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Střípky z majetkového odboru.
Ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy ve Školní ulici jsme vyhlásili poptávkové řízení
na zhotovení zateplení obvodových stěn, střechy, rekonstrukci vytápění a výměnu části oken
v objektu školky v Zahradní ulici. Práce se uskuteční od 26. června do konce října 2008 s tím,
že vnitřní úpravy budou provedeny v době prázdnin, aby byl co nejméně narušen chod školky.
Barevnost fasády bude věcí právě zaměstnanců školky. Věřím, že vyberou dobře a že dojde k oživení vzhledu.
V průběhu května se uskuteční rekonstrukce chodníku kolem hřbitovní zdi. V době uzávěrky tohoto vydání nebyl znám ještě dodavatel, kterého vybere rada města z vyžádaných nabídek. Chodník by měl řešit i možnost přístupu k prodejně Penny marketu přes Chebskou ulici,
kde by mělo být zřízeno místo pro přecházení. Současně by mělo být dokončeno vlastníkem
prodejny i odvodnění komunikace a nového chodníku. Termín byl stanoven správním orgánem
do konce května 2008.
Již v loňském roce jsem Vás informoval o záměru vyhlásit za památný strom dub letní, který
roste v lokalitě nad ulicí Pod lesem. Před tímto úkonem jsme zajistili znalecký posudek a tahové
zkoušky, jelikož strom vykazoval v posledních letech zhoršení svého stavu. Bohužel tahové
zkoušky prokázaly, že strom v testu neobstál a to ani v oblasti odolnosti proti zlomu, ani -překvapivě- v oblasti odolnosti proti vyvrácení. Kořenový systém je narušen některou z dřevokazných
hub. Možnosti řešení jsou v podstatě dvě. První je odstranění stromu z důvodu nevyhovující
provozní bezpečnosti a druhé je realizace radikálního obvodového řezu v koruně, po kterém
by ze stromu bylo v podstatě zachované pouze torzo. V blízkosti naučné stezky tedy památný
strom nebude.
Po složitých jednáních jsme obdrželi souhlas od firmy ČEZ, s výstavbou bikrosové tratě
v blízkosti vedení vysokého napětí v rámci sportovního areálu. Vzhledem k ochrannému pásmu
musel být projekt několikráte upravován. Nic tedy již nebrání zajištění územního a stavebního
povolení a následně vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. O tom, které části areálu se
budou realizovat v tomto roce, rozhodne rada města na základě nabídkových cen při vyhodnocení nabídek a zadání veřejné zakázky.
						
						

Nájemcům pozemků města

Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru

Upozorňujeme občany, že splatnost nájemného za pozemky pronajaté od Města
Kynšperk nad Ohří uplynula dne 31. 3. 2008. Proto ti, kteří doposud nezaplatili nájemné,
ť tak neprodleně učiní.

Z města
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tajemníka Bc. Romana Říhu:
		

Otázka pro:

Jak budete řešit problém toulavých psů ve městě ?

Tento problém řeším již dlouho, ale nejde vše tak rychle jak bych si představoval. Jak jsem
uvedl ve zpravodaji města v měsíci březnu, jsem do pracovního poměru přijal pracovníka jehož
náplní práce je pořádková služba ve městě. Tento pracovník byl v termínu od 14.-17.4.2008
na speciálním kurzu na odchyt toulavých psů v Brně. Kurz probíhal v institutu Státní veterinární
správy ČR. Bez toto školení nemůže nikdo (ani státní policie) provádět odchyt toulavých psů
a koček. Město již zakoupilo přepravní box do služebního vozidla a zaměstnanci společnosti Správy
majetku mají před dokončením kotec na umístění
odchycených psů. Kotec bude umístěn v prostoru
Kynologického klubu v Kynšperku nad Ohří. S vedením klubu byla uzavřena dohoda o poskytování
služeb do doby přemístění psa do útulku.
Starosta města připravuje svolání pracovní
schůzky se starosty okolních měst a tématem bude
vybudování nového útulku pravděpodobně v katastru Sokolova.
Občany města bych chtěl touto cestou požádat
o trpělivost a majitele psů vyzvat k zodpovědnosti.
Bc. Roman Říha
tajemník

Pronájmy a prodeje

Nabídka nebytových prostor do nájmu:

nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 - nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/m2/rok
nebytový prostor v ulici Zámečnická čp. 501 – výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
nebytový prostor v ulici M. Gorkého čp. 562 - výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
objekt bývalých jeslí v ulici Mládeže čp. 384 – je možný pronájem celého objektu nebo jednotlivých podlaží
- rada města podstatně snížila nájemné, a to na 300,- Kč/m2/rok

Nabídka bytů ke koupi ve veřejné soutěži :

- zájemcům o koupi bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka bytů k prodeji formou veřejné soutěže.
Jsou nabízeny 2 byty v ulici Dlouhá v Kynšperku nad Ohří:
byt č. 1 (garsonka) v čp. 179 ……….. odhadní cena 89.480,- Kč
byt č. 5 (1+2) v čp. 95 ……………… odhadní cena 175.150,- Kč
Podmínkou koupě je úhrada pohledávky za případným dlužícím nájemcem v domě v době prodeje
domu. Výběr kupujícího provede Zastupitelstvo města.
Termín pro odevzdání přihlášek je týden před jednáním Zastupitelstva města, po stanovení termínu
bude upřesněn.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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Partnerské setkání v Himmelkronu

V sobotu 12. 4. 2008 se zástupci našeho města, pan starosta Bolvari a tajemník úřadu Bc.
Říha a někteří členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří, zúčastnili
slavnostního předání nové požární zbrojnice v obci Himmelkron. Tento slavnostní a pro obec
Himmelkron významný okamžik proběhl za účasti starosty obce p. Schneidera, velitele hasičů
p. Bära, zemského rady p. Söllnera, krajského rady p. Kammerera a dalších významných hostů.
Celé slavnostní odpoledne zpříjemnilo vystoupení Pěveckého spolku Himmelkron.

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
……….

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zavedl institut autorizovaného inspektora a možnost použití jeho služeb ve zkráceném stavebním řízení (§ 117
stavebního zákona) Jedná se o pokus privatizace stavebního rozhodování nebo-li přenesení
některých odborných úkolů spojených s povolováním staveb, které byly doposud výhradně
vykonávány státní správou na odborně kvalifikované osoby, splňující požadavky a podmínky
pro výkon této profese podle vyhlášky č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech. Tato činnost může být vykonávána osobami s vysokoškolským vzděláním v oboru architektonickém
a stavebně-inženýrském, s dlouholetou praxí.
Pokud stavebník, na základě uzavřené smlouvy s autorizovaným inspektorem, využije jeho
služeb pro zajištění zkráceného stavebního řízení, stavbu pouze oznámí stavebnímu úřadu
a doloží příslušnými doklady, ověřenými autorizovaným inspektorem.
Výkon této činnosti není náhradou obstaravatelské činnosti pro stavebníka, ale je náhradou
činnosti stavebního úřadu, to je ověřování úplnosti, správnosti a proveditelnosti dokumentace
ke stavebnímu řízení, souladu s podmínkami územního rozhodnutí a na tomto základě vydává
certifikát opravňující k provedení stavby. Součástí certifikátu je i návrh kontrolních prohlídek
stavby, dále jsou připojena závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly
účastníky stavebního řízení. Jelikož do kompetence autorizovaného inspektora nespadá vydávání rozhodnutí o námitkách osob, které by jinak mohly být účastníky řízení nebo o výhradách
dotčených orgánů postoupí věc k rozhodnutí o námitkách místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu.
Odpovědnost autorizovaných inspektorů je specifická, samostatná a nezávislá. Nenahrazuje
odpovědnost stavebníka, projektanta ani zhotovitele stavby.
Stavební úřad má při využití zkráceného stavebního řízení svou působnost omezenou
na případy, kdy se autorizovanému inspektorovi nepodařilo odstranit rozpory mezi osobami,
které by byly účastníky stavebního řízení. Kontrolní činnost stavebního úřadu je zaměřena až
na provádění stavby prováděním kontrolních prohlídek.
V současné době je jmenováno cca 50 autorizovaných inspektorů, na které je možno se
obrátit. Jsou vedeni v seznamech ČKAIT. Seznam je možné najít na stránkách www.autorizovaniinspektori.cz
J.Hermann
vedoucí OVUPD

Z města
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Odbor výstavby územního plánování a dopravy
Město Kynšperk nad Ohří, jako vlastník komunikace v souladu s § 19 odst. 2, písm g), odst. 3 a
4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastoupené
Městským úřadem Kynšperk nad Ohří, Odborem
výstavby, územního plánování a dopravy, jako příslušným silničním správním úřadem,
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Škoda Rapid. SPZ 1K5 1731

Majitele tohoto vozidla k jeho odstranění nejpozději do 12.5.2008. Vozidlo je odstaveno v ulici
Náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří.

VYZÝVÁ

majitele vozidel, která jsou trvale technicky
nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích, aby svá vozidla odstranili ve stanoveném termínu, jinak odstraní vozidla vlastník komunikace
na náklady vlastníků vozidel.

FordEscort, SPZ SOI 60-41

Opel Kadet, SPZ

FordEscort, SPZ AS XT 195

Renault, SPZ

Majitele tohoto vozidla k jeho odstranění nejpozději
do 6.5.2008. Vozidlo je odstaveno v ulici Krátká v
Kynšperku nad Ohří.

Majitele tohoto vozidla k jeho odstranění nejpozději do 28.5.2008. Vozidlo je odstaveno v ulici Jana
Jiskry v Kynšperku nad Ohří.

Majitele tohoto vozidla k jeho odstranění nejpozději do 5.5.2008. Vozidlo je odstaveno v ulici Jana
Jiskry v Kynšperku nad Ohří.

Majitele tohoto vozidla k jeho odstranění nejpozději do 5.5.2008. Vozidlo je odstaveno v ulici M.
Gorkého v Kynšperku nad Ohří.

Z města
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Otázky pro nového ředitele MKS
Ing. Vladimíra Palíka
slouží pouze na rozjezd a počáteční chod nějakého projektu. Potom už musí ukázat sám, že je
životaschopný.
Nejsem Kynšperák, takže pokud jsou
v Kynšperku kulturně žijící lidé, rád je přivítám
v našem kulturním středisku. Třeba můžou
přijít s nějakým nápadem, co by je mohlo zajímat.

Kde jste byl předtím zaměstnán?
Byl jsem zaměstnán u Ministerstva obrany,
v posádce Stará Boleslav.
Organizování kultury je často prodělečná
a frustrující činnost. Lidé buď nemají zájem
nebo nemají peníze nebo nemají čas. Vy na to
máte nějaký „recept“?
Po 4 měsících ve funkci ředitele můžu říct,
že to není vůbec jednoduché přitáhnout lidi
za kulturou. Chtěl bych, aby si sami lidi řekli,
co by chtěli. Potom není problém zorganizovat
cokoliv.
V dnešní době je prý jednodušší kulturní
domy rekonstruovat z různých dotací než je
provozovat. V Kynšperku je hodně kulturně
žijících lidí, ale většina jich stále zůstává
doma, zkusíte je nějak oslovit?
S dotacemi jsem se už taky setkal, zkoušel
jsem sehnat dotace na „provoz“, ale takových
dotací moc není, respektive není žádná. Dotace

Co myslíte, že je možné změnit?
Jenom z funkce ředitele MKS toho moc
změnit nemůžu. Aby se v Kynšperku trochu
rozjela kultura je potřeba součinnost daleko více
„okolností“. Například pracovní příležitosti. Moc
jich tady není, lidi musí dojíždět jinam. Nemají
asi čas na kulturu v Kynšperku. Dávají přednost
zařízením, která jsou lépe vybavena, nabízejí
lepší (dražší) pořady a jsou v komplexu třeba
s nákupním střediskem, kde si můžou i nakoupit.
Tam jsou ochotni dát více peněz za vstupenku
na pořad, za který by dali v Kynšperku poloviční
peníze. Vezměte si například důchodce. Občas
je u nás v zimní zahradě nějaká předváděcí akce.
Dostaví se plno důchodců a utrácejí spousty
peněz za něco, co potom ani nevyužijí. Ale dát
50 korun za filmové představení se jim nechce,
zdá se jim to moc.
Máte představu, jakou kulturu chcete nabídnout Kynšperákům?
To je docela problém, jaký typ pořadu
vlastně zvolit. Chtěl bych vyhovět všem věkovým skupinám obyvatelstva. Nápadů je dost.
Především bych chtěl využít místní zdroje –
ochotníky, začínající kapely… A co si budeme
povídat, všechno je otázka peněz.
Jsou nějaké skupiny obyvatelstva, na které
se v dnešní době při organizování akcí zapomíná?
Já myslím, že se tak úplně nezapomíná
na žádnou skupinu obyvatelstva. I když je

Z města
jedna skupina, dost podstatná, která by zasluhoval více pozornosti, a to jsou náctiletí, pro
kterou je docela problém něco zajistit. Většinou to naráží na peníze a prostory. A potom
taky na nezájem z jejich strany.
Občas jsem byla pozvána jako redaktorka KZ
do partnerského města Himmelkron na slavnosti města, setkání seniorů, sportovní utkání
atd. Překvapila mě slavnostní atmosféra,
měla jsem pocit, že tou událostí žije skoro celé
město, každý se nějak zapojil, lidé šli do ulic
v kostýmech, vymysleli nějakou zábavu i pro
ostatní, měli chuť se bavit. Nevím přesně čím
to je, ale v Kynšperku (nebo snad v Čechách)
to tak není. Je to snad pozůstatek z dob, kdy se
chodilo povinně do průvodu?
Já myslím, že to není pozůstatek z dob
průvodů. Lidi chodí do práce, aby vydělali
peníze, aby zabezpečili rodinu. A v dnešní
době mít práci za dobré peníze znamená především být flexibilní. V praxi to znamená být
v práci od rána do večera. Může mít takový
člověk potom čas na kulturu? Hodně lidí
dělá i mimo kraj a dojíždějí za rodinou jen
na víkendy (přesně tak jsem žil já). O víkendu
musí stihnout všechno to, co se nashromáždí
přes týden.
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Když už se člověk rozhodne, že by šel na nějakou kulturní akci, byl by nejraději, aby ho to
nic nestálo, nebo aspoň minimálně. Když stojí
vstupenka 60,- Kč, zdá se mu to být drahé,
chce-li jít s celou rodinou. Je to vůbec reálné?
Dělat kulturu za levno?
Kultura se za levno dá dělat jen v případě,
že se nebudeme ohlížet na vynaložené prostředky na zabezpečení té které akce. Oni především ti „umělci“ nejsou levní. A i kdyby byli
zadarmo, stále jsou tu prostředky vynaložené
na provoz kulturního střediska.
Jste spíš optimista nebo pesimista? Je pro Vás
do poloviny zaplněný sál poloprázdný nebo
poloplný? Jste připraven na to, že když přijde
10 lidí do kina, je to vlastně dobrý?
Ze začátku jsem byl optimista a dost mě
bralo, když do kina nepřišel vůbec nikdo. Už
jsem si zvykl. Do kina by chodilo víc lidí, kdybychom jim mohli nabídnout nějaké trháky.
Bohužel, naše vysílací schéma to neumožňuje.
Když hrajeme třikrát týdně, je to málo pro distributory filmů. Novinky se k nám dostanou
za 3 až 6 měsíců po uvedení do kin v ČR.
Poloprázdný sál je pro mě úspěch. Takže je
vlastně poloplný.
Přála bych Vám bohatého sponzora, protože
když jsou peníze, tak jde všechno. A Kynšperákům bych přála více klidu, aby byla chuť se
společně bavit.
Děkuji za rozhovor
Kateřina Štochlová
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Kynšperský klíč

Pěkný hudební zážitek - příjemné sobotní odpoledne
V sobotu 21. 4. 2008 mohli příznivci hudebního umění prožít krásné poslechové odpoledne, které
pro ně připravili děti, žáci a studenti Základní umělecké školy v Kynšperku nad Ohří, hudební školy z Bad
Bernecku spolu se svými učiteli, maminkami a rodina Bosmanova z Chebu.
Na programu byl totiž 4. ročník přehlídky rodinných souborů Kynšperský klíč.
Posluchači a zároveň diváci si mohli poslechnout skladby a písně, které zazpívali a zahráli hudebníci
a zpěváci od těch šestiletých až po osmnáctileté. Výběr žánrů byl velmi pestrý. A tak kinosálem zněly
skladby hudebních skladatelů W. A. Mozarta, S. Joplina, Ch. F. Vitta, ale i národní písně a písně moderní:
J. Vondráčka nebo skupiny Plain White. Nechyběly i skladby v úpravě přítomných učitelů – hudebníků (A.
Lachan-ce, L. Knoblochové, J. Janaty)
Poděkování za pěkný program patří všem vystupujícím hudebníkům, jejich učitelům a učitelkám,
ředitelce Základní umělecké školy Zdeně Karbulové, učitelce Anette Lachance, Reinhardovi Stellzerovi
z Himmelkronu.
Celá akce proběhla ve spolupráci s MKS Kynšperk nad Ohří. Poděkování patří i těm, kteří se po celou
dobu starali o technické zázemí akce. O moderování se postarala slečna Lucie Dreiseitlová a tlumočila
paní L. Křížová.
Program finančně podpořily Město Kynšperk nad Ohří a spolek „Přátelé ZUŠ Kynšperk n.O.“
Velmi často slýchám, že se ve městě nic neděje, pak tedy: bylo to velmi pěkné odpoledne, mladí ukázali, že umějí svůj čas vhodně využít a něčemu se naučit.
Pokud jste neměli co na práci, mohli jste strávit pěkné chvilky deštivého dne právě s hudebníky obou
partnerských obcí.
Štěpánka Neubergová

Kynšperský klíč
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Školství
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Den čtení

„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro
toho, kdo neumí číst“ Carlo Goldoni
Výročí narození Jana Amose Komenského
oslavili žáci a učitelé v pátek 28. března 2008
projektem „Den čtení“. A co celý den dělali?
Četli, vytvářeli vlastní knihy, malovali, soutěžili
ve vyhledávání informací.
Témata: Já a moje rodina, Můj život
na základní škole, Oblíbená kniha, Člověk a příroda, Co nás zajímá, Mládež a drogy.
Forma: individuální a skupinová práce.
Celý den se vydařil a potvrdilo se: „Hodně
toho, co potřebuji znát, jsem se naučil(a) již
ZŠ Kynšperk nad Ohří
v první třídě.“

Školství

Pohádková noc

Dětem se ve škole líbí tak, že
nechtějí ani jít domů a klidně zde
i přespí. Pracovníci základní školy
SVČ-DDM Jana Tomsová a Michal
Maštera v pátek 28. března 2008
připravili pro děti „Pohádkovou
noc“.
Na programu bylo promítání
klasických kreslených pohádek
Sněhurka a Popelka od Walta Disneye. Ve večerním čase byl na programu film z domácí dílny Jany
Tomsové Dívka 2008. Ten sklidil
bouřlivý potlesk. Atmosféra krásných kostýmů, šikovných děvčat
a nezapomenutelných zážitků
ukončila večerní promítání. A teď
už jen vyčistit zuby a hajdy na kutě.
Ráno byla pro děti připravena
bohatá snídaně – snědlo se 90 rohlíků a vypilo se 10 litrů čaje. Akce se
zúčastnilo 30 dětí. Bylo to bezva.
Jana Tomsová a Michal Maštera
Základní škola
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“

Plán akcí na květen 2008
2. 5. 2008
3. 5. 2008
9. 5. 2008
13. 5. 2008
15. 5. 2008
20. 5. 2008
30. 5. 2008
31. 5. 2008

Turnaj v kulečníku - sraz v 9.00 hod v SVČ - DDM, nácvik na akademii v 10.00 hod
Výlet s družinou - návštěva „Divadla kouzel“ v Praze (celodenní výlet)
Turnaj v malé kopané - sraz v 9.00 hodin v SVČ - DDM
Zábavná hra „Bingo“ - v SVČ - DDM od 14.00 hodin
Zlatá srnčí trofej - sraz v 8.00 v SVČ - DDM (přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ)
Vycházka do přírody a opékání buřtů - sraz ve 14.00 hodin v SVČ - DDM
Přehlídka zájmové činnosti – začátek od 16.00 za budovou ZŠ (pro veřejnost)
svou činnost zde budou prezentovat členové zájmových kroužků Základní školy
Mezinárodní den dětí - pro kynšperské děti bude připraven celodenní program
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Letní tábor 2008 - Pojeďte s námi dobýt hrad!
Srdečně vás zveme na dětský letní tábor, jehož pořadatelem je Základní škola
SVČ – DDM Kynšperk nad Ohří.

Kam: Míreč u Blatné
Kdy: 2. – 12. 7. 2008
Cena: 3500,- Kč
Přeneseme se do středověku, budeme
dobývat tvrz Buzice, pojedeme na Orlík,
navštívíme zámek Blatná a také si užijeme
spoustu legrace.
Poslední volná místa (8) !
Přihlášky a informace v SVČ – DDM.

Školství
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Poděkování

Jménem rodičů dětí z Mateřské školky U Pivovaru, bychom rádi poděkovali paní ředitelce, paním
učitelkám a hlavně panu Liškovi, že dne 1. 4. 2008 umožnili našim dětem navštívit Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. Děti měly krásný zážitek z výletu.
Děkujeme.

Pozvánka na BOTAS
Velmi populární soutěž motorizovaných posádek se bude konat

24. 5. 2008
Bude to již 26. ročník.
Přihlášky v restauracích Koruna a Kašna.
Informace u ředitele soutěže pana Jana Žiliny.

Školství
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Koncert mladých umělců – bývalých žáků ZUŠ

Absolventi Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří vystupovali na koncertě, který měl opravdu
velmi vysokou úroveň. Všichni účinkující se v hudbě nebo v dramatickém umění dále vzdělávají na konzervatořích i na vysokých školách.
Všichni také hráli v „Mládežnickém dechovém orchestru“ školy a jedenkrát měsíčně si přijdou ještě
zahrát. A tak vznikla myšlenka uspořádat „Koncert bývalých žáků“. Paní učitelka Knoblochová se toho
ujala, oslovila mladé umělce a celý koncert zorganizovala.
Posluchači určitě nelitovali, že šli v sobotu odpoledne na koncert a bylo to patrné z potlesku.
Paní učitelce děkuji a všem muzikantům a jedné herečce přeji mnoho úspěchů ve studiu a hodně dalších krásných uměleckých vystoupení.
Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ

Dobrovolná akce darování krve

Ve spolupráci s transfuzní stanicí v Sokolově se naši žáci oboru kuchař, aranžér, kuchař – číšník, číšník
a prodavač zúčastnili dobrovolné akce darování krve. První odběry se uskutečnily ve dnech 6. a 7. února,
další pak 14. a 19. února 2008. Akce se zatím zúčastnilo celkem 17 žáků. V této chvályhodné činnosti
chceme pokračovat i v následujícím období.
Chci touto cestou všem zúčastněným poděkovat za jejich příkladný čin a vyzvat ostatní, aby je následovali.

Jana Provázková, učitelka
Střední škola živnostenská Sokolov

Chlumská pouť
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Školství

Soutěž truhlářských oborů O hoblík „Káji Hoblíka“

V letošním roce se konal 6. ročník
truhlářské soutěže O hoblík „Káji Hoblíka“. Pořádající škola SOŠ Kynšperk
nad Ohří přivítala účast 16 učňů 2. ročníků dřevozpracujících oborů, podařila
se zajistit účast škol i nad rámec Karlovarského kraje. Mimo naší pořádající
školy a SOŠ stavební Karlovy Vary se
zapojily školy - SOU Domažlice, SPŠ
strojnická Plzeň, SOŠ a SOU Sušice
a SPŠ Tachov.
Soutěž začala po slavnostním zahájení čtyřhodinovou praktickou částí,
při níž žáci zhotovili rámeček z borovicového masivu, který byl v rozích
spojen na jednoduchý čep a rozpor
zaříznutý v přední pohledové části pod
úhlem 45 stupňů. Na rubové části dílů
byla vyhotovena polodrážka, komplikující zhotovení rohových spojů a začepování příčky. Ke zhotovení výrobku
použili soutěžící pouze ruční truhlářské nářadí. Po skončení praktické části,
šestičlenná odborná komise, složená
ze zástupců soutěžících škol, zhodnotila provedení výrobků. Druhou částí
soutěže byl třicetiminutový písemný
test s 25 otázkami z dřevozpracujících
odborných předmětů.
Vítězem soutěže se stal Daniel
HERGL ze SOŠ Kynšperk nad Ohří, druhé místo obsadil Jan KOVANDA z SPŠ Tachov a na třetím
místě stanula jediná soutěžící dívka Šárka ŠTUKOVÁ, rovněž z SOŠ Kynšperk nad Ohří. Výkony
soutěžících byly ohodnoceny hodnotnými cenami, které jako každým rokem při slavnostním vyhlášení výsledků předal zástupce firmy Dřevoobchod K + C Karlovy Vary a.s. majitele pana Romana
KÁDĚHO pan Eduard ŠTAJNC. Sponzorským darem rovněž přispěl pan Břetislav SLÁNSKÝ,
majitel firmy NABAU s.r.o. Kynšperk nad Ohří, jehož podnikatelská činnost spočívá v truhlářské
i stavební výrobě.
Současně proběhla soutěž 1. ročníků z pořádající školy a žáků družební školy z Weidenu „Malý
Kája“, kteří soutěžili ve stejném oboru. 2. místo obsadili žáci z Weidenu, 3. místo Jaroslav Galčík.
Během soutěží byl připraven program pro všechny zúčastněné – ukázka počítačové učebny
s programy pro výrobce, konstruktéry a prodejce nábytku, ukázky CNC stroje, předvádění nábytkového kování firmy Hettich.
Za odborný výcvik a pořádající školu
Rudolf Braha a Miloš Herian

Inzerát
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Vstupenky nejen na koncerty:
DIVOKEJ BILL, NO NAME, EWA FARNA, ČECHOMOR
SPORT – KONCERTY – PARTY – DIVADLO - FESTIVALY
Vyberte si dle svého vkusu na www.ticketstream.cz, nebo si je přímo v infocentru v Panském
domě můžete rezervovat a koupit.
PRODEJNÍ MÍSTO:
Infocentrum cestovní agentura Panský dům 			
			
Maxima Gorkého 1 			
			
357 51 Kynšperk nad Ohří
Otevřeno: 		
			
			

pondělí – pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
sobota 13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno

Tel. 352 693 489, fax 352 324 272

e-mail: mkskynsperk.info@volny.cz

strana 18

Různé

Různé
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PŘIJĎTE
Přijďte si zahrát volejbal a strávit příjemnou
sobotu v jednom z nejkrásnějších
volejbalových areálů v západočeském kraji
KDY?

31. 5. 2008, v 8.30 prezentace

KDE?

V Kynšperku nad Ohří
volejbalové kurty u řeky

ZA KOLIK?

300,- Kč za družstvo

PODMÍNKY? minimálně 2 ženy
maximálně 2 registrovaní hráči v družstvu
herní systém podle počtu přihlášených
družstev
PŘIJĎTE A UŽIJTE SI SPOUSTU LEGRACE
I SPORTOVNÍCH ZÁŽITKŮ
Srdečně vás zvou členové
vk Slavoj Kynšperk nad Ohří
Občerstvení a krásné počasí
zajištěno!

PŘIHLÁŠKY:
Yvetta Milfaitová - 602 524 703

sport
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VOLEJBALOVÉ OKÉNKO
KYNŠPERSKÉ KADETKY ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK PŘEBORNICEMI KRAJE, POSTUP
DO I. LIGY ZAJIŠTĚN, ALE.......……..
Kynšperské volejbalistky ZŠ, Slavoj Kynšperk vybojovaly prvenství v krajském přeboru
kadetek. Letos se do I. ligy kadetek postupuje přímo, bez kvalifikace, ale veliká smůla pro kynšperský volejbal, neboť hráček, které věkově mohou příští rok kadetky hrát, je jen šest. Ostatní
jsou již juniorského věku. Na takto vysokou soutěž, která je finančně velice nákladná je třeba
mít hráček nejméně deset. Prvenství v juniorkách nám uteklo vzhledem k jedné neúčasti na KP
pro nemocnost hráček. Příští rok se budeme snažit prvenství v juniorkách vybojovat a třeba si
i zahrát kvalifikaci o postup do 1. ligy juniorek. V létě s děvčaty jedeme na volejbalový kemp
Zdeňka Haníka (trenér české mužské reprezentace), tak doufejme že získáme další zkušenosti
a zdokonalíme dovednosti, které nám snad pomohou k vítězství v podzimní části KP juniorek.
Děvčatům moc děkujeme za předvedené výkony a doufejme, že se jim bude dařit i příští
sezonu.
Poděkování patří:
Klárce Smrčkové
Ivče Milfaitové
Klárce Echtnerové
Lenče Hlebové
Jítě Davidové
Hanče Nejdlové
Verče Hámorové
Barče Synáčové
Áje Florianové
Kátě Bělunkové
Verče Jourové

(nahrávačka a kapitánka)
(smečařka a blokařka )
(univerzální smečařka)
(smečařka )
(blokařka)
(smečařka)
(blokařka)
(nahrávačka)

Kynšperské ženy teprve sezónu zahájí začátkem
května. Po podzimní části vedou kynšperské ženy
tabulku okresního přeboru.
1. Kynšperk ,,A“
2. Kynšperk ,,B“
V dalším zpravodaji uvedeme výsledky prvních utkání.
Za oddíl volejbalu Yvetta Milfaitová

Různé
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Baby club

nabízí tyto programy:
Cvičení:

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

Hraní:

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

Akce pro veřejnost: Den dětí, podzimní, zimní a Mikulášská.
Přidejte se k nám.
Kateřina Štochlová
mobil: 603 187 425

✂

růZné
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Ahoj kamaráde, neváhej a přijď na:

„Skautské hrátky se zvířátky“

Na odpoledne plné her a soutěží se mohou těšit všichni předškoláci a mladší školáci.

Kde? Na Bluďáku (naproti hřbitovu)
Kdy? 24. 5. od 15,00 hodin

Na všechny šikuly čeká odměna.

✂

poukázka



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

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

Různé
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POZOR ZMĚNA!
CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA
V INFOCENTRU A VE VÝSTAVNÍ SÍNI PANSKÝ DŮM
pondělí – pátek
9.00 – 12.00
sobota					
Státní svátky zavřeno

Malování na PC myš

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Městské kulturní středisko v Kynšperku pořádalo opravdu netradiční akci s názvem „Malování na PC myš”. Tato akce se konala 5. 4. 2008 ve Výstavní síni v Panském domě. Zúčastnilo
se jí 5 dětí, které si zde pomalovaly podle své fantazie myšky a také si namalovaly obrázek související s touto akcí. Za účast si mohly vybrat malý dárek. Jejich díla jsou vystavená v prostorách
výstavní síně.
Na tuto akci přispěli Konzum Volf a Papírnictví Alfík manželů Fiedlerových, za což jim
děkujeme.
Za MKS Štěpánka Hendrychová

Sport
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Velikonoční sedmiboj

V sobotu dne 5.4.2008 proběhl dlouho
očekávaný a přeložený Velikonoční sedmiboj
na zahrádce restaurace Kašna. Probíhal od 9,00
hodin za účasti devíti dvojic systémem každý
s každým. Nasazení za podpory všech dostupných prostředků, které nabízel zdejší stánek,
bylo skvělé. Zápolení vyvrcholilo okolo 15-té
hodiny a bylo napínavé až do konce.

Z těchto bojů vzešly následující výsledky:
1.místo Švagři
(6bodů, skóre 34:21)
2.místo Hru-Hru
( 6, 34:22 )
3.místo Rychlá rota ( 5, 31:25 )
4.místo Slavie
( 4, 29:27 )
5.místo Burlaci
( 4, 28:28 )
6.místo Milani
( 3, 25:31 )
7.místo Kanárníci
( 3, 25:31 )
8.místo Stará vazelína ( 3, 23:33 )
9.místo Pat a Mat
( 2, 19:33 )

Vítězové „Švagři“ si odnesli putovní pohár
a převzali štafetu od loňských vítězů „Hru-Hru“,
kteří skončili na druhém místě. Všichni zúčastnění se skvěle bavili, jak při samotné soutěži, tak
i při vyhodnocení. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení a v průběhu soutěže obdrželi guláš
„ála Kašna“ pro posílení. Sobotní den se jako vždy vydařil a všichni se
už těší na příští ročník. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a hlavně všem organizátorům a sponzorům, bez kterých by
tato skvělá soutěž nemohla proběhnout.
Patří mezi ně: MO ČSSD, Restaurace Kašna, Josef Gregor, Jana Tomsová (foto), Láďa Borecký.
Ing. Tomáš Svoboda

Sport - Fotbal
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Úspěšné zahájení jarní sezony skončilo pro kynšperské žáky výhrou 8-2. Vysoko porazily na domácí půdě soupeře
z Lubů a dostali se v tabulce na čtvrtou příčku.
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Zástupci TJ a zástupci města
Kynšperk nad Ohří se sešli

Zástupci TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří pozvali
dne 23.4. k přátelskému sportovnímu utkání v kuželkách zástupce města. Pozvání přijali radní města: Ing.
Josef Baron, Ing. Volf, MUDr. Václav Janda, MUDr.
Galek.
Příjemně strávený podvečer v lehce sportovním
duchu snad přinese do dalších jednání o sportovní
problematice ve městě snahu koulet tu nelehkou
kouli jedním směrem, aby se společně podařilo zdolat
(kat)
všechny postavené překážky.

Sport

Církev
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Den Země

Tuhle se děti doma rozpovídaly, jak ve škole dělali společný projekt ke Dni Země. O něco později
dcera potřebovala do školy gumové rukavice, protože šli uklízet. V rámci Dne Země. Chtě nechtě mě oba
donutili popřemýšlet na toto téma. Emise, globální oteplování, změna klimatu, přírodní katastrofy… černé
skládky, papírky, nepořádek… modrá planeta, deštné pralesy, Václav Klaus, strana Zelených….
Nakonec jsem se od původní myšlenky, tedy od aktivit mých dětí ve škole v tento den, dostala hodně
daleko. A k ničemu jsem se nedobrala.
Vlastně…
Už jste někdy viděli ještěrku s krvavýma očima? Nedávno jsem o ní cosi málo četla. Jde o ještěrku
růžkatou (genus Phrynosoma) a ta má velice zvláštní schopnost vystřikovat vlastní krev na dálku. Na dva
metry zasáhne útočníka díky krvi napumpované do malého váčku na hlavě. Toto chování se stalo předmětem bádání a zjistilo se, že se naše milá ještěrka nedá k podobným výpadům vyprovokovat. Umí přesně
vyhodnotit situaci. Podobných – z vědeckého hlediska neuvěřitelných – případů by nám mohli odborníci
jmenovat stovky. Stačí se podívat do encyklopedií a zjistíme, že v rostlinné i živočišné říši existuje spousta
podivuhodných forem, nad kterými zůstává člověku rozum stát. Pochybuji, že se něco takového dá vysvětlit pouhou evoluční teorií. Je možné, že by ještěrka získala svoji mimořádnou a ojedinělou schopnost jen
díky vývoji?
Bible ve své první kapitole popisuje stvoření světa všemocným a moudrým Bohem, jenž vdechl na
naší modré planetě život všemu, co dýchá, chodí, leze, létá (1.Mojžíšova 1, 1-25). A tak každá maličká
ještěrka stejně tak, jako člověk, je na tomto světě důkazem, že jsme nevznikli náhodou. Nejsme žádná
hříčka náhody nebo výsledek jakési biologické mutace. Jsme dílem Boha. A Zemi jsme dostali do správy.
Ne jenom na jeden tzv. DEN ZEMĚ. Tato planeta je naším domovem ať už chceme nebo ne a je v našem
vlastním zájmu chránit si ho i dalších 364 respektive 365 dní v roce.
Evangelický sbor, D.Holubcová

Den dětí

„O Kynšperského buřta“

31. 5. v sobotu

hry - soutěže - zábava
po celý den, pro děti všech věkových kategorií
= SLEDUJTE PLAKÁTY=

Policie / Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovalo v době od 29. března do 24. dubna 2008
dvanáct trestních oznámení, kdy se jednalo o:
• 1 případ vloupání do pracovního stroje v areálu
firmy AGROVEST, kdy došlo k odcizení autorádia a rozbití skla v hodnotě celkem 17 tisíc
korun.

• dva případy maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy byl zadržen pachatel, který řídil osobní
automobil, ačkoliv má soudem vysloven zákaz
řízení.

• případ krádeže měděného kabelu na železniční
trati u Dasnic se škodou 33 tisíc korun.

• 4 případy maření výkonu úředního rozhodnutí
užíváním mobilního telefonu ve věznici Kolová

• 1 případ vloupání do objektu bývalé kafilérie u
osady Dvorečky, kde měl pachatel údajně odcizit zatím neupřesněné množství pneumatik.

• policie prověřovala krádež ocelového materiálu ze stavby R6, kdy bylo zjištěno, že ke skutku
nedošlo.

• případ vloupání do buňky na manipulačním
skladu Lesní společnosti, kde bylo odcizeno 30
m elektrického kabelu
• případ krádeže peněženky ve vlaku, škoda činila
1 000,-Kč

Policisté Obvodního oddělení Policie Kynšperk
nad Ohří připravili další dvě přednášky pro žáky
základní školy na téma dopravní výchova.

npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
14. 4. 2008

Poděkování hasičů.

8. 4. 2008

Zásah SDH

8. 4. 2008

Zásah SDH

Sbor dobrovolných hasičů děkuje firmě EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o za bezplatnou opravu vozidla Tatra
815 Cas-32.
Požár Jednotka vyjela na požár komína, jenž si majitelé uhasili před příjezdem jednotky
Dopravní nehoda Jednotka likvidovala následky dopravní nehody na silnici č.6

J.Zeman

V sobotu 12. 4. 2008 se zástupci našeho města zúčastnili slavnostního předání nové požární zbrojnice v obci Himmelkron.

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

NOVINKY NA POLICÍCH KNIHOVNY

Pro děti:
Nejmladší čtenáři najdou v knihovně Příhody
Bořka Stavitele 1. a 2.díl.
Kluci jistě nepohrdnou dvěma díly knihy Fotbaloví
divoši. První díl o partě mladých fotbalistů pojmenoval Joachim Masannek Leon mistr kliček. Ten
druhý dostal název Felix Tornádo.
Na zájemce o dobrodružství v historii čeká Indián
Umpa-pa aneb Asterix představuje svého staršího
bratra od R.Goscinny.
Radost uděláme především děvčatům (velkým
čtenářkám) novými dívčími romány. S novinkami
přišly české autorky - Radka Zadinová: Proklínám
tě, lásko, Šárka Jírová: Princové se nežení s popelkami a Petra Lázničková: Láska se ukrást nedá.
Americká spisovatelka Meg Cabot dívky jistě
zaujme knihou Hrdinka říká ano.
Také tři, volně na sebe navazující, knihy Jacqueline
Carrol se souhrným názvem Tak málo času (televizní seriál) budou číst hlavně děvčata.
Jacqueline Wilson píše knihy pro děti, a vždy v nich
řeší problémy, které mají – pobyt v dětském domově,
alkoholismus v rodině, úmrtí matky. V knize Jacky
Snílek vzpomíná na své dětství, na školu, kamarády i rodinu.
Děti většinou rády něco tvoří. Už od útlého věku.
S radou ,,jak na to“ přichází A.Wilkes v příznačně
nazvané publikaci První kniha pro šikovné ruce.
Pro dospělé:
Historické romány: Nicole Jordan – Láska na
dosah (milostný historický román, 19. století,
Anglie, šlechtické prostředí)
Regina Andrásová – Bohyně z Eru (historický
milostný román, Sumer, starověk)
Sabrina Jeffries – Nečekaná láska (historická romance
z anglického prostředí v letech 1810-1819)
František Niedl – Čas vlků (historický román z
doby Václava IV.)

Ludmila Vaňková – Příběh mladšího bratra (Čechy,
doba přemyslovská 12.-13.stol.)
Romány pro ženy: Elizabeth Lowell – Růžové
údolí, Lisa Kleypas - …Protože jsi má
Autobiografický román autora knihy Plechový
bubínek, Güntera Grasse, nese název Při loupání
cibule.
Špionážní román nepostrádající detektivní
zápletky a pohled do činnosti tajných služeb napsal
Andy Mac Nab a pojmenoval Zelenáč a pokračování Odplata.
Tahle země není pro starý – autor Corman Mac
Carthy měl jistě velikou radost, když si filmaři
vybrali jeho detektivku ke zpracování a jejich dílo –
film- byl v loňském roce oceněn čtyřmi Oscary.
Psychologické romány
Magda Váňová – Štěstí Aloise Peina, John Banville
– Moře.
Jistě zajímavé čtení přinese kniha Ostrov spisovatelky Victorie Hislop. Jde o rodinný román s ženskou hrdinkou z ostrova Kréta v době, kdy se zde
objevilo malomocenství.
Detektivky: Lisa Gardner – Zmizení, Roger Morris
– Plebejská sekera,
Jana Abrahamová – Poslední zpověď, Tami Hoag –
Zásilka od mrtvého,
Agatha Christie – Zlatá brána otevřená, Meg Gardiner – Případ Mission Canyon.
Thrillery: Dennis Lehane – Sbohem, baby (únosy
dětí, filmová předloha)
Jonathan Nasan – 27 kostí (archeologické nálezy
dokazují vražedné rituály v Indonésii), Louis Sachar
– Malé krůčky (nesnášenlivost, rasismus)
2 v 1 - je kniha příběhů a fejetonů ze života Veroniky Žilkové a Martina Stropnického.
Zájemci o historii jistě uvítají již XLII.díl Minulostí Západočeského kraje.
Odhalená tajemství slavných – autoři Hana
Höschlová a František Štibor objasňují některé
málo známé skutečnosti o známých lidech.
Darem obdržela knihovna encyklopedickou knihu
z našeho regionu – Karlovy Vary od A do Z. Sepsala
Eva Hanyková.
Přijďte, určitě si vyberete.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
KVĚTEN 2008

pátek 2.5 – 31.5. .............. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v pátek od 17.00 hod.
Vladimír Nosek

SVĚTLO A STÍN

- koláže, obrazy, kresby
vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,Kč, ostatní 10,- Kč
čtvrtek 29.5. od 19.00 hod. .................................. v kině

CESTOU NECESTOU
TROŠKOU

SE

ZDEŇKEM

- zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Michalem
Herzánem
- vstupné 195,- Kč
předprodej vstupenek od 16.5 v kině

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2008............................
sobota 7.6 – 28.6 .............. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v sobotu od 16.00 hod.

Josef Bálek

- výstava obrazů
18.6. a 19.6 ........................................................... v kině

AKADEMIE ZŠ
sobota 21.6

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ.......................................
LETNÍ SLAVNOSTI
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS..
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2 – DVD
BOŘEK STAVITEL: HUGO NEZBEDA - DVD

INFOCENTRUM V PANSKÉM DOMĚ NABÍZÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

BALET
ČERNÉ DIVADLO
ČINOHRA
FESTIVALY
KONCERTY
LOUTKOVÉ DIVADLO
MUZIKÁLY
MUZEA
OPERY
OPERETY
SHOW
TANEC
VÁŽNÁ HUDBA

CELOROČNÍ PRACOVNÍ DOBA
V INFOCENTRU A VE VÝSTAVNÍ SÍNI
PANSKÝ DŮM
pondělí – pátek 9.00 – 12.00
sobota
Státní svátky zavřeno

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Kino
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2008

pátek 2.5. ...................................................ve 20.00 hod.

úterý 13.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Nudný život Llewelyna Mosse, obyvatele amerického zapadákova, změnil nález výše zmíněných
mrtvol, drog a peněz, respektive rozhodnutí
využít je k vlastnímu prospěchu. Otevřel tím
bránu do pekel, kterou už zřejmě nedokáže
znovu zavřít. Po jeho stopě se vydává stárnoucí
šerif Bell, který dokáže být velmi vytrvalý. Ještě
vytrvalejší ale umí být tajemný zabiják Chigurh, který o bytí a nebytí svých obětí rozhoduje
hodem mince. USA, MN 15, vstupné 55,- Kč,
délka 122 min.

O jedné rodinné procházce a citlivých věcech
mezi otci a syny vypráví podle knihy Emila
Hakla Vladimír Michálek. ČR, MP, vstupné 55,Kč, délka 110 min.

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ*

úterý 6.5. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

3:10 VLAK DO YUMY

Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade se
svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí všechny
členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz.
Jenže každý jednou udělá chybu. Obávaný vůdce
bandy Wade je zatčen. Rančer Dan Evans má
dluh, který není schopen splatit. Za 200$ se přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea musí
živého dopravit k soudu v Yumě. Po cestě se oba
protivníci, kteří jsou každý z naprosto rozdílných
světů, snaží získat respekt toho druhého. USA,
MN 15, vstupné 56,- Kč, délka 117 min.

O RODIČÍCH A DĚTECH*

pátek 16.5. .................................................ve 20.00 hod.

JUMPER*

Doug Liman natočil podle románu Stevena
Goulda dobrodružný sci-fi thriller, jehož protagonistou je mladík, nadaný schopností teleportace. Zatímco ale řeší svůj osobní problém, jeho
existence neunikne lidem, kteří přesuny v prostoru nepokládají za dobrý nápad… USA, MP,
vstupné 55,- Kč, délka 88 min.
úterý 20.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ*
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

pátek 9.5.....................................................ve 20.00 hod.

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT*

Čtvrtý díl série o vietnamském veteránovi nás
zavede do jiho-východní Asie, kde se stárnoucí
John Rambo usadil. Jeho poklidný život naruší
misionářská skupina vedená Michaelem Burnettem a Sarah Millerovou, která se i přes jeho
varování vydá do Barmy. Do končin, kde je nic
dobrého nečeká. Poté, co několik misionářů
zajmou barmští vojáci, musí John opět vzít spravedlnost do svých rukou. USA, MN 15, vstupné
55,- Kč, délka 93 min.

Příběh o amerických sourozencích, kteří se
dostali do světa fantasy, plného podivných stvoření a příšer. Ty útočí na jejich dům a chtějí
získat kouzelnou knihu, kterou sepsal jejich
předek. Kdo knihu získá, ovládne pohádkový
svět. Film v českém znění. USA, MP, vstupné
25,-Kč, délka 95 min.

pátek 23.5. .................................................ve 20.00 hod.

pátek 30.5. .................................................ve 20.00 hod.

Pavel Liška jako učitel, Zuzana Bydžovská coby
statkářka Marie. Ladislav Šedivý v roli jejího
syna. Tři lidé, toužící po lásce, jež se ovšem osudově ubírá jednosměrkami. Je člověk vůbec schopen smířit se s „ nemožností lásky“? ČR, MN 15,
vstupné 55,- Kč, délka 126 min.

Příběh akčního thrilleru Úhel pohledu sledujeme
očima osmi různých lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta
Spojených států. Thomas Barnes a Kent Taylor jsou
agenty Tajné služby, kteří mají za úkol ochraňovat
prezidenta Ashtona na klíčovém summitu, týkajícím se celosvětové války proti teroru. Když je
tento krátce po přicestování do Španělska postřelen, nastává chaos a během honu na atentátníka se
protínají osudy různých lidí. USA, MP 12, vstupné
55,- Kč, délka 90 min.

VENKOVSKÝ UČITEL*

úterý 27.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ*

Čtyřiaosmdesátiletý režisérský veterán Sidney
Lumet se představuje v mladistvě oslnivé formě a
přináší thriller o bratrské dvojici, která se rozhodne
své finanční problémy vyřešit vyloupením klenotnictví svých rodičů. USA, MN 15, vstupné 55,- Kč,
délka 116 min.

ÚHEL POHLEDU*

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN.....................................
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
BLÁZNOVO ZLATO
BOBULE

V kině se bude promítat až od pěti platících diváků.
MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 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
Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Bc. Roman Říha, René Bolvari, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé:
vedoucí sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Květnové číslo vychází 30.4. 2008
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Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 2. dubna 2008 přijala následující usnesení:
č. 87

Rada města Kynšperka nad Ohří
v působnosti valné hromady projednala předložený materiál
a

1. b e r e n a v ě d o m í

vyúčtování ponechaného nájemného na opravy a úpravy
provozoven společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s.r.o. ve výši 212 629,- Kč.

č. 88

1. b e r e n a v ě d o m í

inspekční zprávu České školní inspekce, okresní pracoviště,
Palackého 8, Cheb, která byla provedena ve dnech 22. – 25.
ledna 2008 v Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 89

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 9 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli na dobu určitou
1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 64,- Kč/ m2/
měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 90

schvaluje

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit uzavření nájemní
smlouvy.

č. 93

schvaluje

pronájem nebytových prostor v části objektu čp. 386 v ulici
Chebská v Kynšperku nad Ohří o výměře 62,1 m2 žadateli za
účelem zřízení veterinární ambulance a to za podmínek:
doba pronájmu na dobu určitou 5 let, výše nájemného 600,Kč/ m2/rok + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně, nájemce si
zajistí vydání rozhodnutí Stavebního úřadu o změně užívání
a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 94

1. s c h v a l u j e

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

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej novinového stánku kupujícímu.

č. 95

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na Nám. Míru čp.
33 s nájemci bytu na dobu určitou 1 rok do 27. 4. 2009 a

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemcům bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s.r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

2. u k l á d á

2. u k l á d á

č. 91

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 11, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperkem nad Ohří a nájemcem bytu dohodou
ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 6.
2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 92

1. s c h v a l u j e

pronájem části nebytového prostoru (přízemí) v objektu čp.
384 v ulici Mládeže v Kynšperku nad Ohří žadateli za podmínek: doba pronájmu na dobu určitou 5 let,
nájemné ve výši 300,- Kč/ m2/rok + navýšení o každoroční
inflaci, nájemné za první měsíc trvání nájemní smlouvy je
stanoveno na 210,- Kč/m2/rok a

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní
porost) o výměře 221 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední
desce města.

č. 96

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2928 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 97

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1017/1 (ostatní plocha)
o výměře 310 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední
desce města.
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č. 99

č. 101

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením
práva k provedení stavby „Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě v Kynšperku nad Ohří“ mezi Městem
Kynšperkem nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51
Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 a státním podnikem
Povodí Ohře se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, IČO
70889988, DIČ CZ70889988 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 100

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě v Kynšperku nad
Ohří“ mezi Městem Kynšperkem nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří a Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,
IČO 42196451, DIČ 42196451 zastoupeným lesním správcem Lesní správy v Kraslicích, Ing. Josefem Kubátem a

1. u d ě l u j e s o u h l a s

s použitím znaku Města Kynšperka nad Ohří za účelem
vydání série pohlednic pro Karlovarský kraj pro rok 2008 tiskárně Jiří Směšný – SPRINT made in publicity, U Panelárny
6B, 772 00 Olomouc, IČ: 153 989 35, DIČ: CZ5410290413.
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních
systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění
usnesení ( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net
Provozovna se nachází v Kynšperku nad Ohří
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