Září 2008
cena 15,- Kč

Těšíme se do školy

1+1=
•

•
•
•
•
•
•

Obsah:

Střípky z MO
Tajemník informuje
Volby
Zrušení trvalého pobytu
Informace pro veřejnost
Pronájmy a prodeje

•
•
•
•
•
•
•
•

OVÚPD informuje
Informace ZUŠ
Nabídka ZŠ
Skautský tábor
Tragický osud
Den Ohře
Pozvánky na sportovní akce
Volejbalové okénko

•
•
•
•

Věznice Kynšperk nad Ohří
Městská knihovna
Pořady a akce
Program kina

Příloha:
• Usnesení Rady města

Střípky z majetkového
odboru.

Na základě podané žádosti jsme obdrželi od
Karlovarského kraje dotaci na osazení svatozáře
u sochy Panny Marie ve výši 20 tisíc Kč. Zbylou
částku ( cca 25 tisíc Kč) budeme hradit z rozpočtu
města. Tím se nám podaří dokončit celkové restaurování sochy, která je umístěna u průčelí kynšperské fary.
Dále jsme obdrželi dotaci 15 tisíc Kč na opravu
božích muk, které se nachází u silnice I/6 naproti
odbočce na Štědrou. O zachování této sakrální
stavby rozhodla v loňském roce rada města. Takže
letos i tato stavbička dostane nový kabát a stříšku.
Také v tomto případě dalších cca 20 tisíc Kč doplatí
město.
Pracovníci správy majetku zahájili rekonstrukci
chodníku v Tyršově ulici. Akce přijde na cca 460
tisíc Kč. Vzhledem k značné rozsáhlosti akce počítáme, že práce by měly být dokončeny nejpozději
do dvou měsíců.
Vzhledem k nepříznivé revizní zprávě na dětské
hrací prvky umístěné v rámci města jsme museli
zajistit odstranění těch starých v mnohém případě
i do určité míry nebezpečných. V průběhu měsíce
září zajistíme osazení nových v celkové částce
kolem 200 tisíc Kč. Není to mnoho, ale plníme tak
slib z minula, že každý rok obměníme část těchto
starých prvků.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Správa majetku Kynšperk nad Ohří, s.r.o., hledá spolupracovníka na pozici
požadavky:
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V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na adresu:
Správa majetku Kynšperk n/O, s.r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk n/O
nebo na e-mail dudikova.sm@volny.cz

295832_ZC_KARLO_150708_ Správa majetku Kynšperk_90x40_VM
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Tajemník informuje:

Nové dopravní vozidlo Sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří převzal nové dopravní
vozidlo Ford Transit. Finanční prostředky
na nákup vozidla schválilo zastupitelstvo
města při schvalování rozpočtu na rok
2008. Jedná se o osobní devítimístné vozidlo Ford Transit (viz foto). Starosta města
pan René Bolvari rozhodl, že vozidlo Ford
Transit zatím nebude zařazeno jako výjezdové v Integrovaném záchranném systému,
neboť hasiči provedli svépomocí generální
opravu cisternové stříkačky značky Tatra
815 a tím je zajištěna akceschopnost jednotky. Nové vozidlo Ford Transit bude
přiděleno a vedeno u Sboru dobrovolných
hasičů Kynšperk nad Ohří a mimo potřeby hasičů bude využíváno pro všechny organizace města. Záměr
starosty je efektivní využití vozidla pro přepravu až devíti osob pro Základní školu, Mateřské školky, TJ
Slavoj, Městské kulturní středisko a další organizace města.
Přesné podmínky pro využití vozidla projedná Rada města a bude informovat vedení všech organizací.
Starosta tímto svým rozhodnutím chce zajistit novou službu pro organizace a tím i občany města.
Bc. Roman Říha, tajemník

Z města
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Informace občanům
„Volby do zastupitelstev krajů
17. a 18.10.2008“
Podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 262/2008 Sb., ze dne 16.07.2008 o vyhlášení voleb
do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů, stanovil dny pro konání
voleb do zastupitelstev krajů na pátek dne 17. října 2008 a sobotu dne 18.října 2008.

V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ se konají volby pouze do zastupitelstev krajů,
(dle zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů):

V PÁTEK
V SOBOTU

17.10.2008 OD 14. 00 HODIN DO 22. 00 HODIN
18.10.2008 OD 08. 00 HODIN DO 14. 00 HODIN

Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností.
1. volební místnost Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 501, Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost Základní škola Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
a Učiliště Kynšperk nad Ohří
Školní 764, Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost ubytovna Vězeňské služby
Kynšperk nad Ohří, část Zlatá
Starosta města Kynšperk nad Ohří stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí pro
konání voleb v roce 2008 na 6 členů, s výjimkou volebního obvodu č. 5, kde budou minimálně 4
členové. Skutečný počet členů okrskových volebních komisí bude odvislý od počtu delegovaných
politickými stranami, hnutími a koalicemi.
Hlasování bude umožněno poté, kdy občan prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti platnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (do 14.10.2008) hlasovací lístky,
kde na obálce bude vyznačeno číslo a místo volební místnosti, kde budou oprávněn volit. Ve dnech
konání voleb bude mít volič možnost si vyzvednout hlasovací lístky i ve volební místnosti. Občané
našeho města budou volit ve stejných místnostech pro hlasování, jako v předchozích volbách.
Seznam voličů pro volby sestavuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří, dle trvalého pobytu občanů.
Bude uzavřen dne 15.10.2008 v 16. hod.
Za správní a sociální odbor Eva Knížová

Z města
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Zrušení trvalého pobytu

Na úseku ohlašovny trvalého pobytu jsou nejčastěji řešeny návrhy oprávněné osoby na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu v případech, kdy
zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho
vymezené části a neužívá-li občan tento objekt
nebo jeho část.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu jen na žádost vlastníka objektu
nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana
k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.
Žadatel je v takovém případě povinen existenci
těchto důvodů prokázat. Jinými slovy, musí prokázat, že občanu zaniklo užívací právo k objektu,
jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako
místo jeho trvalého pobytu a občan tento objekt
nebo jeho vymezenou část neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18
let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.
byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Podmínky a postup

K zahájení správního řízení je třeba předložit
žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
a doložit dokumenty dosvědčující uvedené skutečnosti. Tyto dokumenty musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii. Dnem podání žádosti je
zahájeno správní řízení ve věci.

Kde podat žádost

Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Správní a sociální odbor – ohlašovna
Jana A. Komenského 221
357 51  Kynšperk nad Ohří

Kontakt:

Pavla Cibová, tel. č. 352 350 426 – úředník
správního a sociálního odboru MěÚ Kynšperk nad
Ohří

Pracovní doba:
Po,St
Út, Čt  
Pá

  7:30-12:00
  7.00-11:30
  7:00-11:30

12:30-17:00
12:00-15:00

Potřebné dokumenty

• doklad, opravňující žadatele k užívání nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní
smlouva), aby bylo patrné, že žádost podává
oprávněná osoba,
• pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné rozhodnutí soudu s vyznačenou právní
mocí,
• pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí,
• doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (uvedení svědků, kteří
budou správní orgánem předvoláni k výslechu),
• v případě rozvedených manželů, rozsudek soudu
o rozvedení manželství s vyznačenou právní
mocí,
• dohodu o zrušení podílového spoluvlastnictví
a vypořádání spoluvlastníků,
• jiné.
Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
je upraveno v zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ohlašovna
rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
za podmínek stanovených zákonem o evidenci
obyvatel a v souladu se správním řádem. Místem
trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu
trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní
moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž uzemním obvodu byl trvalý pobyt zrušen, tj. Jana A.
Komenského 221/13. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
ani k vlastníkovi nemovitosti.

Upozornění

Každá žádost o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu se posuzuje individuálně, a proto je vhodné
se předem informovat o podmínkách a postupu
v dané záležitosti telefonicky nebo osobně v kanceláři č. 1 Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
u sl. Pavly Cibové.
Pavla Cibová
úředník správního a sociálního odboru - ohlašovny
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Z města
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Informace pro veřejnost
a hlavně pro sprejery a jejich rodiče.

„Trestného činu poškozování cizí věci se dopustí ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou“ – tak praví litera zákona ( viz  § 257 trestního zákona). Nejedná
se tedy o pouhý přestupek, nebo dokonce o banální klukovinu. Nedávno byla takto  plošně „vyzdobena“
rekonstruovaná lávka přes řeku Ohři
(náklady na nátěry si vyžádali „pouhých“ 178 000.- Kč). Vaše krásné nové
fasády domů se  přímo nabízejí, třeba
jsou na řadě?! Proto ve vlastním zájmu
jakékoli sprejerství oznamujte Policii
ČR jako podezření ze spáchání trestného činu. Anebo to nechte být, třeba
budete mít štěstí…
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
MěÚ

Z města
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Prodej pozemku vhodného pro podnikání

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji dvě části pozemku p.č. 1268/1 o výměře cca 1700 a 1600
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří v Chebské ulici. Tento pozemek je vhodný k výstavbě občanské vybavenosti zaměřené na obchod či cestovní ruch (kanceláře, prodejny, ubytovny…..). Nelze využít jej pro stavbu
rodinného domu. Informace na tel. 352 350 435, e-mailové adrese halirova@kynsperk.cz nebo osobně na
majetkovém odboru.

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

Nabídka bytu ke koupi ve veřejné soutěži :

zájemcům o koupi bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka bytu k prodeji formou veřejné soutěže. Je
nabízen 1 volný byt v ulici Krátká v Kynšperku nad Ohří:
• byt č. 10 (1+1) v čp. 366 …………………
odhadní cena 192.430,- Kč
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
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Z města

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
……. co je vlastně podle nového stavebního zákona potřebné při stavebních úpravách bytového jádra …………..
Provádění stavebních úprav upravuje  § 2 odst. 5 nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jako
změny dokončených staveb, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.  
Ohlášení ani stavební povolení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího  užívání, nevyžadují posouzení vlivu
na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby.
Podle povahy  případu může  taková stavební úprava být provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení*), může vyžadovat ohlášení a jiné stavební úpravy**) , pak vyžaduje stavební povolení. Stavební úpravy bytových jader posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí nepotřebují, vzhledem k jejich umístění.
Z hlediska požární bezpečnosti, pokud bylo možné ověřit, náhrada dosavadních umakartových
bytových jader s použitím lehkých zdících materiálů nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Při provádění prací je však nutné provést utěsnění prostupů v instalačních šachtách
nehořlavými materiály nebo opatřit vstup do instalační šachty protipožárními dvířky s předepsanou
protipožární odolností.
Za provedení stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení je podle § 152 odst.
1 stavebního zákona odpovědný stavebník. Ukládá se mu, aby dbal na řádnou přípravu a provádění
prací, měl přitom na zřeteli ochranu života a zdraví osob na staveništi, ochranu životního prostředí
i majetku a šetrnost k sousedním nemovitostem.
Proto lze doporučit, aby si stavebník sám opatřil posudek odborníka o tom, že jím navrhovaná
stavební úprava nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží ji) způsobem, který by narušil
nebo ohrozil stabilitu stavby. Za porušení této povinnosti může být stavebníkovi uložena pokuta až
do výše  200 000 Kč.
Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.
Může na nich provést kontrolní prohlídku a uložit opatření k nápravě jako na stavbách povolovaných ***)
Rozdílný   vliv na zatížení nosné konstrukce stavby bude mít vyzdění bytového jádra   klasickými cihlami a jiný vliv bude mít lehký zdící materiál (např. Ytong, sádrokarton apod.). Pokud by
mohlo dojít k takovému zásahu do nosné konstrukce stavby, který by negativně ovlivnil požadavky
na stavby jako je mechanická odolnost a stabilita stavby a další (§ 156 SZ), nejde o případ uvedený
v § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona a je zapotřebí povolení stavebního úřadu.
Stavebníkovi – vlastníkovi jednotky plynou povinnosti i  ze zákona č. 72/1994 Sb. v platném
znění, spočívající v souhlasu Společenství vlastníků jednotek (viz aktualizace 171/2005 Sb., § 11 –
souhlas ¾ všech vlastníků jednotek…)

     *)               § 103 odst. 1 písm. h) SZ
   **)               § 104 odst. 2 písm. n) SZ
***)               § 132, 133 a 134 SZ).
J. Hermann

Inzeráty
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Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
pro rok 2008 - 2009

Nabízíme vám možnost výuky v oborech:
•
•
•
•

výtvarném
literárně - dramatickém
hudebním
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)

Přihlásit se mohou: děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí bez omezení věku na základě
vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk n/O od 1. 9. do 15. 9. 2008.
  Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky - tel. 352 683 229
1.9 8.00 - 17.00 hod.
2.9. - 15.9. 12.00 - 17.00 hod.
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!
Pro dospělé opět otevíráme výuky paličkování a keramiky - točení na hrnčířském kruhu, ruční výroby,
glazování, výpal. Těšíme se i na dospělé.
Z. Karbulová, ředitelka školy

Všichni žáci přijati do ZUŠ si přijdou domluvit rozvrhy k třídním učitelům,
nebo do ředitelny školy od 1. září do 12. září 2008
Jakékoliv  informace  je možné získat na ředitelství ZUŠ i přímo od učitelů a to osobně nebo telefonicky
352 683 229, 737 526 710 a na www.kynsperk.cz - - městské organizace
adresa školy: Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří

AKCE ZUŠ

• Škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty žáků. Dále vánoční koncerty pro obyvatele Domova
důchodců Pochlovice, Dům pečovatelské služby Kynšperk, Svaz invalidů a vánoční koncert v kostele.
• Tradicí se stala také přehlídka „Kynšperský klíč“ (sourozenci, nebo rodiče s dětmi).
• Pravidelně každý rok jsou uspořádány koncerty : závěrečný, náborový a absolventský.
• Učitelé se představí vždy na koncertě učitelů.
• Devátým rokem bude uspořádán ples ZUŠ a MKS.
• Mládežnický dechový orchestr (s 35 hráči) pořádá pravidelně novoroční koncert a účastní se několika
výjezdních vystoupení (i v zahraničí).
• Žáci literárně dramatického oboru nacvičí a vystoupí na veřejnosti vždy s minimálně čtyřmi divadelními představeními.
• Výtvarný obor zajišťuje výstavy a výzdobu školy.
• Vyučujeme i dospělé a opět otvíráme keramiku a paličkování.

TROJKOMBINACE – ESTETICKÁ VÝCHOVA

Je určena dětem, které budou ve školním roce 2008/2009  předškolní (5 let).
Děti se v této výchově seznámí se všemi obory – hudebním, výtvarným, literárně dramatickým i tanečním.
Na konci šk. roku si vyberou, čemu se budou v dalším roce věnovat.
Výuka probíhá vždy od 15.45 do 18.00 hodin.
Školné se platí pololetně a to 1000,- Kč.

Školství
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V letošním roce si žáci v této výuce vyzkouší i hru na zobcovou flétnu a klavír,  proto je výuka prodloužena
na 3 vyučovací hodiny.

Školné pro školní rok 2008 /2009

Školné se platí pololetně a to hotově v kanceláři školy,  nebo složenkou.
Splatnost 1. pololetí je vždy do konce měsíce října a 2. pololetí do konce měsíce února.
Není-li po těchto datech školné zaplaceno, není možné žáky dále vyučovat.

Obor
Hudební obor:
Nástroj
Obligátní nástroj
Dospělí
Lit.-dramatický obor
Trojkombinace
Výtvarný obor
Dospělí
keramika a paličkování

měsíčně

pololetně

200,- Kč
   20,- Kč
550,- Kč
130,- Kč
200,- Kč
180,- Kč

1.000,-Kč
   100,-Kč
2.750,-Kč
   650,-Kč
1.000,-Kč
   900,-Kč

550,- Kč

2.750,-Kč

Půjčování hudebních nástrojů
Škola půjčuje :
trubka, klarinet, saxofon, příčná flétna, tenor, baryton, pozoun,   tuba, lesní roh.
Platba na rok : 0 ,- Kč
Po třetím roce  výpůjčky je třeba zakoupit nástroj vlastní!

Seznam učitelů a oborů ZUŠ
HUDEBNÍ OBOR
S. Bárta
K. Drašarová
I. Hoyerová
L. Janatová
Z. Karbulová
L. Knoblochová
J. Janata
E. Kutišová
P. Tyralík
A. Pavlasová

trubka, zobcová flétna
příčná flétna, zobcová flétna, keyboard, hudební nauka
klarinet, saxofon, zobcová flétna
kytara, příčná flétna, klavír
akordeon, keyboard
příčná flétna, zobcová flétna, baskytara,dechový orchestr
lesní roh, tuba,bicí
keyboard, zpěv, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
housle, kytara
klavír, korepetice

VÝTVARNÝ OBOR
V. Medvecká

kresba, malba, grafika, keramika, paličkování

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
E. Mrázková
divadelní soubor, slovesný projev, recitace, loutky
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Skauti

Tábor Krásno 2008 aneb jedna velká
nostalgie

Letošní tábor proběhl v termínu od 9. do 26. července roku 2008.
Celé nám to nezačalo příliš radostně a to především z toho důvodu,
že na stavění tábora nám opravdu scházely pracovní síly. Za úplný
začátek tábora bychom mohli považovat sekání. Zde se trend, který
pozorujeme již delší dobu opravdu naplnil. Na sekání přijelo rodiče
reprezentovat pouze „Duo Kuželka“ (tzn. Kuželkovi).  Nicméně
tráva byla pěkně vyschlá, bylo teplo a tak se shrabáním louky nebyl
vůbec žádný problém. V plánu jsme měli vykopat latrýny pouze
pánské a to z toho důvodu, že naše děvčata si dojednala záchody
chemické od Slavkováků. Zdál se nám to být skvělý nápad už z toho
důvodu, že budeme mít méně práce…  Jaké bylo ovšem nemilé
překvapení, když se u latrýnového lesa zastavil stříbrný džíp a z něho
vystoupil neznámý muž. Bylo to chvíli po tom, co se pracovní četa
pod vedením Piškota již přesunula na místo určené pro odpadovou
jámu, aby i zde „vykonala“ svou povinnost. Tento cizinec s mapkou v ruce nám vysvětlil, že je novým
vlastníkem „našeho“ latrýňáku, a že zde bude v druhé polovině července probíhat probírka. S úsměvem
na rtech skočil do auta a odjel. Hlavou se Rikkimu a mně začaly honit dvě černé myšlenky. Jedna taková,
že po celou dobu bude kolem našeho tábora nebezpečno a hlučno z projíždějících kamionů se dřevem
a padajících stromů. Ta druhá myšlenka byla ještě horší a sice jít za pracovní četou a oznámit jim, že latrýna, kterou vykopali, je sice pěkná, prostorná a vyhovuje všem směrnicím EU, ovšem je ve špatném lese,
ve kterém bude probírka. Černý Petr padl na mě, a tak jsem se stal poslem špatných zpráv . Hoši vykopali
latrýnu novou, avšak vybrali si místo s pískovcovým podložím, a tak jsme pro letošní Tábor velké nostalgie
měli latrýnu vytesanou do skály. Z legrace jsme pak Piškotově pracovní četě říkali SOCHAŘI.
Na nakládání to s pracovními silami nebylo ještě tak kritické. Přece jenom se tam navíc k naší oblíbené dvojici „Duo Kuželka“ dostavilo i pár dalších rodičů, kteří nám pomohli, takže naloženo jsme měli

Skauti
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přibližně za dvě hodinky jako vždy a hurá za tiplicemi na Ďuriho louku. Při vykládání jsem
pochopil, že letošní stavění bude úplně nevšední
a odlišné od těch minulých. Na postavení tábora
se dostavili skautky (Linda, Soňa, Bára, Modrásek a Majda) se svou vedoucí Chechty, Zoubek,
Otes, Piškot a já. Vcelku úspěšně a rychle jsme
náklad složili (za pomoci pana Elichara, Promileho a mého taťky), postavili jsme hangár
pro holky a my tři, i když nejsme žádní mistři,
na nic si nehrajeme a pro vás hrajeme, jsme ulehli
k bednám, aby nám je nikdo nezcizil. S úslovím:
„Kdyby pršelo, přikryjeme se celtou,“ jsme se ráno
probudili zcela promočení a poštípaní od tiplic.
Ještě, že duté vlákno hřeje, i když je mokré (stejně tak, jako březová kůra, která hoří, i když je mokrá). Od té
doby nebylo pěkné počasí a to platilo pro celý tábor. Nesmím samozřejmě zapomenout na pomoc Fýry,
Žluťáska a Kladiva. Tento gang přijel ve čtvrtek před obědem a pomohl nám víc než dost. Později dorazil
i bratr Guma, se kterým jsme nepočítali. Po rozhovoru s vedoucím tábora, hlava pomazaná rozhodla, že
s námi může strávit 14 dní na táboře.
Tábor velké nostalgie byl poprvé postaven jinak. Z pohledu z kuchyně vpravo a ne vlevo, jak jsme byli
léta zvyklí. Z důvodu toho, že minulý rok nás z nepřehledného křoví napadl zloděj, přesunuli jsme letošní
rok tábor více do louky. Tvar dalo našemu tábořišti také téma celotáborové hry – Western: Deadwood
City. Tábor měl simulovat malé městečko z divokého západu. Celý tábor jsme si užívali deštivého počasí.
Naštěstí se nám minulý rok podařilo uzmout do našeho střediska nový hangár. Když jsme v něm zatopili,
nedalo se tam vydržet jinak než v krátkém rukávu. A proto, i když venku běhali lední medvědi, my jsme
si hověli v teplíčku. Na táboře jsme zažili spoustu legrace, přivítali jsme nespočet návštěv, které se na nás
jezdí dívat už jen z nostalgie, uklidili jsme kolem Krásenské rozhledny a hlavně – všichni jsme to ve zdraví
přežili a vrátili se bohatší o nové přátele!!! Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, díky kterým bylo naše
snažení o uspořádání letošního tábora, o dost jednodušší: p. Elichar, pí. Moravčíková, pí. Sidorjaková,
přátelé střediska Lípa-Kynšperk, rodiče.

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří,

okres Sokolov, Komenského 540, 357 51
SVČ – DDM
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2008 – 2009

Vážení rodiče, budeme velmi rádi, když naši pestrou nabídku využijete a tak vyplníte volný čas svého
dítěte, protože my se řídíme heslem :  „Kdo si hraje, nezlobí“.
Sportovní
Basketbal,  floorbal,  nohejbal, kopaná,  stolní tenis, tenis, volejbal, atletika,
vybíjená, sebeobrana,  gymnastika, dívčí kopaná,  cyklistika.
Pracovní
Vaření a pečení,  letecký modelář,  rybáři,  šachy,  mladý hasič,  klub filmového diváka,
fotografický – mladý reportér, šikovné ruce.
Výtvarný
Výtvarný,  keramický,  aranžování.
Hudební
Sborový zpěv,  hra na flétnu,  hra na kytaru.
Taneční
Mažoretky,  Pom-pons,  orientální tanec,  country tance, pohybová výchova
hip – hop dance, aerobik.
Naukové
Logopedie,  náprava dyslexie,  dopravní,  přírodovědný,  literární,  počítače,  
jazyk – anglický,  německý,  ruský.
Kreativní práce s internetem
Kulečník
Stolní fotbal
Playstation
Těšíme se na vaše děti.

Pedagogové školy a vedoucí zájmových kroužků

POZVÁNKA NA PREZENTACI
Kdy: čtvrtek 11. září 2008
V:
15.00 – 18.00 hodin (vstup kdykoli)
Kde: Studio MaZ, J.z Poděbrad,
Kynšperk nad Ohří (vedle České spořitelny)
Na co se můžete těšit:
Ukázka novinek katalogu č. 13
Možnost zdarma vyzkoušet výrobky Oriflame
Možnost přidat se k Oriflame
Poradenství, jak o sebe správně pečovat
Soutěž

Různé
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Tragický osud kynšperských antifašistů

   V září si připomínáme 70. výročí tragických z  roku 1938, a to henleinovského pokusu o ozbrojený
puč 13. září, po němž následovala hanebná mnichovská dohoda a okupace pohraničí nacistickou Třetí
říší. Ani Kynšperk jich nezůstal ušetřen, rekonstruovat tehdejší dramatické události ale není snadné.
Více jsou známy boje v Habartově, Krajkové, Chodově, Rotavě, Kraslicích, Bublavě, Stříbrné. Řádění
henleinovců však zasáhlo i celé Sokolovsko. Vysídlenecké publikace o krvavém podzimu 1938, kdy zfanatizovaní tzv. Sudetští Němci s podporou Hitlerova Německa rozbili ČSR, obvykle mlčí; české bádání
ohledně Kynšperku zatím učinilo jen malé krůčky. Zklamáním v tomto ohledu je i kniha o Kynšperku
manželů Vlasákových, nevyužívající ani některé fondy OA Sokolov.
Bývalým policistou v nacistickém duchu za okupace sepsaná oslavná óda na henleinovský puč
v Kynšperku (W. Eberle: Die letzten Tage Tschechoslowakei) má být uložena ve sbírkách muzea v Sokolově. Nutno ji brát s rezervou, přesto je bezděčnou obžalobou místních nacistických fanatiků. Při psaní
tohoto článku jsem ji nepoužil. Čtenářům se zájmem o události let 1938-1945 v našem regionu doporučuji edici Hany Mejdrové Trpký úděl, Výbor z dokumentů k dějinám německé sociální demokracie
v ČSR v letech 1937-1948 (Praha 1997) a obsáhlé, na poctivém studiu poválečných soudních spisů
založené memento Václava Jiříka: Nedaleko od Norimberka (Cheb 2000), dokládající rozvratné aktivity
německých nacistů od Tachovska po Karlovarsko.
Od r. 1933, kdy moc v Německu převzali nacisté, do okupace zbytku ČSR na jaře 1939 tu docházelo
k nesčetným incidentům na česko-německé hranici. Tu střežili němečtí celníci a pohraničníci, posílení
členy NSDAP z hraničních obcí, jež hlídali jejich loajalitu režimu a služební horlivost. Pohraničními
lesy (řidšími než dnes, pole a louky mnohé po válce zaniklé obce sahaly až ke hranici) prchali do ČR
němečtí antifašisté, které říšské ozbrojené složky leckdy stíhaly až na české území. Často se střílelo.
České finanční stráži, vojsku i stráži obrany státu byl vydaný osudný zákaz použít zbraně i ve vyhrocených událostech roku 1938 (aby kulky nedoletěly do Německa, jež by to zneužilo jako záminku) je
dostatečně znám. Misi lorda Runcimana, vyslanou v létě 1938 do ČSR, se henleinovci i Třetí říše snažili
přesvědčit, že německá menšina v pohraničí je vystavena silnému českému „útlaku a neslýchanému
teroru“, ač to byli právě nacisté, kdo stále provokoval. Zde čtenáře odkazuji m.j.   na historické stati
a knihy Zd. Šambergera, Václava Kurala aj. i na díla literatury faktu od Oty Holuba, Romana Cílka,
Dušana Hamšíka, Mil. Moulise ad.
Také v Kynšperku aktivně působila místní organizace Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP),
a to asi hned od r. 1935. V roce 1938 byla i ona ilegálně vyzbrojena z Třetí říše. Její členové v září 1938
obsadili zdejší klíčové uzly, m.j. poštu, četnickou stanici a po boji i nádraží. Z jejích členů jsou zatím
známi řidič kynšperského pivovaru Georg Dietl, truhlářský pomocník Ernst Fenzl a inženýr Erwin
Leonhardt.
G. Dietl byl od r. 1935 členem SdP, později celoněmecké nacistické strany NSDAP, kde se stal
vedoucím bloku, byl také členem SA a v letech 1940-1945 vojákem říšské branné moci (Wehrmachtu),
kde se vyšvihl na poručíka. Byl držitelem jak válečných německých vyznamenání (včetně Železného
kříže II. třídy), tak osvobozenecké medaile, udělované za aktivní účast v henleinovském puči ze září
1938. Doma v Kynšperku byl 8. srpna 1945 zatčen a Mimořádným lidovým soudem v Chebu 13. listopadu 1946 odsouzen na 15 měsíců nepodmíněně. Do nich se mu však započítala i vazba, takže byl
propuštěn a odsunut do západního Německa.
E. Fenzl byl též v SdP od r. 1935, navíc byl členem jejích pořádkových složek, tzv. ordnerem. Ti nejen
hlídali schůze a mítinky henleinovců, ale i napadali zdejší antifašisty, rozbíjeli jejich schůze, dopouštěli
se výhrůžek i násilností atd. Když SdP vplynula do NSDAP, stal se v ní vedoucím bloku. Koncem září
1938 utekl do Německa, a to buď před mobilizací (23.9.), aby se vyhnul službě v čsl. armádě, nebo před
jejími oddíly, vyslanými do pohraničí, což by napovídalo, že se tu v protistátním puči ze 13. září aktivně
angažoval.
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Různé

Inženýr E. Leonhardt se 29. září 1938 účastnil útoku henleinovců na českými železničáři obsluhované kynšperské nádraží a za své protistátní „zásluhy“ dostal osvobozovací medaili. V SdP byl od r.
1935, v letech 1941-1944 bojoval ve wehrmachtu jako poručík. V Kynšperku byl zatčen 17. července
1945 a retribučním soudem v Chebu 1. října 1946 odsouzen na 20 let, ale již r. 1955 (po formálním
podepsání míru mezi ČSR a SRN) odsunut do západního Německa.
V Kynšperku a okolí se za 2. světové války nacházely některé zajatecké pracovní tábory; jeden snad
byl v místě dnešní pily u zatopeného dolu Boží požehnání (při turist. cestě od nádraží na Chlum Sv.
Maří). V knihách o Kynšperku od p. Doyschera i s. Vlasáka tento údaj není. Ve městě a okolí působili
i totálně nasazení Češi (svědectví o zacházení se členy české menšiny v Kaceřově jsem otiskl v čísle
3/1993 Zpravodaje Klubu přátel Okresního muzea v Sokolově).
Tolik někteří pachatelé. Hůře se identifikují jejich oběti. Prvním, kdo v Německu i v tzv. Sudetech
odnesl řádění nacistů, nebyli Židé ani Slované, ale příslušníci vlastního národa, antifašisticky smýšlející
Němci, zejména komunisté a sociální demokraté. O čem se dnes málo ví, byla atmosféra udavačství,
trvající až do r. 1945. nevíme, jak se v kritických  událostech roku 1938 zachovali kynšperští antifašisté, zda při zářijové (a snad předtím i květnové) mobilizaci narukovali do čsl. armády jako tomu bylo
v Kaceřově či zda již dříve utvořili na svou sebeobranu i k podpoře republiky tzv. Rote Wehr (rudou
obranu) proti pouliční šikaně a každodennímu teroru ze strany   nacistických bojůvkářů (ordnerů).
Zatímco většina zfanatizovaných kynšperských Němců 3. října 1938 jásavě vítala německou armádu,
po mnichovském diktátu obsazující odtržená pohraniční území, antifašisté utíkali (podobně jako čeští
státní zaměstnanci a jejich rodiny) do českého vnitrozemí. Vláda i orgány tzv. druhé republiky se ovšem
po Mnichovu orientovaly na spolupráci s Třetí říší a uprchlíky jí vydaly, pokud se mezitím nevrátili
do tzv. Sudet sami či neunikli jinam do světa. To byl i osud některých kynšperských antifašistů. I oni
se vrátili do svých vypleněných domovů, častováni urážkami a nadávkami do vlastizrádců i fyzickým
násilím, vzápětí zatčeni gestapem, surově vyslýcháni a kriminalizováni.
Ze 14. října 1938 se dochovalo hlášení velení XIII. armádního sboru říšské branné moci, sídlícího
v obsazených Mariánských Lázních. Vysvítá z něj, že v Kynšperku nad Ohří  byl po záboru čsl. pohraničí tehdy přechodně dislokován 13. pěší pluk německé armády. Ten na velitelství sboru v Mariánských
Lázních 11. října hlásil, že 10. října 1938 vyrozuměl chebské gestapo, že se do města vrátil „větší počet
uprchlíků, kteří byli příslušníky Rote Wehr, funkcionáři a členy komunistické a sociálně demokratické
strany.“ Mezi obyvateli prý z jejich návratu panovalo „pobouření“ a „tyto elementy“ prý často vedly
protistátní řeči. Proto pluk s chebským gestapem ve svém operačním prostoru 11. října 1938 provedl
razie. Během nich bylo zatčeno 138 lidí včetně deseti žen. Jaké byly jejich další osudy v tragické době
hnědého teroru, se s odstupem času a pod vlivem historické zkušenosti, učiněné s nacismem evropskými národy, lze jen domýšlet.
Je jen známo, že Marii Riedlové zde byl manžel, německý sociální demokrat, půl roku vězněn
v koncentračním táboře Dachau u Mnichova. Jí samé zmíněný Fenzl zakazoval setkávat se s Marií Kernovou, jinak obě půjdou do koncentračního tábora. Při čistkách v Kynšperku byl v říjnu 1938 zatčen
a také půl roku v Dachau strávil rovněž zdejší antifašista Josef Horn. Po návratu se musel dvakrát týdně
hlásit na velitelství místní, nacistickému starostovi města podřízené policie.
Té zde za války velel říšský Němec Paul Ley, jenž sloužil u německé policie asi od r.1920. Zatčen
byl 5. června 1945 a při výsleších lhal, aby si neublížil. Svědkové na něj vzpomínali jako na obyvateli
obávaného fanatického nacistu. V roce 1942 tu Ley při výslechu brutálně zbil Čecha Stanislava Kopala,
totálně nasazeného u kynšperského pekaře Gebharta. Při vyšetřování poštovní krádeže ho pěstmi
a pendrekem ztloukl tolik, až mu vyrazil 4 zuby. Před poválečnými vyšetřovateli si Ley dělal alibi tvrzením, že pro 10 Čechů a 12 Poláků v jednom táboře u Kynšperku na sklonku války ukradl metrák obilí,
aby si měli z čeho upéct chléb.
Antifašista Horn o něm uvedl, že po návratu z koncentračního tábora mu velitel Ley „zpestřoval“ povinnost hlásit se na policii tím, že vyžadoval, aby hajloval. Podle svědeckých výpovědí měl Ley
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také svým podřízeným policistům zdůrazňovat, ať „zvláštní pozornost“ věnují zejména propuštěncům
z koncentračních táborů jakožto režimu nepřátelským živlům. Retribučním soudem v Chebu byl Paul
Ley 11. dubna 1947 odsouzen na 15 let do vězení, avšak rovněž byl odsunut do SRN již roku 1955.
Pokud se kynšperští antifašisté z nacistických káznic a koncentračních táborů nakonec vrátili, byli
po roce 1945 z pohraničí obnovené ČSR asi většinou odsunuti, patrně do NDR. To by mělo být ověřitelné v archivních pramenech, pokud se vůbec ještě podaří zjistit jejich totožnost. Vydáni nejprve
napospas nenávisti svých rodáků, pak i rozhodnutí velmocí o etnickém vyčištění střední Evropy, ocitli
se v drtivém dějinném soukolí. Jejich politická perzekuce je pro nás i po sedmdesáti letech tragickým
Josef Brtek
varováním.                          

Vážení čtenáři a přispěvatelé Kynšperského zpravodaje,

chci se s vámi rozloučit jako redaktorka tohoto měsíčníku a chtěla bych poděkovat Vám, čtenářům
za přízeň, někdy za toleranci v nedostatcích, ale i za pochvalu a kritiku, bez které to nejde, Vám, přispěvatelům chci poděkovat za dlouholetou spolupráci. Prostřednictvím Kynšperského zpravodaje jsem poznala
mnoho zajímavých a hlavně dobrých lidí, kteří se snaží pro lidi ve městě hodně udělat a kterých si vážím.
Děkuji Janě Tomsové, mé kolegyni , za obohacení obsahu a hlavně za krásné fotky. Paní Haně Baškové
a Štěpánce Neubergové za gramatické korektury, které často musely dělat ze dne na den. Díky trpělivosti
manželů Hallových, kteří realizují tisk, jsem se naučila mnohému z pravidel přípravy materiálu pro tiskárnu.
Redakční radě děkuji, že jsem mohla být osm let redaktorkou Kynšperského zpravodaje, ale dnes již
nemohu měsíčníku věnovat více času a myslím, že to prostě lépe dělat nedovedu. Nemohu tedy splnit
požadavky redakční rady, které mi byly poslední dobou předkládány, proto jsem se rozhodla tuto činnost
ukončit.
Děkuji své rodině, manželovi, který se mnou trpělivě sdílel situace, které s přípravou vznikaly hlavně
kolem uzávěrky a že mě naučil pracovat s počítačem a vůbec s přenosem digitálních dat. Děkuji také
synovi Filípkovi, který se mnou většinou musel pracovat.
Děkuji všem za spolupráci.
Kateřina Štochlová

Den Ohře
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Den Ohře

Je už září a já se vracím k poslední sobotě v červenci.
Nejdříve chci poděkovat všem, kteří se podíleli na akci,
ale i na přípravě celé oslavy v našem městě. Dále bych
chtěl poděkovat Karlovarskému kraji, městu Kynšperk nad
Ohří, Správě majetku a jejím zaměstnancům. Dále firmám
HEXION Sokolov, VEOLIA – VOSS Sokolov, PENTILs.r.o.
Kynšperk n O a Výroba plastových oken Wolfgang a Johanes
Fäth. Panu Václavu  Paulíčkovi a Pavlovi Košatovi, Evženu
Ifkovičovi, Paní Ivě Cikánkové, Pavlovi Nekvapilovi, Nikole
Mochesové, Janu Dvořákovi. V neposlední řadě starostovi
René Bolvarimu  a  tajemníkovi města Bc. Romanu Říhovi.
Josefu Špačkovi za největší pomoc k zajištění akce. Jiří Roubínek, Míra Štrunc a všichni další, kteří si zaslouží poděkovat. Poděkování si zaslouží garant vodáckého závodu
O pohár POVODÍ OHŘE s.p.
Posledního závodu se zúčastnilo celkem 89 účastníků
na více než 40 lodích. Absolutní vítězové z Karlových Varů
Jaroslav Kocek a Dušan Slavkovský zdolaly 18 km dlouhou trať  z Tršnic za 1 hodinu a 41 minut a vytvořili
nový rekord.
Ale nejenom klady, ale i zápory a já se musím omluvit za fronty u občerstvení a již dnes se zajišťuje
náprava. Další zlepšení bude připraveno skupinou lidí, kteří slíbili pomoc se zajištěním dalšího ročníku.
A další čekám, že se ještě s pomocí přihlásí.
Příští ročník je 25. července 2009.
Pár snímků z letošních oslav zajistili paní Jana Tomsová a pan Antonín Gráfnetter .
Hosté: g.r. Povodí Ohře Jiří Nedoma, poslanec Parlamentu p. Suk, ministr Cyril Svoboda,
Vitězové závodu: Jaroslav Kocek, Dušan Slavkovský
Za pořadatele pár slov a poděkování všem Miroslav Volf .

Den Ohře
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu nemovitostí ? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků ?  Zajistíme Vám
hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci
pro inzertní noviny pro Českou republiku – Celoplošný INZERT.
                
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská  1558/33,  350 02  Cheb
Tel./fax:  354 424 334,  354 435 656
Mobil: 604 286 449,  731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ   od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:  
Pod domovem 119,  357 51  Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax:  352 693 377
Mobil: 604 286 449,  731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ     od 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Jsme schopni za Vámi po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám
a přímo u Vás dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy,  rekreační objekty
v okresech: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete
na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail: rklakoma@iol.cz

Různé
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Baby club informuje
Pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí svým dětem nabídnout změnu a prožít
příjemné chvíle s kamarády, nabízíme dopolední „cvičení“ v hale TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří a
odpolední hraní v MŠ U Pivovaru. Vhodné pro děti cca od 1 roku do 3-4 let.
OD ŘÍJNA
Po  10,00 – 12,00 hodin cvičení v hale
Čt  14,30 – 16,00 hodin hraní v MŠ
Podrobnější informace u paní Štochlové, mobil 603 187 425 nebo v hale na cvičení.

✂

Stolní tenis
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POZVÁNKA
Oddíl tenisu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří zve srdečně všechny sportovce
a příznivce na dvoudenní tenisový turnaj (dvouhry a čtyřhry):

O putovní pohár Kooperativy
Kdy:
Kam:
V kolik:
  
Přihlášky:

20. a 21. září 2008 (sobota a neděle)
na tenisové kurty
prezentace muži  v 8.00 – 8.30  hod.
ženy  v 9.30 – 10.00 hod.
R. Císlerovi a J. Fuchsovi

Hlavním sponzorem tenisového turnaje:

KOOPERATIVA, pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group
AG Západní Čechy

✂

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

•

poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Různé
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POZVÁNKA

Kynšperský duatlon“

na „

MO ČSSD v Kynšperku nad Ohří zve všechny sportovní nadšence
na

6.9.2008 na „Kynšperský duatlon“.

Prověřte svou zdatnost na trase cyklistické (3 km) a běžecké (1,5 km) !
Vypsáno pro věkovou kategorii od nar. 1993 pro muže a ženy.
Přihlášky do 5.9.2008, výjimečně na místě (hřiště u lávky, prezentace do 09.00 hod.)
na tel. 352 306 230, 602 787 725, jhruby@vez.kyn.justice.cz

Jsme připraveni zvednout kotvy?
Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13,14
Přišlo mi to na mysl už mnohokrát. Jsme připraveni jít jinam? Například takový voják z povolání s tím
musí být srovnaný od začátku. A určitě jsou i jiná povolání, která s sebou nesou časté stěhování. Z Aše do
Poděbrad, z Liberce do Znojma… a to jsme stále ještě pouze v rámci republiky. Naše děti mě teď o prázdninách na toto téma přivedly znovu. Z jednoho tábora se jim nechtělo, z druhého, další pobyt se jim zdál
krátký… všude měli kamarády, všude to bylo prima a loučení těžké.
Jako křesťané věříme, že nás také jednoho dne čeká „stěhování“. Zanecháme zde pozemský život, majetek, který jsme více či méně stačili nashromáždit, milované i milující bližní… a odejdeme do Otcova domu.
Víme, že nás domů zavolá, přijde ten čas, ale nevíme kdy. Někdy může být odchod z pozemského bytí
neočekávaný a náhlý. Ale zkušenosti jsou takové, že i pomalý a zcela zřejmý odchod blízkého a drahého
člověka bolí.
Pamatujme si, že nás Bůh může k sobě povolat kdykoliv. Ovšem každý návrat domů je veselejší, když
tam na nás někdo čeká, někdo, s kým se dobře známe a máme se rádi. Tato naděje by nám měla pomoci,
abychom byli připraveni zvednout kotvy.
V souvislosti s biblickým odkazem v ep. Židům, 13,14 (viz výše) si zkusme odpovědět:
- uvažoval jsem někdy o svém domově na věčnosti?
- byl bych připraven se tam kdykoli přestěhovat?
- co cítím, když vím, že pro mě má Bůh připraveno zvláštní místo? (Jan 14,2)
Křesťané se nikdy neloučí navždy.

Evangelický sbor, D. Holubcová

Volejbal
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VOLEJBALOVÉ OKÉNKO

Kynšperské volejbalové kadetky ZŠ,SLAVOJ KYNŠPERK se díky příspěvku městského úřadu zúčastnily (za který ještě jednou děkujeme) prestižního kempu Zdeňka Haníka v Luhačovicích, zaměřeného
na obranné činnosti-blokování, vybírání a návazné
činnosti.
Sám PaedDr. Z. Haník,
bývalý reprezentant ČSSR
a současný trenér českého
národního týmu mužů,
vedl denně tréninkové
jednotky s pomocí deseti
kvalifikovaných trenérů I.
třídy.
Děvčata
doslova
makala osm hodin denně.
Herní činnosti se prolínaly s fyzickou průpravou,
kterou vedl bývalý reprezentant družstva národního týmu ČSSR v atletice
a kondiční trenér volejbalové reprezentace družstva
mužů SR Mgr. M. Vavák
PhD. Odstranit děvčatům
z těla únavu a bolest v průběhu každého dne se snažil
fyzioterapeut české reprezentace mužů M. Slavík.
Zážitkem byla beseda
s hostem kempu, nejlepším
blokařem světa M. Léblem.
Dalšími hosty kempu byli
bývalý kapitán národního
týmu I. Dubš a muzikant a
skladatel Z. Merta.
Tento kemp byl přínosem nejen pro děvčata,
ale i pro trenérky Y.Milfaitovou a P. Smrčkovou,
neboť probíhaly diskuzní
panely s panem Haníkem
a také s psychologem Dr.
Hanákem.
Z dokonale připraveného kempu si děvčata přivezla DVD se záznamem z jejich tréninkové činnosti,
míč Molten a samozřejmě spoustu zážitků. Myslím, že na tento kemp budeme dlouho a rády vzpomínat.
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ÚSPĚCH
KYNŠPERSKÝCH ŽEN !!!
Konečně přinášíme výsledky OP
žen za rok 2007-2008
SLAVOJ KYNŠPERK ,,B“
ŠVK HABARTOV
SLAVOJ KYNŠPERK ,,A“
VSK BANÍK SOKOLOV ,,B“
TJ BANÍK SVATAVA
TJ SPARTAK CHODOV

BLAHOPŘEJEME !!!

Y.Milfaitová
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Věznice Kynšperk nad Ohří

Vážení čtenáři, přinášíme Vám pár informací o Věznici Kynšperk nad Ohří, jejíž historie se datuje
od července roku 1995. Tehdy bývalý areál vojenských kasáren převzalo bezúplatně ministerstvo spravedlnosti od ministerstva obrany. První odsouzení byli do věznice přemístěni v lednu 1996. Od  té doby prošla
věznice rozsáhlými změnami a v jejím čele se vystřídalo 5 ředitelů. Píše se rok 2008 a za branami věznice
tráví soudem vyměřený čas téměř osm stovek odsouzených. Pro zhruba 190 odsouzených se upravuje nyní
další ubytovna.
Chod věznice zajišťuje v současnosti 121 příslušníků a 105 občanských zaměstnanců, kteří jsou zařazeni na deseti odděleních a samostatných referátech. Samostatně jsou zařazeni právník a technik požární
ochrany a bezpečnosti práce, kteří spadají přímo pod ředitele věznice.
Největšími odděleními jsou oddělení výkonu trestu a oddělení vězeňské a justiční stráže, na třetím
místě můžeme uvést oddělení logistiky .
Každý z odsouzených se po odpykání trestu navrací do společnosti a úkolem pracovníků oddělení
výkonu trestu je kromě jiného působit na své svěřence prostřednictvím programů zacházení s cílem vytvořit předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění. Na plnění těchto úkolů se podílejí
specialisté, vychovatelé a dozorci.  
Oddělení vězeňské a justiční stráže má za úkol zejména střežit věznici, podílet se na dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu trestu odnětí svobody, určovat ve spolupráci s dalšími úseky zásady
vnitřní bezpečnosti a kontrolovat jejich plnění. Zajišťuje střežení, předvádění a eskortování odsouzených.
Na plnění těchto úkolů se podílí strážní a eskortní směna, referát dopravy a úsek služební kynologie.
Oddělení logistiky zajišťuje zejména materiální podmínky, stravování vězňů a personálu, investiční
činnost, údržbu aj.
Za zmínku určitě stojí i činnost samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob, který vytváří
a zajišťuje podmínky pro zaměstnávání odsouzených a k tomu účelu provozuje hospodářskou činnost,
a náplň samostatného referátu prevence a stížností, kterému přísluší prošetřovat případnou trestnou činnost příslušníků a plnit úkoly v oblasti vyřizování stížností a jiných podání. Referát přijímá oznámení
o nedovolené a trestné činnosti odsouzených a občanských zaměstnanců věznice, kterou po provedení
prvotních úkonů postupuje orgánům činným v trestním řízení.
Ve spolupráci s Obvodním oddělením PČR Kynšperk nad Ohří se podílí na předcházení a odhalování
trestné činnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody.
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Odhalování nedovolené činnosti odsouzených a nepovolených předmětů v posledních měsících
nabralo na intenzitě díky účinnosti opatření, která byla postupně přijímána ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování policie a okresním státním zastupitelstvím v Sokolově.
Díky významnému úsilí obvodního oddělení Policie ČR v Kynšperku nad Ohří se daří potírat nezákonnou činnost osob, jež se snaží tímto způsobem narušovat účel výkonu trestu odnětí svobody a páchat
ve vězení další trestnou činnost.
Zákon o výkonu trestu, jehož obsah věznice svou činností naplňuje, ukládá řediteli věznice zřídit
poradní sbor, který slouží zejména k uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, jež
napomáhají dosažení účelu výkonu trestu. Poradní sbor existuje od roku 2000, jeho členy jsou zástupci
subjektů působících mimo vězeňskou službu a scházejí se zpravidla dvakrát ročně. Dovolíme si jmenovat
například předsedu Okresního soudu v Sokolově JUDr. Vladimíra Hovorku, státního zástupce Okresního
státního zastupitelství Sokolov JUDr. Miroslava Svobodu, vedoucí střediska PMS Cheb Mgr. Gabrielu Ontkovou a starostu Kynšperka nad Ohří pana René Bolvariho. Se členy poradního sboru se můžete seznámit
na fotografii, která byla pořízena při posledním setkání letos v červnu.
Přinesli jsme Vám nyní pouze v hrubých rysech zlomek informací, které bychom o věznici a náročné
práci těch, kteří její chod zabezpečují, mohli napsat. Na setkáni s Vámi, čtenáři, se budu těšit zase někdy
příště na stránkách Kynšperského zpravodaje.
Bc. Petra Bělíková, tisková mluvčí

Členové poradního sboru. Zleva : Ing. Eduard Růžička, zástupce vedoucího oddělení logistiky, plk. Bc. Luboš Janeček, 1. zástupce ředitele věznice, plk. Bc. Vlastimil Kříž, ředitel věznice, Mgr. Gabriela Ontková, vedoucí PMS Cheb,
JUDr. Vladimír Hovorka, předseda OS Sokolov, René Bolvari, starosta města, Antonín Srb, Středisko intenzivní péče
Liboc, Michal Jílek, Dům křesťanské pomoci Oloví
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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...........
PRO DĚTI

J.Bobák - DÁVNÉ  POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO,
A. Neubauer - PŘÍBĚHY ZE STRAŠIDELNÉHO
ZÁMKU,
J.Havel - KDO MÁ SMYSL PRO NESMYSL,
M.Jareš – BÁSNĚ PRO DĚTI,
I. Březinová – BÁRO NEBREČ,
N.Farmer – MOŘE TROLLU 1.díl,
T. Deary -  BÍDNÍ  VIKTORIÁNI

PRO DOSPĚLÉ
Historie:

L.Kessler – Rommelova poslední bitva,
Z. Kuglerová – Čarodějnice z Petrovic,
S.Carroll – Pokoj milenců,
B. Cornwell – Sharpův tygr, Sharpův triumf, Sharpova pevnost, Sharpův Trafalgar,
C.McCarthy – Hranice, I. Lorentz - Kastrátka

Romány pro ženy:

L. Kleypas – Půlnoční romance,
H. Körnerová – Nevěsta ze zámoří,
D. Chamberlain – Krutá volba,
R. Gibson – Řekni mi pravdu

Detektivky a thrillery:

L. Harris – Vražda na den díkůvzdání,
J.A. Denton – Dohazovač,
C. Cussler – Navigátor,
V. Láska – Advokát,
W. Brodrick – Zahrady mrtvých,
J.Burdett – Bangkok  8,
J.Walter – Občan Vince

Společenské romány:

S. Fröhlich – Věrnostní body,
P. Braunová – Pozorovatelka,
M. Pilátová – Žluté oči vedou domů,
E. Štefková - Dotyky zla, aneb nezletilá milenka,
R. Glazar – Treblinka, slovo jak z dětské říkanky,
R.Dršata – Kolíne, Kolíne,
O. Lichtenstein – Paní Živagová z Queens parku

Sci-fi:

G. Ryman – Airnet

Naučná literatura:

M. Leyner – Proč muži po sexu usínají?,
R. Cílek – Holocaust:zřetězení zla,
E. Däniken – Nové důkazy: o nejnemožnější knize
světa,
M. Hejkalová – Fin Mika Waltari,
M. Leyner – Proč i muži mají bradavky?
Přijďte si vybrat .

Irena Zolotarová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali řediteli Základní školy v Kynšperku nad Ohří panu Mgr. Jiřímu
Danešovi za podporu při sportovní výchově mládeže žákovské kopané v našem městě. Také
děkujeme za zakoupené fotbalové sítě a za těšíme se na další spolupráci.
Trenéři žákovského fotbalového družstva
Karel Kadoš, Jiří Drnek a Miroslav Vágner

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ZÁŘÍ 2008
pondělí 1.- 30.9. ............... ve výstavní síni Panský dům

FRITZ LEDERER

DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
- vernisáž v neděli 14.9. ve 14.00 hod. s doprovodným programem
středa 3.9. v 16.00 hod. ........................................ v kině

VELKÁ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2008.................................
čtvrtek 2.- 4.10............................. v zimní zahradě kina

VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ

sobota 4.- 30.10. ............. ve výstavní síni Panský dům

- divadelní představení pro děti a rodiče
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 18.8. v kině

JAN PANDOŠ

středa 17.9. v 19.00 hod. ...................................... v kině

středa 15.10. v 19.00 hod. .................................... v kině

ONDŘEJ RUML

VYSTOUPENI FINALISTY X
FAKTORU
- vstupné 160,- Kč
- předprodej vstupenek od 1.9.
v kině

MAKRO STRUKTURA – soubor obrazů
- vernisáž v sobotu  4.10. od 16.00 hod.

A JE TO V PYTLI

- divadelní představení - komedie

Kino
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PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2008

pondělí 1.9. ................................................ v 11.00 hod.

úterý 9.9. .................................................... v 16.30 hod.

Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku
na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví.
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných
příbězích, které jsou popsány a namalovány v
čarovné knize jeho dědečka, který před několika
lety záhadně zmizel. Hrají: Freddie Highmore, Mia
Farrow a další. Fr, MP, vstupné 30,- Kč, délka  94
min.

Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i
psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když
mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví.
Animovaný film v českém znění. Hrají v české
verzi: Martin Dejdar (Horton), Petr Rychlý (Starosta), Zdeněk Svěrák (Vypravěč) a další. USA, MP,
vstupné 30,- Kč, délka 85 min.   

ARTUR A MINIMOJOVÉ

úterý 2.9. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

TAJEMSTVÍ PRSTENU *

HORTON *

úterý 9.9. ...................................................ve 20.00 hod.

IRON MAN *

Píše se rok 1991. Do kostela kdesi na americkém
středozápadě se trousí smuteční hosté. Marie (Neve
Campbell) se třesoucím hlasem loučí se svým
otcem, jehož památku přišli uctít váleční veteráni
a další přátelé. Hrají:   Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Neve Campbell a další. BRIT, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 117 min.
pátek 5.9. ...................................................ve 20.00 hod.

MONGOL – ČINGISCHÁN *

Byl zrozen k vítězstvím. Ovládal polovinu tehdy
známého světa, sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let
trvající okolní říše, podmanil si Čínu a jeho vojska  
se zastavila až v Evropě. Hrají: Tadanobu Asano,
Honglei Sun, Khulan Chuluun a další. Kazachstán
/ Německo / Mongolsko / Rusko, MP 12, vstupné
55,- Kč, délka 129 min.

Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi
nejhýčkanější superhrdiny sdružené pod křídly
giganta jménem Marvel. Hrají:  Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow, a  další. USA,  MP 12, vstupné
55,- Kč,  délka 125 min.

pátek 12.9. .................................................ve 20.00 hod.

CLONA *

Uznávaný fotograf Benjamin se po krátké pauze
vrací do Japonska, kde předtím dlouho pracoval, a
s sebou si bere i svou čerstvou novomanželku Jane.
Dřív než se ale vrhnou do víru každodenního života
v Tokiu, chtějí si užít romantické líbánky přímo
pod posvátnou horou Fuji. Hrají: Joshua Jackson,
Rachael Taylor, Megumi Okina a další. USA, MN
15, vstupné 55,- Kč, délka 84 min.
úterý 16.9. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY *

Devatenáct let
čekání skončilo.
Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se
vrací na stříbrné
plátno.   Hrají:
Harrison Ford,
Shia
LaBeouf,
Cate Blanchett a
další. USA, MP ,
vstupné 55,- Kč,
délka 122 min.

pátek 19.9. .................................................ve 20.00 hod.

STALO SE *

CENOVÝ HIT MĚSÍCE
Mohli jsme to vycítit šestým smyslem, viděli jsme
znamení a teď se to stalo. Na světě  se objevila úplně
nová epidemie – rychle se šíří a je smrtelná. Hrají:
Mark Wahlberg, Zooey Deschanel a další. USA/
Indie, MN 15, vstupné 25,-Kč, délka 90 min.
úterý 23.9. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

přichází i velká zodpovědnost – to vědí všichni –
všichni až na Hancocka. Hrají:  Will Smith, Charlie
Theron a další. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka
92 min.
pátek 26.9. .................................................ve 20.00 hod.

BATHORY *

Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně
nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí
k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Hrají:
Boleslav Polívka, Marek Vašut, Hana Vagnerová
a další. ČR, MP 12, vstupné     55,- Kč, délka 140
min.
úterý 30.9. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ *

Příběh Františka Soukenického (Josef Polášek) je
ve své podstatě velmi jednoduchý. František je muž
v produktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a
spoustu klientů. Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská,
Petr Čtvrtníček a další. ČR, MP 12, vstupné   55,Kč, délka 81 min.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN..........................................
AKTA X, MAMA MIA, KOPAČKY, SEX VE
MĚSTĚ
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<?>

HANCOCK *

Existují hrdinové … existují   hrdinové… a pak je
tu Hancock (Will Smith). S velkými schopnostmi
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
Zářijové číslo vychází  2. 9. 2008  
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Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 30. července 2008 přijala následující usnesení:
č. 214

1. b e r e n a v ě d o m í

č. 218

1. s c h v a l u j e

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovišť v areálu zdraví ve Školní ulici – II. etapa
– Kynšperk nad Ohří“, zprávu hodnotící komise s pořadím
hodnocení uchazečů a návrh smlouvy o dílo a

uzavření dohody o provedení práce od 1. 8. 2008 do 31. 12.
2008 s panem Janem Lisým na konzultační a poradenskou
činnost zaměřenou na nové právní předpisy a jejich změny
související s činností města a

starostu města: a) jednáním s uchazeči o snížení rozsahu
objednávaných prací a tomu
odpovídající ceně díla a
b) předložením výsledků jednání na zasedání rady města
dne 8. srpna 2008.

starostu města podpisem této dohody.

2. p o v ě ř u j e

č. 215

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2/2008/Rada města, vzájemné kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku
2008 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 216

1. s c h v a l u j e

smlouvu o nájmu movitého majetku se společností Správa
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o., Chebská 697, 357
51 Kynšperk nad Ohří, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 217

1. s c h v a l u j e

a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve výši
54.176,- Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku
ve výši 12.067,80 Kč z majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
b)vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve
výši 13.532,- Kč z majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
c)vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve
výši 10.791,25 Kč z majetku Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří a

2. u k l á d á

a) ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525
vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené
fyzické likvidaci předat do pokladny městského úřadu
paní Lendelové,
b) ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru
367 vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové
organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat do pokladny městského
úřadu paní Lendelové,
c) finančnímu odboru vyřadit navržený majetek z majetku
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a zajistit fyzickou
likvidaci majetku.

2. p o v ě ř u j e

č. 219

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce s paní Kateřinou Bauernfeindovou s účinností od 8. 7. 2008 do 31. 12. 2008 na
poskytování jiných služeb občanům města a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 220

1. s c h v a l u j e

pro školní rok 2008/2009 povolení výjimky z počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, na základě ustanovení § 23
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) do 4 dětí na každou třídu, a to do 28
dětí v každé třídě mateřské školy, za předpokladu, že
zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.

č. 221

1. s c h v a l u j e

návrh ředitele Městského kulturního střediska Ing. Vladimíra Palíka na zrušení místa odborné referentky – produkční MKS, zrušení jednoho pracovního místa knihovníka
a zvýšení pracovního úvazku z ¼ knihovníka na ½ knihovníka,

2. s c h v a l u j e

organizační a pracovní řád Městského kulturního střediska
v Kynšperku nad Ohří, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a

3. u k l á d á

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

č. 222

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13 v bytovém domě
v ulici J. K. Tyla č.p. 882 se stávajícími nájemci bytu Milanem
Novákem a Janou Šaškovou do 1. 8. 2010 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 vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.

Příloha
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č. 223

1. s c h v a l u j e

zvýšení nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008
Sb. na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 v bytech ve vlastnictví Města Kynšperka nad Ohří v souladu s § 4 zákona č.
107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit písemně usnesení
rady města Správě majetku spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří.

č. 224

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o situaci v těžbě a údržbě městských lesních
porostů za 1. pololetí 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru nadále plnit úkoly dané
usnesením rady města č. 323 ze dne 31. 10. 2007.

č. 225

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

o výměře 328 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří manželům
Janu a Evě Rozmušovým za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1347
(trvalý travní porost) o výměře 328 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří uzavřenou s paní Alenou Šatavovou dohodou
ke dni 31. 7. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2008 a
dohody o ukončení nájmu.

č. 231

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název sídlo: IČO:
199/2008 Bohuslav Burian Bukovany 95, 357 55 Habartov
18729525 s účinností od 1. 8. 2008 – na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15. 8. 2008
a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 232

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

nákup vstupenek pro čestné hosty, kteří se zúčastní dne 2.
8. 2008 jazzového setkání, koncertu v rámci Festivalu uprostřed Evropy, pořádaného v evangelickém kostele Vykupitele v Kynšperku nad Ohří v počtu cca 20 vstupenek, podle
zúčastněných hostů.

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

č. 226

prominutí nájemného z pozemků p.č. 1513/1, p.č. 1594 a
dvou staveb na pozemcích p.č. 1594 a p.č. 1513/1 Základní
kynologické organizaci Kynšperk nad Ohří ve výši 2.000,Kč/rok za rok 2008 a
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

č. 227

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

záměr prodeje pozemku p.č. 648/1 (ostatní plocha) o výměře
81 m2, v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady
města žadatelce.

č. 229

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p. č. 18 (ostatní plocha) o výměře
57 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří paní Emě Bremertové 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. 8. 2008.

č. 230

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku p. č. 1347 (trvalý travní porost)

č. 233

výpověď smlouvy č. 20621 o užívání připojení k bezdrátové
síti WOLFNET uzavřené dne 15. 3. 2006 se společností
WOLFSTEIN s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4,
IČO: 27080552 s tím, že poskytovatelem sítě bude společnost RETE internet, s.r.o., Lobezská 214/9, 301 44 Plzeň,
IČO: 26404524, DIČ: CZ 26404524.

č. 234

1. s o u h l a s í

po projednání návrhu dohody o ukončení nájmu bytu předloženém ředitelem Věznice Kynšperk nad Ohří s ukončením
nájemní smlouvy na byt č. 23/3, Nám. Míru 23, Kynšperk
nad Ohří, uzavřené dne 26. 11. 2007 mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a Věznicí Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, 357 51
Kynšperk nad Ohří dohodou ke dni 31. 7. 2008 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 dohody o ukončení nájmu.
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Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém mimořádném jednání dne 8. srpna 2008 přijala následující usnesení:
č. 235

1. b e r e n a v ě d o m í

výsledky jednání o snížení rozsahu objednávaných prací a
tomu odpovídající ceně díla předložené starostou města
s uchazeči o veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovišť
v areálu zdraví ve Školní ulici – II. etapa – Kynšperk nad
Ohří“,

2. s c h v a l u j e

za podmínek schválených radou města k uzavření smlouvy
zadat zakázku firmě Stavební společnost HUBERT s.r.o.,
Nejdecká 329, 357 35 Chodov, IČO: 26361931,

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo a

4. u k l á d á

starostovi města pozvat na příští jednání rady města dne 14.
srpna 2008 zástupce výše uvedené firmy.

č. 236

1. s c h v a l u j e

a) na návrh majetkového odboru zadat zakázku „Rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici“ v Kynšperku nad Ohří“
firmě Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.,
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 25233556,
b) návrh smlouvy o dílo a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 14. srpna 2008 přijala následující usnesení:
č. 237

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

rozbor hospodaření (účetní uzávěrku) Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k 30. 6. 2008, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení.

č. 238

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30. 6. 2008 těmto příspěvkovým
organizacím:
a) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
b) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
c) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
d) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
e) Městskému kulturnímu středisku, Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří a

2. b e r e n a v ě d o m í

a) výsledky hospodaření města k 30. 6. 2008,
b) výsledky hospodaření hospodářské činnosti města k 30.
6. 2008.

č. 239

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3/2008/Rada města, vzájemné kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku
2008 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 240

1. v y h o v u j e

žádosti jednatele Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s.r.o. pana Marka Pokludy o prodloužení termínu splatnosti
nájemného do 31. 12. 2008.

č. 241

1. s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu pro rok 2008 příspěvkové organizaci Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru promítnout změnu odpisů do
rozpočtu města na rok 2008, kde budou odpisy navýšeny o
částku 5 tis. Kč.

č. 242

1. s c h v a l u j e

čerpání příspěvku ve výši 70.000,- Kč na výjezd Majorettes na Mistrovství Evropy konané ve městě Cluj Napoca,
Rumunsko a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru sdělit písemně usnesení rady
města řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří.

č. 243

1. s c h v a l u j e

odložení pololetní splátky za nájem lesů, ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří, firmě Správa majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r.o., Chebská 697, Kynšperk nad Ohří s termínem splatnosti nejpozději do 30. 11. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět nájemce.

č. 244

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
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č. 245

1. s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen jízdy a chůze na částech pozemku
p.č. 911/1 ke stavbám garáží na pozemcích p.č. 911/2, 911/4,
911/5, 911/6 v k. ú. Kynšperk nad Ohří v rozsahu přiloženého geometrického plánu za cenu 8000,- Kč pro každého
žadatele s tím, že náklady spojené se zřízením výše uvedených břemen ponesou žadatelé a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

č. 246

1. s c h v a l u j e
záměr prodeje čtyř částí pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní
porost) o výměrách cca 1500 až 1700 m2 a části pozemku
1032/2 o výměře 230 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zařadit do plánu investic
na rok 2009 finanční prostředky na zpracování projektové
dokumentace na přístupovou komunikaci k výše uvedeným
stavebním pozemkům.

č. 247

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 55/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 235 m2 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 248

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 788/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 5 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 249

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 772/1 (zahrada) o výměře
cca 500 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady
města žadatelům.

č. 250

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1561/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 1 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 251

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o inženýrskou činnost na stavbě
„Cykloareál v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří – II. etapa“,

2. s c h v a l u j e

zadat zajištění inženýrské činnosti f. Sdružení RUSTIKA –

Rund stavební a inženýrská kancelář, K. H. Borovského 884,
356 01 Sokolov, IČO: 12858188, DIČ:CZ450325124 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 252

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace a vodovodu pro akci „Revitalizace
a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavírny v Kynšperku
nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

zadat zpracování projektové dokumentace firmě Ing. Václav
Chrbolka - projekční, inženýrská a poradenská činnost,
Tovární 579, 356 01 Sokolov, IČO:11611448 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 253

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na stavbu „Kynšperk nad Ohří – vodovod a kanalizace Heydukova ulice“,

2. s c h v a l u j e

zadat zakázku firmě Správa majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o., se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří, IČ:
25233556 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 254

1. u p r a v u j e

podmínky podpisu smlouvy s firmou Stavební společnost HUBERT s.r.o., Nejdecká 329, 357 35 Chodov, IČO:
26361931 na zakázku „Rekonstrukce sportovišť v areálu
zdraví ve Školní ulici – II. etapa – Kynšperk nad Ohří“ ve
smyslu dnešního zápisu.

č. 256

1. s c h v a l u j e

uzavření „Smlouvy o implementaci programového vybavení a licenční smlouvy“ mezi Městem Kynšperkem nad
Ohří, J. A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČ:00259454 a společností BMI SYSTÉM CZECH, a.s.,
Daliborova 862/256, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709
00, IČ:25866052, DIČ:CZ25866052 na dodávku aplikace
CLIX2006, která slouží k zajištění plnění povinností uložených zákonem č.159/2006 Sb., tzv. Registr oznámení a
„Smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji aplikačních programových produktů“ a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto smluv, které tvoří přílohy č.
1 a 2 tohoto usnesení.
„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.“

