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aktuality
výsledky komunálních voleb
Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří. Vítězem voleb se stalo SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, které s výsledkem 9,80 % hlasů získalo 5 mandátů v městském zastupitelstvu. Tři mandáty získala ODS a ČSSD, dva pak MĚSTO OBČANŮM a KSČM,
po jednom mandátu obdrželi TOP 09, NEZÁVISLÍ, NEZ. A SPORTOVCI PRO KYNŠPERK a Suverenita - blok J. Bobošíkové. Absolutní vítězkou se stala Mgr.
Štěpánka Neubergová, která získala 773 preferenčních hlasů. V následující tabulce je seznam nových zastupitelů města Kynšperk nad Ohří.

kandidátní listina

kandidát

název

příjmení, jméno, tituly

věk

politická
příslušnost

navrhující
strana

hlasy
abs.

v%

pořadí
zvolení

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Neubergová Štěpánka Mgr.

54

BEZPP

NK

773

9,80

1

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Tomsová Jana

51

BEZPP

NK

673

8,54

2

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Fiedlerová Alena

52

BEZPP

NK

650

8,24

3

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Hrubý Jiří Mgr.

47

BEZPP

NK

481

6,10

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Wagner Jaroslav

42

BEZPP

NK

400

5,07

5

Komunistická strana Čech a Moravy

Kortán Jaroslav

76

KSČM

KSČM

351

11,04

1

Komunistická strana Čech a Moravy

Fréharová Eva Mgr.

62

KSČM

KSČM

282

8,87

2

TOP 09

Daneš Jiří Mgr.

50

BEZPP

TOP 09

175

7,92

1

MĚSTO OBČANŮM

Uhlík František MUDr.

62

BEZPP

NK

429

14,46

1

MĚSTO OBČANŮM

Jandíková Hana Mgr.

60

BEZPP

NK

294

9,91

2

NEZÁVISLÍ

Růžička Pavel Ing.

45

BEZPP

NEZ

239

9,82

1

NEZ. A SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

Hrušková Bursová Lenka Mgr.

42

BEZPP

NK

320

12,60

1

Občanská demokratická strana

Bolvari René

45

ODS

ODS

400

8,44

1

Občanská demokratická strana

Komárková Miroslava MUDr.

67

BEZPP

ODS

327

6,90

2

Občanská demokratická strana

Klika Karel

45

BEZPP

ODS

311

6,56

3

Česká strana sociálně demokratická

Svoboda Tomáš Ing.

46

ČSSD

ČSSD

513

10,37

1

Česká strana sociálně demokratická

Partingl Josef

64

BEZPP

ČSSD

388

7,84

2

Česká strana sociálně demokratická

Bernáth Ferdinand

55

ČSSD

ČSSD

375

7,58

3

Suverenita - blok J. Bobošíkové

Ambrozková Jaroslava

63

SDŽ

Suveren.

194

11,24

1

OTÁZKA PRO...
vítězku komunálních voleb
v Kynšperku nad Ohří
Mgr. Štěpánku Neubergovou

Jak dopadla koaliční jednání - je již
zřejmé, kdo se ujme vedení města?
„Mé vítězství ve volbách je velmi pěkné a nezpochybnitelné, ale zatím ještě
není zcela rozhodnuto, koaliční jednání stále trvají.
Vzhledem k tomu, že jsem již páté volební období v zastupitelstvu města,
mohu zcela otevřeně napsat, že teprve
na prvním ustavujícím zastupitelstvu
města po volbách je jasno na základě
volby, kdo bude v radě města.
Vždy jde o jeden hlas a já si nejsem zatím jistá, že tomu bude letos jinak.
Velmi si vážím důvěry kynšperských
občanů a věřím, že je nezklamu.
Podporuji změnu na radnici i ve městě a vedu jednání s ostatními stranami a sdruženími, které toto deklarovaly před volbami a jsou ochotny tuto vizi
uskutečnit. Věřím, že najdeme společnou cestu a povede se nám sestavit nejen radu města, ale dokážeme, že nám
všem jde o město Kynšperk nad Ohří
a lidi žijící v něm. Vážení kynšperští občané, upřímně vám děkuji za vaše
hlasy.“

Figurální vitráž Svaté rodiny v kostele
Nanebevzetí Panny Marie je opravena

V měsíci srpnu letošního roku byl
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR poskytnut našemu městu finanční příspěvek ve výši 183 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky, kostela Nanebevzetí Panny Marie. Město na tuto akci uvolnilo ze
svého rozpočtu částku 57 tis. Kč.
Jednalo se o zrestaurování druhé figurální vitráže kostela s motivem Svaté rodiny a o další související práce, podstatné pro zachování její souhrnné památkové hodnoty, se kterými bylo započato již
v roce 2009.
Restaurátorský zásah na vitráži byl
během letních měsíců odborně prove-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

den restaurátorem, panem Jaroslavem
Skuhravým, který je držitelem povolení
MKČR k restaurování vitráží.
Jak jsme již zmínili v minulém čísle
Kynšperského zpravodaje, byly v průběhu let 2009 a 2010 etapově zrestaurovány obě figurální vitráže kostela, které jsou velmi vzácným dílem umělce Richarda Schleina Zittau, které vyrobil
v roce 1905.
Zmiňované vitráže kostela se nacházejí na jižní straně chrámové lodi. Datování vitráže, rok 1909, je zachováno na vitráži s motivem Narození Krista v emblému s věnováním od baronky Olgy
Hássové. Ve středových částech vitráží jsou bohatě malované obrazce s figurami a tyto středy vytvářejí jakási pomyslná okna zasazené do okrajových výplní s kresbou architektury. Restaurování
nebylo jednoduchou záležitostí, a proto byly obě po demontáži z ostění oken
a kovových rámů vyfotografovány z důvodu zdokumentování jejich stavu před
restaurováním a převezeny do restaurátorského ateliéru pana Skuhravého

do Janova u Nového Boru. Zde byla obě
díla kompletně odborně zrestaurována a na závěr natřena ochranným nátěrem zabraňujícím rychlému odskelnění malby.
Obě díla byla předána v termínu a osazené vitráže opět zdobí náš barokní kostel. Restaurování figurálních vitráží kostela Nanebevzetí Panny Marie včetně
souvisejících prací bylo provedeno v celkové částce 713 tisíc Kč.
Miluše Svatková, majetkový odbor
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Prostranství mezi budovami
základní školy je již bezpečné

Slavnostní otevření prostranství
mezi budovami Základní školy v Kynšperku nad Ohří se zde konalo 7. října
2010. Rekonstrukce části ulice Jana
A. Komenského, včetně již zmiňovaného prostranství, se uskutečnila
v letních měsících letošního roku. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost dětí,
pedagogů a kolemjdoucích lidí.
Dodavatelem stavby je firma Eurovia. Náklady na rekonstrukci vyšly
na 5 722 000 Kč.
„Stav tohoto prostranství byl po několik předchozích let ve velmi špatném stavu,“ řekl při slavnostním projevu starosta Kynšperku René Bolvari. „“Zhruba před třemi lety jsme
si nechali zpracovat projekt na rekonstrukci a záměr nás měl vyjít cca

na 3,5 miliónů korun. Nakonec se
však cena vyšplhala až k šesti miliónům, včetně sadových úprav. Pevně
věřím, že si nového prostranství bu-

dou děti vážit,“ dodal starosta.
Mažoretky, které fungují při Základní škole v Kynšperku nad Ohří,
zpříjemnily slavnostní dopolední setkání několika vystoupeními, za které
sklidily zasloužený potlesk.
„Velice rád předávám prostory, které jsou hezké a navíc slouží,“ pronesl ředitel karlovarské divize firmy Eurovia Ing. Antonín Rybáček. „Chtěl
bych poděkovat nejen svým spolupracovníkům, kteří se o vše zasloužili,
ale i představitelům města Kynšperk
za důvěru, za práci a žákům bych
chtěl popřát, aby tudy rádi chodili nejen do školy, ale i kolem ní. Ať prostranství dlouho slouží a vydrží,“ dodal.
(kre)

www.kynsperk.cz

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

střípky z majetkového odboru
Další větší investiční akcí, která byla
dokončena v tomto roce, je rekonstrukce vodovodu v ulici Chebská a 5. května. Akce probíhala technologií podvrtů, kdy byly vykopány pouze startovací
šachty a výkopy pro přepojení přípojek.
Jedná se o technologii, která je levnější,
než klasické výkopy a hlavně méně omezuje účastníky silničního provozu a občany. Akce přišla městskou pokladnu
na cca 700 tisíc Kč.
V areálu zdraví úspěšně probíhá výstavba bikrosové dráhy. V době, až budete tento článek číst, by již měla být dokončena. Z otevření pro uživatele vám
přineseme podrobnější zprávu v příštím čísle KZ.
Již v současné době se začínají podávat žádosti o dotace na rok 2011. V rámci dotací Karlovarského kraje se chceme ucházet, po linii záchrany památek, o dotaci na restaurování dvou plas-

městský úřad

tik v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v hodnotě díla přes 200 tisíc Kč. Karlovarský kraj poskytuje dotace ve výši cca
100 tisíc Kč vždy na jednu akci. S žádostmi o poskytnutí příspěvků na restaurování dalších soch a oltářů se budeme ucházet průběžně u jiných subjektů.
V rámci oprav chodníků ve městě jsme objednali rekonstrukci chodníku v ulici Jana Jiskry. Tento chodník
byl již opravdu v dezolátním stavu a rekonstrukce byla více než nutná. V rámci rekonstrukce budou vyměněny i dva
sloupy veřejného osvětlení. Předpokládáme náklady celé akce kolem 200 tisíc
Kč vzhledem k tomu, že se společností Správa majetku s. r. o. máme vyjednány pro město skutečně výhodné ceny
za metry čtvereční.
Zahájili jsme úpravy prostorů u vjezdů ke garážím v ulici Školní. Došlo k vý-

měně obrubníků již od křižovatky ulic
Školní a SNP a dosypání asfaltovým recyklátem. Ale hlavně jsme provedli rekonstrukci odvodnění, které již po řadu
let nebylo funkční . Po každé zimě zde
- v místě nájezdu - vznikly značné díry
a výmoly. Věříme, že toto řešení bude
postačující. Nebylo by asi na místě,
aby se přistoupilo k finančně náročnějším úpravám, jelikož máme dosti lokalit ve městě, kde je větší frekvence dopravy a které potřebují zásah a opravu
daleko více.
Pracovníci veřejné služby se podíleli na výkopech pro přípojky veřejného osvětlení v ulici Pobřežní a Sokolovská. Město tak ušetřilo za ruční provedení výkopů nemalé finanční prostředky. Další skupina prováděla nátěry plotu u Mateřské školy U Pivovaru.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 693 687
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 443
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního - zastupuje:
Bc. Roman Říha
tel.: 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
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aktuality
výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Výzva ke kácení a okleštění
stromoví a jiných porostů
v blízkosti elektrických
rozvodných skříní.
Okleštění dřevin proveďte, prosím, v termínu od 1. října do 15. listopadu.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000
Sb., energetický zákon, a zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Okleštění (ořez) dřevin prosím
provádějte tak, aby:
- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných
stromů byla alespoň 1 m u holých
vodičů ; 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení; u lesních a ostatních
stromů 0,5 m u holého, izolovaného
i kabelového vedení s uvažováním
ročního přírůstku
- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7

m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost
větví od vodičů u ovocných stromů
byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m
u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení
a u izolovaného a kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku
-v ochranném pásmu vedení 110
kV, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky

3 m.
Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2.
Odstraňování stromoví, při kterém
by mohla být ohrožena bezpečnost
a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ
Distribuční služby s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín,
provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Zájemce si přihlášku do výběru
na přidělení bytu vyzvedne na majetkovém odboru městského úřadu ve II. poschodí, č. dveří 24. Tuto
vyplní a odevzdá spolu s potvrzením o zaplacení kauce na podatelnu městského úřadu v zalepené neprůhledné obálce s označením „Žádost o pronájem bytu – Nám. Míru
č. p. 33, byt č. 2 – NEOTVÍRAT“.
Nabídka bytů v domě s pečova-

telskou službou do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 44 m2, v ul. Jiráskova č. p. 732
(k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu
a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu). Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21
Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka nebytových prostor
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
- nebytový prostor v budově bez č.
p. stojící na pozemku p.č. 52 v k. ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52
(zastavěná plocha) o výměře 56 m2
v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu
využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor.
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici
na úřední desce a webových stránkách města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková,
referent majetkového odboru

pronájmy
Nabídka bytů v majetku města
do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+2, výměra
56,50 m2, na náměstí Míru č. p. 33,
Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena na minimálně
65 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
kauce ve výši 11 000 Kč musí být
zaplacena současně s podáním přihlášky na přidělení bytu do nájmu.

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.

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří - zjištění a označení autovraku
řešila od 20. 09. 2010 do 14.10. 2010 - odchycení toulavého psa a jeho přecelkem 26 případů protiprávního jeddání do útulku
nání.
- odboru dopravně správních agend
- 13 přestupků proti bezpečnosti
v Sokolově byl oznámen přestupek
a plynulosti provozu na pozemních
proti bezpečnosti a plynulosti prokomunikacích
vozu na pozemních komunikacích,
- 5 přestupků na úseku ochrany před
za který je odečet bodů v bodovém
alkoholismem a jinými toxikománihodnocení řidičů.
emi
- 8 přestupků proti veřejnému pořádZa Městskou policii
ku
Jaromír Stanko
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Po roce opět na Zbraslavi...
Ve dnech 24. – 25. září 2010 se
Městská dechová hudba a mažoretky z Kynšperka nad Ohří zúčastnily
jubilejního XV. ročníku mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav 2010.
Stejně jako loni účast hudby i mažoretek finančně podpořilo Město
Kynšperk nad Ohří.
Pro obě skupiny to byly velmi náročné dva dny, které ještě znepříjemnilo ve druhém dni deštivé počasí. Ani to však nemělo vliv na výborný výkon dechové hudby, která mezi
devíti orchestry získala v soutěžním
vystoupení ocenění, která se podaří
získat málokteré hudbě.
Jako celek se hudba umístila ve stříbrném pásmu. Skupina pozounů, která bravurně zvládla skladbu Jaroslava Kofroně „Dovádivé pozouny“, obdržela cenu
za nejlepší sólový výkon.
Kromě těchto ocenění jsem byl,
stejně jako loni, vyhlášen nejlepším

dirigentem XV. jubilejního festivalu a současně jsem byl oceněn vítězným pohárem za nejlepší dramaturgii vystoupení v rámci soutěžního
programu.
Nesmím také opomenout mažoretky, které pod vedením Mgr. Jaroslavy Danešové sklidily velký obdiv a aplaus při všech našich společných vystoupeních a také při samotné mažoretkové show.
Závěrem bych chtěl srdečně pozvat občany města Kynšperk nad
Ohří na adventní koncert, který se
uskuteční dne 12. prosince 2010
v kinosálu Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří
od 18. 00 hodin. Zde bude moci široká veřejnost sama posoudit kvalitu naší koncertní činnosti. Těšíme se
na vaši účast.
Jindřich Zmrzlý,
dirigent Městské dechové hudby
Kynšperk nad Ohří

Základní škola Kynšperk nad OhĜí, okres Sokolov, pĜíspČvková organizace
StĜedisko volného þasu - DDM „Hraj si, sportuj, vzdČlávej se”

Plán akcí na školní rok 2010 - 2011
Listopad

sobota
nedČle

6. 11.
7. 11.

Drakiáda
Vycházka do pĜírody – opékání brambor

sobota
nedČle

13. 11.
14. 11.

Výlet do plaveckého bazénu v SokolovČ
Spoleþenské hry v SVý – DDM

pátek
sobota
nedČle

19. 11.
20. 11.
21. 11.

Maškarní v SVý – DDM – vstup pouze v maskách
VIII. roþník Krajské halové soutČže v rybolovné
Výlet do plaveckého bazénu v SokolovČ

sobota
nedČle

27. 11.
28. 11.

Míþové hry
Pochoćák

Městská dechová hudba a mažoretky z Kynšperka nad Ohří

Prosíme zájemce o tyto akce, aby se pĜedem pĜihlásili v SVý – DDM
Prosinec:
Vánoþní zpívání u stromu – 28.11.
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

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

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

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

Duben:
Apríl
Den ZemČ
Cyklovíkend
Týden bezpeþnosti (zdravovČda, vČdomostní test,
dopravní soutČž, beseda PýR)
Výlet na in – line bruslích
Vzpomínkové promítání – tábor, lyžaĜský výcvik
Pletení pomlázek
Výlet na Šumavu (Horská Kvilda, Sluneþná, jezero
Laka)
Beseda o tradicích Velikonoc
Velikonoþní výstava prací zájmových kroužkĤ
(výtvarného, keramického a kroužku šikovné ruce)

KvČten:
Výlet in – line bruslích na ovál v HabartovČ
Exkurze do traktorky Agrowest Kynšperk
Výlet do plaveckého 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
ýervenec:
Letní dČtský tábor – II. roþník netradiþní olympiády

www.kynsperk.cz

Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří v čele s dirigentem Jindřichem Zmrzlým
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události

Výprava za babím létem...
V sobotu 25. září 2010 jsme uspořádali výpravu na SOOS a Motýlí dům
v Žírovicích. Byl to poslední víkend,
kdy byl Motýlí dům otevřen pro veřejnost. Sraz byl na vlakovém nádraží v 09:00 hodin. Na nádraží jsme potkali skautky, které zamířily tento víkend do Mariánských Lázní do lanového centra. Jak se jim tam vedlo, můžete vidět na našem webu www.lipakynsperk.wz.cz v naší fotogalerii. Udělali jsme si tedy společnou fotku před
nádražím a v 9:25 nastoupili do vlaku
směr Cheb. Ve vlaku se k nám přihlásil
jeden z loketských roverů Nanuk, který pomohl v Chebu s vystupováním našich vlčat a světlušek z vlaku. Z Chebu
jsme dále pokračovali vlakem do Nového Drahova, kde nás uvítal drob-

ný, ale přesto nepříjemný déšť. Chvilku jsme vyčkávali pod střechou zastávky vlaku, ale když déšť nepřestával, tak
jsme, zkrášleni pláštěnkami, vyrazili
poznávat taje a krásy SOOSu. V tomto ročním období je SOOS obzvláště tajuplný a kouzelný. Po prohlídce
SOOSu nám pořádně vytrávilo, tak si
každý z nás vybalil své zásoby a v lese
jsme se naobědvali. Na místě jsme zahráli několik her a dále se vydali indiánským pochodem do Žírovic obdivovat exotické motýly. Zde byli motýli až moc živí a když jsme si užili jejich
krásy, koupili jsme si nějaké ty suvenýry a vydali se do Františkových Lázní.
Cestou přišlo vhod pár povzbuzujících
her. Na vlakovém nádraží ve Františkových Lázních, po 10 km cestě, mr-

ňouskové uvítali umorousněné lavičky, na kterých nalezli chvilku odpočinku do příjezdu vlaku. Vlakem jsme

pak vyrazili směrem na Kynšperk, ale
toto již nebudu dále rozvádět. Tu cestu všichni dobře známe...

Základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří č. 201
Horou, který nám moc fandil :o)) Ráno
byla strašná zima, ale pak nás zahřálo
sluníčko :o)
I když nikdo z našich nevyhrál, závody
i nálada super :o))
Více na www.zko-kynsperk.webnode.
cz.
Dne 25. 9. 2010 se konal II. ročník
branného závodu ZKO Kynšperk, kde
změřili své síly s deštěm, časem a překážkami závodníci dvounozí i čtyřnozí
:o)) Soutěžilo se v kategoriích štěňat (5)
a dospělých psů (10) a také se udělovala
cena pro nejrychlejší čas závodu dospělých psů. Překážky sestavil Pavel Hora
v areálu cvičáku i v okolní přírodě a tam,
kde nestačil psí čich, pomáhaly barevné fáborky. Závod dokončili všichni aktéři, nikdo se neztratil, nezranil a v cíli
se všichni usmívali :o)) Po sečtení bodů

a časů bylo vyhlášení vítězů a předání
krásných cen.
Pro závodníky, diváky a rozhodčí bylo
po celou dobu v klubovně připraveno občerstvení a po skončení závodu následoval zasloužený odpočinek a příjemné posezení při gulášku a spoustě jiných dobrot a bylo také třeba řádně doplnit tekutiny. Jediné co nám letos nevyšlo, bylo
počasí a tak se pro velký déšť neopékaly
venku buřtíky :o((
Velké poděkování patří Pavlu Horovi,
že vše perfektně zorganizoval, a také děkujeme všem sponzorům a partnerům MěÚ Kynšperk, Zverimex Pajtaš, Firma
Danek, pan Jiří Pöpperl, Klouda Economy, Hofmann Bohemia - partner gastronomie s.r.o., Vishay - za finanční podporu a věcné dary :-D.
Více na www.zko-kynsperk.webnode.cz

Pořadí - DOSPĚLÝ PES
1.
Vítězslav HOLUBEC a Kerry
2.
Hana BAŠTOVÁ a Tereza
3.
Hana BAŠTOVÁ a Belmondo
4.
Hana MATĚJKOVÁ a Ronny
5.
Petr LIDMILA a Barry
6.
Milan JOURA a Jackaroo
7.
František ANDRESÍK Argo
8.
Vít JANŮ a Bia
9.
Veronika JANDOVÁ a Rita
10. Zdenek MURIN a Deny
V Dne 18. 9. 2010 se Hana Baštová se
svým boxerem Belmondem zúčastnila
v Dobřanech klubové výstavy psů a přivezli si krásné ocenění – tř. otevřená V1,
CACK, ČKV. Blahopřejeme !
Dne 18. 9. 2010 se konaly závody

O pohár města Aše dle NZŘ v poslušnosti a obraně, kterého se zúčastnilo 5
členů našeho klubu (Veronika Jandová
a Rita, Hana Matějková a Ronny, Milan
Joura a Jackaroo, Petr Lidmila a Barry
a František Andresík a Argo) i s Pavlem

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

(16:54)
(19:15)
(19:20)
(17:15)
(18:40)
(13:23)
(19:08)
(17:55)
(18:32)
(16:51)

Pořadí - ŠTĚNĚ
1.
Jiří PÖPPERL a Bela
2.
Zuzana DOLEJŠÍ a Ferda
3.
Veronika PAULUSOVÁ a Willy
4.
Karolína HOLUBCOVÁ a Charlie
5.
Pavel HORA a Bona
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PĒíjemné chvíle s knihou pĒejí knihovnice.

Nachtmanová P. - Tanec letních paprskÒ, Badiel I. Utajená magie, Holasová Z. - Poník Bandita, Lawson
C. - Rodina medvídkÒ slaví Vánoce, Nosek V. - Truhla
pokladÒ, Gehm F. - Zamilovaná Lilly, Brezina T. - Hlas
ze záhrobí, Lamková H. - Káza a Škubánek zase spolu,
Disney W. - Jak se Púovi zdálo o slonisku

Dotace z projektu ¢eská knihovna z povÅÐení
Ministerstva kultury:
Nezval V. - MoÑe láska má, Lustig A. - Láska a tÆlo,
DvoÑák J. - Strom, Reidinger J. B. - Cirkus Chauve,
Míková M. - JO537
PRO D¦TI:

Detektivky a thrillery:
Dán D. - Bestie, Francome J. - Smrtící ěniš, Larsson
S. - Dívka, která si hrála s ohnÆm, Dívka, která kopla
do vosího hnízda, Maratová M. - Odkaz, Clancy T. RozdÆl a panuj
Romány pro ženy:
Fabicka J. - Vášnivé tango, Blažková M.- SpoleÂnice pro
sebevraždu, Kuzák J. - První cena za samotu, Collins
J. - Naivní mrcha, Bradford B. T. - Rodinný nepÑítel,
Enoch S. - Londýnský prostopášník, James E. - Zoufalé
vévodkynÆ, Pittnerová V. - Prokleté peníze, BabiÂka
vypravuje, O matkách a dÆtech

NÆmec R. - Šabat šalom, Viewegh M. - Biomanželka,
Kubátová T. - PÑevozníci, Adrian L. - Polibek pÒlnoci,
Coyle H. - DÆti Boží, Boura S. - NaháÂi, Novotný J. Sidra Noach
Historie:
Falconer C. - Anastázie, DvoÑák O. - Démonické pasti,
Kinkel T. - Sloupy vÆÂnosti, Šimková D. - Byly jsme tam
taky, Paul Ch. - Aztécký kodex

PRO DOSP¦LÉ:

NOVINKY NA POLICÍCH

PondÆlí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
StÑeda: 12.30 - 17.00
¢tvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

PÑjÁovní doba pro dÅti i dospÅlé:

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

¢ESKÁ MŠE VÁNO¢NÍ
JAKUB JAN RYBA

nedÆle 19.12. od 17.00 hod. v kostele

- vstupné 30,- KÂ

D¦TSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH
OCHOTNÍK²

- divadelní pÑedstavení
- autor VÆra Medvecká

KOUZELNÉ KVÍTÍ

sobota 11.12. od 17.00 hod. v kinÆ

- vstupné dobrovolné

VÁNO¢NÍ ADVENTNÍ KONCERT
M¦STSKÉ DECHOVÉ HUDBY

nedÆle 12.12. od 18.00 hod. v kinÆ

- výstava prací dÆtí ze ZUŠ v Kynšperku
- vernisáž 1.12. od 17.00 hod.

SV¦T O¢IMA D¦TÍ

stÑeda 1.- 31.12. ve výstavní síni Panský dÒm

P±IPRAVUJEME NA PROSINEC

- hudebnÆ zábavný poÑad
ÚÂinkují: Moderátor, imitátor a baviÂ Petr
Martinák a pražští umÆlci Katka Kanerdžievová,
Lucka Nováková, Michal Klamo, ŠtÆpán Eliáš,
Kristína Brachtlová…

LEKCE SMÍCHU A ZP¦VU
ANEB HUMOR A MUZIKÁL

stÑeda 24.11. od 19.00 hod. v kinÆ

- výstava plastik a koláží
- vernisáž 31.10. od 16.00 hod.

„¢LOV¦K – BYTOST SV¦TLÁ”
IGOR K±ÍŽ

nedÆle 31.10. – 26.11. ve výstavní síni Panský dÒm

AKCE A POŘADY
V MKS LISTOPAD 2010
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Â. 306
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â.
1365 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 490 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/rok
s každoroÂním navýšením o inĜaci
na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
Â. 307
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
ukonÂení nájemní smlouvy na Âást
pozemku p. Â. 1366/1 (zahrada)
o výmÆÑe 179 m2 ze dne 17. 7. 2009
uzavÑenou s XXX dohodou ke dni
31. 08. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení dohody o ukonÂení nájmu.
Â. 308
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o využití systému obce pro odstraËování komunálního odpadu s níže uvedenou
právnickou osobou: ... , I¢: 010126 RABBIT Trhový ŠtÆpánov a.s.,
se sídlem Západní, 362 33 HroznÆtín, 186 22 437 s úÂinností od 01.
07. 2010 na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu
do 06. 9. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.

25. srpna 2010

2010
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Â. 310
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
pÑedbÆžný návrh rozpoÂtu na rok
2011 a
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru provést
v tomto návrhu úpravy, které budou smÆÑovat k tomu, aby výdajová stránka rozpoÂtu nepÑevyšovala stránku pÑíjmovou, a to úpravou
požadavkÒ jednotlivých pÑíspÆvkových organizací a organizaÂních
složek mÆsta.
Â. 312
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
výsledky hospodaÑení k 30. 6. 2010

15. září 2010

Â. 309
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pro školní rok 2010/2011 povolení výjimky z poÂtu dÆtí ve tÑídách MateÑské školy Kynšperk
nad OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace a MateÑské školy Kynšperk nad OhÑí,
U Pivovaru 367, okres Sokolov,
pÑíspÆvková organizace, na základÆ ustanovení § 23 odst. 3 zákona
Â. 561/2004 Sb., o pÑedškolním,
základním, stÑedním, vyšším odborném a jiném vzdÆlávání (školský zákon) do 4 dÆtí na každou tÑídu, tzn. do 28 dÆtí na každou tÑídu
mateÑské školy, za pÑedpokladu, že
zvýšení poÂtu dÆtí nebude na újmu
kvalitÆ vzdÆlávací Âinnosti školy a budou splnÆny podmínky bezpeÂnosti a ochrany zdraví.

Příloha

tÆmto pÑíspÆvkovým organizacím:
MateÑské škole Kynšperk nad
OhÑí, Školní 525, MateÑské škole Kynšperk nad OhÑí, U Pivovaru 367,
Základní škole Kynšperk nad OhÑí,
Komenského 540, Základní umÆlecké škole Kynšperk nad OhÑí, Sokolovská 511 a MÆstskému kulturnímu stÑedisku v Kynšperku nad
OhÑí, Nám. SNP 389.
Â. 313
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
ěnanÂní pomoc povodnÆmi postiženým obcím v celkové výši 20 000
KÂ, a to odesláním 10 tis. KÂ na úÂet
Âíslo 239066554/0300, variabilní
symbol 111 (Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK) a 10 tis. KÂ
na úÂet Âíslo 34-07010247/0100,
variabilní symbol 111 (SeveroÂeské sdružení obcí - SESO).
Â. 314
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
s úÂinností od 1. 9. 2010 uzavÑení dodatku ke smlouvÆ o závodním
stravování na rok 2010 se StÑední školou živnostenskou, se sídlem
Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov,
který tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.
Â. 315
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení Rámcové smlouvy o provádÆní exekucí s JUDr. Dalimilem
Mikou, LL. M. soudní exekutor,
Exekutorský úÑad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy 1, I¢ 71238573 a

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.
Â. 316
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
v pÒsobnosti valné hromady
1. p r o j e d n a l a
žádost jednatele Správy majetku
Kynšperk nad OhÑí, spol. s.r.o. ze
dne 6. 9. 2010,
2. u d Æ l u j e s o u h l a s
SprávÆ majetku Kynšperk nad
OhÑí, spol. s.r.o. s pÑijetím krátkodobého investiÂního úvÆru od KomerÂní banky a.s. na úÂel zpracování energetického auditu, studie
proveditelnosti a projektové dokumentace na akci „Obnova blokových kotelen v období 2011-2013“,
3. d o p o r u Â u j e
zastupitelstvu mÆsta Kynšperk
nad OhÑí vydat souhlas s ruÂením
za pÑijetí krátkodobého investiÂního úvÆru Správou majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s.r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad
OhÑí, I¢ 25233556 od KomerÂní
banky a.s. na výše uvedený úÂel a
4. u k l á d á
starostovi mÆsta pÑedložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZM.
Â. 317
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
zprávu Ñeditelky pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk
nad OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, p. o., o zmÆnÆ organizace provozu mateÑské školy.
Â. 318
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. p r o j e d n a l a
pÑipomínky Mgr. Hechtové k 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, pÑedloženým jednatelem
f. THERMO HOUSE s.r.o., Sokolov, Mgr. Šimkem a
2. u k l á d á
starostovi mÆsta pozvat na pÑíští
jednání rady mÆsta Mgr. Hechtovou a v návaznosti na jednání s ní
Mgr. Šimka.
Â. 319
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 ke smlouvÆ o dílo Â.
184/2010 ze dne 7. 7. 2010 na stavbu „Stavební úpravy ulice Jana
Amose Komenského“, uzavÑené
mezi objednatelem mÆstem Kynšperk nad OhÑí a zhotovitelem Eurovií CS, a. s. a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem dodatku.
Â. 320
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s uhrazením dlužných Âástek nájemného dle nájemní smlouvy uzavÑené XXX na Âást pozemku p. Â.
1017/1 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí
za období od 31. 3. 2009 do 31.
3. 2010 z kauce na prodej Âásti pozemku p. Â. 1017/1, uhrazené
XXX dne 4. 2. 2009 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt nájemce o usnesení rady mÆsta a sdÆlit usnesení ěnanÂnímu odboru.
Â. 321
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑidÆlení bytu v ulici ZámeÂnická
v Kynšperku nad OhÑí do nájmu
XXX na dobu neurÂitou s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši 63,78
KÂ/m2/mÆsíc a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta ža-
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dateli a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s r. o.
k uzavÑení nájemní smlouvy.
Â. 322
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy
na byt XXX v ulici J. K. Tyla v Kynšperku nad OhÑí s nájemcem bytu
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. 323
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy
na byt XXX v ulici J. K. Tyla s nájemci bytu na dobu urÂitou 1 rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta nájemcÒm bytu a vydat pokyn SprávÆ
majetku Kynšperk nad OhÑí, spol.
s r.o. k uzavÑení dodatku nájemní
smlouvy.
Â. 324
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. r e v o k u j e
své usnesení Â. 284 ze dne 25.
8.2010 a to:
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt XXX v ul. Jiráskova s nájemcem bytu XXX na dobu
urÂitou 1 rok , se mÆní takto:
prodloužení nájemní smlouvy
na byt XXX v ul. Jiráskova s nájemcem bytu XXX na dobu urÂitou 3 roky a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt žadatele o usnesení

2. s ch v a l u j e
splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu spoleÂnosti nepenÆžitým vkladem, který je podrobnÆ popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku Â.
441/2010 soudní znalkynÆ Ing.
Jaroslavy MedvÆdové, který je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podepsat listiny
spojené s vkladem do základního
kapitálu spoleÂnosti.
Â. 38
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvÆ ze dne 8. 7. 2009
uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk
nad OhÑí, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk
nad OhÑí a XXX na prodej Âásti
pozemku p. Â. 1089/1 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí schválené dne 13.
5. 2009 usnesením zastupitelstva
mÆsta Â. 26 z dÒvodu nedodržení
smluvních podmínek ze strany budoucího kupujícího.
Â. 39
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. d o p l Ë u j e
své usnesení Â. 65 ze dne 16. 12.
2009 a to v bodÆ 1., Ñádku Âtvrtém, za text na odvod dešzové vody
na pÑedmÆtu prodeje, doplËuje
tento text „vÂetnÆ zajišzování kontrol, údržby a oprav, kdy cena vÆcného bÑemene se sjednává ve výši
1000 KÂ“ a dále v bodÆ 1., Ñádku
pátém, za text vzrostlých porostÒ, doplËuje tento text „ve sjednané výši 1795 KÂ stanovené dle odborného posudku zpracovaného

v mÆsíci bÑeznu 2010 Ing. Petrem
TÒmou, PE-REZA, spol. s r. o.“ a
2. r e v o k u j e
své usnesení Â. 29 ze dne 23. 6.
2010 a to v bodÆ 1., Ñádku tÑetím,
ruší text „prodlužuje na 8 mÆsícÒ“
a nahrazuje jej tímto textem „prodlužuje na 12 mÆsícÒ“.
Â. 40
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej pozemkÒ p. Â. 814/3 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 74 m2,
p. Â. 815/2 (zastavÆná plocha)
o výmÆÑe 63 m2, p. Â. 815/3 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 59 m2
za cenu 304 KÂ/m2, p. Â. 816/1
(zahrada) o výmÆÑe 203 m2
za cenu 225 KÂ/m2 a p. Â. 816/3
(zahrada) o výmÆÑe 32 m2 za cenu
203 KÂ/m2 vše v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
vyrozumÆt žadatele o usnesení zastupitelstva mÆsta.
Â. 41
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej Âásti pozemku p. Â. 471/1
(ostatní plocha) o výmÆÑe cca 1 m2
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí XXX
za cenu 203 KÂ/m2.
Â. 42
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku p. Â. 422 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 34 m2
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí XXX
za cenu 304 KÂ/m2.
Â. 43
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
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nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku p. Â. 652/4 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 22 m2
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí XXX
za cenu 304 KÂ/m2.
Â. 44
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodej pozemku p. Â. 36 (ostatní plocha) o výmÆÑe 500 m2 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí XXX za cenu
225 KÂ/m2.
Â. 45
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
usnesení rady mÆsta Â. 262 ze dne
4. 8. 2010 k závÆrÒm kontrolního výboru po provedené kontrole
na majetkovém odboru ve dnech
13. 4. 2010 a 8. 6. 2010.
Â. 46
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
zprávy o Âinnosti kontrolního a ěnanÂního výboru zastupitelstva
mÆsta za rok 2010, které jsou pÑílohami Â. 1 a Â. 2 tohoto usnesení.
Â. 47
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pÑevod Âásti investiÂního pÑíspÆvku TJ Slavoj o. s., schváleného
v rozpoÂtu pro rok 2010 ve výši
600 000 KÂ, a to Âástky 101 800
KÂ na neinvestiÂní pÑíspÆvek TJ
Slavoj a
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru zapracovat zmÆnu do rozpoÂtu spolu
s RO Â. 4/2010.

„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.“

ní porost) o výmÆÑe 348 m2 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí ze dne 6. 6.
2000, uzavÑené s XXX dohodou
ke dni 14. 10. 2010,
b) pronájem Âásti pozemku p. Â.
1218/1 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 348 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/
rok s každoroÂním navýšením o inĜaci na dobu neurÂitou od 15. 10.
2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení nájemní smlouvy a dohody o ukonÂení nájmu.
Â. 359
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení smlouvy o využití systému obce pro odstraËování komunálního odpadu s fyzickou osobou,
oprávnÆnou k podnikání, XXX,
s úÂinností od 6. 7. 2010 na dobu
neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu
do 31. 10. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.
Â. 360
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením platnosti smlouvy Â.
2010-116 o využití systému obce
pro odstraËování komunálního odpadu, uzavÑené s fyzickou osobou
oprávnÆnou k podnikání, XXX,
ke dni 30. 9. 2010.
Â. 361
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. r e v o k u j e
svoje usnesení Â. 346 ze dne 29. 10.
2010 tak, že cenu 5000 KÂ mÆní
na 2000 KÂ.

Â. 35
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) zmÆnu rozpoÂtu na rok 2010,
rozpoÂtové opatÑení Â. 4. RozpoÂtové pÑíjmy se navyšují o 2 075
560 KÂ a rozpoÂtové výdaje se navyšují o 2 392 240 KÂ. RozpoÂtové
pÑíjmy po úpravÆ Âiní 57 084 620
KÂ a rozpoÂtové výdaje po úpravÆ
Âiní 64 326 650 KÂ, dle pÑílohy Â. 1
tohoto usnesení,
b) ěnancování – zvyšuje se zapo-

22. října 2010

jení pÑebytku z minulých let (zmÆna stavu na bankovních úÂtech)
o 316 680 KÂ. ZmÆna stavu
na bankovních úÂtech po úpravÆ
Âiní 7 664 430 KÂ,
c) zmÆnu závazných ukazatelÒ dle
pÑílohy Â. 2 tohoto usnesení.
Â. 36
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prominutí platby nájemného
za rok 2010 XXX za pronájem nebytového prostoru v ulici Gorkého Â. p. 562 nájemci XXX z dÒvodu provedení stavebních úprav
na vlastní náklady a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení zastupitelstva
mÆsta žadateli a SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí spol. s r. o.
do 7 dnÒ od jeho písemného vyhotovení.
Â. 37
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk
nad OhÑí
1. p Ñ e b í r á
závazek k nepenÆžitému vkladu
v hodnotÆ 58 452 000 KÂ do základního kapitálu spoleÂnosti Sokolovská vodárenská s. r. o., Sokolov, Nádražní 544, I¢ 26348675
(dále spoleÂnost),

Usnesení zastupitelstva města

ní 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.“

„Z dÑvodu zajištÅní ochrany osobních údajÑ podle zákona Á. 101/2000 Sb., o ochranÅ osobních údajÑ, ve znÅ-

Â. 355
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem nebytového prostoru
v ul. M. Gorkého Â. p. 19, Kynšperk
nad OhÑí XXX za podmínek:
- pronájem na dobu urÂitou 5 let
s úÂinností od 1. 11. 2010
- výše nájemného 616 KÂ/m2/rok +
nárÒst o každoroÂní inĜaci
- služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatnÆ 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. 356
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
a) ukonÂení smlouvy o nájmu Âásti
pozemku p. Â. 1218/1 (trvalý trav-
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Â. 325
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu nebytových
prostor v ul. M. Gorkého Â. p. 19,
Kynšperk nad OhÑí na základÆ nájemní smlouvy uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí a XXX dohodou, ke dni 31. 10. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a zveÑejnit pronájem nebytového
prostoru na úÑední desce po dobu
15-ti dnÒ s možností prodloužení zveÑejnÆní do nejbližšího jednání rady mÆsta po podání první žádosti.
Â. 326
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
A) se stavbou na pozemku ve vlastnictví mÆsta: se stavbou ocelového pÑístÑešku sloužícího pro garážování osobního automobilu pro
XXX na Âásti pozemku parc. Â. 632
v k. ú. Kynšperk nad OhÑí v majetku mÆsta Kynšperk nad OhÑí,
B) se stavbou na pozemku ve vlastnictví žadatelÒ: se stavbou pergoly – pÑístÑešku pro auto na pozemku parc. Â. 1137/1 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí v majetku XXX a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasÒ.
Â. 327
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s poÑádáním lampiónového prÒvodu u pÑíležitosti oslav státního
svátku dne 28. 10. 2010 po komunikacích ve vlastnictví mÆsta Kynšperk nad OhÑí a vstupem do parku
u kostela Nanebevzetí Panny Marie

rady mÆsta a SprávÆ majetku spol.
s r.o. Kynšperk nad OhÑí vydat pokyn k uzavÑení dodatku k nájemní
smlouvÆ.

v Kynšperku nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasu.
Â. 328
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
smlouvu o zÑízení vÆcného bÑemene na pozemky p. Â. 515/2, 492/1,
525/1, 490, 491 a 515/1 vše v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí mezi MÆstem
Kynšperk nad OhÑí, I¢ 00259454,
se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad OhÑí a RWE
GasNet, s. r. o., I¢ 27295567, se
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, která je pÑílohou Â. 1 tohoto
usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
Â. 329
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr uzavÑít dodatek Â. 1 k nájemní smlouvÆ na Âást pozemku p. Â.
63 v k. ú. Dolní Pochlovice, uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk nad
OhÑí a XXX 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. 330
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku
p. Â. 1218/1 (trvalý travní porost)
o výmÆÑe 348 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. 331
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí

1. s ch v a l u j e
a) ukonÂení nájemní smlouvy
na Âást pozemku p. Â. 525/1 o výmÆÑe 100 m2 ze dne 15. 5. 2000
uzavÑenou s XXX dohodou ke dni
30. 9. 2010,
b) pronájem Âásti pozemku p. Â.
525/1 (ostatní plocha) o výmÆÑe 165 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/rok
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.
Â. 332
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
ohodnocení místního vodohospodáÑského majetku mÆsta Kynšperk nad OhÑí, který je podrobnÆ popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku Â. 441/2010 soudní
znalkynÆ Ing. Jaroslavy MedvÆdové, doporuÂuje zastupitelstvu mÆsta vložit tento majetek do obchodní
spoleÂnosti Sokolovská vodárenská s.r.o, Sokolov, Nádražní 544,
I¢ 26348675 a
2. d o p o r u Â u j e zastupitelstvu
mÆsta Kynšperk nad OhÑí schválit
navržené usnesení - Zastupitelstvo
mÆsta Kynšperk nad OhÑí:
1. pÑebírá závazek k nepenÆžitému
vkladu v hodnotÆ 58 452 000 KÂ
do základního kapitálu spoleÂnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o., Sokolov, Nádražní 544, I¢ 26348675
(dále spoleÂnost),
2. schvaluje splacení závazku
ke vkladu do základního kapitálu
spoleÂnosti nepenÆžitým vkladem,
který je podrobnÆ popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku Â.
441/2010 soudní znalkynÆ Ing. Jaroslavy MedvÆdové a
3. povÆÑuje starostu mÆsta po-
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depsat listiny spojené s vkladem
do základního kapitálu spoleÂnosti.
Â. 333
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
pÑidÆlení bytu XXX v ulici J. K. Tyla
v Kynšperku nad OhÑí do nájmu
XXX na dobu neurÂitou s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši 70,41
KÂ/m2/mÆsíc XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelÒm a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s r.o.
k uzavÑení nájemní smlouvy.

29. září 2010
Â. 334
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
rozpoÂtové opatÑení Â. 5/2010/
Rada mÆsta, vzájemnÆ kompenzovatelné položkové a paragrafové
zmÆny rozpoÂtu roku 2010, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení.
Â. 335
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
s úÂinností od 1. 11. 2010 uzavÑení
pojistné smlouvy Â. 48361129-15
o pojištÆní odpovÆdnosti za škodu
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. 336
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
uzavÑení dohody o provedení práce na období od 13. 9. 2010 do 31.
12. 2010 s XXX, kdy sjednaným
pracovním úkolem je pÑekladatelská a tlumoÂnická Âinnost. Dohoda
tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem této dohody.

Â. 337
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
vyÑazení drobného dlouhodobého majetku ve výši 193.982,88 KÂ
z majetku Základní školy Kynšperk
nad OhÑí, Jana A. Komenského
540, Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
Ñediteli Základní školy Kynšperk
nad OhÑí, Jana A. Komenského
540, Kynšperk nad OhÑí vyÑadit navržený majetek z majetku pÑíspÆvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené
fyzické likvidaci pÑedat na ěnanÂní odbor MÆÚ Kynšperk nad OhÑí.
Â. 338
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
nabídkové ceny uchazeÂÒ o veÑejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba vodovodu a dešzové kanalizace v ulici TruhláÑská, Kynšperk
nad OhÑí“,
2. s ch v a l u j e
a) zadat zakázku ěrmÆ Správa majetku Kynšperk nad OhÑí, spol. s. r.
o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk
nad OhÑí, I¢ 25233556,
b) provedení stavby,
c) návrh smlouvy o dílo a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy o dílo
v pÑípadÆ, že bude dostatek ěnanÂních prostÑedkÒ v rozpoÂtu mÆsta.
Â. 339
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek ke smlouvÆ o nájmu
spoleÂné Âásti objektu Â. p. 383
na Nám. SNP, 357 51 Kynšperk
nad OhÑí od „SpoleÂenství Nám.
SNP 383, Kynšperk nad OhÑí“ zastoupeného p. Slámovou pro MÆsto Kynšperk nad OhÑí, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk
nad OhÑí a
2. p o v Æ Ñ u j e
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starostu uzavÑením dodatku nájemní smlouvy, který je pÑílohou Â.
1 tohoto usnesení.
Â. 340
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
se stavbou na pozemku ve vlastnictví mÆsta:
se stavbou sjezdu pro osobní a fekální vÒz od novÆ budovaného rodinného domu XXX pÑes pozemek ve vlastnictví mÆsta Kynšperk
nad OhÑí, p. p. Â. 1578/3 (chodník) na silnici p. p. Â. 1578/1 (ulice
Pochlovická) a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasu.
Â. 341
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
prodloužení termínu užívání doÂasné stavby zahradní chatky pro
zahradu Â. 8 v zahrádkáÑské osadÆ
Â. 3 užívanou XXX na Âásti pozemku p. Â. 1299/1 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí pronajatém ¢eskému
zahrádkáÑskému svazu Kynšperk
nad OhÑí, zastoupený Ing. Josefem
Baronem, do 31. 12. 2012.
Â. 342
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â.
1198/1 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 500 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/rok
s každoroÂním navýšením o inĜaci
na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
Â. 343
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â.
1347 (trvalý travní porost) o výmÆÑe 394 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/rok

s každoroÂním navýšením o inĜaci
na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
Â. 344
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â. 912
(zahrada) o výmÆÑe 329 m2 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí XXX za cenu
2,37 KÂ/m2/rok na dobu urÂitou,
a to se zpÆtnou úÂinností od 01. 6.
2010 do 30. 9. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
Â. 345
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â. 632
(zastavÆná plocha) o výmÆÑe 60
m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí XXX
za cenu 2,37 KÂ/m2/rok s každoroÂním navýšením o inĜaci
na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.
Â. 346
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u je
pronájem Âásti pozemku p. Â. 13/4
(trvalý travní porost) o výmÆÑe
16808 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad OhÑí XXX za cenu
5000 KÂ/rok s každoroÂním navýšením o inĜaci na dobu urÂitou 10
let s úÂinností od 01. 10. 2010,
2. n e s ch v a l u je
prodej Âásti pozemku p. Â. 13/4 (trvalý travní porost) o výmÆÑe cca
16808 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad OhÑí XXX a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt žadatele o usnesení

rady mÆsta a zajistit vyhotovení nájemní smlouvy.

13. října 2010

Â. 347
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
výsledky hospodaÑení Správy majetku Kynšperk nad OhÑí, spol.
s r.o. v rámci mandátní smlouvy
k 30. 6. 2010, které jsou pÑílohou Â.
1 tohoto usnesení.
Â. 348
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 30. 06. 2010,
který tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení.
Â. 349
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
na základÆ Rozvrhového usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
28. 07. 2010, které tvoÑí pÑílohu
Â. 1 tohoto usnesení, v konkursní vÆci úpadce Egerlander-Gardinen, spoleÂnost s ruÂením omezeným, I¢ 45355240, J. K. Tyla 444,
357 51 Kynšperk nad OhÑí SprávÆ
majetku Kynšperk nad OhÑí, spol.
s r. o., odpis pohledávky za pronájem nebytových prostor XXX
a MÆstu Kynšperk nad OhÑí odpis pohledávky z podrozvahového
úÂtu na základÆ výše jmenovaného
usnesení XXX.
Â. 350
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
rozpoÂtové opatÑení Â. 6/2010/
Rada mÆsta, vzájemnÆ kompenzovatelné položkové a paragrafové
zmÆny rozpoÂtu roku 2010, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení.
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Â. 351
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
ukonÂení pracovního pomÆru vedoucí správního a sociálního odboru paní Bc. Olchawski dohodou
k 31. Ñíjnu 2010.
Â. 352
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu na Nám.
Míru, Kynšperk nad OhÑí na základÆ nájemní smlouvy uzavÑené mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí a XXX
dohodou, ke dni 31. 10. 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. 353
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
dodatek Â. 1 k nájemní smlouvÆ na Âást pozemku p. Â. 63 v k.
ú. Dolní Pochlovice, uzavÑené
mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí
a XXX, který je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt žadatele o usnesení
rady mÆsta a zajistit vyhotovení dodatku k nájemní smlouvÆ.
Â. 354
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s ch v a l u j e
zámÆr pronájmu pozemku p. Â.
94/4 (orná pÒda) o výmÆÑe 9100
m2 v k. ú. Dolní Pochlovice a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru
zveÑejnit zámÆr pronájmu pozemku na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ
na úÑední desce mÆsta s uvedením
„na dobu neurÂitou“.

sport, události, pozvánka
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Stolním tenistům nezačala sezona nejšťastněji
Od vzniku samostatného státu byla
minulá sezóna oddílu nejúspěšnějším obdobím. Letos proti sobě poprvé
v divizní soutěži nastoupila dvě družstva naší sportovní organizace. V předehrávaném utkání A celek snadno
přehrál nováčka Slavoj Kynšperk B
10 : 2. V odvetě se soupeři rozešli dělbou bodů 9 : 9. Bohužel pro Volfa zřejmě sezóna skončila na samém začátku. Po zranění skončil na operačním
sále... Připomínám, že pro letošní sezonu byl jedničkou oddílu. Rázem se
tak mění cíle pro oba celky. Zřejmě obě
družstva mohou bojovat o udržení.
V úvodním dvoukole kr. přeboru II.
tř. prohrálo domácí C družstvo v nej-

silnější sestavě s nováčkem z Fr. Lázní v hladce 2 : 10! V odpoledním utkání naopak snadno deklasovali silný celek Jiskry Aš 10 : 1.
Bodovací turnaj mladších žáků
v naší sportovní hale
Krajský svaz svěřil naší TJ pořádání bodovacího turnaje malých stolních
tenistů karlovarského kraje.
Turnaje se zúčastnilo 31 hráčů,
z toho osm borečků dodal náš oddíl.
Až na výjimky to byla pro malé adepty premiéra. Poprvé si naostro vyzkoušeli tu pravou atmosféru. Přesto, že se
nedal čekat žádný zázrak, naši kluci se
neztratili. Cenné je druhé místo Míši
Jandy ve čtyřhře. A také postup Jan-

dy a Vaška Pocka do hlavní soutěže je
úspěchem. Radost nám udělali také
dva účastníci finále soutěže útěchy
Honza Prouza a Olda Horák. Vítězství
si odnesl prvně jmenovaný. Také ostatní naši hráči předváděli dobré bojovné
výkony.
Vedle neocenitelných zkušeností si
účastníci odnesli krásné ceny, na kterých se darem podíleli rodiče Pavlíka
Marka.
Všichni účastníci si odnesli upomínkové ceny a už tradiční perníkové pálky, ale nejcennější budou jistě získané body do žebříčku. Určitě všichni účastníci odjížděli s dobrými pocity a už se těší na další svůj „bodovák“.

Výsledky velké Kopané

O dokonalou organizaci se tentokrát
staral překvapivě velký počet členů oddíl, velký zájem projevili také rodiče,
což je jistě zárukou další úspěšné práce. S přehledem soutěže řídil zkušený
rozhodčí Haluška. Neocenitelnou práci, jako vždy, odvedla paní Chalupová, důležitou práci s dětmi zastává pan
Beroun. Skutečnou autoritou byl ředitel turnaje Dr. Janda. Dokonalý „servis“ zajistili J. Liška a Tereza Oboňová.
Všichni tito lidé zasluhují uznání a dík.
Zdá se, že o budoucnost tohoto sportu je postaráno. Máme řadu šikovných
dětí, které berou přípravu vážně, ale
hlavně o činnost svých „ratolestí“ a jejich výkonnost projevují rodiče.

StĜední škola živnostenská SOKOLOV odlouþené pracovištČ Kynšperk n.OhĜí
MČstské kulturní stĜedisko Kynšperk n.OhĜí

Muži:

Dorost:

Žáci:

Přípravka:

Kynšperk - Pernink 1:2 (Prančl)
Březová - Kynšperk 2:3 (Vágner M.,Lhota J.,Bobčík)
Kynšperk-Kraslice 3:5 (Prančl-Gábera,Šeﬂ)
Božíčany - Kynšperk 4:0
Kynšperk - D.Žandov 2:3 (Plecitý,Rakovan)
Kynšperk - Loket 2:0 (Carda,Packert)
Březová - Kynšperk 0:4 (2Packert,Vágner V.,Kautský)
Kynšperk - Žlutice 6:0 (3 Packert,Vágner V.,Štryncl,Vlastní)
D.Rychnov - Kynšperk 1:3 (3 Carda)
Kynšperk - Bečov 4:1 (3 Marťan,Packetr)
Kynšperk - Habartov 1:1 (Sutyák)
Bukovany - Kynšperk 6:0
Kynšperk - Kraslice 1:1 (Sýkora)
D.Rychnov - Kynšperk 0:2 (Prančl,Lukáč)
Vintířov - Kynšperk 2:4 (2 Prančl ,Scendi, Reidlová)
Kraslice - Kynšperk 8:0
Svatava - Kynšperk 3:5 (3 Prančl, 2 Rustler)
Vintířov - Kynšperk 8:1 (Nosil)
Svatava - Kynšperk 4:4 (3 Scendi,Reidlová)
Lomnice - Kynšperk 12:1 (Scendi)

Více na: www.slavoj-kynsperk.wz.cz

Jan Sassmann, oddíl kopané

nabízí

taneĀní kroužek
pro zájemce od 9 let
od – 4. 11. 2010
do – konce školního roku
- pĜi pravidelných trénincích budete mít možnost poznat základy spoleþenských
(standardních a latinskoamerických) tancĤ pod vedením špiþkového taneþního páru

- pĜihlásit se mĤže každý zájemce od 9 – let ve SŠŽ Kynšperk (sekretariát) nebo v MKS
Kynšperk
- pravidelné tréninky budou vždy ve þtvrtek v MKS nebo tČlocviþnČ SŠZ Kynšperk

Cena: jednotlivec 1 000,- Kþ
pár, který se pĜihlásí spoleþnČ 1 500,- Kþ

Senioři nezahálí
1.10.2010 oslavili členové SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) Mezinárodní den seniorů pohybem, a to zdravotní vycházkou na Čertův Mlýn. Po krátkém posezení v tamní restauraci se vydalo všech 30 účastníků na zpáteční cestu s tím, že se těší
na další podobné akce.
Druhou zajímavou akcí v říjnu, 12. 10. 2010, byla beseda na téma: „ Bezpečný život seniorů“, kterou vedli členové PČR. Mluvčí okresního oddělení PČR v Sokolově, sl. Dohnalová a preventista z oddělení PČR v Kynšperku n. O., p. Štochl. Díky jejich přístupu
a znalosti tématiky byla beseda pro všech 60 přítomných velmi zajímavou a přínosnou.
Témata besedy: Jak chránit svůj majetek před podvodníky a zloději, jak chránit své zdraví a někdy i život, kam se obrátit o pomoc při šikaně v rodině.
Svou přítomností podtrhl význam této akce i p. René Bolvari, starosta města, kterému
děkujeme za jeho podporu naší činnosti.
výbor SPCCH

www.kynsperk.cz
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od našich přispěvovatelů
„Hoří, má panenko“
Už je to dávno, kdy kina nabízela tuto veselohru, jistě si mnozí ještě vzpomenou. Moc jsem se tenkrát pobavil, a i když šlo pochopitelně o nadsázku, poznal jsem mezi filmovými hrdiny řadu svých spoluobčanů. Přiznávám se, že tenkrát tento
film poněkud poznamenal můj pohled na spolek dobrovolných hasičů.
Dodnes si živě vybavuji postavy
velitelů i řadových hasičů té doby,
o kterých se ve svém článku v jednom z čísel kynšperského měsíčníků zmiňuje Zdeněk Matoušek. Že
by například tito „strejdové, taťkové“, jak se nám, dětem, tenkrát tito
lidé jevili, uběhli sto metrů a ještě
s nějakým nářadím se zdálo naprosto vyloučené. Přesto jsem se později mnohokrát přesvědčil o jak obětavé a statečné chlapy šlo. Vzpomínám
na jejich techniku, se kterou, jak se
při cvičeních ukázalo, museli tolik
zápasit.

Nezapomenutelný zážitek jsem si
odnesl při požáru bývalé textilní továrny „Wildovky“. Z mnohapodlažní budovy, později traktorové stanice , zbylo tenkrát torzo. Žár byl tak
veliký, že se nedalo přejít pěší láv-

jen maličké potěšení, mohou si chytit kapříka, stočit trochu lahodného
medu, střelit kňoura… Co si mohou
přinést domů hasiči? Navíc, pokud
vím, hasiči nechybí v roli pořadatelů při žádné z významných akcí v na-

Hasiči to dokázali! Od té doby
chovám k hasičům jistý respekt.
ku přes řeku! Zdálo se mi neuvěřitelné, že někdo se může pohybovat
na druhém břehu. Hasiči to dokázali! Od té doby chovám k hasičům jistý respekt.
Je celá řada dobrovolných organizací, sdružení. Myslivci, včelaři, rybáři, sportovci a další spolky. Není
pochyb o tom, že všichni tito lidé,
jsou pro veřejnost přínosem. Mnohým z těchto zanícených lidí přináší
vedle potěšení ze své činnosti - třeba

šem městě.
Shodou okolností se mi po mnoha létech dostalo možnosti blíže nahlédnout do problematiky této organizace. Dnes vím, jak složité zákroky tito lidé musí řešit, do jakých nebezpečných situací se dnes záchranáři dostávají při požárech, povodních, dopravních nehodách, které
jsou na denním pořadu. Dokážou
si poradit při chemické havárii, umí
vyprostit lidi z různých jeskyní, ša-

chet, dokážou zraněným podat první pomoc a protože jsou vždy u zásahu první, zajistit bezpečnost veřejnosti. Je pravda, že technika, kterou
dnes hasiči mají ve srovnání s tou
„středověkou“, musí vyvolat úsměv.
Hodnoty, které tito lidé zachrání, nejdou vyčíslit.
Jsem přesvědčený, že taková dramata, jako musí mnohdy zvládat tito
chlapi, taková rizika, nezažívají například ani naši“žoldáci“ v Afganistánu. Bohužel se občas můžeme dočíst, že vinou živelné pohromy, nebo
také opilého řidiče, předal im memoriam medaili za statečnost pan prezident tátovi dvou dětí…
Trochu se stydím za to, že vlastně kynšperské hasiče ani neznám
přesto si jejich neocenitelné práce,
tak jako jistě většina občanů našeho města, nesmírně vážím. Zdenku
Matoušku, vyřiď jim to prosím.
Olda Volf

Radujte se v Pánu...
Radujte se v Pánu vždycky,
opět pravím, radujte se.
(Filipským 4,4).
Radost je jedním z těžko definovatelných a velmi krásných stavů člověka, jeho srdce i mysli. Odjakživa po ní lidé touží a také hledají různé cesty a důvody. Pravdou je, že čím
snadnější ta cesta je a čím povrchnější jsou důvody, tím prázdnější je radost a tím kratší mívá trvání.
Jistě si však dovedeme představit řadu krásných a dobrých důvodů opravdové a hluboké radosti
- projevy lidské lásky, vztahy přátelství a spolupráce, rodičovská radost
z dětí, radost z dosažení cílů a plánů,
radost z prvního kroku po dlouhé nemoci, milý dopis, vlídné slovo, krásný den…
Radost se však nedá nacvičit, nařídit, načasovat. Nelze se radovat
na rozkaz. I kdyby se člověk sebevíc
nutil, pokud nebude mít důvod, bude
to jen přetvářka. Opravdová radost je
tam, kde se dějí věci, které ji probouzejí. Vzniká spontánně.
Jak však chápat výzvu apoštola
Pavla „Radujte se vždycky“ ? Copak
to v souvislosti s výše uvedeným jde?
Dobré důvody se přece mohou změnit a jak se pak radovat z toho, že lás-

ka vyprchala, rozplynula se v nedorozuměních a hádkách, když mi dítě
onemocnělo, když přijdu o práci,
v zaměstnání prožívám neúspěchy,
když padám pod tíhou péče o nemocného bližního, když na mě doléhá stáří, samota… Kdepak, Pavle,
lidská radost není trvalá a tvé pozvání ke stálé radosti se opravdu nedá
přijmout.
Toto je první a logická reakce na výzvu apoštola Pavla.

jů. Proto také neříká jenom „radujte
se“, ale „radujte se v Pánu“. Radujte se v tom, komu jste uvěřili, radujte se z toho, co pro vás vykonal. Proto radost, kterou prožívá, nevyrůstá
z nějaké jeho schopnosti zvládat problémy. Však také vyznává svou slabost a nemohoucnost. Jeho radost
vyrůstá z poznání víry, že Ježíš Kristus, ukřižovaný a vzkříšený, je mu
nablízko.
Pán je blízko! To není jen naděj-

Zdroj: Bible, zamyšlení Jany Hojné, laické
kazatelky Olomouckého evangelického
sboru – upraveno, zkráceno
Když se však zamyslíme, uvědomíme si, že tento dopis a výzvu píše
Pavel ve vězení. Na krku má soudní
proces, neví, jak dopadne. Může přijít i rozsudek smrti. Čekali bychom
nejistotu, strach, smutek, možná rezignaci a přesto Pavel několikrát naléhavě opakuje pozvání k radosti.
Celým svým životem i současným
postavením dosvědčuje, že to vždycky pro něj znamená, v každé životní situaci. Jeho radost tedy není závislá na tom, jak se mu právě daří,
ale čerpá z jiných pramenů a zdro-
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ný výhled do budoucnosti, to je jedinečná a posilující skutečnost. Nedá
se pochopit jinak než vírou. Jistota,
že Ježíš Kristus přichází do všech lidských problémů, vstupuje do všech
našich zápasů, je s námi v nemoci, ve smutku, bezradnosti, v trápení nad vlastní i cizí vinou, i tehdy,
když rezignujeme na radost i na život. Není situace, ve které bychom
zůstali sami.
Kristovu blízkost bychom však
měli chápat jako proměňující sílu,
která má dopad do našeho každo-

denního života. Má vést k následování. K mírnosti, tichosti, přívětivosti,
dobrotivosti.
Pavlův dopis však obsahuje další
výzvu. Zdánlivě nesplnitelnou. Netrapte se žádnou starostí. Těžko by
se mezi námi našel člověk, kterého
nikdy v životě netrápila nějaká starost. Starosti – menší nebo větší, malicherné nebo vážné, v lidském životě jsou a budou. Nikdo neslíbil, že
Pán Bůh z našeho pozemského života starosti jednou provždy svojí mocí
odstraní. Ono „netrapte se“ nás vyzývá: nedovolte, aby vám starosti
přerostly přes hlavu, nenechte se starostmi připravit o radost z Boží blízkosti, nedovolte, aby vám zatemnily
výhled k Bohu, k Jeho lásce a moci.
Prostor, kde smíme osobně přijímat a prožívat jistotu Kristovy přítomnosti, je modlitba. Děkovná i přímluvná. V děkovné modlitbě se učíme znovu a znovu vidět svůj život ne
jako souhru náhod, ale jako dobré
a věrné Boží vedení. Učíme se sčítat
dary, které už nám dal.
Sečti všecky dary, které Pán ti dal.
Sečti všechny dary, které už jsi vzal
a v tvém srdci musí zaznít píseň
chval.
Evang.sbor, D.Holubcová
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PROGRAM KINA LISTOPAD 2010
úterý 2. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
DOSTAŇ HO TAM
Když se vedlejší filmová postava dostatečně zaryje do vědomí diváků,
může si vykoledovat vlastní film. Právě tohle se přihodilo těžce
excentrickému rockerovi Aldusi Snowovi, který v úspěšné komedii
Kopačky doplňoval dvěma hlavním postavám milostný trojúhelník.
Jeden z nejúspěšnějších komediálních producentů současnosti, Judd
Apatow, který je podepsaný jak pod Kopačkami, tak i pod komedií
Dostaň ho tam, nejen jemu, ale i jeho představiteli Russellu Brandovi,
připravil velkolepé sólo. Hrají: Russell Brand, Jonah Hill, Rose Byrne,
Pink, Christina Aguilera a další.
USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 109 min.
čtvrtek 4. 11. ve 20.00 hod.
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou raketou? Kolik
čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik musíte sníst
párků, abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá dojet na rotopedu?
To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů. Hrají: Jaroslav Plesl, Simona
Babčáková, Aňa Geislerová a další.
ČR, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 100 min.
úterý 9. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
CENOVÝ HIT MĚSÍCE
Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm
čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů
– oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou
dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení nebo
totální vyhlazení, respektive vypálení. Film v českém znění. Hrají: Noah
Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis a další.
USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 104 min.
čtvrtek 11. 11. ve 20.00 hod.
DOPISY PRO JULII
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá
Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis
adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné
lásky. Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje
poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou.
V hlavních rolích se představí Amanda Seyfried, dcera Meryl Streep
z hitu Mamma Mia!, oscarová Vanessa Redgrave a Gael García Bernal.
USA, MP 12, vstupné 70,- Kč, délka 105 min.
čtvrtek 17. 6. ve 20.00 hod.
PROKLETÝ OSTROV
Scorseseho drama je zasazeno do roku 1954, kdy U.S. Marshal
Teddy Daniels a jeho parťák Chuck Aule vyšetřují útěk vražedkyně
z Ashecliffeského nápravného zařízení, které stojí na (ostrově) Shutter
Island. V průběhu vyšetřování, kdy se policisté snaží rozpoznávat
pravdy od lží, se na ostrov snese mocný hurikán, který způsobí nepokoje
mezi chovanci nápravného zařízení a ti odříznou veškeré cesty vedoucí
na pevninu. Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley
a další. USA, MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 137 min.
úterý 16. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je
považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky
svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také
nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je
dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem
obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace
nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo
zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin
Lavroněnko, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý a další.
ČR, MN 15, vstupné 70,- Kč, délka 107min.

www.kynsperk.cz

čtvrtek 18. 11. ve 20.00 hod.
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž
cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení si ovšem
začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se zdají být. Hrají: Sylvester
Stallone, Jason Statham a další.
USA, MP 12, vstupné 70,- Kč, délka 99 min.
úterý 23. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.

22 VÝSTŘELŮ
Film vypráví příběh bývalého mafiána, který žije rodinný život, ale jen
do chvíle, než ho dožene jeho minulost a on skončí s 22 kulkami v těle.
Podaří se mu však přežít, ale jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho
čekat. Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Marina Fois a další.
Francie, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 118 min.
čtvrtek 25. 11. ve 20.00 hod.
SEXY 40
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího
muže... Sandy (Catherine Zeta-Jones) je příkladná matka, která žije jen
a jen pro svou rodinu. Jenže vše se zvrtne v momentě, kdy zjistí, že jí její
manžel zahýbá. Rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít nový život.
Užívá se života plnými doušky až jednou jí nečekaně vstoupí do života
mladíček Aram (Justin Bartha).
USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 95 min.
úterý 30. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
(K)LAMAČ SRDCÍ
Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku
„speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho
dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery.
Dvojice „obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden.
Hra o čas a lásku může začít. Hrají: Romain Curie,Vanessa Paradis ,
Andrew Lincoln a další.
Francie, MP, vstupné 70,- Kč, délka 105 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA PROSINEC
ROMÁN PRO MUŽE, HABERMANNŮV MLÝN
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístup., 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

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI KAŽDOU
NEDĚLI V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 7. 11. v 15.00 hod.
HADÍ PRINC
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 63 min.
neděle 14. 11. v 15.00 hod.
KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 66 min.
neděle 21. 11. v 15.00 hod.
KONEC KOUZELNÍKA UHAHULY
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 60 min.
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY*
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 81 min.
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Dárkové zboží u Koudelků
(najdete nás poblíže pošty
a městského úřadu v Kynšperku)
oznamuje, že

od 1. listopadu 2010
je výprodej veškerého zboží

s 30% slevou.

Lékařské pohotovosti
Lékařská služba první pomoci pro dospělé:
všední den 16.00-21.00 • so, ne, svátky 9.00-19.00 nemocnice v Sokolově,
pavilon C, 3. patro, tel. č.: 352 520 195.
Lékařská služby první pomoci pro děti:
všední den 16.00-21.00. • so, ne, svátky 9.00-19.00 nemocnice v Sokolově,
pavilon E, 3. patro, tel. č.: 352 520 430.
Zubní: budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické
ul., tel. č.: 353 115 630, 353 230 894 • všední den 16.00 -20.00 • so, ne,
svátky 9.00-19.00.
Stomatologická pohotovost na Sokolovsku:
6.11. - 7.11. MUDr. Vlasáková A., Sokolov, M. Majerové 1804
13.11. - 14.11. MUDr. Hulešová O., Horní Slavkov, Dlouhá 1006
17.11. MUDr. Žifčák L., Sokolov, Vítkovská 993
20.11. - 21.11. MUDr. Janů J., Kraslice, Dukelská 188/41
27.11. - 28.11. MUDr. Kamenský J., Loket, T.G.M. 90
4.12. - 5.12. MUDr. Karásková H., Oloví, Potoční 285
Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na tel. č. 353 232 000. Tel.
č. 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad
provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na které lze získat 24 hodin
denně informace o místě a provozní době LSPP.

Kvalitní oprava starožitného porcelánu, kameniny,
keramiky. Restaurování obrazů a starožitných rámů.

Tel. 723 772 131

Chebská nemocnice slaví stoleté výročí
a chystá se na generální rekonstrukci

Váš nejbližší výrobce

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

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

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

Významné jubileum slaví v letošním
roce chebská nemocnice, která je od
roku 2006 součástí Karlovarské krajské
nemocnice a.s. V srpnu uplynulo 100
let od doby, kdy pacienti v Chebu začali dostávat nejlepší dostupnou zdravotní péči v místě, kam můžeme jít i dnes.
Stavba současné nemocnice začala
26.7.1908 vedlejšími budovy a následně i hlavní budovou v „duchu baroka“.
Provoz v ní byl zahájen dne 8. 8. 1910.
Během svého života prošla nemocnice jednou generální rekonstrukcí, a
to po šedesáti letech svého fungování,
v letech 1968 až 1971. Z hlavní budovy (dnes nese označení „B“) zůstalo jen
základní zdivo. Prostory byly kompletně předělány a přistavěno bylo i další
patro. Takto slouží nemocnice dodnes.
Druhou generální rekonstrukci chystá Karlovarský kraj v příštím roce a při-

jde celkem na 450 milionů Kč. V rámci první etapy bude sdružením firem
Hochtief CZ rekonstruováno pravé křídlo budovy „B“ za 120 milionů kč. Vybudován bude i spojovací koridor do
budovy „C“, čímž se odstraní historický problém s transportem pacientů na
CT přes otevřený dvůr. Práce by měly
trvat, za plného provozu nemocnice,
asi 14 měsíců.
Vyjma rekonstrukce dojde také v příštím roce k výraznému doplnění přístrojové techniky a lůžek v rámci získané dotace kraje z fondů Evropské unie
- ROP. V současné době chebská nemocnice disponuje 293 lůžky a pracuje
v ní 392 zaměstnanců včetně 52 lékařů
a 221 zdravotních sester. V roce 2009
bylo hospitalizováno 13.235 pacientů
a ambulantně bylo ošetřeno 39.574 pacientů.

Původní „barokní“ podoba chebské nemocnice z roku 1910.
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Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ: od 8:00 do 16:00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16:00 do 17:00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

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

www.kynsperk.cz

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
dr.byt 1+3/L
Kynšperk n/O,
71 m2, po rek.
cena: 699.000,- Kč
Byt 1+2 v OV
Sokolov, 4.NP
plastová okna
cena: 680.000,- 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
cena: 840.000,- Kč
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