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Střípky z majetkového odboru
• Ve čtvrtek 15. května 2008 proběhl pravidelný svoz objemného a nebezpečného odpadu. S výsledky
sběru Vás seznámíme po obdržení podkladů od skládkové společnosti A.S.A. s.r.o., tj. až v červencovém čísle. Proto zatím nabízíme pouze ilustrační fota. Někteří občané si s odpadem, včetně odpadu
nebezpečného, stále hlavu nelámou. Ještě, že většina z nich respektuje aspoň termíny svozu, když stanoviště daná obecně závaznou vyhláškou nikoliv. Najdou se i ignoranti, kteří vyhodí cokoliv, kdykoliv
a kamkoliv…

• Úspěšně jsme podali žádost o dotaci na výstavbu kanalizace v části Kynšperka nad Ohří a Dolních
Pochlovic, kterou jsme zpracovávali v průběhu dubna. Tato žádost obsahovala cca 20 příloh z různými
propočty, výpočty, technickými údaji a samozřejmě i doporučeními různých zainteresovaných orgánů.
V daném termínu se nám podařilo žádost sestavit, v této chvíli je již na Ministerstvu životního prostředí
ČR, je překontrolovaná a formálně vyhovuje. Budeme tedy čekat cca 3 měsíce na rozhodnutí, zda bude
Kynšperku nad Ohří dotace udělena.
• V současné době zpracováváme žádosti o dotace na dvě akce z Regionálního operačního programu
NUTS 2 severozápad. Jedná se o akci Revitalizace Starého náměstí a ulice U tavírny, rekonstrukce
Náměstí SNP a rekonstrukce tří dětských hřišť v blízkosti těchto lokalit. U tohoto projektu počítáme
s nákladem cca 32 milionů Kč, když podíl města by měl činit cca 3 miliony Kč. Druhou akcí je Rekonstrukce multifunkčního společenského centra, kde je finanční náročnost podstatně vyšší, jedná se
o částku dosahující téměř 90 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že ne všechny náklady jsou z dotace uznatelné, pohyboval by se podíl města někde kolem 15ti milionů Kč. Vzhledem k velkému zájmu obcí
a měst o tento dotační program a k množství alokovaných finančních prostředků bude záležet na bodovém ohodnocení našeho záměru a na úrovni zpracování.
• V průběhu června by měla být zahájena akce zateplení obvodových stěn a střechy, včetně rekonstrukce
vytápění na mateřské škole v Zahradní ulici. Ředitelka školy zajistila komisionální výběr dodavatele.
V současné době čekáme na stvrzení správnosti našeho postupu od Ministerstva životního prostředí,
které má vyhotovit rozhodnutí o přidělení dotace.
• Okolo dětského hřiště v ulici U pivovaru jsme na žádost některých občanů zajistili jednoduché oplocení, aby se v prostoru hřiště nevenčila domácí zvířata. Plot vydržel necelý víkend a byl stržen a sešlapán. Zřejmě některý majitel domácího mazlíčka se chce mstít, protože jinak si vandalismus neumím
vysvětlit.
• V rámci odstranění havarijního stavu střechy na sociálních zařízeních u tělocvičny základní školy byly
započaty práce na zateplení střechy a zhotovení nového střešního pláště. Akce bude stát město cca 320
tisíc Kč.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Z města
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Tajemník informuje:
Městská policie Kynšperk na Ohří

Zastupitelé města dne 15. května 2008 na svém zasedání schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008
o zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří. Tato vyhláška je účinnosti od 1. června 2008.
Městská policie byla ve městě zřízena z důvodu připravovaných změn zákona o Policii ČR a zejména
z důvodu rozšíření pravomocí úředníka správního a sociálního odboru. V návrhu změn zákona o Policii
ČR jsou změny, které přenášejí některé činnosti na obce. (např. odvoz podnapilých na PAZS, asistence pro
Živnostenský, Finanční a Exekutorský úřad, doručování soudních obsílek, atd.). Zřízením Městské policie
dojde k rozšíření pravomocí
a strážník poté bude řešit přestupky v dopravě, zastavovat
vozidla, požadovat prokázání
totožnosti při páchání přestupku a také vykonávat společný výkon služby s Policií
ČR a dalších pravomocí, které
upravuje zákon o Obecní policii.
Městská policie bude zatím
zřízena v počtu jednoho strážníka a o dalším případném
navýšení počtu bude rozhodovat Zastupitelstvo města.
Městskou policii řídí starosta města.
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 do nájmu:

• - malometrážní byt č. 7 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J. K. Tyla čp.882. Výše
nájemného je stanovena na minimálně 64,41,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
• - byt č. 8 o velikosti 2+kk, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení
o zdravotním stavu). Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21,- Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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SPRÁVA MAJETKU spol. s.r.o. KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jednatel společnosti Správa majetku spol. s.r.o. Kynšperk nad Ohří vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení místa

ÚČETNÍ / ASISTENT - KA
Místo výkonu práce: Kynšperk nad Ohří
Předpokládaný nástup do zaměstnání: ihned - případně červenec 2008

Požadavky společnosti na uchazeče:
•
•
•
•
•
•
•

středoškolské vzdělání ekonomického směru
velmi dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
zkušenosti v oblasti účetnictví, praxe nutná
trestní a morální bezúhonnost
orientace v platné legislativě
dobrá uživatelská znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny „B“

Výčet dokladů, které je nutno předložit:
•

profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
týkajících se požadovaného druhu práce
•
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podávání nabídek: do 20. června 2008, 10:00 hodin
Místo a způsob podání: osobně ve společnosti Správa majetku s.r.o. Kynšperk nad Ohří nebo
písemně na adresu k jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří, Chebská 19/697, 357 51 Kynšperk
nad Ohří.
Marek Pokluda, jednatel

Čarodějnice za hasičárnou
Ve středu 30. dubna se tradičně pálila čarodějnice za hasičárnou. Velká pagoda s čarodějnicí smířenou
s osudem, s živou hudbou skupiny Melodie, s občerstvením, s posezením pro dospělé a s volným prostorem pro pobíhání dětí.
(kat)

Z města
Finanční odbor informuje
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Místní poplatky

Upozorňujeme poskytovatele ubytovacích služeb,
že dnem 1. 6. 2008 vstoupila v platnost Obecně závazná
vyhláška (dále jen „OZV“) č. 1/2008, kterou se doplňuje OZV č. 1/99 o místních poplatcích o dva nové
poplatky, a to o poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
Poplatek za rekreační pobyt vybírá ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem
poplatku a za poplatek ručí. Ubytovatel je povinen vést
v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje
dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu
místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány
postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční
knize se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
platných předpisů. Sazba poplatku za rekreační pobyt
činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu.
Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést
evidenční knihu obdobně jako u poplatku za rekreační
pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu. Sazba poplatku
z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko
a den.
Fyzické nebo právnické osoby, které na území
města poskytují ubytovací služby, jsou povinni pro-

vést registraci plátce a tuto registraci zaslat na finanční
odbor města nejpozději do 30.6.2008. Tiskopis lze
vytisknout z internetových stránek města www.kynsperk.cz, v sekci
Radnice  - Formuláře - Finanční odbor
Název „Registrace plátce/poplatníka místního
poplatku za rekreační pobyt, z ubytovací kapacity“
Tiskopis lze vyzvednout v podatelně nebo
na finančním odboru města.
Poplatky vybírá pro obec ve stanovené výši ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné
ubytování za úplatu poskytuje. Ubytovatel je povinen
vypracovat a pravidelně do 15-tého dne po skončení
čtvrtletí doručit finančnímu odboru města přiznání
k poplatku na předepsaných tiskopisech (tiskopisy jsou
ve stejné sekci jako uvedeno výše). Ve stejné lhůtě tj.
do 15-tého dne v měsíci po skončení čtvrtletí provedou
odvod vyúčtovaných poplatků na účet Města Kynšperk
nad Ohří č.19-4587390287/0100, variabilní symbol
u rekreačního poplatku je 1342 a u poplatku z ubytovací kapacity je variabilní symbol 1345. Další možností
je úhrada vyúčtovaných poplatků  v pokladně města
také do 15-tého dne po skončení čtvrtletí. Poplatková
povinnost vzniká dnem 1.6.2008 a zaniká dnem zrušení činnosti.
Vzhledem k tomu, že poplatková povinnost vzniká
dnem 1.6.2008, odevzdají ubytovatelé první vyúčtování a provedou úhradu vybraných poplatků za měsíc
červen 2008 nejpozději  do 15.7.2008. S úplným zněním
OZV č.1/2008 o změně OZV č.1/99 o místních poplatcích se mohou ubytovatelé seznámit na internetových
stránkách města nebo v podatelně městského úřadu.
Krista Murinová
referentka finančního odboru

Vážení občané,

chceme vás upozornit na uplynutí termínů splatnosti místních poplatků:
• místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu – termín zaplacení první části nebo celého poplatku je do 31. 03. 2008,
• místní poplatek ze psů – termín úhrady do 31. 05. 2008
Ti, kteří zapomněli, ať urychleně svoji chybu napraví a zaplatí výše jmenované  poplatky v pokladně
Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří.
Neuhradíte-li  místní poplatky, vystavujete se nebezpečí, že přikročíme k jejich vymáhání, dle zákona
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších právních předpisů, což vám přinese další
náklady, které budete městu nuceni zaplatit. Věříme, že k tomuto opatření nebude nutno přistoupit a že
poplatky uhradíte včas.
Marie Lendelová
referent finančního odboru

Z města
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Oslavy osvobození
V úterý 6. května 2008 jsme si
připomněli 63. výročí osvobození
našeho města vojáky 16. pěšího pluku
1. pěší divize armády Spojených států
amerických.
Tyto významné památné dny
nám připomněli svými projevy:
major Craig Normand -zástupce
velvyslanectví Spojených států amerických, starosta René Bolvari, místo-starosta Ing. Josef Baron, zástupce
Českého svazu bojovníků za svobodu
p. Vlastimila Chalupníková a zástupkyně spolku SPUSA Jana Häcklová.
Oslav se zúčastnil i zástupce z Krajského vojenského velitelství pplk. Ing
Oldřich Lukeš.
Ke slavnostní atmosféře přispěl průvod a vystoupení mažoretek
Základní školy Kynšperk nad Ohří
a soubor Svítání ze Sokolova. Program
doplnila přehlídka vojenské techniky
US Army club Sokolov.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Partnerské město Himmelkron

Strassenfest v Himmelkronu
30. Uliční slavnosti
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V pondělí 12. 5. 2008 jsme se
zúčastnili 30. slavností v naší partnerské obci Himmelkronu. Spolu
s Himmelkronskými jsme prožili
příjemné zábavné odpoledne.
Zhlédli jsme pěkný kulturní
program, ve kterém vystoupily již
po šestnácté Majorettes Základní
školy Kynšperk nad Ohří za doprovodu Městské dechové hudby
Kynšperk nad Ohří pod vedením
dirigenta Jaroslava Brože.
Naše město reprezentovali:
starosta René Bolvari, zastupitelé města: Mgr. Eva Fréharová,
p. Alena Fiedlerová, p. Jana Tomsová, Mgr. Štěpánka Neubergová, Ing. Tomáš Svoboda s manželkou
a p. Ferdinand Bernáth, dále pak ředitel školy Mgr. Jiří Daneš, vedoucí souboru Majorettes Mgr. Jaroslava
Danešová a p. Šárka Pencová.
A proč se jmenují slavnosti Uliční? Asi proto, že  se vše odehrávalo v jedné dlouhé ulici a na malinkatém náměstíčku. Po celé odpoledne příjemně hřálo sluníčko, na každém rohu vyhrávala hudba, voněly klobásky a kotlety, točilo se pivo. To vše přilákalo nejen velké množství obyvatel Himmelkronu, ale i občanů
z blízkého okolí.

Školství
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MISTROSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V MAŽORETKOVÉM SPORTU IMA

Majorettes Základní
školy z Kynšperka se  
radují: „V kvalifikaci
máme 1. místo!“
V den výročí osvobození 8. května 2008 nastoupila ve Stochově do boje pod vedením Jaroslavy Danešové armáda našich skvělých děvčat v sestavě: Hanzlíčková Lucie, Heroutová Lucie, Hlebová Olga, Hollá
Martina, Jirsová Lucie, Kavanová Barbora, Kubisová Lucie, Menšíková Pavlína, Pencová Šárka, Rečníková
Markéta, Režová Petra, Röslerová Iveta, Štočková Hana.

Za předvedení pódiové skladby v kategorii velká skupina baton
získaly nejvyšší bodové
ohodnocení a ocenění
za nové pojetí v tanečně
choreografickém zpracování sportovních prvků.
Přejeme mažoretkám vytrvalost trénovat nejméně čtyři dny v týdnu a hodně štěstí do finále.
Děkujeme za podporu radě města, zastupitelstvu města, rodičům, škole a S–uch fandům, kteří nás
věrně doprovází a fandí.
Jiří a Jarka Danešovi

Inzeráty
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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

Školství
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Hraj si, sportuj, vzdělávej se!
Na Základní škole v Kynšperku nad
Ohří úspěšně probíhá projekt „Hraj si,
sportuj, vzdělávej se!“ Finančně projekt
podpořil Společný regionální operační
program, Evropská unie, Karlovarský kraj a město Kynšperk nad Ohří
částkou 3 mil. korun.  Projekt je určen
pro cílovou skupinu mládeže 15-20
let.  Bylo vytvořeno nové centrum volného času, které nabízí v odpoledních
hodinách a ve volných dnech od 8.00
do 19.00 počítačovou učebnu, která
je připojena na internet, Playstation 2
učebnu, interaktivní projekci  na velkoplošné obrazovce, kulečníkovou hernu,
hernu stolního fotbalu a stolního tenisu.
Na venkovním veřejném sportovišti  
mohou děti a mládež sportovat. Na veškeré aktivity dohlíží odborný dozor,
který zajišťuje bezpečnost,  provádí pedagogický dohled,  půjčuje sportovní potřeby a hry. V rámci projektu proběhly přednášky  na téma drogy a omamné látky, bezpečnost v dopravě, první pomoc a záchrana
života, práce s počítačem, pravidla sportovních her, psychologický seminář na rozvoj osobní asertivity,
trestní odpovědnost dětí a mládeže, česko-německý seminář.  Pracovníci projektu spolupracují s Policií ČR
a Tělovýchovnou jednotou TJ Slavoj. Veškeré aktivity projektu sledují psychologové, kteří pomáhají dětem
a mládeži v různých životních situacích.
Finanční prostředky  také pomohly  Majorettes ZŠ Kynšperk nad Ohří. Byla podpořena účast na MČR
v Mažoretkovém sportu a účast na Mistrovství Evropy EMA v Černé Hoře
ve městě Tivat v říjnu  2007. Majorettes
přivezly z ME EMA zlatou medaili. Bez
finančního přispění projektu „Hraj si,
sportuj, vzdělávej se!“ by toto nebylo
možné. Dále byla podpořena účast
rybářů a leteckých modelářů na různých soutěžích až po MČR. Celý projekt je otevřený pro všechny, kteří mají
zájem trávit volný čas sportem, prací
s počítačem a soutěživými hrami. Děti
a mládež mají možnost trávit volný čas
jinak než na ulici. Projekt hojně navštěvují. To nás velmi těší!    
Mgr. Jiří Daneš manažer projektu

Školství
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Vážení rodiče, prarodiče, přátelé a příznivci školních slavností,
všechny vás srdečně zveme

na naši školní akademii 2008
….. ABY BYLO VESELO !

Kdy:
Kde:
V kolik:

ve čtvrtek 19. 6. 2008
v MKS - v kině
v 16.30 hodin.
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně kina.
       Žáci a učitelé Základní školy Kynšperk nad Ohří

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé a příznivci školních slavností,
všechny vás srdečně zveme

na rozloučení se školou

TRADIČNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
které se koná ve čtvrtek 26. 6. 2008 v 10. 00 hodin za budovou I. stupně
( v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).
Těší se na vás žáci 9. ročníků Základní školy Kynšperk nad Ohří

Dne 3.5.2008 uplynulo 50 tet,
kdy si své ano řekli manželé

Edith & Rudolf Kardošovi.
Do dalších let přejeme vše nejlepší.

Školství
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Cestujeme po Šumavě a jižních Čechách
Cestovní kancelář PAT a MAT v polovině května uspořádala třídenní školní výlet pro 40 pasažérů (žáků 8. a 9. tříd).
Cílem bylo dobýt zříceninu Rabí u Horažďovic, prozkoumat
pobřeží řeky Vydry od Čeňkovy pily až po Anýz a utábořit se
v chatkách v autokempu Vodník 3 km od města Vimperka.
Druhý den byl podniknut výstup na horu Boubín (1363
m), výhledem z rozhledny jsme si prohlédli okolí a cestou zpět
jsme absolvovali vlastivědnou túru Boubínským pralesem.
V závěru celého dne pak byly prozkoumány slatiny u obce
Nová Huť.
Třetí den pokračovala cesta autobusem k naší největší
vodní nádrži Lipno (4 650 ha) a útokem jsme vzali Český
Krumlov. Z věže jsme si prohlédli nejen zámek, zahrady, spící
medvědy, ale i zákoutí a uličky jednoho z nejkrásnějších jihočeských měst ( památka Unesca). Otáčivé
hlediště v přírodě jsme si mohli prohlédnout jen z dálky, protože se zde právě natáčelo.
Počasí se nám vydařilo, našlapali jsme kolem 30 km, poznali jsme hodně zajímavostí, utužili jsme
kolektiv, objevili jsme nové kamarády, učili jsme se dodržovat daná pravidla a humor nám nechyběl.

Žáci, žákyně a učitelé Základní školy v Kynšperku nad Ohří

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
„Kdo si hraje, nezlobí“                    Středisko volného času – DDM

Plán akcí na květen 2008
12. 6. 2008
14. 6. 2008
17. 6. 2008
18. 6. 2008
19. 6. 2008

Turnaj ve volejbale - sraz v 14.00 hod v SVČ - DDM
Boj o přežití - ukázka členů klubu Airsoft
Zábavná hra „Bingo“ - v  SVČ - DDM  od 14.00 hodin
Akademie - od 9.00 hod  I. st. v MěKS
Akademie - od 9.00 hod  II. st. v MěKS
Akademie - od 16.30 hod  pro veřejnost  v MěKS
21. 6. 2008 Vzpomínkové odpoledne: „Znáš hry našich rodičů?“ Skákání s gumou, školka
s míčem nebo se švihadlem, hliněné kuličky, panák, zeměkoule, aj.
Přijďte a přesvědčte se sami. Sraz ve 14,00 hod. na školním hřišti. Po skončení si společně opečeme buřty
a zazpíváme si u táborového ohně.
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ – DDM.
Školní akce:
Zlatá srnčí trofej
Čarodějnice

Setkání po 45 letech!
Spolužáci ozvěte se!
Žáci ZDŠ 9A, 9B a 9.C, kteří ukončili školu v roce 1963 v Kynšperku nad Ohří
volejte 604 286 449 nebo e-mail: Stanek@reala-lakoma.cz

Školství
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Oblastní kolo - Dívka roku 2008 – poprvé charitativní akcí
Anička Svobodová – Miss sympatie

Oblastní kolo proběhlo v neděli 27. 4. 2008 v parkhotelu Congresss Center Plzeň. Pořadatelem celé
akce byl DDM Kamarád Třemošná.
Našimi želízky v ohni byly: Anička Svobodová z Kynšperka nad Ohří,  Aneta Pfeifferová z Březové a  
Iveta Röslerová ze Sokolova.
Celkem se soutěže zúčastnilo 12 dívek, konkurence byla veliká. Dívky soutěžily v těchto disciplinách:
rozhovor s moderátorem, volná disciplina, aerobic a módní přehlídka ve stylu „uniformy“.
Pořadem provázel výborný komentátor a bavič herec Jan
Čenský. Z 24 porotců jmenujeme alespoň ty nejznámější: Jiří
Mádl – herec, Zbyněk Drda zpěvák, Lucie Hadašová – Česká Miss
2007, Tereza Zímová – modelka, Karel Frýd – plyšák z Big Brother
a Michal Michaljec. Patronkou celé soutěže byla Česká vicemiss
Lilian Sarah Fischerová. Letos poprvé se tato akce stala akcí charitativní, výtěžek byl poskytnut Domovu pro osoby se zdravotním
postižením v Bystřici nad Úhlavou.
Program byl pestrý, dívky soutěžily jako o život, předvedly
vyrovnané výkony, avšak vítězky mohou být jen tři a postup
do republikového kola si vybojovaly první dvě dívky. Martina Hollá
přispěla tanečním vystoupením se svým partnerem do  programu
a předala korunku vítězce letošního ročníku – Blance Skálové.
Anička Svobodová v této soutěži získala titul Miss sympatie.
Aneta Pfeifferová získala 2. místo a postoupila do republikového
kola.
Poděkování patří paní Janě Tomsové, která se velkou měrou
podílela na přípravě všech tří dívek. Další poděkování patří i rodičům, kteří svá děvčata podporovali nejen morálně, ale i finančně.
Mgr. Š. Neubergová a Mgr. L. Hrušková Bursová

Různé
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Kouzelný výlet
Autobus plný družinových dětí a jejich kamarádů se vydal na výlet, který připravila vychovatelka ZŠ
paní Hanka Soukupová. První zastávka potěšila kluky. Navštívili jsme vojenský skanzen Smečno s kompletně vybaveným bunkrem. Expozice vojenské techniky byla velice zajímavá. Viděli jsme např. tank T-34,
transportér SKOT, dvojkanon PLdvK, UAZ aj.  Prošli jsme se Smečenskou roklí a pokračovali dále autobusem do Líbeznic, kde nás čekalo kouzelnické představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Očarováni jsme
se vraceli k domovu. Děkujeme paní Nekvapilové, která opět nezklamala a připravila pro děti bohatou
tombolu. Výlet byl opravdu kouzelný.
Jana Tomsová, základní škola

Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo za krásného slunečného dne, již
tradičně poslední dubnový den v prostorách fotbalového hřiště. Tentokrát jsme začali trochu netradičně, a to soutěžním odpolednem pro děti se
zaměřením na jejich sportovní vyžití. Byly připraveny tyto atrakce :
- hod na plechovky míčkem
- hod na kostky létajícím talířem
- hod na koš
- vrhání kroužků na postavičky
- běh v pytli
Každé soutěžící dítě (zapojili se i někteří dospělí) po projití všech
soutěží bylo odměněno sladkostí. Po skončení těchto atrakcí byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější masku čarodějnice, kterou hodnotili všichni
přítomní dospělí. Děti byly vyhodnoceny podle počtu hlasů a odměněny byly všechny masky. Tohoto
vydařeného odpoledne a večera se zůčastnilo 60 dětí a všichni odcházeli s pocitem vydařeného dne.
Akci zajistila MO ČSSD společně s paní Štochlovou a dalšími sponzory, kterým bych touto cestou rád
poděkoval. Zvláštní poděkování patří Martinu Poulovi, Radkovi Šatavovi a Josefu Gregorovi, bez kterých
bychom tuto skvělou akci nepřipravili.
Předseda MO ČSSD

Ing. Tomáš SVOBODA
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Den s Deníkem
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Kynšperk nad Ohří
se představil veřejnosti na akci Sokolovského deníku

Den s Deníkem
Ve čtvrtek dne 22. května se v odpoledních hodinách parkoviště u kostela proměnilo v externí kancelář redakce Sokolovského deníku. Redaktoři Deníku již druhým rokem objíždějí obce
na Sokolovsku, tentokrát zamířili do Kynšperka nad Ohří. Občané
města měli při této příležitosti možnost položit otázku zástupcům
města. Pozvání přijali starosta města René Bolvari, tajemník MÚ
Bc. Roman Říha a mezi diváky byl také vedoucí majetkového odboru Josef Špaček.
Kulturní program zajistil Mládežnický dechový orchestr pod taktovkou paní dirigentky Knoblochové.
Dospělí i děti si mohli zasoutěžit o zajímavé ceny.
Na co se lidé ptali? Proč ve městě není kavárna - cukrárna, seniorům chybí organizovaný klub seniorů
a kulturní akce s dechovkou, na nedostatek parkovacích míst před domy, kde občané žijí, jestli v Kynšperku
nad Ohří bude bazén, jaký úkol bude mít člen Městské policie aj.
(kat)

Školství
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Projekt „AFRIKA“ - první část.
V ZUŠ Kynšperk nad Ohří byl v lednu zahájen druhý celoškolní projekt
po názvem „Afrika“
Účastní se ho všichni žáci školy, nejmladší předškolní žáci ze všech oborů
připravovali se svými učiteli písničky a scénky, výtvarníci připravili kulisy
a učitelé krásné oblečky pro žáky i pro sebe. Na pomoc jim přišli i starší žáci
z dramatického oddělení, kteří se do připraveného programu také zapojili.
Všichni společně vyjeli lodí do Afriky, kde poznávali zvířata, lidi i rostliny.
Celé představení proběhlo na koncertě pro nejmenší a jejich rodiče ve čtvrtek 22. 5. 2008. Moc se jim to povedlo a plný sál školy se výborně bavil.
Ve druhé části projektu „Afrika“ soutěží ostatní žáci školy o body /
STOPY/ za mimořádné výkony/úspěchy v soutěžích, účast na koncertech, reprezentace školy apod./
Vyhodnocení celého projektu proběhne 23. 6. 2008 v rámci odpoledne v ZUŠ, kde budou probíhat
poslední soutěže a ocenění nejúspěšnější žáků.
S výsledky druhé části projektu Vás seznámíme v červencovém zpravodaji.
Zdeňka Karbulová
ředitelka ZUŠ

Školství

strana 18

ČARODĚJNICE NA DM
29.4.2008 se uskutečnil „Čarodějnický slet“ na Domově mládeže v Kynšperku
nad Ohří i na Domově mládeže v Sokolově.
Na DM v  Kynšperku se studentky  převlékly do úžasných převleků a vykouzlily
ze sebe překrásné čarodějnice.
Ti, kteří si teď myslí něco o diskriminaci chlapců se mýlí, protože právě naši
chlapci zasedali jako porota a společně s paní vychovatelkou Ďurišovou  a vybírali tu nejúžasnější, nejmilejší nebo nejošklivější čarodějnici! Výherkyní se stala
Mašková Lucie, druhá se umístila Zárubová Nikola a na třetím místě se společně
umístily Jungerová Kateřina,Vaňková Lucie a Matoušová Veronika.  Gratulujeme!
V Sokolově pojali slet čarodějnic tak, že vychovatelky vyhlásily „soutěž o vlastnoručně vyrobenou
čarodějnici“ a žáci i žákyně vytvořili čarodějnici z různých materiálů. Vyhlášení nejhezčí a nejoriginálnější čarodějnice proběhlo i na DM v Sokolově a jako první se umístil kolektiv dívek, jmenovitě pak:
Jitka Nejedlá, Simona Flekáčová a Ivona Lafatová, I jim gratulujeme!
Všichni, kteří se zapojili, dostali ať už jako
čarodějnice nebo porotci či soutěžící drobné
dárky od sponzorů, kterým tímto děkujeme!
A pak, že se naše mládež baví jen alkoholem
a kouřením cigaret. Ne vždy a ne všude.
Za všechny vychovatelky na DM v Kynšperku i v Sokolově
Iva Jirsová

Skautské hrátky se zvířátky
Sobotní pozvání na zábavné odpoledne nebylo jen na jeden den, ale bylo pozváním na celoroční činnost v oddíle Junáku. Junák je pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat
na sobě. Kynšperský oddíl Junáku nabízí všem klukům a holčičkám ve věku 6 – 11 let, aby se stali světluškami nebo vlčaty. Děti v tomto věku jsou velmi hravé a teprve poznávají svět kolem sebe. Junák pro tuto
věkovou kategorii také vydává vlastní časopis Světýlko.
Přijďte se podívat do klubovny ještě teď, před prázdninami:
Světlušky (děvčata 6-11 let) v pátek     17,00-18,00 hodin, mobil: 775435091
(kat)
Vlčata      (kluci 6-11 let)      ve středu  17,00-19,00 hodin, mobil: 607806083

Junák
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Klíč 2008 (30.4. – 4.5.)
Poslední den v dubnu se do Plzně sjelo na 2000 skautů, aby se setkali na skautském národním jamboree
a zažili spoustu nových zážitků.
Spolu s dalšími středisky z našeho kraje jsme se vypravili do Plzně plní očekávání. Nejprve jsme se seznámili s tábořištěm i programem. Tábořiště bylo rozděleno na šest částí podle krajů a každá část měla svou barvu.
V barvě našeho tábořiště jsme dostali skautský šátek, který jsme nosili celou dobu. Naší barvou byla červená.
Večer byl zahajovací ceremoniál, kterým se zároveň „odemykal“ nový skautský výchovný program.
Další program byl uspořádán do šesti vesnic podle nového programu. Například vesnice Svět okolo nás,
Rodina, Co umím a znám…V těchto vesnicích byly různé aktivity, které se vázaly k danému tématu. Některé
nás zaujaly více, jiné méně. Dále jsme měli možnost zúčastnit se výběrových aktivit. Nejvíce všechny děti, ale
i dospělé zaujala bungee trampolína a bungee running. Z dalších byla možnost si vyzkoušet lukostřelbu, lezeckou stěnu, bojová umění, lasování…Ve volném čase si mohl každý vybrat, co ho lákalo. Byla možnost vyrábění, sportovních her, deskových her a dalších. Na večer byl připraven další program. Každý večer se promítal
film, o kterém se přes den hlasovalo. Kdo chtěl, mohl se jít podívat na koncert, či jít třeba na country bál.
Další příjemné chvilky bylo možné strávit v čajovně, kde byla opravdu milá atmosféra, možnost výběru
z nejrůznějších čajů, ke kterému bylo možné si objednat drobné občerstvení. K oblíbeným místům setkání
patřila i místní krčma a kavárna U Dvou žabiček. Kdo si chtěl prohlédnout něco z historie skautingu, či si prohlédnout něco zajímavého, mohl navštívit skautské muzeum, které skýtalo pěknou podívanou. Byly vystaveny
například nejrůznější skautské šátky či opasky z různých zemí.
V sobotu se konal velký program na plzeňském náměstí také pro veřejnost„Barevný skauting“. Došlo k předání adoptovaného vlka, maskota Klíče, plzeňské zoo Jiřím Suchým, který se stal patronem vlka. Na náměstí
byly připravené hry a ukázky z našeho programu pro veřejnost. Pro nás byly připraveny hry po městě za jeho
poznáním. Také jsme mohly navštívit různé kulturní instituce města. Naše výprava se vydala do plzeňského
historického podzemí a do pivovarského muzea. Podívali jsme se i do zoo, kde byly pro děti připraveny  hry
týkající se vždy určitého zvířete.
V závěru víkendu jsme zjistili, že už je to pomalu za námi a že to uteklo moc rychle. Na závěr jsme si
zahráli velkou strategickou hru, které se zúčastnili úplně všichni. V každém z nás zanechal Klíč spoustu vzpomínek, a to především těch krásných. Zažili jsme společně spoustu věcí, které nás spojili zase o kousek blíž.  
Chechty
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Inzerát

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:
připravujeme podzimní, zimní a Mikulášskou.
Přidejte se k nám.
Kateřina Štochlová, mobil: 603 187 425

✂

Stolní tenis
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„ Top 12“
1.  Skála  Tomáš

Baník Sokolov

2. Krb Jiří   

Slavoj Kynšperk

3. Ramsauer Tomáš   Jiskra Aš
4. Hurban  Nikola

Jiskra Březová u K. Varů

5. Kruliš David  

Batesta Chodov

6. Rohlík  Tomáš  

Slavoj Kynšperk

Tucet nejlepších starších žáků našeho kraje
cestovalo do Aše, kde bojovali o krásný putovní
pohár, vysoké bodové hodnocení pro krajský žebříček a první čtyři o účast v oblastním finále stolního tenisu, kde změří síly s nejlepšími čtyřmi soupeři Plzeňského kraje.    
Vítězství už poněkolikáté obhajoval Tomáš Rohlík. Našemu hráči se po prodělaném nachlazení
tentokrát nedařilo. Je to jeho nejhorší umístění v několika posledních sezonách. Bohužel, bezpochyby
hlavní příčinou jeho neúspěchu je jeho současná chabá tréninková píle. Zájem o přípravu proti minulým sezonám nesnese srovnání a byla jen otázka času, kdy jeho soupeři budou dosahovat lepších
výsledků. Řadou let byly výsledky Tomáše chloubou oddílu. Škoda, že už na sobě nechce pracovat.
Stříbrná medaile Jirky Krba je jedním z jeho největších úspěchů. V poslední době podával slušné
výkony a také turnaj v Aši ho zastihl ve velmi dobré pohodě. Cenné jsou zejména „skalpy“ současné
jedničky žebříčku Ramsauera a dlouholetého lídra krajských žebříčků spoluhráče Rohlíka.
Naše děvčata zatím nedosahují kvality chlapců. Také jejich tréninkové úsilí není na uspokojivé
úrovni. Přesto však byla jako náhradnice dodatečně nominována Šárka Černá, která však zrovna
měla tréninkový „výpadek“ a tak přišla o cenné body a zejména zkušenosti. Vítězství mezi dívkami
si odnesla domácí K. Babková, před sokolovskou Polcarovou, Hubáčkovou z Aše  a Hettnerovou
z Lubů.
O.Volf

✂

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



poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Stolní tenis
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Skončila čtyřicátá devátá sezóna
Stolním tenistům skončila další sezona. Zda byla úspěšná či nebyla, nechám na posouzení čtenáře.
Divizní A družstvo po skvělé první části, kdy se dělilo o druhé místo, skončilo soutěž na šesté příčce se
stejným bodovým ziskem jako celky na čtvrtém a pátém místě. O lepší umístění se připravil celek nepochopitelnou, nesmyslnou ztrátou bodů. Závěr soutěže odehrálo družstvo bez nasazení, bez bojovnosti.
Béčko mělo za cíl skončit nejhůře páté, což zajistilo příští rok účast v krajském přeboru 1. třídy. Úkol se
podařilo splnit zejména díky druhé části, kdy už v kompletní sestavě zdolali řadu favoritů. V okresním
přeboru startující celky C a D obsadily střed tabulky.
Soutěží jednotlivců se dospělí účastnili výjimečně a až na titul okresního přeborníka žádných významných úspěchů nedosáhli.
Složitější se zdá hodnocení mládeže. Sezonu začínali na prvních postech krajského žebříčku náš dorostenec, starší i mladší žáci. Po sezoně končí tříleté kralování v dorostenecké kategorii na druhém místě V.
Galek, starší žák Rohlík se propadl na třetí příčku a přestal na tréninky docházet, mladší žák Košata se
propadl z první příčky na třináctou?! I když naši mladší spoluhráči dosáhli několika pěkných úspěchů
v soutěžích jednotlivců a některá další umístění našich hráčů na žebříčcích nejsou špatná, cosi stav signalizuje. Smutná je skutečnost, že o sport ztratili zájem Rauscher, Vitek, J.Lapčák, Gelbič a někteří další.
Přitom se všichni mohli chlubit tituly okresních i krajských přeborníků, startovali nebo měli právo startovat na mistrovství republiky. Chybí jim motivace? Nemají ctižádost? Zdá se, že ve věku mezi
čtrnáctým a patnáctým rokem kluci unikají vlivu
trenéra i rodičů.
Radostněji se hodnotí působení mladých stolních tenistů v soutěžích družstev. Poprvé v historii totiž získali naši dorostenci, starší i mladší žáci
tituly krajských přeborníků a získali právo startu
na mistrovství České republiky. Zajímavostí může
být fakt, že pokaždé odešli poraženi nejtěsnějším
způsobem 4:3. Takže byla sezona úspěšná nebo
neúspěšná? Bude ta příští jubilejní alespoň stejně
Krajští mistři družstev mladší žáci: Jakub Košata, Jan Loník, vydařená?
Lukáš Rustler.

O.Volf
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Krajský přebor mládeže a juniorů v Kralovicích
Dne 19.4. 2008 se v Kralovicích na místním fotbalovém stadionu konal krajský přebor mládeže a juniorů v rybolovné technice. Členové z kroužku MO Kynšperk nad Ohří reprezentující ZŠ Kynšperk nad Ohří
si vedli ve všech disciplínách na dobré úrovni. Družstvo bylo čtyřčlenné: Nikola Nejedlá, Vladimír Jurygáček, Jakub Jeřábek a Michal Kratochvíl. Všichni čtyři závodili v pětiboji, včetně muškařských disciplín.
V kategorii dorostu - Nikola Nejedlá se umístila na 3. místě ze šesti přihlášených a Vladimír Jurygáček
obsadil páté místo. V kategorii starších žáků Jakub Jeřábek obsadil  sedmé místo a Michal Kratochvíl byl
třináctý ze sedmnácti přihlášených. Tento přebor mládeže se uskutečňuje před soutěžemi Zlatá udice, aby
si děti porovnaly své možnosti a schopnosti
pro nadcházející soutěžní období. Závody
se našim reprezentantům povedly, protože
v družstvech z devíti přihlášených jsme skončili  jako čtvrtí.
Tímto závodem se Nikola Nejedlá nominovala na Mistrovství České republiky žáků
a juniorů v RT jako náhradnice, které bude
ve dnech 14. – 15.6. 2008 v Písku.
Za dosažené výsledky členům družstva
děkuji.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Západočeský plaváček – přebor v mládeže v plavané
Dne 20.4. 2008 se uskutečnily závody v lovu ryb udicí pro mládež, ve dvou kategoriích, a to do 15 let kadeti a do 18 let – junioři. Závody byly na tekoucí vodě – řece Radbuze mezi mostem u papírny a mostem
Milénium v Plzni. Základní školu Kynšperk reprezentovali Nikola Nejedlá, Vladimír Jurygáček, Jakub
Jeřábek a Michal Kratochvíl. Chytalo se pouze na plavanou v ranním tříhodinovém a odpoledním také
tříhodinovém závodě. Závodilo se podle velmi přísného mezinárodního řádu v lovu ryb udicí „CIPS“.
Nikola Nejedlá, Vladimír Jurygáček a Michal Kratochvíl byli zařazeni do kategorie juniorů do 18 let,
ve které bylo přihlášeno celkem 16 dětí. Jakub Jeřábek bojoval v kategorii kadetů do 15 let, do které bylo
přihlášeno 13 dětí. Z obou závodů se úlovek sečetl a výsledek  byl zařazen do tabulky pořadí pro jarní kolo.
Vladimír Jurygáček v celkovém hodnocení obsadil osmé místo s 360 body, Nikola Nejedlá jedenácté
místo s 100 body, Michal Kratochvíl skončil
na místě patnáctém s 0 body a Jakub Jeřábek
byl šestý s 1980 body. Prostředí pro rybolov bylo nádherné, hloubka u břehu od dvou
do čtyř metrů, na dně byly terénní nerovnosti
a ryba skoro nechtěla přijímat žádnou z nabízených nástrah na háčcích. Počasí bylo uspokojivé. Děti měly z tohoto závodu i ze svého
umístění velkou radost, ale v podzimním kole,
které bude 27.9. 2008 v tom samém revíru,
snad získají lepšího umístění, které je v umístění posune na přední pozice.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Havelkův bič
Dne 24.4.2008 se konaly prestižní rybářské závody v lovu ryb udicí na plavanou v Plzni na Borské
údolní nádrži. Zúčastnilo se celkem 38 závodníků. Zde si mohly děti porovnat své rybářské schopnosti
proti místním, kteří chodí na tento úsek stojaté vody trénovat a během roku zde získávají v rybářských
kroužcích tak potřebné zkušenosti. Všichni soutěžící jsou tzv. mistři v lovu ryb udicí na plavanou. ZŠ
Kynšperk nad Ohří a MO ČRS Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Vladimír Jurygáček
a Tomáš Řezáč. Byl to opravdu těžký
závod, protože se počítaly pouze ryby,
které se dají chytnout pouze u dna,
zejména se jednalo o cejna velkého,
plotici obecnou a kapra obecného.
Všudypřítomná ouklej obecná, která
se bezhlavě vrhala na vše, co spadlo
do vody, včetně naší nástrahy se
do bodování nepočítala. Vláďa Jurygáček obsadil 34. místo a Tomáš Řezáč
skončil na 38. místě.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

O pohár starosty Habartova
Dne 3.5.2008 se konal další ročník rybářských závodů o pohár starosty Habartova. Závodilo se v chytání ryb pouze na jeden prut na koupališti „Na Rádě“.  Zúčastnilo se celkem 18 dospělých závodníků a 14
dětí z Kynšperka nad Ohří a Habartova. Zde si mohly děti porovnat své rybářské schopnosti proti místním,
kteří chodí na tento úsek stojaté vody trénovat a během roku zde získávají v rybářských kroužcích tak
potřebné zkušenosti.
ZŠ Kynšperk nad Ohří a město Kynšperk nad Ohří reprezentovalo družstvo ve složení Vladimír Jurygáček, Tomáš Řezáč, Jakub Jeřábek a Michal Kratochvíl a za dospělé Nikola Nejedlá a ing. Josef Baron. Byl
to opravdu těžký závod, protože ryby neměly moc velkou náladu přijímat nabízenou nástrahu, ale i tak
někteří měli dobré výsledky.
Naše družstvo se umístilo: Vláďa
Jurygáček vyhrál pohár, prut a spoustu
dalších ocenění za 1. místo, Tomáš
Řezáč skončil na 4. místě, Jakub Jeřábek skončil sedmý a Michal Kratochvíl
v dětské kategorii obsadil předposlední 13. místo. Za dospělé se Nikola
Nejedlá umístila na pátém místě
a ing. Josef Baron byl šestý z osmnácti
závodníků.
Byla to dobrá příprava pro nadcházející soutěž dětí v místním kole „Zlaté
udice“.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Místní kolo Zlaté udice
Dne 10.5. 2008 se konaly   závody
„Zlatá udice“ místní kolo,  pořádané MO
ČRS Kynšperk nad Ohří. Zde žáci ZŠ
Kynšperk nad Ohří a ZŠ Habartov bojovali mezi sebou o nominaci do okresního
kola a tím zúročili tak svůj um, který získávali od září letošního školního roku.
Zahájení závodů se ujal starosta města
Habartova pan Zemek. Přihlášených
dětí bylo celkem 11, z toho 1 žákyně, 4
dorostenci a 6 žáků. Ihned po zapsání
do startovních listin se děti přesunuly
na svá místa na koupališti v Habartově,
kde chytaly ryby dvě hodiny. Po rybolovu
se závodníci přesunuli do Kulturního
domu v Habartově, kde byla připravena
další čtyři pracoviště. Žáci zde rozpoznávali rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě
nebo kolem ní a ryby z barevných fotografií. Dále se zde psaly znalostní testy
z rybářského zákona a jednotného rybářského řádu platného pro rok 2008. Zde
byla i organizovaná svačinka, která přišla
všem vhod. Po té se házely zátěžové disciplíny z rybolovné techniky na škvárovém hřišti v Habartově: a) hod zátěží
7,5 g do dálky, b) skische a c) aremberg
(plachta).
Ve 14:15 na hřišti za přítomnosti pana
Zemka bylo vyhlášení výsledků jednotlivců a stanovení nominace do Okresního
kola Zlaté udice, které se  bude konat dne 17.5. 2008 v Lokti od 7,00 hodin. Podle dosažených výsledků byly  
rozděleny ceny v jednotlivých kategoriích.

Nominovaní na Okresní kolo „Zlatá udice“ 17.5. 2008 v Lokti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nejedlá Nikola
Kynšperk nad Ohří dorostenec
Sochorová ŠtěpánkaHabartov žákyně
Karol Dominik
Habartov žák
Sochor Matěj
Habartov žák
Sochor Daniel
Habartov žák
Jurygáček Vladimír Kynšperk nad Ohří žák

Ve 14,45 hod. bylo ukončeno místní kolo „Zlaté udice“ v Habartově a závodníci odcházeli domů
s pocitem zúročení dosavadní práce za uplynulé období příprav na tyto závody.

Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
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Voříškiáda 2008

vítěz Petr Hasoň

Akce
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V sobotu 26.4. se v areálu opět sešli milovníci pejsků - voříšků. Pro ně
a pro jejich společníky členové kynologického klubu Kynšperk nad Ohří připravili různé překážky.  Příjemně strávit sobotní den přišlo 25 dětských a 8
dospělých účastníků.
Po absolvování všech překážek mohli účastníci využít připraveného
občerstvení a ukázky výcviku psů. Poděkování sponzorům: MÚ Kynšperk
nad Ohří, MAGABAZAR Čertík Praha, NOVA TAXI Cheb, OÚ Kaceřov,
Krmiva TESCO Cheb, časopis Psí kusy – 10
ročních předplatných.
3 pejsci z útulku Cheb - Horní Hraničná
2 pejsci z útulku Krajková
Do útulků v poslední době přibývají velcí
psi, kteří často bývají agresivní. Bohužel je to důsledek lidské nezodpovědnosti, neboť si pořizují psy, které nezvládají a neposkytnou jim potřebnou
péči, výcvik, výchovu.Agresivní psi, kterým v útulku nepomůže převýchova,
musejí být utraceni. Je to opravdu nutné? Je to obraz společnosti, který děsí.
Jaký pán, takový pes. Co je to za člověka, který odveze psa do cizího města,
někde na náměstí nebo na okraji města otevře dveře vozu, nebohého psa
vyhodí a odjede. Skoro bych řekla, že by utracen měl být v takovém případě
člověk.
(kat)
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Otevírání řeky Ohře v sobotu 26.4.
7 raftů a 15 lodí .............. 72 lidi
Z Tršnice do Kynšperka na Ohří se zastávkou v Nebanicích. Vody hodně, rychle to jelo, všude hejna
chrostíků velkých, kteří plavbu znepříjemňovali.
Tradičně byla alespoň jedna posádka, která se „udělala“ a tradičně bylo krásné počasí. Závěrečné společné posezení v klubovně na volejbalových kurtech.
(kat)

Otevírání cyklostezek
Sobotní odpoledne 17. května kolem 15, 00 hodiny se na parkovišti sjelo asi 20 cyklistů, aby společně
zahájili cyklistickou sezonu. Při startu bylo počasí krásné slunečné až dusné. Pomalejší účastníky zastihla
průtrž mračen a bouřka. Ostatní dojeli ještě v suchu do restaurace Koruna. Pro všechny bylo na terase
připraveno malé občerstvení.
(kat)
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Infocentrum,
cestovní agentura a výstavní síň
v Panském domě
nabízí
občanům a návštěvníkům města
tyto služby:

Turistické infocentrum a cestovní agentura

• informační služby regionálního rozsahu: informace o dopravním spojení, ubytování a stravování,
o turistických zajímavostech, otevíracích dobách památkových objektů apod.
• prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů apod.
• prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek
• prodej vstupenek po celé ČR (  SPORT – KONCERTY – PARTY – DIVADLO - FESTIVALY
• kopírovací práce (do A3), propagační práce
• Tisk z PC ( do A3) barevně i černobíle
• internet pro veřejnost ZDARMA
• laminování (do A3)
• služby cestovní agentury: prodej zájezdů vybraným cestovním kancelářím –
NABÍDKA DESTINACÍ PO CELÝ ROK DO CELÉHO SVĚTA

Výstavní síň Panský dům:

Každý měsíc se koná nová výstava, vernisáž je vždy nejen pro zvané hosty, ale taktéž pro veřejnost.
Srdečně jste všichni zváni na příjemné slavnostní zahájení a pokud jej nestihnete, výstava pak trvá vždy
téměř celý měsíc.
Červen:   Josef Bálek: JIŽANSKÝ ZÁVAN JE KRUTÝ....!! - výstava obrazů
Vernisáž v sobotu 7. 6. od 16.00 hod.
Červenec: Sára Saudková - výstava fotografií
Vernisáž ve čtvrtek 3. 7. od 17.00 hod.
Srpen:

Norbert Koliáš - výstava obrazů
Vernisáž ve čtvrtek 31. 7. od 17.00 hod.
Vstupné do výstavní síně: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč, ostatní 10,- Kč

Dále je přístupná stálá expozice truhlářství ( vybavena za pomoci SOŠ Kynšperk nad Ohří – obor truhlářství ) a expozice vynálezce ofsetu Kašpara Hermanna, který se narodil v Kynšperku nad Ohří.
Otevírací doba Turistického infocentra, cestovní agentury, výstavní síně a stálé expozice je: pondělí –
pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00, sobota 13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno, tel: 352 693 489, email:mkskynsperk.info@volny.cz, www.kynsperk.cz

Rádi Vás v Panském domě uvítáme.
Za MKS Šárka Pencová

Církev
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Víra chodí po vodě
Věta „Víra chodí po vodě“ je nesmírně výstižným vyjádřením nejhlubší podstaty toho, v čem spočívá
víra. A když ji vyslovíme, pak také myslím, že všichni chápeme ve své situaci tuto větu jinak, než přesný
popis. Myslím, že nikoho z nás ani nenapadne, že když jsme ti věřící, že se půjdeme večer projít po Ohři.
V Bibli, v evangeliu Matouše, můžeme číst o tom, jak Ježíš kráčí po moři. Celý oddíl je zajímavý, ale
zmíním jen tři věci.
Za prvé – učedníci jsou v noci na lodičce uprostřed vln. Loďka uprostřed vln. Starý a výstižný obraz
církve. A obraz mého života. Vyjadřuje existenci bez pevné půdy pod nohama. Za druhé – Ježíš kráčí
po moři. Co z toho měl, chodit nad ránem mořem vstříc svým unaveným učedníkům? Jde, protože se vydal
za člověkem pro jeho záchranu. Za třetí – Petr kráčí po moři. Je to jeho rozhodnutí víry, rozhodnutí pro
Ježíše. S Tebou, Ježíši, i do vln. Ale dál jsou tu vlny, strach, vítr! Petr se propadá do hlubin. To všechno k víře
naplno patří. Jak se k tomu postavit? Vykládat to moralisticky „Ty zbabělče. Ty špatný křesťane! Tebou
nesmí nic otřást!“ ? Může. Může  mnou (tebou) leccos otřást.  Mohou mi (ti) dojít síly. Nemusím (nemusíš)
mít vždycky sílu na další krok ve vodách. Však to, co mi zůstává, je možnost křičet: Pane, zachraň mne!
A Ježíš vztahuje ruku, chytne mě a řekne: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Není v tom výtka. Je to
ujištění a láska.                   
D.Holubcová

Životní jubileum
Dne 26.dubna 2008
oslavili 50 let společného života

-zlatou svatbumanželé

Vladimír a Drahomíra Partynglovi.
Slavnostní obřad s tóny svatebního pochodu za
přítomnosti starosty Města Kynšperk nad Ohří
pana René Bolvariho a nejbližší rodiny se uskutečnil v obřadní síni města.
Eva Knížová, matrikářka

POZVÁNKA NA 4. ROČNÍK
RODINNÝCH RYBÁŘSKÝCH
ZÁVODŮ
KDY?

V sobotu 14.června 2008 od 9.00,
sraz účastníků v 8.00

KDE?

Na soukromém rybníku na Chlumu

Tým tvoří 1 dospělý a 1 dítě, startovné 200,- Kč za tým.
Občerstvení zdarma, ceny za výhry i za účast.
Pořádá MO ČSSD v Kynšperku nad Ohří

Policie / Hasiči
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Policie
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovalo v době od 25. dubna do 28. května 20 trestních oznámení, kdy se jednalo o:
• 5 případů maření výkonu úředního rozhodnutí
užíváním mobilního telefonu ve věznici Kolová,
kdy bylo nalezeno celkem 21 mobilních telefonů.
V dalších třech případech se Policii pomocí počítačové expertízy a vyhodnocení telefonních čísel
podařilo zjistit pachatele.
• 1 případ útěku nebezpečného vězně, který byl
díky včasnému zásahu Policie a rozsáhlé pátrací
akci zadržen v lesním porostu mezi obcemi Zlatá
a Štědrá.
• 2 případy maření výkonu úředního rozhodnutí,
kdy byli zadrženi řidiči bez řidičského průkazu.
• 2 případy, kdy se prověřují trestné činy zanedbání
povinné výživy.
• 1 případ zpronevěry osobního auta Fiat Stillo
v hodnotě 400 000,-Kč. Na základě celostátního
pátrání bylo vozidlo zajištěno policisty v Chebu a
vráceno majiteli.
• 1 případ krádeže peněz v bytě, kdy 18tiletý vnuk
odcizil své babičce 8 000,-Kč a s penězi utekl. Je
vyhlášeno celostátní pátrání.
• 1 případ objasnění krádeže motorové pily z půdy
rodinného domu v Liboci. Pachatel byl zjištěn,
pila vrácena majiteli a případ předán v rámci

Hasiči
• 30. 4. Požár stoupaček Cheb
Jednotce byl vyhlášen poplach,
ale jednotka byla hned po
výjezdu odvolána
• 30. 4. Požár
Jednotka pomáhala s likvidací
požáru areálu firmy Kollman
• 29. 4. Pálení Čarodějnic
Hasiči Kynšperk nad Ohří zvou
všechny občany na pálení Čarodějnic
• 28. 4. Technická pomoc
Hasiči likvidovali padlé stromy
ze silnice
Jaromír Zeman

•
•

•
•

zkráceného přípravného řízení Okresnímu státnímu zastupitelství.
Případ, kdy se prověřuje vloupání do kůlny
v Šabině, odkud měl neznámý pachatel odcizit
elektrické nářadí v hodnotě 55 000,-Kč.
1 případ, kdy byl zadržen pachatel, který rozbil
výlohu v trafice. Škoda činí 20 000,-Kč. Pachatel
byl zadržen a případ předán Okresnímu státnímu
zastupitelství. Věc byla šetřena ve zkráceném přípravném řízení.
1 případ trestného činu neoprávněného zásahu do
práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.
Prověřuje se případ, kdy odsouzený ve věznici
užíval návykové látky.

Policie pomáhala při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci Chlumské pouti, Oslav
osvobození města Kynšperku nad Ohří a Dne
dětí, kdy se také podíleli na organizaci akce.
Policisté provedli přednášku na téma BESIP
v Základní škole v Libavském Údolí a budou
zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost v rámci
Letních městských slavností.
npor.Bc. Jiří Novák

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:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00
CO NOVÉHO NAJDETE VE VAŠÍ NAŠÍ KNIHOVNĚ
DĚTI
Pro nejmenší čtenáře: příběhy v nichž vláčky i auta ožívají napsal W.Awdry a své dílo nazval O MAŠINCE
TOMÁŠOVI.
Pro děvčátka zase máme deset příběhů o správné holčičce ZUZANKA od D. Krolupper
Pro skutečné čtenáře jsme zakoupili: dobrodružný příběh
V DIVOKÝCH VODÁCH. Autorem je W.Hobbs.
Knihu povídek s oblíbenými hrdiny – koňmi- JAK
VONÍ SVĚT KONÍ napsala Z.Eliášová.
J.M.Troska se věnuje vědeckofantastické literatuře.
Taková je i PISTOLE MÍRU.
Pro starší dívky přinášíme 3 nové dívčí romány: JSEM
SUPERSTAR – Thomas Brezina,
ZÁBLESK HNĚVU – Brigitte Blobel, I BEZ KLÁRY
MÁM SPOUSTU PRŮŠVIHŮ – Jitka Komendová.
Dozvědět se něco o svém těle v době nemoci  a ještě
k tomu humorným způsobem, není k zahození. D. Krolupper se o to v publikaci VIROPIS, ANEB JAK BACIT
BACILA, pokusila.
DOSPĚLÍ
Beletrie.
HISTORICKÉ, DOBRODRUŽNÉ ROMANCE:
C.Coulter – NEBEZPEČNÁ  VÁŠEŇ
S.Enoch – PLAMEN  V SRDCI
J.Plaidy – LVÍ  SRDCE  ( Anglie, 12.stol.)
M.Cordonnier – KRÁLOVA  NEVĚSTA ( 11.stol.)
HISTORICKÉ ROMÁNY:
J.Švecová – ZROZENÍ  BESTIE (o Alžbětě Báthory )
J.Clements – WU. ČÍNSKÁ  CÍSAŘOVNA ( panovniceČína-7.stol.)
W.Serno – SYNOVÉ  ĎÁBLA ( 16.stol.,-čarodějnictvíalchymie-záhadné vraždy)
Zuzana Bubílková se představuje autobiografickým
románem – CELEBRITY.
THRILLERY, NAPÍNAVÉ ROMÁNY Z LÉKAŘSKÉHO PROSTŘEDÍ:
K.McClure – NEVIDITELNÝ  NEPŘÍTEL
R.Liparulo – VIRUS
ROMÁNY PRO ŽENY :
B.Cartland – DO   NEBE,   N.Roberts – ZKOUŠKA  

DŮVĚRY, J.Garwood – TANEC  STÍNŮ.
…a z pera českých autorek:
V.Řeháčková – MATKOU  NA  PŮL  ÚVAZKU,
V.Pittnerová – V PANSKÝCH  SÍDLECH  a kniha kratších literárních útvarů- ZAPOMENUTÉ  POVÍDKY.
HUMOR:
J.A.Náhlovský – KRUŠNOHORSKÁ  KRONIKA
M.Levy – MÍ  PŘÁTELÉ, MÉ  LÁSKY ( muži-milostné
vztahy).
FANTAZIE:
A.CH.Clarke – ODVRÁCENÁ  STRANA  NEBE, M.Heitz – RITUS
Naše současnost – vztahy mezi ženami a muži-manželství-nevěry –řešení: to je nový román Alexandry Berkové  
BANÁLNÍ  PŘÍBĚH.
KRIMINÁLNÍ A DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY:
J.Patterson – ZÁLUDNÉ  VLNY
J.D.Robb (Nora Roberts) – SMRTÍCÍ  PORTRÉT
D.Francis – MRTVÝ  DOSTIH
J.L.Braun – KOČKA,  KTERÁ  VIDĚLA  HVĚZDY
J.Finder – POWER  PLAY: NÁTLAKOVÁ  HRA
R.Bachman –BLAZE
AMAZONIE je napínavý příběh z jihoamerického prostředí. Skupina lidí provádí vědecký výzkum. Bez vysvětlení někteří z nich mizí…Autorem knihy je J.Rollins.
Autobiografický příběh pákistánské dívky má název
SABATINA – CHTĚLA   MĚ   ZABÍT   VLASTNÍ  
RODINA. Autorkou – Sabatina  James.
Povídky a básně oRomech  - DEVLA, DEVLA.
Naučná literatura .
Luc Bürgin – ŠOKUJÍCÍ  ODHALENÍ
Miroslav Plzák – SRDCE  ZMÁMENÉ  LÁSKOU
Jaroslava Pechová – PRVNÍ  KROKY  V KUCHYNI
Jaroslav Vořechovský – AUTOMOBILOVÉ   MODELÁŘSTVÍ
Ivan   Meckele – MONGOLSKÉ   ZÁHADY (pátrání
po záhadných tvorech v poušti Gobi),
Milan Lasica – JENŽE  JÁ  JSEM  JEN KOMIK..
GENETIKA
NOVINKY Z REGIONU:
Jiří  Klsák – PRŮVODCE  PO  VÝZNAMNÝCH  LOKALITÁCH  v Karlovarském kraji
Pavel Dohnal – DOSIDLOVÁNÍ  SOKOLOVSKA
MĚSTA  A  OBCE  KARLOVARSKÉHO  KRAJE
Přijďte si vybrat. Svatava Gajičová

MKS

strana 34

AKCE A POŘADY MKS
ČERVEN 2008

Úterý 3.6. – 5.6. . ....................... v zimní zahradě kina
vernisáž  v úterý 3.6 od  15.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2008......................

Školní a Zahradní v Kynšperku nad Ohří

Sára Saudková

VÝSTAVA VÝROBKŮ DĚTÍ Z MŠ

sobota 7.6. – 28.6. ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž v sobotu  7.6.  od 16.00 hod.
Josef Bálek, Lenka Kubátová, Hana Velická,  
Naďa Kubártová

JIŽANSKÝ ZÁVAN JE KRUTÝ …!

-  obrazy, plastiky
-  vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy
5,- Kč,  ostatní 10,- Kč
čtvrtek 19.6. sál kina ............................ od 16.30 hod.
pořádá Základní škola v Kynšperku nad Ohří

AKADEMIE ZŠ

-  vstupné:  30,- Kč
-  předprodej vstupenek od 5.6.  v kině

čtvrtek 3.7. – 26.7. ....... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek  od 17.00 hod.
- výstava fotografií
  
PRODEJ BIŽUTERIE, STŘÍBRA A OCELOVÝCH
ŠPERKŮ..........................................................................
Přijďte si vybrat do kina originální šperky
NÁUŠNICE, NÁRAMKY, NÁHRDELNÍKY,
PIERCING Z CHIRURGICKÉ OCELI
Jako svůj propagační materiál zpracovává a tiskne
MKS Kynšperk n. O., tel.352683085. Neprodejné.
e-mail: mkskynsperk@volny.c Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz

sobota 21. 6. .....................Náměstí SNP, před kinem

II. REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA MLADEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
XV. LETNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Program:
  9.00 hod.
průvod městem od ZŠ ke kinu
  9.20 hod.
slavnostní zahájení
  9.30 hod.
DO  Kynšperk nad Ohří
10.00 hod.
DO  M. Lázně  +  mažoretky
10.30 hod.
DO  Sokolov    
11.00 hod.
MH  Kynšperk +  mažoretky
11.30 hod.
DO   Žlutice
12.00 hod.
DO   Tachov    +  mažoretky
13.00 – 14.00 hod. polední pauza
14.00 hod.     zahájení odpolední části    
vystoupení mažoretek místní ZŠ
kulturní vystoupení dětí z MŠ
TRAVESTI SHOW PRAHA
program pro děti
HIP HOP, STREET DANCE
TRAVESTI SHOW PRAHA
SKUPINA METEOR                        

Hlavní partner

Akci finančně podpořil Karlovarský kraj

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Kino
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2008

úterý 3.6. . ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

Matonoha a další. ČR, MP,  vstupné 55,- Kč, délka
90 min.

Jedno úplně   běžné rodinné odpoledne oznámí
mladší dcera Káča rodině, že   čeká dítě. Zdeněk
se chce zachovat jako čestný muž a s Kateřinou
se oženit. Jeho matka však pro toto řešení nemá
pochopení, a tak se Zdeněk stává dalším obyvatelem rodinného domu Hanákových. Hrají: Eva
Holubová, Jiří Mádl, Marián Labuda, Ivana Chýlková,Vanda Hybnerová a další. ČR, MP, vstupné  
55,- Kč, délka 90 min.

pátek 13.6. . ..............................................ve 20.00 hod.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA*

pátek 6.6. . ................................................ve 20.00 hod.

BLÁZNOVO ZLATO

Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů, posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Při svém
hledání se Finn potápěl již úplně všude, kde to
jen bylo možné, a přitom potopil i své manželství
s Tess.   Hrají: Donald Sutherland, Kate Hudson,
Ray Winstone a další. USA, MP 12, vstupné 70,- Kč,
délka 112 min.
úterý 10.6. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

BOBULE*

HRANICE SMRTI*

Parta zlodějů prchá s ukradenými penězi přes
hranice. Na chvíli zakotví ve starém hostinci, kde
narazí na podivínského chlapíka a jeho rodinu,
která se zde skrývá. Z obyvatel zapadlé putyky se
vyklubou fanatičtí neonacisté se sklony ke kanibalismu. Strhne se neuvěřitelný souboj, ve kterém jde
o krk. Začíná boj na život a na smrt! Hrají: Karina
Testa, Aurélien Wiik, Patrick Ligardes a další. Fr,
MN 18, vstupné 55,- Kč, délka 108 min.
úterý 17.6. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

27 ŠATŮ*

Jane je mladá, chytrá, úspěšná a pracovitá žena,
jejíž hlavní obsesí je pomáhat svým kamarádkám
připravovat svatby. Má jich za sebou už dvacet šest
a dvě poslední dokonce stihla zvládnout během
jediného večera. Hrají: Edward Burns, James Marsden, Katherine Heigl a další. USA, MP 12,  vstupné
55,- Kč, délka 109 min.
pátek 20.6. . ..............................................ve 20.00 hod.

POKÁNÍ*

Úspěšná předloha lana McEwana vypráví příběh
nešťastné lásky, kterou zmaří bujná dětská představivost. Keira tak ve filmu přijde o svého milence
poté, co je křivě obviněn ze znásilnění její sestřenice, a zbytky milostného pouta se vzápětí pokusí
přervat druhá světová válka. Hrají:  Antony Minghella, Brenda Blethyn, Romola Garai a další. VB/Fr,
MN 15, vstupné 55,- Kč,  délka 122 min.
Letní komedie, která nás zavede na moravské
vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky.
Honza (Kryštof Hádek) je typický městský floutek.
Jeho kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale má jednu
skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout ženský.
Právě toho oba využívají při svých podvodech.
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Tomáš

úterý 24.6. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE

Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného
mechanika Cartera Chamberse se už ani více lišit
nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí
stejný nemocniční pokoj.   Hrají: Jack Nicholson,
Morgan Freeman a další. USA, MP 12, vstupné  70,Kč, délka 97 min.

pátek 27.6 ..................................................v 11.00 hod.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA*

Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje,
představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Hrají:
Jan Dolanský, Ladislav Potměšil a další. ČR, MP,
vstupné 30,- Kč, délka 98 min.

pátek 27.6. . .............................................ve 20.00 hod.

U MĚ DOBRÝ*

CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

Film se ohlíží do devadesátých let, do doby našich
prvních krůčků na novém, neprobádaném území
rašícího kapitalismu v Čechách. Hrají: Boleslav
Polívka, Josef Somr, Lenka Vlasáková a další. ČR,
MP 12, vstupné 25,- Kč,   délka 97 min.
O PRÁZDNINÁCH KINO NEHRAJE
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ..........................................
TAJEMSTVÍ PRSTENU
MONGOL
IRON MAN

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
V kině se bude promítat až od pěti platících diváků.
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
Červnové číslo vychází  30. 5. 2008  
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Rada města Kynšperka nad Ohří
na svém jednání dne 16. dubna 2008 přijala následující usnesení:
č. 102

Rada města Kynšperka nad Ohří

v působnosti valné hromady projednala předložený materiál
a

1. s c h v a l u j e

Rozhodnutí společníka podle § 132 Obch. zákoníku
ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,

uzavřené dne 24. 3. 2003 mezi Městem Kynšperkem nad
Ohří a nájemcem bytu,

2. r o z h o d l a

zahájit řízení o vyklizení bytu a

3. u k l á d á

2. b e r e n a v ě d o m í

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemnici bytu a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s.r.o. a zahájit řízení o vyklizení bytu.

3. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66 a,
odst. 9 OZ, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a
použití účtu nerozděleného zisku společnosti minulých
let a rezervního fondu, dle žádosti, která tvoří přílohu č. 3
tohoto usnesení.

č. 103

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka nad
Ohří Českému svazu bojovníků za svobodu Sokolov ve výši
8.000,- Kč a

2. u k l á d á

finančnímu odboru vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka nad Ohří.

č. 104

1. s c h v a l u j e

nákup výpočetní techniky pro zastupitele města z důvodu
nového systému zpracování distribuce materiálů od f.
Bohumír Graman, Národní 437, Habartov, IČO: 45410607,
DIČ:CZ401025069.

č. 105

1. r u š í

nařízení obce číslo 1/2007 o zimní údržbě místních a účelových komunikací účinného od 21. 11. 2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit v termínu do 30. 9.
2008 zpracování nového nařízení obce účinného od zimní
sezóny 2008 – 2009.

č. 106

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 11 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli na dobu určitou
2 roky s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 63,- Kč/m2/
měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 107

1. b e r e n a v ě d o m í,

že došlo k uplynutí doby nájmu bytu č. 6 v domě čp. 530
v Nádražní ulici v Kynšperku nad Ohří dle nájemní smlouvy

č. 108

snížení nájemného za užívání bytu č. 2 v ul. A. Jiráska čp.
732 v Kynšperku nad Ohří nájemcům bytu a to o 10% a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelům.

č. 109

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost nájemkyně bytu o provedení rekonstrukce bytu č.
1 v domě čp. 34 na náměstí Míru v Kynšperku nad Ohří
a následné šetření Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s.r.o.,

2. s c h v a l u j e

znění odpovědi nájemkyni bytu, které je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zaslat tuto odpověď žadatelce.

č. 110

1. s c h v a l u j e

výjimku ze Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů
a pozemků v majetku města Kynšperka nad Ohří dle čl. III,
bod 9) a souhlasí s vrácením kauce uhrazené na pronájem
části nebytového prostoru v ulici Mládeže čp. 384, Kynšperk
nad Ohří žadateli a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 111

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 18 (ostatní plocha)
o výměře cca 9 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 112

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemků p.č. 937 (zahrada) o výměře 55
m2 a p.č. 930/11 (zahrada) o výměře 84 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří a

Příloha
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2. u k l á d á

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

č. 113

1. s c h v a l u j e

a) proplacení podílu žadatele za připojení veřejného osvětlení v „Cykloareálu v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří“
– (Města Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454) na nákladech
spojených s připojením žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu elektrické energie podle
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006
Sb., ve výši 10.000,- Kč dodavateli elektrické energie t.j.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín
4, IČO 27232425,
b) proplacení podílu žadatele za připojení provozu „Cykloareálu v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří“ t.j. zajištění
sociálního zařízení, příprava pokrmů, drobná elektronika, ostatní spotřebiče (Města Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO
00259454) na nákladech spojených s připojením žadatele
a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu
elektrické energie podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., ve výši 31.500,- Kč dodavateli elektrické energie t. j. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČO 27232425.
Doklad o proplacení poplatků za spoluúčast na připojení
elektrické energie je nutným dokladem k uzavření smlouvy
o dodávce elektrické energie.

č. 114

1. s o u h l a s í

a) s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou dohodou, s účinností ke dni 30. 04. 2008,
b) s prominutím úhrady poměrné částky za období leden
až duben 2008 vzhledem k nevyužívání služeb systému
města a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele.

č. 115

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na stavbu
„Rekonstrukce části chodníku v Kynšperku nad Ohří, Chebská ulice“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku Správě majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s.r.o., se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří,
IČ:25233556,
b) smlouvu o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 116

1. s c h v a l u j e

přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří od firmy Kynšperský Kovošrot s.r.o., Okružní 839, Kynšperk nad Ohří, IČO:25203304,
DIČ: CZ25203304.

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru zajistit úhradu výše uvedených
poplatků.

Rada města Kynšperka nad Ohří
na svém jednání dne 30. dubna 2008 přijala následující usnesení:
č. 117

1. p r o j e d n a l a

Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření města za rok 2007.

č. 121

1. s c h v a l u j e

s navýšením rozpočtu Mateřské školy Kynšperk nad Ohří,
U Pivovaru 367, okres Sokolov poskytnutím účelového
investičního příspěvku ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu zřizovatele k částečnému zajištění dokumentace potřebné k zateplení budovy školy, která se skládá z projektové dokumentace
(40.000,- Kč) a energetického auditu (60.000,- Kč) a

2. d o p o r u č u j e

Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se
sídlem náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČO:00368636
úhradu platby nájemného za pronájem části 1. nadzemního
podlaží v objektu č.p. 1 v ulici M. Gorkého v Kynšperku nad
Ohří za rok 2008 ve výši 40% předpokládaných nákladů
za spotřebu energií v celkové částce 56 000,- Kč a

mateřské škole, aby zbylou část, tj. 40.000,- Kč na zajištění
dokumentace potřebné k zateplení budovy školy financovala
z vlastních zdrojů – investičního fondu a požádala zřizovatele o možnost čerpat tuto částku ze svého investiční fondu.

vedoucí správního a sociálního odboru sdělit řediteli MKS
usnesení rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení
usnesení rady města.

přidělení bytu č. 12 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou
1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 61,52 Kč/m2/
měsíc a

2. u k l á d á

č. 122

1. s o u h l a s í

č. 123

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

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

č. 124

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 7, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a nájemcem dohodou ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději
do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 7. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 125

1. s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu na část pozemku p. č. 1017/1
uzavřené s nájemcem dohodou ke dni 30. 4. 2008,

2. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p. č. 1017/1 (ostatní plocha)
o výměře 310 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu
2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit k podpisu starostovi města nájemní smlouvu na dobu neurčitou s účinností
od 1. 5. 2008 a dohodu o ukončení nájmu.

č. 126

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p. č. 1218/1 (trvalý travní porost)
o výměře 221 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu
2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

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

č. 127

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p. č. 810 (zahrada) o výměře 290
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 128

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu pozemku p. č. 682/2 (zahrada) o výměře 91
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 129

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p. č. 660 (ostatní plocha)
o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
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č. 130

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce na poskytování jiných
služeb občanům města a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 131

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce, kdy sjednaným pracovním úkolem je zajištění hudební produkce pořádané dne 30.
4. 2008 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 132

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Zahradní ulici
čp. 385 v Kynšperku nad Ohří nájemcům bytu na dobu určitou do 15. 5. 2008 a

2. u k l á d á

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.

č. 133

1. s c h v a l u j e

výpověď pojistné smlouvy č. 25342068 uzavřené s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s. Pardubice,

2. u k l á d á

finančnímu odboru zajistit výpověď pojistné smlouvy č.
25342068 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podepsáním výpovědi pojistné smlouvy č.
25342068.

č. 134

1. s c h v a l u j e

dodatek smlouvy o dílo s KV engineering spol s.r.o., Závodu
míru 584, Karlovy Vary z 6. 12. 2007 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Kynšperk
nad Ohří – Intenzifikace ČOV“ a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.

č. 136

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci ředitele Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, Ing. Palíka, o stavu hospodaření této příspěvkové organizace za uplynulé tři měsíce.
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě
od počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení,
která obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona
ČNR č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění
usnesení ( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“  
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Rada města Kynšperka nad Ohří
na svém jednání dne 14. května 2008 přijala následující usnesení:
č. 137

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 31. 3. 2008 těmto příspěvkovým
organizacím:
- Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
- Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
- Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
- Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
- Městskému kulturnímu středisku, Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31. 3. 2008 hospodářské činnosti
města.

č. 139

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání veřejné zakázky na
zateplení a rekonstrukci střešní krytiny na objektu sociálních zařízení u tělocvičny Základní školy v Kynšperku nad
Ohří,

2. s c h v a l u j e

žadateli za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením
o inflaci,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení
stanovené částky za bezdůvodné obohacení za užívání
pozemku bez právního důvodu dva roky zpětně.

č. 143

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

záměr pronájmu ani prodeje pozemku p. č. 471/1 (ostatní
plocha) o výměře 104 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady
města žadatelům.

č. 144

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře
cca 750 m2 a části pozemku p.č. 1574 o výměře 250 m2 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a

a) zadat zakázku společnosti Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s.r.o. se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří,
IČO:25233556,
b) smlouvu o dílo a

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady
města žadateli.

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

1. r e v o k u j e

3. p o v ě ř u j e

č. 140

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o programu „Zelená obec“,

2. s c h v a l u j e

vytvoření místa zpětného odběru a umístění sběrného boxu
na drobná vyřazená elektrozařízení v budově Základní školy
v Kynšperku nad Ohří, J. A. Komenského 540 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dodávce se společností
REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.

č. 141

1. s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku p.č. 828/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 248 m2 a části pozemku p.č. 772/1 (zahrada) o
výměře cca 418 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří
za část pozemku p.č. 772/2 (zahrada) o výměře cca 526 m2 ve
vlastnictví soukromé osoby a

2. u k l á d á

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

č. 142

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemků p.č. 937 (zahrada) o výměře 55 m2 a p.č.
930/11 (zahrada) o výměře 84 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

2. u k l á d á

č. 146

usnesení č. 132 ze dne 30. dubna 2008 a to takto: slova „15.
5. 2008“ se nahrazují slovy „31. 5. 2008“.

č. 147

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

že žádost předložená ředitelem Základní školy v Kynšperku
nad Ohří, Mgr. Jiřím Danešem, neobsahuje náležitosti
potřebné pro rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve smyslu
grantového systému města, a že téměř všechny subjekty,
které se na akci mají podílet, jsou buď přímo financovány
městem anebo již od města na svou činnost pro letošní rok
příspěvek obdržely, přesto

2. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku 2000,- Kč na nákup špekáčků pro akci
“Putování za kynšperským buřtem“.

