D kina v Karlových Varech
Turnaj ve floorbale
Duben:
Apríl
Den ZemČ
Cyklovíkend
Týden bezpeþnosti (zdravovČda, vČdomostní test,
dopravní soutČž, beseda PýR)
Výlet na in – line bruslích
Vzpomínkové promítání – tábor, lyžaĜský výcvik
…. školní rok 2010 - 2011
Pletení pomlázek
Výlet na Šumavu (Horská Kvilda, Sluneþná, jezero
Laka)
Beseda o tradicích Velikonoc
Velikonoþní výstava prací estetických záj. kroužkĤ

KvČten:
Výlet na in – line bruslích na ovál v HabartovČ
Exkurze do Agrowestu Kynšperk
Výlet do bazénu v SokolovČ
Výlet na raftu a kanoích
Cyklovíkend
Beseda o Šumavském národním parku
ýerven:
Mezinárodní Den dČtí v SVý – soutČže na hĜišti
Malování v pĜírodČ
Vodní turistika
Trempský víkend
Poslední zvonČní
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Č. 6 - NEZÁVISLÍ říkají : Město je nás všech
Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16.října 2010 přijďte rozhodnout o dalším vývoji našeho města v komunálních volbách. Nabízím Vám program a lidi, kteří jsou zárukou dlouholeté a kvalitní práce
ve prospěch města Kynšperk nad Ohří.
Ing. Pavel Růžička
V příštím období chceme :
Výrazně zlepšit úroveň Základní školy
Přívětivou veřejnou správu
Jednodušší podmínky pro individuální výstavbu
Volný vstup dětí a mládeže na městská sportoviště
Čisté město
Na kandidátce č. 6 - hnutí NEZÁVISLÍ jsou :
Ing. Pavel Růžička - David Braha - Ing. Zdeněk Koco - Mgr. Pavel Janus - Miroslav Volf Ivana Paulíčková - Bc. Yvetta Milfaitová - Eduard Riedl - Věra Medvecká - Miroslav Havlček Dudíková Hana - Daniel Ifkovich - Mgr. Daniela Synáčová - Jan Sobotka - Zdeněk Adamec Vlastimil Berka - Vladimír Dusík - Martin Hakl - Volker Bremert

Vážení spoluobčané – voliči!
Předkládáme Vám kandidátku KSČM do Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří pro volby
v říjnu 2010. Naši kandidáti nehledají v práci
pro veřejnost vlastní prospěch ani uspokojení
osobních ambicí. Nemají za sebou žádné hospodářské ani politické aféry a nejsou
nikomu zavázáni. Mají jediný cíl – zlepšení života ve městě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jaroslav Kortán, ekonom – nyní důchodce, KSČM, 76 let
Mgr. Eva Fréharová, učitelka – nyní důchodce, KSČM, 62 let
Ing. Pavol Vančo, vedoucí úředník, bez polit.příslušnosti, 55 let
Alena Kardošová / Grubnerová/, pracovnice banky – nyní důchodce, KSČM, 57 let
Jiří Hrdlička, strojvedoucí – nyní důchodce, KSČM, 61 let
Jitka Rytířová, účetní – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 66 let
Ivo Dusík, technik, bez polit.příslušnosti, 50 let
Milan Tunega, stát. zaměstnanec – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 56 let
Jan Lendel, mistr dílny – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 59 let
Pavel Matoušek, řidič – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 60 let
Jiří Matz, technik – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 54 let
Jozef Fogatoš, stát.zaměstnanec – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti,62 let
Jiří Švager, technik – nyní důchodce, KSČM, 60 let
Petr Rössler, zaměstnanec, bez polit.příslušnosti, 48 let
Rudolf Ranďák, dělník – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 63 let
Jaroslav Poul, řidič – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 66 let
Silvestr Krajčovič, truhlář – nyní důchodce, bez polit.příslušnosti, 66 let
Ing. Ján Boor, zeměměřič – nyní důchodce, KSČM, 79 let
Jaroslav Sadílek, technik – nyní důchodce, KSČM, 82 let

Z volebního programu – co budeme podporovat a prosazovat:
- průhlednější kontrolu hospodaření Správy majetku města, lepší využívání výnosů
lesního hospodářství
- aktivity, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti
- obsazování vedoucích funkcí schopnými občany města, kteří znají místní problémy, mohou je rychle a s přehledem řešit
- zapojování místních podniků do prací při rozvoji města
- větší pozornost připomínkám a stížnostem občanů a jejich vyřizování
- větší podporu soukromé výstavbě pro bydlení
- udržení standardní zdravotní péče ve městě
- přehodnocení výše nájemného v domech pro seniory
- inventurní prověření využívání městských bytů
- podpoříme vše, co pomůže zlepšit a usnadnit práci dobrovolným hasičům
- postavíme se za všechna rozhodnutí, která zvýší bezpečnost ve městě a povedou
ke zlepšení životního prostředí

www.kynsperk.cz
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Nezávislí a sportovci pro Kynšperk

Vážení občané,
děkujeme vám za vaši podporu. Svými podpisy jste nám dali možnost
kandidovat v komunálních volbách 2010.
Velmi si toho vážíme.

Stavba pavilonu akutní medicíny
v karlovarské nemocnici pokračuje
Stavba pavilonu akutní medicíny
a centrálního vstupu v karlovarské nemocnici se během září posunula do další fáze. Na hlavním staveništi probíhalo
například vrtání pilotů pro založení nového objektu a přípravné práce pro založení staveništních jeřábů.
Bývalé centrální parkoviště je zahrazeno kvůli výměně inženýrských sítí
a budování nového vjezdu do areálu. Náhradní parkoviště pro pohotovostní vozy
nemocnice a urgentní pacienty je zřízeno před budovou č. 4 (chirurgický pavilon). V dolní části areálu pod objektem

bývalé patologie probíhají úpravy terénu
a práce na založení buňkoviště.
Upozorňujeme řidiče na omezený
vjezd a stání v areálu nemocnice a zákaz zastavení v okolí výjezdu. Policie ČR
a Městská policie Karlovy Vary přísně
kontrolují dodržování dopravního značení. Za přestupek hrozí pachateli pokuta až 5 000 Kč a také bodový postih.
Vedení nemocnice prosí pacienty
a návštěvníky o shovívavost a o to, aby
dbali zvýšené opatrnosti. Všechna oddělení fungují v běžném režimu a nejsou
stavbou nijak dotčena.

pozvánka
KYNŠPERSKÉ ZAVÍRÁNÍ ŘEKY OHŘE
Srdečně Vás zveme na 32. ročník akce Kynšperské zavírání řeky Ohře,
který se uskuteční dne 9.10.2010 v Nebanicích.
Trasa: Nebanice – Kynšperk nad Ohří
Start: silniční most u Nebanic
Objednávky plavidel (kanoe, rafty) – pan Roubínek, tel. 607 931 046

Bezpečný život pro všechny
V poslední době často slýcháme o podvodnících a násilnících, kteří
ohrožují hlavně seniory. ZO Svazu postižených civilizačními chorobami (ZOSPCCH) v Kynšperku nad Ohří zve všechny své členy i ostatní
seniory 12.10. 2010 ve 14.30 hodin do kina na přednášku paní Dohnalové. Přenáška se bude týkat především bezpečnosti nás, seniorů. Věříme, že i vám záleží na vaší bezpečnosti a přednášky se zúčastníte.
Výbor ZO SPCCH
Mapka areálu nemocnice s vyznačením nového vedení dopravy.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení občané,
děkujeme vám za vaši podporu. Svými podpisy jste nám dali možnost kandidovat v komunálních volbách 2010.
Velmi si toho vážíme.

www.kynsperk.cz
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Kynšperk nad OhŐí

René
Bolvari
45 let, starosta

MUDr. Václav
Janda
62 let, lékaŐ

MUDr. Miroslava
Komárková
67 let, lékaŐka

Karel
Klika
45 let, podnikatel

þenĚk
Malý
52 let, obsluha
ÿerpací stanice

Tomáš
þervinka
45 let, obchodní
Őeditel

Dagmar
Knížová
41 let, manažer
obchodu

Mgr. Renata
Doležalová
46 let, uÿitelka

JiŐí
Holý
53 let, nákupÿí

Pavel
Nekvapil
44 let, podnikatel

David
Bukovský
29 let, dĚlník

Kristina
Jenšovská
50 let, OSVþ

Martin
Dlugoš
36 let, podnikatel

Jana
Boÿková
70 let, dŢchodce

JiŐí
Lhotský
45 let, podnikatel

Ing. Dagmar
Kalendová
43 let, ekonomický námĚstek

Pavel
Košata
52 let, podnikatel

František
Fara
55 let, zamĚstnanec þD CARGO

Miroslav
Nejdl
45 let, OSVþ

Rozvíjíme
s Vámi Kynšperk
Náš program již brzy ve Vašich schránkách
Komunální volby
15. - 16. 10. 2010
KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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Kandidátní listina
Pro volby do zastupitelstva mČsta Kynšperk nad OhĜí,
konané dne 15. – 16. Ĝíjna 2010

Volte
Mgr. JiĜí Daneš

, volte þ.

4

Ĝeditel školy

Mgr. RĤžena Lihaczová

analytik biochemie

Bc. Jana Všeteþková

studentka vysoké školy

LudČk Matoušek

velitel družstva HZS

Iveta Škodová

¿nanþní úþetní

Mgr. Jana Nováková

uþitelka

Romana Hanzlíþková

mistrová

Ing. René Duchek

uþitel odborných pĜedmČtĤ

Václav Lajþák

podnikatel

Martina Hollá

studentka

Michal Berka

poþítaþový technik

Jan ěezáþ

dĤchodce

Jan Mandelíþek

jednatel ¿rmy

Pavel Herink

policejní inspektor

Robert ŠeÀ

uþitel

David OndĜich

vedoucí maloobchodu

Martina Stanková Žofþinová

administrativní pracovnice

Tomáš Fara

vozmistr

Lucie Rosprimová

studentka

01. Správa majetku mČsta.
02. Redukce heren, kamerový systém, bezpeþnost.
03. PĜiblížení mČstského úĜadu obþanĤm.
04. Vzhled mČsta, þistá veĜejná sportovištČ, pískovištČ.
05. DĤsledná kontrola þerpání sociálních dávek.
06. Oprava chodníkĤ, cest i pro okolní spádové obce.
07. Zdarma veĜejná sportovištČ, dotace pro tČlovýchovu.
08. Vznik kulturního a restauraþního centra v KorunČ.
09. Podpora vzdČlávání, aktivit pro dČti, mládež, obþany.

TOP09 pĜedstavuje 9 programových témat pro Kynšperk
01 Kynšperk hospodárný a transparentní
Šetrné a transparentní nakládání s veĜejnými ¿nancemi a zodpovČdná správa mČstského majetku je naší naprostou prioritou.
02 Kynšperk bezpeþný
Bezpeþnost obþanĤ patĜí mezi hlavní cíle TOP 09. Vychází z úþinné
spolupráce mezi MČstskou policií, Policií ýR a Hasiþi Kynšperk.
03 Kynšperk pro obþany
TOP 09 zabezpeþí otevĜený úĜad, zlepší dostupnost agend mČstského
úĜadu pro obþany mČsta, podpoĜí osobní zodpovČdnost úĜedníkĤ, zastupitelĤ a zástupcĤ v organizacích s majetkovou spoluúþastí mČsta.
04 Kynšperk þistý a ekologický
Ve mČstČ prožijeme vČtšinu svého života. Nesmí nám být lhostejné,
jakému prostĜedí jsme vystaveni. Vzhled mČsta patĜí k našim prioritám. Každý odpad má své místo.
05 Kynšperk sociální
Peníze se musí dostat ke skuteþnČ potĜebným. Cílem TOP 09 je motivovat k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách. Jednou z
priorit je podpora programĤ pro starší obþany.

www.kynsperk.cz

06 Kynšperk a okolní obce
Ve spolupráci s okolními obcemi v regionu bude TOP 09 prosazovat
spoleþné priority a požadavky v oblasti dopravního propojení. Ve
svém programu nezapomíná na spádové obce.
07 Kynšperk a infrastruktura
TOP 09 zajistí pokraþování rozjednaných projektĤ a podpoĜí vznik
nových. Zabezpeþí další opravy chodníkĤ, místních komunikací,
mČstského majetku.
08 Kynšperk kulturní a sportovní
Sport a kulturu bere TOP 09 zodpovČdnČ. SportovištČ ve správČ
mČstských organizací otevĜe zdarma všem obþanĤm. Zajistí ¿nanþní dotaci pro þinnost tČlovýchovné jednoty. PodpoĜí vznik nového
kulturního a restauraþního centra v KorunČ.
09 Kynšperk vzdČlaný
TOP 09 považuje za dĤležité systematicky podporovat celoživotní
vzdČlávání. Naším cílem je všestrannČ rozvinutá osobnost þlovČka.
SamozĜejmým cílem je podpora zájmových organizací ve mČstČ, aktivit pro dČti, mládež a obþany mČsta.
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Ing. Tomáš Svoboda
váš kandidát do zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří za ČSSD
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