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Z MĚSTA
Vážení spoluobčané, drazí kynšperáci,
v době, kdy píšu tyto řádky, máme za sebou poslední krásné dny letošního
podzimu. Podzimu, který byl podle meteorologických statistik mimořádně
teplý. Podzimu, který, pokud by se hodnotily statistiky politické, byl až příliš
horký. A to nejen na úrovni celostátní, kde již drahnou dobu sledujeme zablokovaný parlament a spory o vznik nové vlády. Horký byl podzim i na naší,
městské úrovni. Zde se před komunálními volbami, i po nich, vedly debaty
o budoucnosti našeho města, o programech, i o lidech, kteří jej mají či nemají
vést. A mnohdy se v těchto debatách vzdouvaly vášně, střetávaly zájmy i vyjevovaly povahy mnohých
z nás. Tak to ale je, a zřejmě jinak být nemůže.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, poděkovat vám za vaši účast u voleb, které ustavily nové
zastupitelstvo našeho města. Dovolte mi proto poděkovat vám, jménem všech zastupitelů, za podporu,
které se nám od vás dostalo. A dovolte mi také vyjádřit přesvědčení, že vaše podpora je naším velikým
závazkem vůči vám.
Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání zastupitelstva našeho města jsem vyzval zastupitele,
abychom se nyní snažili naše město stmelovat. Abychom navodili atmosféru spolupráce a společně
jej řádně a dobře spravovali. Abychom vše činili s vědomím naší zodpovědnosti za jeho současný,
ale i budoucí stav, za jeho další rozvoj, a hlavně pak za dobrý život vás občanů. A také jsem slíbil, že
udělám vše pro to, aby naše město i nadále vzkvétalo, aby se mu dostalo prostředků na řešení problémů, aby se realizovaly další rozvojové plány. Slíbil jsem, že udělám vše pro to, aby se nám v našem
městě společně lépe žilo.
Podzim pomalu končí, nadcházejí chladnější dny. Nechť s nimi zchladnou i předvolebních emoce,
nechť nové městské orgány rozeběhnou svou činnost naplno, nechť opět započneme pracovat na tom,
co je podstatné. Věřím, že se tak stane a že naplníme své sliby i vaše očekávání.
Klidný předvánoční čas vám přeje
Váš starosta
René Bolvari

Dne 10. listopadu položil pan starosta René
Bolvari kytičku k pomníku na Chebské ulici
u příležitosti Dne veteránů a věnoval jim
tichou vzpomínku.
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Střípky z majetkového odboru
V době odevzdání příspěvků do tohoto čísla KZ (10. listopadu) se ještě pilně pracovalo, jak na
rekonstrukci ulice K.H.Borovského, tak na sice menších, ale neméně důležitých rekonstrukcích ulic
A.Jiráska, Pod hřbitovem, Hornické a na autobusovém nádraží. Všechny akce měly být dokončeny
do konce listopadu. Na autobusovém nádraží ještě nebude nový přístřešek, jelikož ﬁrma, která tyto
vyrábí, má delší dodací lhůty. Věřím však, že do poloviny prosince bude již vše na svém místě.
Také v části Dolní Pochlovice se dočkali nového přístřešku na autobusové zastávce. Tento byl
umístěn do prostoru, kde se již před několika lety nacházel.
Pracovníci ﬁrmy VOSS s.r.o., kteří spravují vodárenský majetek města, provedli na několika místech výměnu šoupat a ventilů. Zejména se jednalo o zařízení v ulicích okolo náměstí SNP. Výsledkem bude to, že v případě poruchy na vodovodu bude možné uzavřít vodu v menší části města a tak
maximálně zajistit dodávku vody občanům.
Zadali jsme zpracování projektu na zřízení cyklostezky a chodníku pro pěší podél silnice od
Kynšperka nad Ohří ke křižovatce na Kamenný Dvůr. Tato by měla být v šíři 3 metry a měla by podstatně zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů při výjezdu z města do Slavkovského lesa.
Na návrh nové rady města jsme zadali zpracování studie výstavby veřejného osvětlení mezi
Kynšperkem nad Ohří a Libocí. Z této studie vyplynou i přibližné náklady na vybudování.
Ke konci spěje zpracování projektu rekonstrukce bývalé sokolovny na multifunkční společenské centrum v ulici Sokolovské a Okružní. Vzhledem k nutnosti vybudování nových parkovacích
ploch bude z části využita plocha parčíku a z části plocha pronajatá na zahrádky. Mělo by dojít ke zrušení křižovatky před sokolovnou a Okružní ulice by měla vyúsťovat až před benzínovým čerpadlem.
Začátkem prosince by měly Technické služby dokončit výměnu dopravního značení ve městě.
Pokračují na výměně lamp veřejného osvětlení osazených v Sokolovské ulici na sloupech elektrických rozvodů a na některých domech.
Na jedné z mála nemovitých kulturních památek v našem městě, a to židovském hřbitově, je již
vybudována nová zeď, oplocení a chodník. Byly vysazeny nové stromy, které jsou vhodné do prostoru
hřbitovů. V příštím roce by měl být židovský hřbitov zpřístupněn veřejnosti. Věříme, že tento hřbitov
nebude terčem vandalů, kteří ničí na co přijdou od oplocení až k poškození kamenných náhrobků.
Bližší informace o dokončení akce přineseme v příštím čísle KZ. Jak jsme již psali, poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj dotaci 825 tisíc Kč a taktéž Karlovarský kraj se podílel částkou 50 tisíc Kč.
Ostatní prostředky, to je 354 tisíc Kč, vynaložilo město.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
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Majetkový odbor informuje

Máte zájem podnikat v našem městě a chybí Vám prostory k podnikání?

Město Kynšperk nad Ohří má pro Vás nabídku nebytového prostoru do nájmu v objektu čp. 384 v ulici Mládeže. Je možné si pronajmout celý objekt nebo jednotlivá podlaží. Přízemí objektu o výměře cca 257m2 bylo provozováno jako obchod a je k této činnosti přizpůsobeno. Druhé nadzemní podlaží o výměře cca 157m2 by bylo
vhodné využívat jako kanceláře.

Podmínky pronájmu jsou:

• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného: pro obchodní činnost
700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost
1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Prodej nemovitostí

Jak jste si jistě všimli, v předchozích zpravodajích město nabízelo k prodeji 4 domy s nájemníky a objekt
bývalé zvláštní školy, který je prázdný. Paradoxně již proběhl prodej jednoho domu s nájemníky, u jednoho domu
prodej probíhá a na ostatní dva domy město obdrželo žádosti o koupi, které budou projednány v orgánech města.
Prázdný objekt bývalé zvláštní školy, který je v tiché lokalitě uprostřed rodinných domků, překvapivě zůstává
bez povšimnutí vážných zájemců, přestože k domu patří i pozemek využitelný pro budoucí obyvatele domu jako
místo odpočinku a relaxace. Dům svým dispozičním řešením vybízí spíše k přestavbě na více bytových jednotek,
ale jinému nápadu na možné využití se meze nekladou. Objekt se nachází v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská,
nabízí se včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382 m2 a pozemku parc. č. 46 (zahrada)
o výměře 1256 m2. Dům je dvoupatrový, podsklepený, napojený na inženýrské sítě, půda je vhodná pro vestavbu
další bytové jednotky. K domu náleží velká zahrada.
Prodej bude uskutečněn za smluvní cenu. Protože se jedná o objekt v dobrém technickém stavu a je prodáván
i s rozlehlým pozemkem, stanovila Rada města nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.500.000,- Kč. Bližší informace
Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Srdečně vás zveme
na tradiční Novoroční ohňostroj
1.1. 2007 od 18,00 hodin
na náměstí SNP
k občerstvení se bude podávat
teplý svařáček a čaj
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Finanční odbor sděluje,
že nezaplacené poplatky budou vymáhány exekucí

Vážení spoluobčané,
v současné době byste již měli mít všichni zaplacený místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Termín splatnosti tohoto poplatku
byl k 30.9.2006.
Dalším místním poplatkem, u kterého již prošla jeho splatnost, je poplatek za psa. Tento poplatek byl
splatný do 31.8.2006.
Vyzýváme ty občany, kteří zapomněli výše uvedené místní poplatky zaplatit, aby tak neprodleně učinili a vyrovnali svoje závazky vůči městu, a to platbami na účet města vedeného u Komerční banky č. 19-4587390287/
0100 se zaslaným avízem, ve kterém bude uvedeno o jakou platbu se jedná, nebo v hotovosti v pokladně
Městského úřadu Kynšperku nad Ohří.
V případě, že nebudou tyto pohledávky města v co nejkratším termínu uhrazeny, jsou dlužníci vystaveni
nebezpečí, že město přikročí k vymáhání dluhů cestou exekucí, se kterými vznikají další náklady spojené s jejich
podáním.
Marie Lendelová
ﬁnanční odbor

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
DOTAZ: Co mám udělat, když jsem přišel o stavení dokumentaci a další doklady ke stavbě
v důsledku povodně?

Zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v § 103 stanoví, že vlastník stavby je povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou
dobu jejího trvání. Při změně vlastnictví stavby ji odevzdá novému vlastníkovi a při odstranění stavby stavebnímu úřadu. Uvedenou dokumentací se rozumí dokumentace ověřená stavebním úřadem, a to podle posledního
kolaudovaného stavu. Nestačí proto uchovávat jen dokumentaci na počátku povolené stavby, ale je k ní nutno
připojovat i ověřené dokumentace dalších uskutečňovaných změn stavby.
Stavební zákon nestanoví přímo sankci za neuchovávání stavební dokumentace. Vlastník stavby však může
být v tomto případě sankcionován za nezajištění podmínek pro výkon státního stavebního dohledu v případě, že
na vyzvání nepředloží tuto dokumentaci, popřípadě pokud nesplní nařízení stavebního úřadu o pořízení dokumentace dle dále uvedeného ustanovení § 104, které je částí oddílu 9 o státním dohledu v části 2 stavebního
zákona.
Ustanovení § 104 stavebního zákona upravuje postup v případech, kdy se nezachovaly doklady, především
ověřená dokumentace, z nichž by bylo možno zjistit účel, pro který byla stavby povolena. Platí, že stavba je
určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. V těchto případech, kdy se mimo jiné nedochovala nebo není v náležitém stavu. Většinou stavební úřad ukládá pořídit jen
zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby.
Takto lze postupovat v případě, že byla zničena i archivní dokumentace stavebního úřadu. Pokud však byla
zachována, lze zajistit fotokopie stavební dokumentace i jiné dokumentace (příslušná povolení, zápisy, rozhodnutí atd.).
Stavební úřad sice není povinen fotokopie pořizovat, ale pokud k tomu má možnost, jistě pomůže. Vyhotovení kopií z úředních spisů podléhá správnímu poplatku podle položky č.3 sazebníku č.368/1992 Sb. o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (15,- Kč za stranu formátu A4).
Jan Hermann
Vedoucí OVUPD
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Krátce o Pečovatelské službě ve městě Kynšperku nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří se prostřednictvím správního a sociálního odboru městského úřadu zabývá
mimo jiné i poskytováním pečovatelské služby potřebným, hendikepovaným a starším občanům v zařízeních
(domech) s pečovatelskou službou, ale i v bytech občanů. Péči zajišťují kvaliﬁkované pečovatelky.
V našem městě jsou 3 domy s pečovatelskou službou, v nichž žijí občané, kteří potřebují služby pečovatelky.
Občané samostatně žijící ve vlastních bytech nebo v rodinném prostředí svých blízkých, v době kdy je rodina
v zaměstnání nebo je zaneprázdněna jinou činností a potřebují pomoc pečovatelky, mají možnost požádat o zajištění pečovatelské služby.
Ne všichni občané města jsou natolik zdatní nebo mají tolik síly a zdraví, aby běžné úkony denní potřeby
zvládali bez pomoci druhých, a proto město nabízí pečovatelskou službu a tedy i následující služby.
Nejvíce jsou požadovány služby pečovatelek při donáškách obědů z učňovské školní jídelny, při nákupech,
různých pochůzkách (např. lékárna, lékař), praní, žehlení a oprava prádla, úklid domácnosti a mytí oken. Rada
města Kynšperku nad Ohří se při svém jednání v roce 2003 usnesla, v souladu s vyhláškou MPSV, na cenách za
jednotlivé úkony pečovatelské služby. Pro názornost uvádíme některé nejpoužívanější ceny, za které je možné
využití služeb pečovatelek (celý ceník je k dispozici na našich webových stránkách nebo přímo na Městském
úřadě v Kynšperku nad Ohří, správní a sociální odbor, kancelář č.3 v přízemí).
jednoduché ošetřovatelské úkony
donáška oběda
nákupy a nutné pochůzky dle velikosti
práce spojené s údržbou domácnosti
doprovod na vyšetření
praní prádla, žehlení a drobné úpravy
ošetřování nohou

za 15,za 10,od 10,za 60,za 45,za 50,za 80,-

Kč
Kč
do 25,- Kč / úkon
Kč / hodina
Kč / hodina
Kč / kg
Kč / úkon

Tyto i jiné služby podle vyhlášky lze poskytnout občanům města Kynšperku nad Ohří na základě žádosti
a správního rozhodnutí. Úhrady za poskytnuté služby se hradí v následujícím měsíci po poskytnuté službě. Pečovatelské služby se provádějí pouze ve všední dny od pondělí do pátku. V současné době služeb využívá cca 45
občanů našeho města.
V domě s pečovatelskou službou v Zámečnické ulici čp. 501 je k dispozici i klub důchodců, který je otevřený v pracovní dny od 18,00 hod. do 21,00 hod.. V klubu se mohou scházet jak obyvatelé všech našich domů
s pečovatelskou službou, ale i ostatní občané, kteří mají potřebu kolektivně besedovat, sledovat televizní pořady.
Příležitostně se zde pořádají různé akce s vystoupením dětí základní umělecké školy a domu dětí, přednášky
nebo poradenská činnost Centra služeb pro zdravotně postižené Sokolov, které pořádá paní Janurová.
Schází se zde i občané důchodového věku nebo občané postižení civilizačními chorobami, kteří mají zájem
o všeobecné dění ve městě, rekondiční pobyty, různé akce a zájezdy.
Pečovatelskou službu nebo ostatní aktivity je možné dále rozvíjet na základě požadavků nebo přání obyvatel
v rámci možností města. Před časem byla pořádána anketa (zveřejněná ve Zpravodaji), ve které mohli občané
vyjádřit své návrhy na zlepšení činnosti pečovatelské služby a akcí s tím spojených. Této ankety bohužel nikdo
nevyužil. Mrzí nás stále malá informovanost občanů o těchto aktivitách města pro převážně starší a nemocné
občany. Chceme, aby služby využívalo co nejvíce potřebných občanů. Nejsou to služby jen pro vyvolené, ale
opravdu pro všechny potřebné. Stále je možnost na správním a sociálním odboru městského úřadu kdykoliv se na
věci týkající se pečovatelské služby dotázat ale i projevit přání, nápady nebo návrhy na zlepšení vyžití volného
času důchodců v rámci možností města.
Zpracovali: Eva Knížová, Ing. Pavel Růžička
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Děkujeme za Vaše hlasy
pro naše kandidáty!
Díky Vám získala ODS 7 členů
v zastupitelstvu našeho města.

Díky Vám budeme prosazovat program pro

LEPŠÍ KYNŠPERK!
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Provoz veřejného sportoviště u základní školy
bude zahájen na jaře

Koncem října bylo slavnostně otevřeno veřejné sportoviště, které bude naše základní škola využívat také pro tělesnou výchovu a zájmovou činnost střediska volného času. Sportoviště bylo uvedeno do zkušebního provozu o podzimních prázdninách. Vzhledem k podzimnímu počasí však bylo
veřejné sportoviště uzavřeno a zazimováno.
Znovu bude otevřeno na jaře 2007. Provozní doba pro veřejnost bude v pondělí až pátek v odpoledních hodinách a v sobotu, neděli a ve svátek po celý den. Za dodržování provozního řádu bude
zodpovídat správce hřiště. Bude také půjčovat různá sportovní vybavení.
Žádám všechny žáky, studenty a občany města, aby respektovali uzavření sportoviště. Těším se
společně s vámi na jarní zahájení sportovní sezóny na novém městském sportovišti.
Mgr. Jiří Daneš
ředitel Základní školy v Kynšperku nad Ohří
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Školní hřiště

Dne 25. října 2006 byl dnem radostným pro žáky
naší Základní školy. V tento den bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované sportoviště s umělým povrchem, které bude v dopoledních hodinách využívat
Základní škola k výuce tělesné výchovy a v odpoledních hodinách bude hřiště přístupné veřejnosti.
Při slavnostním otevření byli přítomni všichni žáci
I. a II. stupně Základní školy, zaměstnanci, učitelé
a vedení školy, pan ředitel Mgr. Jiří Daneš, zastupitelé města a pan starosta René Bolvari. Páska byla
slavnostně přestřižena a mohlo se začít sportovat.
A opravdu se sportovalo. Jako první vběhli do
hřiště naši fotbalisti. Utkání mezi žáky a pány učiteli skončilo nerozhodně 5 : 5 za bouřlivé podpory
diváků. Mužské pohlaví vystřídaly ženy a dívky
s ﬂoorbalovými hokejkami. Dramatické utkání skončilo opět nerozhodně, jakoby na povel 5 : 5. Poté nastoupili naši atleti. Děvčata a chlapci soupeřili v těchto disciplinách: běh na 60 m a 400 m, hod koulí a skok do dálky. Všichni jsme si užili plno legrace a někteří si skvěle
zasportovali.
Co dodat?
„Nádech výdech čerstvý vzduch, ve zdravém těle zdravý duch“!
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Ukázka dravců

Zayferus je obecně prospěšná
společnost na ochranu dravých
ptáků. Nedostává od státu žádné
dotace. Veškeré ﬁnance na svůj
provoz získává svoji vlastní činností, což jsou přednášky na školách. Společnost ročně investuje do
ochrany a propagace dravců několik
miliónů korun. Jednu takovou unikátní ukázku měli možnost vidět
na vlastní oči i žáci naší Základní
školy.
Celá akce se konala pod širým
nebem na škvárovém hřišti. Žáci
se zblízka seznámili s 25 druhy kriticky ohrožených dravých ptáků. Okouzlili nás například Výr velký, Raroh
velký, Dřemlík tundrový, Sokol lovecký, Ostříž lesní, Puštík obecný, Sova pálená, Orel skalní, Jestřáb lesní, Sup
krahujový, Karančo jižní a mnoho dalších. Ukázka byla velice zajímavá a poučná. Tato akce má své zaměření na
ekologii, ochranu i poznání přírody a je ojedinělá svého druhu v ČR.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Policie a žáci Základní školy

V letošním roce se vybraní
žáci pátých ročníků naší školy
poprvé zúčastnili akce, kterou
pořádala Policie ČR. Akce se
uskutečnila v úterý 7. listopadu
tohoto roku. Žáci byli rozděleni
do skupinek a pozorovali činnost policistů během jednoho
pracovního dne. Všímali si, jak
se v našem městě dodržují předpisy a mohli se zblízka seznámit
s prací policistů v našem městě.
A jak se jim líbilo, posuďte sami.

BILOPOTOCKÁ
VERONIKA, pátý ročník

Dne 6. 11. zavolala mamince
paní učitelka a řekla, že se mohu
zúčastnit policejní akce v Kynšperku nad Ohří. Druhý den jsem přišla do školy bez učení. V 11 hodin jsem šla na
policejní akci. Na začátku jsme mluvili s panem ředitelem policie, dal nám na sebe vestu, na které bylo napsáno
„DĚTSKÁ POLICIE“. Svezli jsme se policejním autem na parkoviště u kostela, zastavovali jsme řidiče. První řidič
měl Citroen a měl vše v pořádku a potom jsem ho vyzvala, aby dýchnul do trubičky. Bylo to v pořádku. Potom jsme
zastavili auta Ford, Peugeot a Citroen, také tito řidiči měli vše v pořádku. A na konec nás pan policista odvezl před
školu na oběd. Byl to príma den.

BIROŠOVÁ KRISTÝNA, pátý ročník

Dnes jsem byla na Policejní akci. Bylo to úžasné. Stavěli jsme auta a kontrolovali jsme povinnou výbavu. Také
byl jeden případ, kdy nějaký blázen srazil starou paní. To vyšetřovala druhá skupina. My jsme zatím kontrolovali
auta, jestli stojí dobře. Napsali jsme si i malé testy. Já jsem měla osvědčení, že znám značky. Toto osvědčení mi dal
inspektor František Kubis.

HASSMAN VÁCLAV, pátý ročník

Nejdřív jsme šli na policejní stanici a tam nám to všude ukázali. Dostali jsme vesty, aby nás nikdo nezajel.
Zastavovali auta a my jsme kontrolovali povinnou výbavu. Také jsme kontrolovali espézetku a řidičák, občanku.
Dával jsem dýchat do balónku,
jestli nemají v sobě alkohol.
Zastavili jsme čtyři auta a ani
jeden řidič neměl v sobě alkohol.
Z toho byli tři muži a jedna paní.
Dali jsme dvě pokuty, jedna za
100 Kč a druhá za 200 Kč. A pak
nám řekli nějací lidé v dodávce,
že o kousek dál někoho srazili.
Tak jsme tam jeli. Na jednu starší
paní nacouval nějaký pán a ujel.
Ale za chvíli se vrátil. A možná
bude sedět ve vězení 3 měsíce
nebo 2 roky nebo pokutu 5 tisíc
korun. Byl to opravdický zážitek.
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Do království zvířat

Dne 21. října jsme jeli opět na výlet.
Tentokráte do severních Čech. Paní
vychovatelka Základní školy Hanka Soukupová zorganizovala výlet do Ústí nad
Labem, které se pyšní velkou zoologickou
zahradou a historickou zříceninou. Hrad
Střekov je jednou z nejlépe dochovaných
hradních zřícenin v České republice.
Za tento přívlastek vděčí především své
poloze na strmém skalním ostrohu nad
řekou Labe. Jeho silueta je již po staletí
symbolem města Ústí nad Labem. První
zmínky o hradu jsou z roku 1319.
Z historie až do současnosti. Po prohlídce kouzelných hradebních ochozů
a tajemných zákoutí jsme se přesunuli do
ústecké ZOO, kde nás čekala milá překvapení. Viděli jsme cvičení lachtanů a slonů,
krmení tuleňů, piraň a velkých koček.
Představte si savanu, lvy a tygry, jak se
vrhají na svou kořist a během chvilky z ní
nezůstane vůbec nic. To vám jde mráz po
zádech. Byla to úžasná podívaná. Setkání
se žirafami, zebrami, opicemi, papoušky
a mnoho dalšími zvířaty. Myslím si, že
to byl výborný nápad, protože jsme se na
jedno odpoledne přesunuli do království
zvířat, se kterými se opravdu můžeme
u nás potkat pouze v ZOO.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na rozhledně Hněvín. Na Zámecké
hoře u Mostu stával mohutný gotický
hrad postavený v polovině 13. století.

Ten byl v letech 1651-1653 zbořen. Na
jeho místě byla v roce 1900 postavena
dnešní kamenná rozhledna. Kamenná věž
je vysoká 34m a vyhlídková plošina je ve
21m (celkem 118 schodů).
Chtěli bychom poděkovat mamince
Fandy Nekvapila, která pro účastníky
zájezdu připravila kvíz a soutěž z cenami,
které se rozdávaly na zpáteční cestě.
František vymyslel křížovku pro děti.
Velice mile nás překvapili a těšíme se na
další výletní dobrodružství.
Jana a Hanka

ŠKOLSTVÍ
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Fotbal - tabulky
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Muži
(Prav)
(-11)
(-7)
(-9)
(-5)
(-3)
(-1)
(-3)
(-4)
(-2)
(-3)
(-8)
(-10)
(-13)
(-11)

Tým
Stará Role B
Jáchymov
Habartov
Citice
Bukovany
Hazlov B
Kynšperk
Dalovice
Rotava
Plesná
Bečov
Vojtanov
Vojkovice
98145,451

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
10
8
9
8
7
5
5
5
5
4
2
2
2
1

0
2
4
0
2
3
4
3
2
1
3
4
2
2
4

1
1
4
3
3
4
5
6
7
6
7
9
9
8

Skóre Bod
31:01 32
40:01 28
30:01 27
35:01 26
37:01 24
26:01 19
29:01 18
25:01 17
26:01 16
19:01 15
17:01 10
20:01
8
11:01
8
18:01
7

Žáci
Rk. Tým
1 Toužim
2 Habartov
3 Kraslice
4 98145,451
5 Luby
6 Loko K. Vary
7 Bečov
8 Kynšperk

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10

+
6
6
5
5
4
1
2
1

0
1
1
2
2
3
5
2
4

3
3
3
3
3
4
6
5

Skóre Bod (Prav)
31:01 19
(-4)
25:01 19
(-4)
32:01 17
(-2)
28:01 17
(-2)
21:01 15
(0)
22:01
8
(-7)
17:01
8
(-7)
11:01
7
(-8)

Dorost
Rk. Tým
1 SK Buldoci B
2 Chodov
3 Loko Karl.Vary
4 Marián. Lázně
5 Aš
6 Toužim
7 Horní Slavkov
8 Nejdek
9 Dalovice
10 Františ. Lázně
11 Kynšperk
12 Nová Role
13 Drmoul
14 Ostrov

Záp
13
13
13
13
12
11
13
12
13
12
13
13
12
13

+
12
10
9
8
7
7
7
5
4
3
3
2
2
1

0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
2
1
2
1
3

1
3
4
5
3
3
5
6
7
7
9
9
9
9

Skóre Bod (Prav)
70:01 36 (-15)
53:01 30 (-12)
34:01 27
(-9)
46:01 24
(-6)
37:01 23
(-5)
32:01 22
(-7)
28:01 22
(-1)
38:01 16
(-2)
21:01 14
(-7)
18:01 11
(-7)
16:01 10 (-11)
12:01
8 (-10)
25:01
7 (-14)
12:01
6 (-12)

Přípravka
Rk. Tým
1 Habartov
2 Kraslice
3 Svatava
4 K.Poříčí
5 N.Sedlo
6 Březová
7 D.Rychnov
8 Bukovany
9 Kynšperk

Záp
4
4
2
2
2
2
2
2
4

+
3
2
2
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
1
1
4

Skóre Bod (Prav)
16:01
9
(-3)
12:01
6
(0)
6:01
6
(-3)
5:01
3
(-3)
4:01
3
(0)
3:01
3
(-3)
2:01
3
(0)
6:01
3
(0)
5:01
0
(-6)

MAŽORETKY
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Mažoretky v Sazka aréně

RŮZNÉ
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Milé děti přijďte,
s námi se nudit nebudete!
Plán akcí na prosinec 2006
5. 12.

Mikulášská nadílka
(místo a čas bude upřesněno na plakátech)

12. 12. Zábavné odpoledne plné překvapení
(přátelské setkání s dětmi z dětského domova
v Horním Slavkově na naší ZŠ od 14 hodin)
20. 12. Vánoční posezení
(kouzlo vánoc, vůně cukroví, koledy a tradice, to
vše si připomeneme od 14 hodin v DDM-SVČ)
V předvečer státního svátku
Den vzniku samostatného československého státu (28.10.) se
konal již tradiční lampionový
průvod. Městská hudba pod vedením dirigenta Jaroslava Brože
doprovázela mažoretky základní
školy. Krátký program na náměstí
zahájil starosta města René Bolvari., kulturní část zajistily mažoretky pod vedením Mgr. Jaroslavy
Danešové a Šárky Pencové.
Za pomoc a spolupráci děkujeme kynšperskému oddělení
Policie ČR, Technickým službám,
Městskému úřadu a v neposlední
řadě všem účinkujícím.
Za MKS Hana Bašková

✂

ŠKOLSTVÍ
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Pozvánka na akce ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Srdečně zveme na koncerty a akce, které pořádá ZUŠ Kynšperk nad Ohří v měsíci prosinci.
2. 12. v 15,30 hod.
- divadelní představení „Dalskabáty“ v sále kina MKS
4. 12. v 17,00 hod.
- adventní koncert žáků v sále ZUŠ
7. 12. v 16,00 hod.
- vernisáž a výstava prací žáků výtvarného oboru v „Panském domě“
11.12. v 17,00 hod.
- vánoční koncert žáků ZUŠ v evangelickém kostele

Festival tvorby základních uměleckých škol celého kraje

Krajská umělecká rada karlovarského kraje ve spolupráci s krajským úřadem pořádala dne 29.11.2006 v LH
Thermal Karlovy Vary první „Festival tvorby“ všech 20 Základních uměleckých škol.
Žáci naší školy se zde prezentovali ve dvou oborech - výtvarném a hudebním. Vernisáž výtvarných prací se
uskutečnila v 16,00 hod. a koncert byl zahájen v 17,00 hod. Žáci vzorně reprezentovali nejen naši školu, ale i město
Kynšperk nad Ohří.
Děkuji všem účinkujícím i jejich učitelům.
Z.Karbulová, ředitelka ZUŠ

✂

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



poukázka

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

INZERÁT
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Vážení spoluobčané,
tímto Vám chceme poděkovat za
účast ������������
v komunálních volbách, které proběhly
�������
v říjnu
2006 ����
a za��hlasy,
které
od Vás
dostali
naši kandidáti,
kteří
kandidovali
pod
��� ������
���� ������
�����
��������
�����������
�� �������
�������
������� �����
politického
hnutí
NEZÁVISLÍ.
těmto
hlasům
dva zástupci
této
��hlavičkou
������������
���������
���������
���� Díky
��������
�� ������
������budou
����� ��������
����������
spolurozhodovat
jako ���������
zastupitelé����
o dalším
rozvoji našeho
města.
��������� ������
��� ��������� ������
������ ��������
�����������
��� Věříme,
��� ����
��kandidátky
že dostojíme slibům a svojí prací pro naše město Vás všechny přesvědčíme, že nám
záleží na rozvoji našeho města po všech stránkách, že nám záleží na tom, aby se
občanům v Kynšperku nad Ohří žilo lépe!
� � ��� ������ ��������� ����� ��� ����� ���������
���� ������� ��������
��� ����� ��������
jednou
děkujeme
za přízeň.
� � Ještě
��� ������
�������Vám
�������
���� ������ ������� ����� ��� ����� ��������
��� ����� �������
��� ����� Ing.
������Pavel Růžička,����
���� ��������
��� �����
����������
� � ��� ������ ������� �����
MUDr.
Luboš Galek, Ing.
Daniel
Kabátník
� � ��� ������� ���������� ��� ����� ���������� ���
� � ��� ������ ������� � � � � � � � � � � � � ��� ����� �������� �������
� � v���Kynšperku
����� ����������
� � � 5. listopadu
��� ����� ��������
nad Ohří,
2006
� � ��� ������� �������� �
��� ����� �������
� � ��� ����� ����������� ����� ��� ����� ��������
� � ��� ������� ���������� �������� ����� ���������
����
�������
����������
Vážený
pane
starosto,� � � � � � � � ��� ����� ���������

���� ���� ���������� � � � ��� ����� ��������
���� �������� ��������� ��� ����� ������������
���� ����� ����������vážený
� � � � � � � ���
�����starosta
�������� ������
pan
���� ������ ������� � � René
� � � � � � � � Bolvari
��� ����� �������
���� ���������� �������
� � � � A.
� ���Komenského
����� ���������221
�����
Jana
���� ��������� �������
� 51���Kynšperk
����� ��������
357
nad Ohří

z důvodu neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva a funkce tajemníka městského úřadu a v souladu
s § 5, odst. 2 a § 55, odst. 6 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, rezignuji na mandát člena Zastupitelstva města
���
������
Kynšperk
nad Ohří za politické hnutí NEZÁVISLÍ, který mi vznikl zvolením dne 21.října 2006.
Reaguji tak, vážený pane starosto, na Vaší nabídku z pátku 3. listopadu, abych pokračoval dál ve
����������� �� ��������� ����������� �������� �� ��������� ��������� ��� ������
funkci tajemníka městského úřadu v Kynšperku nad Ohří. Této nabídky si velmi vážím jako ocenění
�����������
��� ��������� ������������� �� ������������������ ����
mé dosavadní práce pro úřad i naše město. Dobře víte pane starosto, že má opakovaná kandidatura
��do��������
����������
����������
��� ����������
�� žiji
��������
zastupitelstva
města je ��vedena
snahou pomoci
našemu městu,������
neboť zde
od narození, zakotvil
��jsem
��������
���������
������������
��������
�� �����
tady, chci
zde vychovat
svoje děti a prožít
spokojený
život ve spokojeném městě. Proto se již
����������
�������� ����������
��� ��������
���� ����
������
�������města
���������
od začátku devadesátých
let angažuji v zastupitelstvu
města,
pracuji
ve prospěch
a pracovat
chci i nadále.������
Práce tajemníka
městského
může
být���������
pro město velmi
významná, vykonává-li
���������
���������
�����úřadu
�� �����
����
������
se zodpovědně
a s nasazením.
že toho jsem schopen a proto jsem se rozhodl akceptovat vaší
��������
�������
������� ��Věřím,
������������
nabídku.
Jistě
mým
krokům
rozumíte
a doufám, že jim budou rozumět i voliči, kteří dali svůj hlas
���������� �����������
v komunálních volbách našemu politickému hnutí NEZÁVISLÍ i mě osobně.

����� �� �������� ����������� ����������� ��� ����������� �� �������� ������������
���� Ještě
�����jednou
��������
�������� ����� ������������� ������� ������ �������� �����������
děkuji a jsem s pozdravem
����� ��������� ������ ������ ������ �� ���� �� ��� ����������
Ing. Pavel Růžička
Křižíkova 851
357 51 Kynšperk nad Ohří
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Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Začátek školního roku zahájila SOŠ účastí na středoškolské sportovní lize. V polovině září se žáci zúčastnili lehkoatletických závodů CORNY v Sokolově, kde družstvo děvčat obsadilo 4. místo a družstvo chlapců
5. místo.
Koncem měsíce září se konal okresní přebor středních škol v malé kopané. Zde opět bodovala děvčata lépe
než chlapci. Družstvo dívek skončilo na pěkném 2. místě a chlapci na 5. místě.
11. října se chlapecké družstvo zúčastnilo okresního přeboru středních škol ve velké kopané a skončilo na
5. místě.

Studentky vystavovaly své vlastní modely

Vernisáž zahájila v sokolovském zámku výstavu
textilních oborů SOŠ Kynšperk nad Ohří. Veřejnosti
se představily se svými
exponáty a módní přehlídkou dva obory – krejčová
a oděvnictví.
Na výstavě, která
trvala od 6.10. do 29.10.,
byly k vidění ukázky různých textilních technologií. Ruční práce fantazijní
tvorby z netradičních materiálů, enviromentální výchovy, výtvarné techniky
a batikování.

S nápadem uspořádat tuto
výstavu přišly vyučující Karová,
Miskolcziová, Friedrichová, Nová
a Nosková. Měly nejen nápad, ale
dokázaly jej i zrealizovat. Výsledkem byla výstava, z níž si veřejnost
a hlavně žáci ze základních škol
odnesli bližší představu o náplni
textilních oborů a jistě také příjemný estetický zážitek.
Hana Klimovičová
ZŘ PV

ŠKOLSTVÍ
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Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Naše škola se zúčastnila výstavy škol nazvané ŠKOLA 2007 v Karlových Varech a v Chebu.

Dne 24. listopadu 2006 se konala výstava ŠKOLA 2007 ve sportovní hale v Sokolově. Tyto akce sloužily
vycházejícím žákům a jejich rodičům k výběru učebního nebo studijního oboru. Všechny školy prezentující se
na těchto výstavách nabízely přehled svých oborů i ukázky jednotlivých prací žáků. Stánek naší školy patřil již
tradičně mezi stánky nejhezčí.

Srdečně zveme širokou veřejnost na

Den otevřených dveří
v Kynšperku nad Ohří,
který se koná
dne 8. prosince 2006
od 10.00 – 17.00 hodin

v prostorách Střední odborné školy a školní jídelny.

Podzim
Podzim, to je nejbarevnější období,
co se děje při podzimu, kdo to ví?
Padají listy, začíná být zima,
ořou se brambory a sbírají se hroznová vína.
Začínají se nosit rukavice a čepice,
hurá vánoce jsou za tři měsíce.
V měsíci září začíná škola,
maminka na mě volá: „Hola, hola, škola volá“.
A to je ten krásný podzim,
ahoj podzime, už se s tebou loučím!
Maruška Mannertová, 5.C

STOLNÍ TENIS
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Dorostenci bodovali v Lubech

Předposlední říjnovou neděli museli dorostenci našeho kraje pro důležité body do svých žebříčků cestovat do
Lubů. Ve druhém „bodováku“ tentokrát Vojta Galek nevyhrál dvouhru, když o první místo přišel ve ﬁnále zřejmě
ztrátou koncentrace v závěru třetího setu. Vedl už 7:4 a 2:0 na sety… Vynahradil si to však ve smíšené čtyřhře s Ilesovou a ve čtyřhře dorostenců mu k prvnímu místu pomáhal spoluhráč Rohlík (mladší žák). Stal se také tentokrát
nejúspěšnějším dorostencem turnaje.
Do hlavní soutěže ještě z kvaliﬁkačních skupin postoupili Rohlík a Vítek, jehož 5. – 8. místo je pěkným úspěchem. Rauscher získal body za vítězství v soutěži útěchy.

Družstva dospělých si výrazně polepšila

V divizi začal „A“ celek hrát konečně kompletní, což se projevilo. Dvě vysoká vítězství posunula družstvo nad
pásmo sestupu. „B“ celek si zatím v krajském přeboru vede ještě lépe a se třemi vítězstvími a jednou porážkou patří
k předním celkům tabulky.

Tituly dorostenců a mladších žáků do Kynšperku
První listopadový víkend rozhodl o posledních
titulech okresních přeborníků mládežnických kategorií
letošní sezóny. Ve Svatavě bojovali dorostenci v sobotu,
v neděli pak mladší žáci v Chodově.
Zatímco byla ve Svatavě účast trapná, do herny
v Chodově bylo radost pohledět. Dorostenců se sešlo
sedm, z nichž prvních pět míst obsadili naši hráči.
Pouze tři chlapci byli dorostenci, ostatní patří ještě
do žákovských kategorií. Dorostenky se sešly čtyři.
Bez konkurence je v našem okrese Vojta Galek, který
získal všechny tři tituly. Ve dvouhře spolu se spoluhráčem Rohlíkem, stříbro získal náš druhý pár Vítek
– Rauscher. Smíšenou čtyřhru vyhrál Galek spolu
s Illesovou ze Sokolova. O titul dorostenek svedla boj
děvčata z Baníku Sokolov.
V Chodově potěšila účast sedmnácti chlapců (osm
jich přijelo z Kynšperku nad Ohří). Dívky byly pouze
tři a tak se o titul ve čtyřhrách nehrálo. Oba chlapecké
tituly získali naši žáci. Vítězství ve dvouhře podle

předpokladů obhájil Tomáš Rohlík, přeborníkem ve čtyřhře se stal spolu s Honzou Lapčákem. Bronzová medaile
unikla Košatovi těsně ve dvouhře i ve čtyřhře, kde mu
překvapivě dobře sekundoval Kuba Marek. Pochvalu za
dobrý výkon si zaslouží také Zdeněk Beran. Nedařilo se
Rustlerovi. Zklamaní mohli být nasazení Beck a Loník,
kteří se v poslední době tréninku příliš nevěnují. Potěšitelné může být, že mimo medailistů mohou startovat
v této kategorii ještě v příští, resp. dvou příštích sezónách ostatní naši hráči. Zdá se tedy, že perspektiva do
nejbližšího období není špatná.
Bilance našich mladých spoluhráčů je v okrese
nevídaná. V přeborech našeho okresu v chlapeckých
soutěžích se bojovalo o osm mistrovských titulů
a všechny získali hráči našeho oddílu. Jeden získala
naše starší žákyně. Bohužel žádné přílišné nadšení by
nebylo namístě, výkonnost mládeže v našem kraji se
špičkou jiných krajů měřítko nesnese. Pokud chceme
tuto skutečnost vylepšit, čeká nás moc práce.
O.Volf

Divize :

Krajský přebor – skupina „A“:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Mariánské Lázně
Slovan Karlovy Vary B
Start Karlovy Vary A
Slovan Karlovy Vary A
TJ Ostrov B
Baník Svatava A
Slovan Karlovy Vary C
TJ Ostrov A
Slavoj Kynšperk A
TJ Loket A
KST Františkovy Lázně B
Batesta Chodov B

Tabulky :

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
3
2
2
2
2
0
0
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0

0
1
1
1
2
2
3
3
3
3
5
22

50 :
48 :
46 :
44 :
43 :
44 :
36 :
31 :
25 :
32 :
15 :
12 :

19
22
30
35
32
37
34
36
38
48
50
47

15
13
13
12
11
10
9
9
9
7
5
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Loket B
Slovan Mariánské Lázně
Slavoj Kynšperk B
Jiskra Aš A
Baník Sokolov
Jiskra Aš B
Strunal Luby
Baník Svatava B
Baník Svatava C
Jiskra Aš C

4
4
4
3
4
3
3
4
4
3

4
3
3
3
2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
2
1
2
4
4
3

40 : 15 12
37 : 14 10
32 : 15 10
30 : 12 9
30 : 27 8
26 : 16 7
19 : 28 5
12 : 40 4
9 : 40 4
3 : 30 3
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Uspořádání této soutěže bylo svěřeno letos oddílu
Baníka Sokolov. V sobotu 20. října bojovali starší žáci
o čtyři mistrovské tituly, pátý za čtyřhru dívek nebyl
pro malý počet účastnic udělen.
V soutěži dvouher chlapců i dívek, čtyřhře
chlapců a smíšené čtyřhře získali tituly přeborníků
zástupci našeho oddílu. Ve dvouhře žáků dokonce
první tři místa obsadili hráči Slavoje Kynšperk. O převaze našich dětí svědčí také skutečnost, že ze šestnácti
udělených medailí jich jedenáct přivezli naši žáci.
Přeborníkem pro letošní sezónu se stal Jarda
Rauscher, stříbrný skončil Tomáš Rohlík, bronz získal
Jirka Krb. Přeborníci kraje Jirka Krb spolu s Tomášem Rohlíkem obhájili loňský titul, Jirka Krb s Terezou Oboňovou se stali přeborníky ve smíšené čtyřhře.
Tereza Oboňová získala titul v soutěži dívek. Další,
bronzové medaile získali naši stolní tenisté v soutěži
čtyřher.
Zklamáním musí být žalostný zájem oddílů
našeho okresu. Úbytek dětí ze sportovišť nadále
pokračuje. Přirozeně tím trpí kvalita soutěží a zejména v kategorii děvčat je výkonnost po odchodu děvčat z Baníka Sokolov do kategorie dorostenek slaboučká
(startují ve druhé národní lize žen).
Naše příznivce může těšit, že polovina z účastníků přeborů hrála v dresech Slavoje Kynšperk a výkonnost
chlapců snese přece jen přísnější měřítko. Celá řada zápasů už měla slušnou sportovní úroveň a příjemná byla
myšlenka, že si vlastně naše děti mohly o mistrovské tituly zahrát na tréninku… Jistě dobrou zprávou je, že pouze
čtyři žáci patří do kategorie starších, ostatní patří ještě do nižší kategorie.
Přecenit úspěch na této soutěži by určitě nebylo namístě, ale také si nemusíme dělat výčitky zato, že výkonnost
v okrese i kraji pokulhává, že dětí je na sportovištích stále méně.
O.Volf

RYBÁŘI
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Zpráva z halových závodů

Dne 4. listopadu 2006 proběhl IV. ročník Krajských halových závodů v Kynšperku nad Ohří pořádaný ZŠ Kynšperk nad Ohří, MO ČRS Kynšperk nad Ohří a MÚ
Kynšperk nad Ohří.
Kynšperská rybářská mládež ze ZŠ Kynšperk na těchto závodech utvořila dvě
čtyřčlenná družstva a jedno dvoučlenné družstvo, která se utkala v nelítostném boji
o co nejvyšší bodové hodnocení. Proti nim bylo jedno plzeňské družstvo, sokolovské
a božíčanské družstvo, která byla jen tříčlenná.
Celkově se přihlásilo 20 dětí. V kategorii žákyň 3, žáků 15 a 2 dorostenci. Vyhrálo
s přehledem družstvo těch už nejostřílenějších z Plzně s 1108 body. Putovní pohár
tedy po třech letech změnil majitele. Druhé bylo družstvo z Božíčan, získalo 746
bodů. Třetí se umístilo družstvo ze ZŠ Kynšperk ve složení Filip Nejedlý, Vladimír
Jurygáček, Nikola Nejedlá a Tomáš Řezáč, které získalo 662 bodů.
Velikou radost měly děti hlavně se získaných hodnotných věcných cen, které
pomohla zajistit ZŠ Kynšperk, MÚ Kynšperk a MO ČRS Kynšperk.
Vítězný pohár za třetí družstvo bude opět uložen v síni tradic v ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Děti byly rády, že si
mohly porovnat své síly
s dětmi z jiných organizací.
V.ročník bude za rok, a to 3.
listopadu 2007.
Tyto závody jsou připraveny právě vždy na podzim,
kdy si děti prověřují svoji
připravenost na nadcházející
závodní období, které nebude
hlavně pro naše závodníky
lehké.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

RŮZNÉ
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Firma TUP Bohemia s.r.o.,
přijme do svojí provozovny
v Průmyslovém parku 157/7 v Chebu
zaměstnance na šití potahů
pro automobilový průmysl.
- Dvousměnný provoz
- Praxe výhodou
- Nezaučené zaučíme
- Dobré dopravní spojení Kynšperk nad Ohří – Cheb
Kontakt: paní Růžičková, tel.: 776 279 365 nebo 354 535 173

SCRABBLE
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9. krajský turnaj ve scrabble

Opravdu vydařený turnaj se konal v sobotu 11.
listopadu 2006 v zimní zahradě kina. K devatenácti
přihlášeným jsme sehnali ještě dvacátého, aby bylo
možno vytvořit dvojice, ale nakonec se u hracích
stolků sešlo dvacet jedna účastníků – tím posledním
bylo miminko manželů Vacurových ze Sokolova,
když se jeho maminka nechala umluvit, že zkusí být
dvacátým hráčem.
Řídící centrum, kterému šéfoval Aleš Fišer, vylosovalo první dvojice a krátce po 13. hodině se mohlo
začít. Hráči si toho dne opravdu přišli na své, protože
pětikolový turnaj skončil až po 18. hodině. Vítězkou
se podle očekávání stala Jiřina Fišerová z Kynšperka,
na druhém místě skončil Ondřej Janovič z Karlo„Řízení turnaje se ujal Aleš Fišer.“
vých Varů a třetí místo si vybojovala Alena Takáčová
z Horního Slavkova.
Na závěr všichni obdrželi pamětní listy s obrázkem od Antonína Grafnettera a ceny, které obětavě
zajistili členové kynšperského klubu scrabble a také
manželé Vacurovi ze Sokolova.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě turnaje,
na jeho realizaci a na obstarání cen podíleli a kteří
skromně odmítli být ve zpravodaji jmenováni. A protože slečna Lenka Fišerová neměla šanci veřejné
poděkování odmítnout, chtěla bych jí zvlášť poděkovat za to, že nám vlastnoručně přivezla z České
asociace scrabble v Praze časomíry a krabice s hrami,
bez nichž bychom turnaj jen těžko mohli materiálně
„Účastnice 15. turnaje ve scrabblu (jak se vyjádřil její tatí- zabezpečit.
Za MKS Hana Bašková
nek) zatím sledovala hru na klíně své maminky.“

„Na závěr se všichni
vyfotili, vítězka
Jiřina Fišerová stojí
přibližně uprostřed
v proužkovaném
svetříku.“

INZERÁT
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Airsoftový sport

Je to již rok, co se po Kynšperských lesích prohání parta
lidí, kteří se zajímají o nový
sport „Airsoft“. Tito lidé si
říkají 102. průzkumný prapor
Airsoft Kynšperk nad Ohří.
Už jste je asi nejspíše viděli.
Na sobě maskáče a v rukou
zbraně. Prostě vypadají jako
praví vojáci.
O co vlastně jde? Airsoft
je hra na vojáky pro pokročilé.
Střílí se 6 mm plastové kuličky
z dokonalých replik pravých
zbraní. Při této hře se musí
striktně dodržovat bezpečnostní
pravidla. Nejde ale jen o střílení. Snažíme se napodobovat
Armádu České republiky, a to
přesněji 102. průzkumný prapor – hloubkový průzkum. Snažíme se naše členy naučit něco z činnosti armády, a to
jak teoreticky, tak i prakticky. Z teoretických znalostí se jedná především o znalost historie AČR, znalost vojenské techniky AČR a jiných armád, znalost zbraní AČR a znalost činnosti skupin speciálního průzkumu a skupin
speciálního určení všech zemí.
Z praktických znalostí se jedná
o znalost průzkumu dané oblasti,
topograﬁe, navigace, maskování
osoby, maskování postavení, přežití v přírodě, fyzická zdatnost,
sebeobrana, první pomoc, taktika
boje v lese, taktika boje v zastavěných oblastech, taktika boje
v otevřeném terénu a střelba. Dále
provádíme ukázky naší činnosti
na letních dětských táborech. Znalosti a umění se nám také hodí při
akcích více airsoftových skupin
tzv. manévrech, které se dají srovnat s opravdovým bojem.
Vše o nás naleznete také na
webových stránkách
http://airsoftkynsperk.webz.cz
Stále hledáme nové členy,
kteří mají smysl pro fair play a bavil by je náš koníček a také hledáme sponzory pro naší činnost.
Arnošt Kaigl ml.

RŮZNÉ
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Několik postřehů…

středa, 15. listopadu 2006
Nejsem v Kynšperku nad Ohří tak dlouho (24 let), abych mohl dělat rozumbradu, ale zase jsem se podíval
různě po zeměkouli a tak mohu posoudit, že se ve městě, zejména v poslední době, přihodilo mnoho zlepšení pro
nás obyvatele i pro město a jeho vzhled. Kdo vidí, tak vidí, kdo nechce vidět, nevšimne si nového chodníku, i kdyby
přes něj zakopl. Musím upozornit, že nejsem členem ODS a pan Bolvári není ani příbuzný, ani můj kamarád! Jen
se snažím být objektivní.
Při komunálních volbách ze 4336 oprávněných se rozhodlo hlasovat 2366 osob. 744 z nich se rozhodlo podpořit pana Bolváriho zřejmě s tím úmyslem, že posoudili jeho (i celého zastupitelstva) dosavadní práci a svým vyjádřením se snažili doporučit pokračování této cesty. A to není zanedbatelný počet! A teď zkusím udělat rozumbradu,
protože jsem toho názoru, že § 91, odst.1zákona č. 128/2000Sb. je nedostatečný (zastupitelstvo si na ustavující
schůzi zvolí starostu).
Mnoho kynšperáků mi jistě dá za pravdu, že i když se všeobecně vědělo, že proti sobě stojí dvě skupiny
zastánců nového starosty, že demokracie by měla mít takovou sílu, aby i zákon doporučil řešení, že má být přihlédnuto k vyjádření voličů: 744 hlasů je značná převaha! Kdyby byl na ustavující schůzi zvolen někdo jiný (s menším
počtem doporučení voličů), jistě by si oněch 744 spoluobčanů právem řeklo, že vůbec není třeba upřednostňovat
určitou osobu, protože 19 zastupitelů nemá povinnost při volbě starosty k přednostním hlasům - k hlasům, kteří je
zvolili - vůbec přihlížet. To byl jeden základní postřeh.
Jiný: druhou kandidátkou na funkci starosty byla paní Neubergová. Opět konstatuji, že tuto dámu neznám. Ale
byl šok, když kandidátka na starostu, dosavadní funkcionářka, učitelka, na přednesený návrh nebyla schopná říci
několik vět na téma Starosta Kynšperku nad Ohří a jeho vize, a dokonce takový návrh nazvala ranou pod pás. Slyšeli jsme to všichni a asi jsme rádi, že odstoupila. I špatný starosta by měl mít nějakou představu. Jedna maličkost
možná v tom napjatém prostředí unikla: nebylo konstatováno, kdo ze zastupitelů, kteří nebyli pro, se jen zdržel
hlasování nebo byl proti návrhu.
Možná, že předchozí postřehy nejsou dost zajímavé, ale s tím posledním se rád podělím s občany tohoto města,
se čtenáři Zpravodaje i s cizími: je hezké se v současné době po Kynšperku nad Ohří projít, konstatovat co je opět
nového, co se předělává a popřát novému zastupitelstvu, aby v tomto směru pokračovalo i nadále, pokud dobrá
vůle, síly i peníze stačí.
Miroslav Valach

PRO MÍSTENKY DO PANSKÉHO DOMU
V průběhu prosince 2006 začne Infocentrum v Panském domě
prodávat místenky na vnitrostátní i mezinárodní autobusové spoje
všech přepravních společností zapojených do Automatizovaného
místenkového systému autobusové dopravy (AMSBUS). Je to další
služba, kterou bude poskytovat Infocentrum občanům města
a okolních obcí. Odpadne jim tak cesta pro místenky do Sokolova
nebo do Chebu. Přesné datum zahájení prodeje najdete na
výlepových plochách ve městě.
Za Infocentrum MKS Šárka Pencová

VERNISÁŽ
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Listopadová vernisáž:
Emma Srncová a Miloslava Hájková

Málokdo asi nezná jméno oblíbené naivní malířky
Emmy Srncové, a to byl zřejmě jeden z důvodů, proč
byla výstavní síň 9. listopadu při vernisáži tak zaplněná.
Zatímco roztomilá dílka Srncové jsou známa a návštěvníci věděli, co mají očekávat, loutky Miloslavy Hájkové
byly překvapením a všechny zcela okouzlily. Silným
dojmem pak zapůsobilo sloučení děl obou výtvarnic
v jednom prostoru, kde se báječně doplňovala.

Přesto, že Emma Srncová se vernisáží osobně
neúčastní, přítomnost Miloslavy Hájkové a dojemné
hudební vystoupení herců a zpěváků divadla Rozmarýnek učinilo vernisáž pro všechny přítomné silným zážitkem. Návštěvníci, obklopení mileneckými dvojicemi na
bicyklech, pohádkovými stařenkami a dědečky a živým
zpěvem, se rádi nechali unést do jiného, kouzelného
světa.
Za MKS Hana Bašková

BABY CLUB
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Drakiáda s Baby clubem a SOŠ

Draci létali v tělocvičně

Podzimní drakiádu připravil pro děti
z Kynšperka nad Ohří místní Baby club společně s Domem mládeže střední odborné
školy. Protože ale v pondělí odpoledne nepřálo
počasí, museli pořadatelé přesunout drakiádu
do tělocvičny. Počasí se odrazilo i na účasti.
Dráčci se v tělocvičně sice nevznesly, ale
maminky s dětmi se pustily do jejich výroby.
Barevné pentle, provázky i pastelky byly hlavním náčiním pro výrobu a děti se s nadšením
pustily do práce. Za asistence maminek a žaček
z učiliště tak vznikala díla podle dětské fantazie. Za odměnu dostal každý malý tvůrce od
učňů látkového draka a omalovánky. Zábava

pokračovala sportovními hrami. Děti nejvíce
zaujala trampolína, kruhy a závody v běhu.

Mikuláš bude nadělovat i pro
nejmenší

Baby club společně se ZŠ Kynšperk a SOŠ
chystají již nyní Mikulášskou nadílku s Mikulášem a čertem, která se uskuteční 5. prosince.
Přesný časový harmonogram bude upřesněn na
plakátech a vývěsní tabuli vedle zeleniny. Ale
už teď můžete pro své děti připravovat balíček.
Kateřina Štochlová, Iva Jirsová a Jana Tomsová

Maminky přijďte do haly
Jste na mateřské dovolené nebo v domácnosti
a máte malé dítě ve věku od 2 – 4 let?
Venku je nevlídno?
Dítě už je doma mrzuté?
Vám dochází trpělivost?
Přijďte za námi do haly, ať si vaše dítě užije trošku volného prostoru,
různých prolézaček, tanečků a kamarádů.
Kateřina Štochlová

CÍRKEV
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Světla a světýlka

Mám ráda světlo. Nejen proto, že špatně vidím a odpolední zimní šero je už pro mě tma. Světlo, ať už z lampy,
svíček nebo slunce, něco osvětluje. Vidíme a nebloudíme, do ničeho nevrážíme a ještě můžeme prožívat příjemnou
atmosféru – to třeba při svíčkách nebo se ohřejeme – to zase u táboráku nebo u krbu. „Budiž světlo!“ řekl Bůh jako
první, když tvořil svět. Světlo je důležité a příjemné. Jen se podívejte teď v Adventu na tu krásnou výzdobu. I přes den
je to pěkné, ale ten večer! Ulice jsou vyzdobené, v oknech to září. Všude světýlka. Pokud vám to blikání a třepotání
žároviček nepůsobí migrénu, je to OK. Doma stojí na každém stole nějaký svícen a pro jistotu ho dáme ještě třeba na
schody, linku a vanu.
Jéé, když to tak krásně hoří na vaně, k tomu hraje příjemná hudba – třeba Panova ﬂétna na CD (pozor, je lepší
nastavit CD na nekonečné opakování, abyste nemuseli vylézat z vody mačkat čudlíky nebo otáčet MC), žádné extra
povinnosti – to by mohly být dlouhé zimní večery třeba půl roku. Ale protože si umím představit tu fakturu za vodu,
dopřejeme si tu slast jen občas. Jednou jsem takhle pozorovala na té vaně čajové svíčky v rozličných svícíncích.
Některé hořely klidně, plamínek se sotva pohnul, jiné živě plápolaly, některé ne a ne chytit a plamínek svíčky v solné
lampě jsem ani neviděla. Ale co, lampa září příjemným oranžovým světlem, tak přece svíčka hoří. Nehořela. Dokonce
i zbytky knotu a vosku už byly studené. Jak to, že ta lampa ještě zářila? Moment, něco mi to připomíná, ale co?
Už vím, připomíná mi to život nás lidí. Někdo žije život klidný, den za dnem užívá svého času, působí kolem sebe
pokoj. Jiný má život hektický, plno aktivit, neposedí, třeba taky nestíhá, ale nehroutí se. A další ani pořádně nežije.
Všechno ho vytáčí, je permanentně naštvaný, utápí se ve svých křivdách, o šíření pokoje a světla kolem sebe nemůže
být ani řeč. A co světlo v solné lampě? To je pro mě teta Šarlota. Její plamínek už uhasl. Pár let už nehřeje její náruč
a hlas zmlknul. Ale její světlo ještě září. Jako ta solná lampa. Pořád ještě cítím její vůni, když zavřu oči (stejně tak
pořád cítím vůni svojí babičky), vidím její úsměv a při některých písních slyším i její hlas. Znám její postoj k Bohu
a její důvěra a věrnost jsou pro mě odkazem, který po sobě nechala. Milovala Pána Ježíše Krista a Bible pro ni byla
světlem. Jasným světlem, které osvěcuje cestu života, abychom neklopýtali přes zrádné kořeny falešných hodnot
a různých světových názorů. Skrze Bibli můžeme jasně vidět směr naší cesty.
V Adventu se smíme těšit víc než jindy z pokojné atmosféry plápolajících svíček, vonícího chvojí, skořice a pomerančů. Nesmíme však zapomenout na to, že Pán Ježíš přijde ještě jednou. Ne jako malé dítě, jehož narození slavíme
o Vánocích, ale jako Král, před kterým padne každé koleno. I koleno toho největšího ateisty.
Ještě jednou přijde Ten, kdo je tomuto světu světlem. Před kým však mnozí utíkají do tmy. Fakt, nemá to cenu,
jednou i ta nejčernější tma vydá svá dočasně skrytá tajemství. Vyberme si Světlo. Máme ho v oknech, pusťme Ho do srdcí.
Pokojný Advent a vánoce plné světla
Světlem pro mé nohy je Tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Žalm 119, 105
Evangelický sbor, D.Holubcová

neděle
neděle
neděle

Adventní a vánoční program v evangelickém kostele
v Kynšperku nad Ohří
3.12.
10.12.
17.12.

úterý
neděle

19.12.
24.12.

pondělí
úterý
neděle

25.12.
26.12.
31.12.

pondělí

1.1.

8 : 00
8 : 00
8 : 00
16 : 00
16 : 00
14 : 00
23 : 00
8 : 00
16 : 00
8 : 00
19 : 00
16 : 00

Bohoslužby
Bohoslužby
Bohoslužby
adventní hudební odpoledne
Vánoční klub dobré zprávy – sborový dům
Dětská vánoční slavnost
Půlnoční
Bohoslužby
odpoledne s dorostem
Bohoslužby
silvestrovské shromáždění
Bohoslužby
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Přijďte si pro světlo z Betléma

Tradice Betlémského světla vychází z ﬂorentské pověsti o mladíkovi, který se
v jedenáctém století zúčastnil křížové výpravy do Svaté země a slíbil, pokud výpravu
přežije, donést zpět do rodného města plamínek z betlémské baziliky. Po třech letech
válečných útrap i strastiplného putování se s výpravou vrátil zubožený a zesláblý, ale
se zapálenou svící, jejíž plamínek po celou cestu opatroval.
Novodobá tradice vznikla v osmdesátých letech v Rakousku. V rámci akce na
pomoc tělesně postiženým dětem poslali před Vánocemi letadlem do Betléma jedno
postižené dítě, které v bazilice Narození při jesličkách odpálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej přivezlo do Lince. Tam se plamínku ujali místní skauti, kteří jej štafetovitě roznášeli po celém
Rakousku. Dnes tento symbol pokoje, lásky a vánoční radosti, představovaný malým, chvějícím se plamínkem,
předávají skauti svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým ve čtrnácti zemích Evropy. Vždyť i toto světlo
provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je pro mnohé lidi skutečným dokladem toho, že na ně jejich
okolí nezapomíná.
Pro vánoční plamínek si můžete přijít v sobotu 23. prosince mezi 15. a 17. hodinou do katolického kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
www.lipakynsperk.wz.cz

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, při které v první polovině ledna koledují skupiny „tří králů“ se zapůjčenými pokladničkami. Tato sbírka je určena především lidem v nouzi. Symbolem poděkování dárcům jsou křídou
psané iniciály K+M+B, které vyjadřují přání: „Kristus ať požehná tento příbytek,“ (CHRISTUS MANSIONEM
BENEDIKAT).
Letos bylo v Kynšperku nad Ohří vybráno 4.230,50 Kč. Z tohoto výtěžku jde 35% na projekty Charity, konkrétně na Dům sv. Zdislavy v Aši. Zde nachází svůj domov opuštěné matky s dětmi. Dalších 65% sbírky se vrací
do místa, kde se koledovalo. Částka 2.749,50 Kč byla použita v Domově důchodců v Dolních Pochlovicích na
vybudování odpočívadla v parku.
V roce 2007 budou po Kynšperku nad
Ohří chodit koledníci 6. ledna. Nezavírejte
prosím před nimi dveře, ale naopak, přispějte na dobrou věc. I z této sbírky budou
prostředky použity na zahradní altán v Domově důchodců.
M.Josefová
ředitelka Farní Charity

Vánoční program v katolickém kostele
v Kynšperku nad Ohří
neděle 24.12.
pondělí 25.12.

17 : 00
15 : 00

Půlnoční
Mše – Boží hod Vánoční
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Policie
V době od 27.10. do 21.11.2006 došlo k 15-ti
trestným činům.
Ø Ve věznici na Kolové došlo k násilí mezi
odsouzenými. Jeden odsouzený napadl a nožem ohrožoval dva další.
Ø Vloupání do rodinného domku na Chlumu sv.
Máří. Byly zde odcizeny kamna „Petra“, porcelánové nádobí a nářadí.
Ø Vydírání a omezování osobní svobody. Věc
převzala služba Kriminální policie a vyšetřování v Sokolově.
Ø Maření výkonu úředního rozhodnutí. Pachatel
ohrožoval místní občanku, věc je v jednání
a pachatel bude odsouzen.
Ø Krádež elektro-centrály v zahradní kolonii.
Škoda činí 17 tisíc korun.
Ø Opakovaně došlo ke krádeži měděných propojek na vlakovém nádraží. Pachatel tak způsobil
škodu Českým drahám v celkové výši 14,5
tisíce korun.

„V poslední době nás nejvíce trápí časté vloupání do motorových vozidel. K těmto trestným
činům dochází minimálně 2x v týdnu, hlavně v nočních hodinách“.
Varování - nenechávejte ve svých zaparkovaných vozidlech snímatelná autorádia, různá nářadí
nebo cenné věci položené na sedačce automobilu.
Zabráníte tak krádeži a možnému poškození svého
vozidla! Z deseti případů se podařilo objasnit dva.
Dne 7. listopadu proběhla akce pořádaná Policií ČR. Akce se zúčastnili žáci pátých ročníků ze
Základní školy společně s příslušníky místního
oddělení Policie ČR, kteří připravili besedu pro žáky
druhých ročníků.
Proběhlo mapování výskytu osob provozujících
prostituci na silnici I-6 a v přilehlých podnicích společně s Kriminální službou.
npor. Bc. Jiří Novák

Ø Bylo odcizeno osobní motorové vozidlo
značky Wolsvagen Golf.
Ø Vloupání do šatní skříňky na Střední odborné
škole v Kynšperku nad Ohří.
Ø Opakovaně došlo ke krádeži telefonních kabelů
v Dasnicích.
Ø Neoprávněné držení platební karty. Pachatel
byl zjištěn a věc postoupena službě Kriminální
policie a vyšetřování v Sokolově.

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří

13.11. Dopravní nehoda
Jednotka zasahovala u dopravní nehody na silnici č.6.
11.11. Požár kůlny
Jednotka vyjela k požáru kůlny na uhlí do Habartova.
2.11. Požár
Jednotka vyjela k požáru chvojí na hřbitově.
2.11. Požár
Jednotka vyjela k požáru kontejneru na odpad.

29.10. Technická pomoc
Hasiči vyjeli na otevření bytu v Kynšperku nad Ohří.
29.10.Technická pomoc
Hasiči odstraňovali padlé stromy ze silnice č.6.
15.10. Dopravní nehoda
Hasiči vyjeli na silnici č.6 směr Odrava na odstranění
provozních náplní z havarovaného vozidla.
J.Zeman

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovná doba

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Výběr z knižních novinek v oddělení pro děti:

Všechny malé děti znají z televize Bořka stavitele.
Knihu BOŘEK STAVITEL, TÝNA A JEHO VĚRNÁ
PARTA připravila Brenda Apsley.
Svjetlan Junakovič je autorem knihy pro nejmenší čtenáře i s několika úkoly. Jmenuje se KDE JE TUČNÁK
PIP ?
První čtení s poučením: Rainier Crummenerl – PIRÁTSKÁ NAUKA. Přečteš si příběh a ještě se dozvíš něco
o pirátech.
Také se rádi trochu bojíte? Pak tu máme něco pro vás:
POVÍDKY O UPÍRECH od Ingrid Uebe. Kniha je též
z edice První čtení.
ELIŠKA A ZTRACENÝ PONÍK. To je kniha Diany
Kimpton o jedné malé princezně. Anglická spisovatelka
Jacqueline Wilson se zabývá problémy, které bohužel
na mnohé děti v rodinách čekají. Její nejnovější dílo se
jmenuje PROJEKT LOTY.
Který kluk by neměl rád fotbal? Někteří si možná o
této zajímavé hře a partě kluků kolem ní i rádi přečtou.
Pro ty máme hned 2 knihy z cyklu Modrožlutí ďáblové.
Jedna se jmenuje MORIC MÁ TAH NA BRANKU a
ta druhá SNAD NEJTĚŽŠÍ SEZÓNA V ŽIVOTĚ.
Nakladatelství Thovt pro vás připravilo v edici Zločinu
na stopě historické kriminální příběhy. Renée Holler je
autorkou knihy PÁTRÁNÍ NA NILU a Fabian Lenk
napsal ÚTOK NA POMPEJE.
Kristýna Pivodová je autorkou dívčího románu VLČÍ
PRINCEZNA.
Oblíbený seriál DÍVKY V SEDLECH má už 21. a
22.část.
Z naučné literatury: Martin Pitro: PYSKATÍ HABSBURKOVÉ.

Výběr z knižních novinek v oddělení pro
dospělé:

Historické romány:
Jean Plaidy – KRÁLOVNINO TAJEMSTVÍ (Kateřina z Valois)
Zuzana Francková – LÁSKY KRÁLOVSKÉ (Mar-

kéta, Kunhuta, Anežka)
Rexanne Becnel – NEPŘÍSTUPNÁ DÁMA ( historie,
romantika)
Vlastimil Vondruška – SBĚRATELÉ OSTATKŮ
(české země)
Barbara Wood – POSLEDNÍ ŠAMANKA (napínavý
příběh – Indiáni)
Patricia Shaw je autorkou realistického a dobrodružného
románu PĚT VICHRŮ z doby osidlování Austrálie.
Příběh lásky bohatého Muslima a gruzínské princezny.
To je kniha ALÍ A NINO od Kurbana Said.
Detektivky, detektivní zápletky:
Stanley Erle Gardner – PŘÍPAD DVOU ADVOKÁTŮ,
Norbert Gottler – PUČ VE VATIKÁNU,
Arto Paasilinna – AUTOBUS SEBEVRAHŮ,
Jeffrey Archer – KLAMNÝ DOJEM,
Martina Cole – SMYČKA.
Romány z lékařského prostředí :
Gary Birker – EMBOLIE
Tess Gerritsen –DVOJČE - thriller
Kamila Velikovská je autorkou knihy SVOBODNÁ, I
KDYŽ ZA MŘÍŽEMI. Jde o drama týrané ženy.
Podobně neveselé téma přináší J.T.Leroy v knize
SARAH. Jde o příběhy dětí z ulice zneužívaných k prostituci.
Naopak humor z prostředí hotelové recepce najdete
v díle Imogen Edwards-Jonese HOTEL BABYLON.
S TVÁŘÍ BERÁNKA je psychologický román, sonda
do manželského života, od Magdy Váňové.
Podtitul Příběhy lidí a krásných zvířat má kniha MYSLIVECKÝ SLUNOVRAT. Autorem je Ján Kráner.
Povídky Ivy Pekárkové z amerického prostředí se jmenují LÁSKA V NEW YORKU.
Pert Švabach, autor knih Šakalí léta, či Čtyři muži ve
vodě, vydává vyprávění o životě mládeže v minulém
režimu. Knihu nazval OBČANSKÝ PRŮKAZ.
Milovníci knih Jackie Collins se dočkali další.
MILENCI A MSTITELÉ jsou napínavým společenským románem řešícím kariéru, dědictví a potýkajícím
se s maﬁí.
Oblíbený seriál ČETNICKÉ HUMORESKY už má
2.díl knižního vydání.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
PROSINEC 2006
sobota 2.12. ................................ od 15.30 hod. v kině

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ
ZAPOMENUTÝ ČERT

VES

ANEB

- představení dramatického oboru Základní umělecké
školy v Kynšperku nad Ohří
7.12. – 30.12. ................. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 7.12. od 15.30 hod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

- vánoční výstava výrobků dětí z kynšperských mateřských škol a Základní umělecké školy
- vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 10,-Kč
sobota 9.12. ................................ od 16.00 hod. v kině

POKLAD KAPITÁNA HABAKUKA

HANA VELICKÁ a Vojtěch Velický
- výstava kovových plastik

sobota 13.1. od 17.00 hod. ........... v kině, pořádá ZUŠ

NOVOROČNÍ KONCERT

- koncert Mládežnického dechového orchestru při
Základní umělecké škole v Kynšperku nad Ohří
sobota 20.1. od 20.00 hod. ....... v zimní zahradě kina,
připravujeme ve spolupráci se ZUŠ

7. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

- oblíbený recesistický ples, tentokrát na téma
VESMÍR
- k tanci hraje STO (Sokolovský taneční orchestr)
- tombola

mikulášská pohádka kynšperských ochotníků
- vstupné: 15,-Kč, předprodej od 27.11. v kině

čtvrtek 25.1. ................................ od 19.00 hod. v kině

čtvrtek 14.12. ...................................................... v kině

- komedie kynšperských ochotníků

VÁNOČNÍ ROHÁČI

- vánoční koncert oblíbené loketské kapely
- od 10.00 hod. pro I. stupeň ZŠ
- od 12.00 hod. pro II. stupeň ZŠ
- vstupné 25,-Kč

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ

PŘIPRAVUJEME NA JARO 2007..............................
ÚNOR: Dnes vás baví holohlaví – Zdeněk Izer a
Petr Freund – zábavný pořad

čtvrtek 14.12. ..od 19.00 hod. v evangelickém kostele

VÁNOČNÍ ROHÁČI

- vánoční koncert loketských Roháčů
- vstupné 50,-Kč, děti do 15 let 30,-Kč, předprodej od
1.12. v kině
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2007 ...........................
pátek 5.1. ....................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž mimořádně v pátek od 17.00 hodin

BŘEZEN: Ta Jana z Velké Ohrady – koncert vynikající
osobité šansoniérky
DUBEN: Večer s Martinem Zounarem – nejen o
vaření
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
ZA PLOTEM - DVD
ZA PLOTEM - VHS
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA- DVD

PF 2007
Zaměstnanci Městského kulturního střediska, jehož
součástmi jsou i knihovna, infocentrum a výstavní síň,
přejí všem občanům a návštěvníkům našeho města,
aby se v nadcházejícím roce setkali jen s příjemnými
zážitky a aby ty nepříjemné nakonec dobře dopadly.

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
PROSINEC 2006
pátek 1.12 ............................................... ve 20.00 hod.

úterý 12.12. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Pete Garrison je agent americké tajné služby, který
kdysi zachránil život prezidentovi. Od té doby uplynulo
dvacet let a Garrison nyní řídí ochranu první dámy.
Peteův kolega a přítel má trápení, o kterém by se s ním
rád podělil, ale než to stihne, dostane před svým domem
dávku olova od neznámého vraha.. a podezřelým není
nikdo jiný než Garrison. USA, MP 12, vstupné 49,- Kč,
délka 108 min.

Rebelský Tyler se dostane na veřejně prospěšné práce
do elitní umělecké školy. Objeví zde ale své nadání a
okouzlí prvotřídní balerínu, jejíž jasně zářivé budoucnosti dosud stála v cestě jen nemožnost najít skvělého
tanečního partnera. Podaří se oběma realizovat své sny?
USA, MP 12, vstupné 22,- Kč, délka 100 min.

STRÁŽCE*

úterý 5.12. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

LET‘ S DANCE - CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

pátek 15.12. ............................................. ve 20.00 hod.

WORLD TRADE CENTER*

RO©K PODVRAŤÁKŮ*

Jsou čtyři a nemají peníze. Jsou líní a nechtějí pracovat
a tak se rozhodnou unést psa a žádat výkupné. Když
ovšem zjistí, že unesli milovaného domácího mazlíčka
drsnému maﬁánovi, jejich životy se v tu ránu poněkud
zkomplikují. Karel Janák změnil žánr a přináší černou
akční komedii o partičce muzikantů… V hlavní roli:
Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Martin Písařík a další. ČR,
MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 104 min.
pátek 8.12. ............................................... ve 20.00 hod.

NABÍT A ZABÍT*

Slevin má poslední dobou zatracenou smůlu. Vyhodili
ho z práce, dům kde bydlí se bude bourat, jeho holka ho
podvádí, okradli ho za bílého dne a navíc dostal pěkně
do nosu. To ale není nic proti maléru, do kterého spadne
vzápětí. Jeho kamarád Nick mu sice na pár dní půjčí
byt, ale jaksi mu opomněl říct, že má pár nevyřízených
účtů… Hrají: Josh Hartnett, Lucy Liuová, Bruce Willis
a další. USA, MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 109 min.

Jako první 11. září 2001 zareagovali na volání o pomoc
z věží Světového obchodního centra, a když se obě zřítily, zůstali uvězněni v jejich troskách. Policisté Will
Jimeno (Michael Pena) a John McLoughlin (Nicolas
Cage) na rozdíl od svých kolegů jako zázrakem přežili,
ovšem zaživa pohřbeni pod šesti metry sutě… Skutečný
příběh dvou mužů, kteří jako poslední vyvázli živí z inferna Světového obchodního centra, vypráví drama Olivera Stonea World Trade Center. USA, MP 12, vstupné
49,- Kč, délka 129 min.
úterý 19.12. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

CASINO ROYALE*

Mise Jamese Bonda povede tentokrát k bankéři světové
teroristické organizace, jehož ﬁnanční zdroje je třeba
v zárodku přiškrtit, neboť jak známo, chudý terorista je
mrtvý terorista. Schyluje se k velké pokerové partii,ve
které Bondovi sekunduje půvabná Vesper, jejíž schopnosti dalece přesahují zadání… Natáčení probíhalo

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN ....................................
POTOMCI LIDÍ
SKRYTÁ IDENTITA
VOLVER
MALÁ MISS SUNSHINE
BORAT

mimo jiné i v karlovarském Puppu , kde se ho účastnili
i hlavní představitelé Daniel Craig a Eva Green. USA,
MP 12,vstupné 49,- Kč, délka 147 min.
pátek 22.12. ...............................................v 15.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI!

AUTA*

Když se začínající, avšak velmi ambiciózní závodní
auto Blesk McQueen během cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty u silnice 66, naučí se, že opravdová radost
ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestě
za ní… Film v českém znění. USA, MP, vstupné 25,Kč, délka 116 min.

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. www.volny.cz/mkskynsperk

úterý 2.1. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ĎÁBEL NOSÍ PRADU*

Příběh čerstvé absolventky Andy, která chce být novinářkou. Aby získala zkušenosti a kontakty, musí alespoň
rok vydržet jako asistentka Mirandy Priestlyové, šéfky
módního magazínu Runway, žijící legendy a ženy, která
své podřízené požírá zaživa. Meryl Streep v roli ďábelské vládkyně ve světě módních časopisů v adaptaci
bestselleru Lauren Weisbergerové.

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, 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.
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Rada města Kynšperku nad Ohří se na svém jednání dne 10. října 2006
usnesla na následujících opatřeních:
č. 287

1. s c h v a l u j e

Dohodu o zrušení Smlouvy o výpůjčce ze dne 23.5.2006, která
tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení
a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dohody.

č. 288

1. s c h v a l u j e

a) vyřadit z majetku Městského kulturního střediska, náměstí
SNP 389, Kynšperk nad Ohří majetek vedený evidenčně, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) vyřadit z majetku města Kynšperk nad Ohří - městského úřadu
drobný dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č.2 tohoto
usnesení.

č. 289

1. s c h v a l u j e

návrh zápisu do městské kroniky za rok 2005,

2. u k l á d á

paní Věře Medvecké přepsat návrh zápisu za rok 2005 do kroniky
města a

3. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru proplatit paní Věře Medvecké odměnu
za zpracování materiálů a za zápis do kroniky za rok 2005 dle
dohody.

č. 290

1. b e r e n a v ě d o m í ,

že nikdo nepodal cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště náměstí SNP“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit Radě města návrh řešení
v měsíci listopadu 2006.

č. 291

1. b e r e n a v ě d o m í ,

že nikdo nepodal cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště U Pivovaru“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit Radě města návrh řešení
v měsíci listopadu 2006.

J.K.Tyla č.p.882 se stávajícím nájemcem bytu s tím, že žadatelka
před uzavřením dodatku nájemní smlouvy doloží příjem za měsíc
září 2006 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města do 7
dnů od písemného vyhotovení nájemci bytu a vydat pokyn Správě
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k vyhotovení dodatku
nájemní smlouvy.

č. 294

1. s c h v a l u j e

a) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Sokolovská
č.p. 227 s žadatelkou na dobu 1 roku od 1.11.2006 s tím, že
smluvní nájemné zůstane zachováno ve stejné výši,
b) uzavření nájemní smlouvy z důvodu uvedeného v § 686a odst. 6)
zákona č. 107/2006 Sb. na byt č.1 na Nám. Míru č.p. 34 s žadateli
na dobu 1 roku od 1.10.2006 s tím, že regulované nájemné bude
upravováno v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města do
7 dnů od písemného vyhotovení nájemcům bytů a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku
a nájemní smlouvy.

č. 295

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č.11, ulici J.K.Tyla čp.882, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemci bytu dohodou ke dni uzavření nájemní
smlouvy novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31.1.2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.
o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 296

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č.15 v bytovém domě s pečovatelskou službou
v ulici J.K.Tyla čp.881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení souhlasu
odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru vydat po souhlasu MěÚ Sokolov
pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření
nájemní smlouvy.

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

č. 292

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě Kynšperku nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 293

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.5 v bytovém domě v ulici

č. 297

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-0000059/001
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 smlouvy o zřízení věcného břemena č. č.
IP-12-0000059/001.
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č. 298

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 1268/1 (orná půda) o výměře 4858 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří a pozemků p.č. 60/4 (orná půda) o výměře
6333 m2, p.č. 60/3 (orná půda) o výměře 5100 m2 v k.ú. Kamenný
Dvůr za cenu 0,15 Kč/m2/rok panu Evženu Ifkovichovi, s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností od 1.11.2006 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené
částky za bezdůvodné obohacení.

č. 299

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 180 m2 a části pozemku p.č. 788/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 320 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí rady města
žadateli.

č. 300

1. s c h v a l u j e

dodatek č.2 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu č.70/2002, uzavřené dne 23.8.2002 a změněné dodatkem č.1 ze dne 14.3.2003 mezi Městem Kynšperkem
nad Ohří a fyzickou osobou podnikající - paní Helenou Dreiseitlovou, bytem Jana Jiskry č.p. 412, Kynšperk nad Ohří, který je
přílohou tohoto usnesení, s účinností od 2.10.2006 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit dodatek k podpisu starostovi (termín do 20.10.2006) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

Rada města Kynšperka nad Ohří se na svém mimořádném jednání dne19. října 2006
usnesla na následujících opatřeních:
č. 301

1. s c h v a l u j e

prodej nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku
a evidenčního majetku z majetku města – městského úřadu Kynšperk nad Ohří, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á

ﬁnančnímu odboru zajistit prodej majetku.

č. 302

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o stavu postupu prací, nákladech a výnosech v městských
lesích za tři čtvrtletí, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení,

2. s c h v a l u j e

dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu ze dne 8.12.2005 ve znění dodatku
č.1 ze dne 21.12.2005,

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu a

4. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) čtvrtletně informovat radu města o situaci v těžbě a údržbě lesních porostů
b) v říjnu 2007 provést ﬁnanční vyhodnocení, případně předložit
návrhy radě města k úpravě nájemného na další období.

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří ze dne 2.11.2006
č. 65

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

bere na vědomí

složení slibu všech členů Zastupitelstva města Kynšperk nad
Ohří

č. 66

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

a) u r č u j e

ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce,
města pana Josefa Partingla a paní Alenu Fiedlerovou,

b) v o l í

návrhovou komisi ve složení paní Jana Bočková, Ing. Tomáš Svoboda a Mgr. Eva Frehárová.

č. 67

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

volí

starostu města: pana René Bolvariho.

č. 68

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

volí

místostarostu: Ing. Josefa Barona.

č. 69

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

volí

členy rady města:
Ing. Pavla Růžičku, MUDr. Václava Jandu, Ing. Oldřicha Volfa.
„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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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně
dveří
NAJDETE NÁS
NA ADRESÁCH:
e-mail: info@manipul.cz

MANIPUL s.r.o.
Svobody 51, CHEB
tel.: 354 435 279

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844
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Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku
přeje redakce

