Říjen 2008
cena 15,- Kč
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10. MISTROVSTVÍ EVROPY MAŽORETEK
EMA EUROPEAN MAJORETTES ASOCIATION
Soubor Majorettes při Základní škole v Kynšperku nad Ohří ve dnech 12. – 14. září 2008 soutěžil
ve starobylém univerzitním městě CLUJ – NAPOCA v Rumunsku. Ti, co fandí dějepisu, si určitě vybaví
české pojmenování pro město „ KLUŽ ” a s ním spojenou i společnou minulost. Ti, co fandí mažoretkám, si
od této chvíle budou vybavovat: „Takový úspěch soubor za své existence od založení mažoretek v Kynšperku ještě nezažil.” Prostě, to tu ještě nebylo. Soutěžit na mistrovství Evropy – to je čest. Umístit se v první
desítce – to už je v současné době při vzrůstajících technických a pohybových požadavcích úspěch. Dosáhnout na tolik medailových stupňů – to je pro náš soubor mažoretek historický úspěch. Poctivá příprava,
skupinový i individuální trénink po dobu prázdnin, důslednost, kamarádství, obětavost – to je zlatá lidská
medaile pro naše děvčata: Hanzlíčkovou Lucii, Heroutovou Lucii, Hlebovou Olgu, Hollou Martinu, Jirsovou
Lucii, Kavanovou Barboru, Kubisovou Lucii, Pencovou Šárku, Rečníkovou Markétu, Režovou Petru, Rőslerovou Ivetu, Štočkovou Hanu, Štočkovou Janu a jejich trenérku a choreografku Jarku Danešovou.

A TAKTO NÁS HODNOTILA EVROPA:
Zlaté medaile
1. místo
1. místo

POM SÓLO SEN
Martina Hollá
POM DUO SEN
Martina Hollá, Markéta Rečníková

Stříbrné medaile
2. místo
2. místo

BATON DUO JUN
Jana Štočková, Hana Štočková
BATON DUO SEN
Lucie Hanzlíčková, Iveta Rőslerová

Bronzové medaile
3. místo
3. místo
3. místo

BATON SÓLO JUN
Petra Režová
BATON SÓLO SEN
Olga Hlebová
POM SÓLO SEN
Šárka Pencová

5. místo
5. místo
5. místo
6. místo
8. místo

BATON VELKÁ SKUPINA
všechna děvčata
POM VELKÁ SKUPINA
všechna děvčata
BATON DUO SEN
Šárka Pencová, Martina Hollá
POM DUO SEN
Šárka Pencová, Barbora Kavanová
BATON DUO JUN

Lucie Kubisová, Lucie Jirsová
Velké poděkování patří základní škole a panu
řediteli Mgr. J. Danešovi za organizaci a pokoření
všech nástrah organizační mašinérie, městu Kynšperk nad Ohří za ﬁnanční podporu, rodičům
a fanclubu SUCH za ﬁnanční podporu a perfektní
zázemí, Mgr. Jaroslavě Danešové a všem mažoretkám za úspěšnou a vynikající reprezentaci.
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Martina Hollá, Markéta Rečníková
Lucie Jirsová, Lucie Kubisová

Lucie Hanzlíčková, Iveta Rőslerová
Olga Hlebová
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Jana Štočková, Hana Štočková

Barbora Kavanová, Šárka Pencová

<< Lucie Heroutová, Šárka Pencová

Petra Režová

Z MĚSTA
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DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
Město Kynšperk nad
Ohří ve spolupráci s Heimatverband der Falkenauer e. V.
a Mezinárodní Velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ) pořádalo 14.
září v Panském domě u příležitosti zářijové výstavy děl
kynšperského rodáka Fritze
LEDERERA „DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY”.
Návštěvníky a hosty přivítal bohatý program. S tradičními židovskými písněmi
vystoupila hudební skupina
Ester. Představitelé města přivítali velvyslance Izraele pana
J. E. Jaakova Leva a Dr. Mojmíra Kalluse, kteří zde přednášeli a besedovali o židovské kultuře.
Mezi dalšími významnými hosty byli: senátor PhDr. Pavel Čáslava, poslanci Lubomír Suk a Ing. Miloš
Patera, dále zástupci z Židovské obce Karlovy Vary a Plzeň, zástupci z partnerské německé obce Himmelkron, zástupci z rodáckého spolku ve Schwandorfu a další významní hosté.

LEDERER Fritz
(22. 4. 1878 Kynšperk nad Ohří - 1949 Cheb) malíř
Téměř zapomenutá postava, která již není připomínaná ani v nejnovějších encyklopediích. Přitom
tento kynšperský rodák studoval na výmarské akademii a další vzdělání získal v Paříži a v Berlíně (1930),
kde také umělecky působil. Roku 1938 emigroval do Prahy. Pro Svůj židovský původ byl za války v koncentračních táborech, pohřben roku 1949 na židovském hřbitově v Kynšperku nad Ohří.
Lederer byl především výborným portrétistou a krajinářem (motivy z Chebska), ale je od něho známá
celá řada leptů a dřevorytů (v graﬁce byl samoukem). V Berlíně je archivován cyklus dřevorytů A kdyby
byl svět plný čertu, jiné práce jsou ve Vídni a Výmaru. Někdy je připomínán cyklus leptů. Jaro v Krkonoších.
Roku 1959 měl Lederer posmrtnou retrospektivní výstavu v Mnichově.

Z MĚSTA
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Otázka pro pana starostu
Pane starosto
proslýchá se, že se
plánuje přistěhování
několika desítek
romských občanů
do města a tím
získání ﬁnančních
prostředků do rozpočtu. Co k tomu
občanům řeknete?
Ani já ani nikdo
z vedení města o ničem takovém nejedná, neuvažuje a žádný takový záměr nemáme. Vím asi
odkud tato fáma pochází. V posledním řekněme
roce a půl zde opravdu přibylo povícero lidí,
kteří zjevně nepracují, poﬂakují se po městě,
jsou nevychovaní, hluční, dělají nepořádek,
celkově nebudí u nás právě důvěru. Prohlašuji
však, že ani s jejich přistěhováním nemá město
nic společného. Tyto řeči jsou fáma a nesmysl!
Uvědomme si přeci kdo tyto lidi ubytovává?
Není to město, jsou to naši vlastní spoluobčané,
možná sousedé Ti lidé bydlí v soukromých
objektech a my nemáme jakoukoliv možnost
jejich majitelům zakázat aby je ubytovali.
A pokud nečiní nic nezákonného, nemá žádný
orgán právo jim bezdůvodně zakázat pobyt
na určitém místě. Je-li pro to důvod, může to
učinit pouze soud v souvislosti s odsouzením
za trestný čin, nebo správní orgán v souvislosti
s vyhoštěním cizince, který nemá na území
republiky oprávněný pobyt. Uvědomme si
prosím, že žijeme ve svobodné společnosti,
která všem bez rozdílu zaručuje právo na volbu
místa pobytu. To je dáno Ústavou, Listinou
základních práv a svobod i naší republikou přijatými mezinárodními smlouvami.
Chci také uvést, že příjmy do rozpočtu
jsou dány počtem trvale přihlášených obyvatel a právě tito lidé zde ve své většině k trvalému pobytu přihlášeni nejsou. Ani ten ale
nelze nikomu nařídit. K přihlášení je ostatně
zase potřeba souhlasu majitele nebo nájemníka

nemovitosti a nedá-li jej, například z obavy
před exekutory, ani se přihlásit nemohou. Tudíž
z přítomnosti těchto lidí nemá městský rozpočet ani korunu. Naopak. Například zde produkují odpad, ale neplatí poplatek. Ten může být
vybírán pouze od trvale přihlášených obyvatel
a majitelů rekreačních nemovitostí.
I my vnímáme tento stav jako negativní
a nelíbí se ani mně ani orgánům města. V reﬂexi
na něj jsme proto již učinili některá opatření.
K těm zásadním řadím zřízení Městské policie
letos na jaře, a po proběhlém kurzu strážníka
i zahájení plného výkonu jeho služby. Správnímu a sociálnímu odboru Městského úřadu,
Obvodnímu oddělení Policie České republiky
i strážníkovi Městské policie jsem zadal, aby
věnovali zvýšenou pozornost pohybu nehlášených občanů na území našeho města a řešili
jejich případné nezákonné jednání. Koncem
září pak proběhlo jednání s vedením cizinecké
policie na téma spolupráce v oblasti cizích státních příslušníků. Máme dále také vytypované
objekty, v nichž občané bez trvalého pobytu
bydlí, a ve spolupráci s orgány státní správy se
snažíme provádět opatření vedoucí k eliminaci
negativ, která z pobytu těchto lidí vnímáme.
Jedná se např. o šetření Stavebního úřadu, je-li
objekt využíván pro zkolaudovaný účel, podnět
Finančnímu úřadu k prošetření pronajímání
nemovitostí, neboť zde pravděpodobně může
docházet k daňovým únikům, Krajské hygienické správě apod..
Občany města bych chtěl na závěr touto
cestou i požádat - pokud víte o přistěhování problémových lidí do města, předejte nám prosím
takový poznatek, oznamte jejich nevhodné
počínání a buďte nápomocni při odhalování
a řešení přestupků. A působte na své sousedy,
aby ubytovávali lidi, kteří nedělají ostatním
potíže. Těm, kteří po městě šíří fámy bych
pak chtěl vzkázat aby nešířili paniku a nejitřili
emoce. I mnozí z nich se možná do Kynšperka
přistěhovali a my jsme je přijali.
redakce Kynšperského zpravodaje
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Střípky z majetkového odboru
Na sportovním areálu ve Školní ulici se pilně
pracuje. Již je položen umělý trávník na multifunkčním hřišti. Tím bude hřiště způsobilé pro
provoz. Jen si ještě asi měsíc počkáme, než se zhotoví také umělé osvětlení, aby mohlo být hřiště využívané i v podvečer.
Zdárně pokračují práce i na pozemní komunikaci, která bude sloužit jako hlavní areálová a i jako
dráha pro cyklisty a bruslaře. V letošním roce
musela být z ﬁnančních důvodů omezena výstavba
tím způsobem, že nebude dokončena vrchní asfaltová vrstva.
Dub u evangelického kostela se dočká úpravy.
Podle návrhu odborníků je potřeba, aby dvě hlavní
větve dubu ve tvaru písmene V, byly staženy lanem
a koruna musí být upravena. Pokud by k tomuto
zákroku nedošlo, mohlo by dojít k rozlomení.
Podařilo se nám zajistit od orgánu ochrany přírody
a krajiny na tyto činnosti dotaci. Do konce listopadu by měla specializovaná ﬁrma práce ukončit.
Dokončuje se rekonstrukce chodníku u hřbitova, kde jsou již provedeny úpravy vozovky a jejího
odvodnění. V době, kdy budete číst tyto řádky, již
bude chodník možné využívat. Pracovníci Správy
majetku s.r.o. tak dokončili další část chodníků,
které mají v letošním roce zvládnout. Mimo tento

chodník se blíží k závěru i rekonstrukce chodníku
v Tyršově ulici. Zde je stavba velmi složitá, jelikož
domy lemující chodník jsou v nestejné rovině a je
nutné hledat kompromisní řešení. Chceme však,
aby chodník sloužil bezpečně, tedy měl povolené spády a to jak podélné, tak příčné. Proto
jsme zvolili variantu, kdy chodník kopíruje výšku
komunikace v šíři 160 cm a další část je pak přizpůsobena k výškám jednotlivých domů. Původně
jsme zamýšleli místo těchto nerovností nahradit
dlažbu kačírkem, který by nerovnosti lépe skryl
a lépe by i odvětrávalo podloží kolem domů, ale
někteří vlastníci sousedních nemovitostí tomu
nechtěli. Proto jsme v rámci jednotnosti od tohoto
řešení upustili.
Páteřní cyklostezka Sokolov-Kynšperk nad
Ohří se již rýsuje. Mezi Citicemi a Hlavnem je již
hotovo, část mezi Citicemi a Sokolovem je v pokročilém stádiu. Z Kynšperka směrem na Dasnice je
část komunikace ve štěrku, ale výstavba se téměř
zastavila v prostoru u železniční trati, kde jsou
uloženy drážní zabezpečovací kabely a práce zde
jsou velmi složité. Během října by se měly vystavět
i úseky v Kynšperku.
Josef Špaček,
Vedoucí majetkového odboru

Finanční odbor upozorňuje
Vážení občané,
Dne 30.9.2008 uplynul termín splatnosti poměrné části místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vy, kteří jste ještě poplatek neuhradili, učiňte tak neprodleně v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří nebo převodním příkazem na účet č.19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530,
speciﬁcký symbol je rodné číslo plátce. Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete
prosím avízo na e-mail mesto@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození
a výši částky.
Blanka Kučerová, ﬁnanční odbor

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
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková, referent majetkového odboru
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Slavnostní otevření naučné stezky a víceúčelového hřiště
Naučná stezka nad rybníkem Sýkorák.
Od roku 2006 se postupně buduje naučná stezka
v místech, kam již v minulosti chodili děti z mateřských
škol, základní školy a občané na procházky do přírody.
Stezka na okraji lesa však byla neupravená, jednalo se
vlastně o lesní pěšinu, která v době dešťů byla velice těžce
schůdná. Při přípravě jednoduchého projektu obdržel
majetkový odbor městského úřadu podklady od učitelky
ZŠ, paní Mgr. Evy Frehárové, která měla přípravy na výuku
s uvedenými druhy ptactva, rostlin a s některými geologickými zvláštnostmi, které se v této lokalitě vyskytují.
V roce 2006 se podařilo získat od nadace Partnerství
30 tisíc Kč na osazení 10 kusů stromů různých druhů, které
byly vysázeny podél budoucí naučné stezky. Další jednání
proběhla s Lesy České republiky, lesní správou Kraslice,
konkrétně jejím ředitelem Ing. Josefem Kubátem, který
jako kynšperák pomohl a na pozemcích Lesů ČR zajistil
úpravu lesní cesty, aby tato byla schůdná. Náklady činili
cca 120 tisíc Kč. V roce 2007 jsme získali podporu i od
Karlovarského kraje a Místní akční skupiny Sokolovsko,
které přispěly 50 a 60 tisíc Kč. Město Kynšperk k tomuto
přidalo částku kolem 130 tisíc Kč. V letošním roce se nám
dotaci nepodařilo zajistit a tak jsme v rámci možností a
za přispění Správy majetku s.r.o. dotvořili alespoň první
polovinu našeho záměru. Ke zpestření naučného programu byla vybudována, zatím tři, zastavení s možností si zasportovat, nebo pohrát.
Dne 27. 9. 2008 jsme oﬁciálně tuto první část otevřeli. Děkujeme ještě jednou všem, kteří přispěli penězi, radou
nebo pomocí. Věříme, že zde najdeme nejen poučení, ale i pěkné pocity z procházek v krásné přírodě.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu ve Školní ulici.
V rámci získané dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 ve výši 7,5 milionu Kč se podařilo zajistit výstavbu
první etapy sportovního areálu. V rámci této akce byly zhotoveny základy multifunkčního hřiště, to je odvodnění,
podkladové vrstvy a oplocení včetně mantinelů. Za velký podíl při získání těchto ﬁnančních prostředků je třeba
poděkovat poslanci poslanecké sněmovny ČR panu Lubomíru Sukovi.
V letošním roce se mu podařilo zajistit pro Kynšperk nad Ohří opět částku 7 milionů Kč.
Při přípravě realizace druhé etapy, přišel předseda TJ Slavoj pan Miroslav Štrunc s informací, že by bylo možné
získat část prostředků na umělý trávník od Českomoravského fotbalového svazu a fotbalové organizace UEFA.
Požádali jsme a povedlo se. Položení umělého trávníku za
cca jeden milion Kč zajistily tyto subjekty. Město vložilo
do tohoto projektu také nemalé prostředky, celkem cca 1,2
milionu Kč.
Letos bude ještě v rámci výstavby areálu zhotoveno
osvětlení.
Dne 27. 9.2008 jsme slavnostně hřiště otevřeli.
Aby otevření bylo skutečně slavnostní, pozvali jsme
k zahájení provozu fotbalové internacionály ČR, kteří
se stali účastníky turnaje v malé kopané. Naše pozvání

Z MĚSTA
přijali : Aleš Bažant (trojnásobný mistr ligy Dukla
Praha), Vladimír Hruška( mistr ligy Bohemians
Praha), Miroslav Mlejnek 202 ligových zápasů – 15
ligových gólů, Miroslav Příložný ( mistr ligy Bohemians Praha), Václav Samek (Mistr Evropy), František
Štambacher (Mistr Evropy, vítěz OH 1980 v Moskvě),
František Veselý (Mistr Evropy), manažer klubu pan
Štěpán Philipp.
Patřičný lesk dodala této akci i vystoupení
skupin a jednotlivkyň pom-pom ze Základní školy
v Kynšperku nad Ohří, pod vedením paní Mgr. Jaro-
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slavy Danešové. „Děvčata, moc se vám vystoupení
povedla a moc vám to slušelo“.
Výsledek turnaje: 1. místo HOGO FOGO 2., 2.
místo FOTBALOVÍ INTERNACIONÁLE,
3. místo HOGO FOGO 1. V rámci vyhodnocení
výsledků turnaje a zakončení slavnosti, popřál starosta
města pan René Bolvari všem kynšperským fotbalistům,
aby se jim na novém umělém trávníku dobře dařilo, a
všem, kteří budou areál využívat, aby se jim dobře sportovalo a měli ze své činnosti dobré zážitky.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

VOLBY
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Informace občanům
„Volbv 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 17. 10 .2008 OD 14. 00 HODIN DO 22.00 HODIN
V SOBOTU 18. 10. 2008 OD 8. 00 HODIN DO 14. 00 HODIN
Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností.

1. volební místnost
2. volební místnost
3. volební místnost
4. volební místnost

5. volební místnost

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 501 Kynšperk nad Ohří
Základní škola Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 506 Kynšperk nad Ohří
Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP 389 Kynšperk nad Ohří
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
a Učiliště Kynšperk nad Ohří
Školní 764 Kynšperk nad Ohří
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 oprávněni
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
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Společně pro budoucnost
Proč volit kandidáty KSČM do Zastupitelstva Karlovarského kraje za okres Sokolov?
Jiné strany přirovnávají náš kraj k domovu vždy jen pár měsíců před volbami.
KSČM usiluje o to,aby se zde jeho obyvatelé cítili jako doma i v příštích letech.
Představujeme Vám přední kandidáty:

Mgr. Jaroslav Borka
55 let
původním povoláním učitel
základní školy;
v současné době je asistentem
Poslance Parlamentu ČR
Ing.Pavla Hojdy.

Václav Černý
62 let
předseda OV KSČM Cheb

Ing. Václav Živný
68 let
báňský technik Sokolov

Chtějí prosazovat
•
zabránit zhoršení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče
•
zajistit dostatečný a silný vliv na rozvoj sociálních služeb
•
podporovat organizace věnující se dětem a mládeži
•
podporovat projekty zlepšující životní prostředí
•
zabránit dalšímu rušení dopravních spojů v kraji
•
odstranění byrokratických přístupů úřadů při jednání s lidmi
•
využití prostředků z fondů EU promyšleně a bez korupce
•
bezplatné školství
•
bezpečnost občanů,snižování kriminality
•
kraj bez rozmístění cizích vojsk

Přijďte k volbám a podpořte naše kandidáty!

Z MĚSTA
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EXEKUCE a trvalý pobyt
V souvislosti s trvalým pobytem a jeho rušením se často
setkávám s obavami občanů z případné exekuce. Problematika trvalého pobytu je v mnohém velmi složitá a pro běžné
občany nepřehledná. Proto jsem se rozhodla Vás, vážení
občané, svým malým příspěvkem uvést do této problematiky.
Trvalý pobyt, tak jak ho deﬁnuje zákon o evidenci
obyvatel, je chápán jako evidenční údaj. Na rozdíl od dřívější úpravy není povinností občanů hlásit se k trvalému
pobytu. Současná právní úprava pouze stanoví, že občan si
adresu trvalého pobytu volí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Na druhé straně v řadě jiných
právních předpisů, v nichž se tento termín objevuje, nemá
pouze evidenční charakter, ale následně z něho vyplývají
práva a povinnosti, a tak zde dochází k určitému střetu v chápání trvalého pobytu. Ačkoliv je místo trvalého pobytu dle
zákona o evidenci obyvatel evidenčním údajem, ze kterého
nevyplývají žádná práva k objektu bydlení ani k vlastníkovi
nemovitosti, v praktickém životě má nezanedbatelný význam.
S trvalým pobytem občana je spojeno např. volební právo
občana, má význam při zápisu fyzické osoby do obchodní
rejstříku, a to buď jako podnikatele nebo člena orgánu právnické osoby, prokuristy, likvidátora apod., trvalý pobyt je
mnohdy rozhodující při určení místní příslušnosti soudu,
je v některých případech podmínkou pro udělení určitých
oprávnění, licencí.
Nejčastějším důvodem, proč občané podávají žádost
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, je obava z exekuce
majetku v jejich nemovitosti. Z ust. § 33a zákona č. 120/2001
Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že
Ministerstvo vnitra poskytne pro potřeby provedení exekuce
exekutorům prostřednictvím exekutorské komory v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje
z informačního systému evidence obyvatelstva a z registru
rodných čísel. Jedním z takto poskytovaných údajů je údaj
o místě trvalého pobytu občana včetně předchozích adres
míst trvalého pobytu. V praxi dochází často k tomu, že občan,
jehož majetek podléhá exekuci, se v místě, které je v informačním systému evidence obyvatelstva uvedeno jako adresa
místa jeho trvalého pobytu, nezdržuje a v uvedeném místě
nemá žádný majetek. Může tak dojít k tomu, že je zabaven
majetek, který vůbec nepatří povinnému. Vlastník majetku
je pak nucen domáhat se složitě vrácení svého majetku prostřednictvím žaloby dle ust. § 267 občanského soudního řádu
(dále jen o. s. ř.) na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí
v řízení podle třetí části o. s. ř.
Co je to exekuce?
Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že
dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní
povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím. Soud může provedením výkonu pověřit buď soudního
vykonavatele, což je zaměstnanec soudu, nebo soudního exekutora – soukromá osoba, kterou touto činností pověřil stát.

Kdo má oprávnění prošetřovat jednání soudního exekutora?
Exekutorská komora České republiky se sídlem Husova
8, 602 00 Brno. Státní dohled nad exekuční činností pak
vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Prověřuje zákonnost
postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu
a plynulost a délku exekučního řízení.
Jaké právní předpisy upravují problematiku exekuce?
• zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Příklad z praxe (zdroj: veřejný ochránce práv – ombudsman)
...................... Dotaz:...................
Exekuce je vedena proti našemu zletilému synovi,
který u nás má nahlášen trvalý pobyt, ale dlouhodobě se
u nás nezdržuje. Exekutor přeci není oprávněn zabavovat
náš majetek?
Váš majetek je nedotknutelný, ale exekutor se řídí
předpokladem, že dlužník se zdržuje v místě svého trvalého
pobytu. Předpokládá, že některé věci ve Vašem bytě patří
Vašemu synovi a ty může zabavit. V takovém případě se jedná
o typ exekuce, která se nazývá „výkon rozhodnutí prodejem
movitých věcí povinného“.
Při takové návštěvě exekutor může:
• prohlédnout si Váš byt (místo trvalého pobytu syna) a i prostory jiných lidí, kde předpokládá, že Váš syn může mít uložené své věci (podnájem, nebytové prostory apod.),
• provést osobní prohlídku povinného, tj. Vašeho syna, ale
ne Vás,
• provést soupis věcí, které chce zabavit, a ty případně
odvézt.
........................... Dotaz:......................
Exekutor zabavil věci, které nepatřily synovi, ale nám.
Jak se máme bránit?
Vy, jako vlastníci, podejte žalobu na vyloučení věci
z výkonu rozhodnutí (tzv. vylučovací žaloba) a doložte, že
zabavené věci patřily Vám, a ne synovi. Soud zpravidla exekuci odloží až do rozhodnutí o této žalobě. O této možnosti
by Vás měl poučit exekutor!
Důležité internetové odkazy
www.exekutorskakomora.cz www.ochrance.cz
www.justice.cz
www.mvcr.cz
Použitá literatura:
Bulletin – advokacie 5/2006
Veřejný ochránce práv – ombudsman: Exekuce – nejčastější
dotazy; Sborník z konference Trvalý pobyt
Pavla Cibová
úředník správního a sociálního odboru
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
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Krajské volby 2008
Karlovarský kraj prospívá

Největším úkolem každého kraje je jeho rozvoj. Jak se
to odráží v praxi, a konkrétně přímo v našem Karlovarském
kraji? Lidsky řečeno, rozvoj kraje neboli regionální rozvoj
znamená vytvářet co nejlepší podmínky pro život svých
občanů. S tím vlastně souvisí, nebo by alespoň mělo souviset, všechno ostatní, co takový kraj činí, a především jaké
poskytuje veřejné služby.
Prvořadým úkolem je vytvořit nezbytné podmínky pro
pracovní příležitosti. Pro fungování zaměstnavatelů je
důležitá fungující doprava. Bezpečné a rychlé silnice znamenají včasné dodávky zákazníkům našich firem. Spolu s fungující veřejnou dopravou nabízí také pracujícím možnost
hledat práci nejen ve svém městě, ale i v rozumné dojezdové
vzdálenosti.
Důležitá je pochopitelně také kvalifikace pracovníků.
Proto kraj v minulých letech kladl důraz na přizpůsobení
struktury školství poptávce na trhu práce. I vzhledem
k neustále klesajícímu počtu žáků byla nutná optimalizace
škol – vždyť v současné době máme o čtvrtinu méně středoškolských studentů než před pěti lety. Optimalizace také umožnila zvýšit mzdy našim pedagogům na druhou nejvyšší úroveň v České republice,
hned po hlavním městě. Zároveň se podařilo navázat spolupráci s novými vysokými školami, které nyní
v regionu nabízejí nové možnosti studia. Další projekty počítají s rozsáhlými investicemi do páteřních
středních škol a se vznikem kampusu, ve kterém by vysoké školy našly odpovídající zázemí.
Pro náš spokojený život je potřeba celá řada dalších věcí. Každý z nás chce mít jistotu, že v případě
potřeby bude jemu nebo jeho blízkým k dispozici dostatečná síť sociálních služeb a kvalitní zdravotní
péče. Proto jsme investovali desítky milionů do sítě stanovišť zdravotní záchranné služby, která nyní
pokrývá celý kraj. Proto k největším krajským projektům pro nejbližší budoucnost patří investice do centrálních příjmů našich nemocnic a do lůžek intenzivní péče. Vznikne také celý nový pavilon urgentní
medicíny pro pacienty vyžadující okamžitou špičkovou péči. Nemalou pozornost věnujeme také
přípravě na všechny myslitelné mimořádné události, které musí v případě potřeby zvládnout integrovaný
záchranný systém. Jeho neodmyslitelnou složkou jsou i jednotky dobrovolných hasičů, jimž dlouhodobě
přispíváme na výzbroj, zásahovou a komunikační techniku.
Rozvoj kraje však nesmí být na úkor životního prostředí a kvality života, které se za poslední roky
díky podpoře ekologických opatření značně zlepšily. Kraj se postupně zbavuje starých ekologických
zátěží.
To vše je nezbytné pro náš život, pro naši budoucnost. Že se to Karlovarskému kraji daří, to dokazuje například razantní pokles nezaměstnanosti v kraji, z 10,8% v roce 2004 na 6,3% letos. Od roku
2004 také přibylo v našem kraji 4.250 nových obyvatel, což je pro představu jedno nové město, o něco
větší než Loket nebo Toužim. Z kraje, který se dříve vylidňoval, se stáváme krajem, o který je zájem.
To je jeden z výsledků té složité a dlouhodobé práce, která se nazývá regionální rozvoj.

JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje

Volme společně
další rozvoj kraje!

INZERÁT
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč

1/2 stránky A6…………………300,-Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG v požadované velikosti A5 (celá strana na výšku),
A6(půl strany na šířku), A7(čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Šárku Penclovou mobil: 602 314 241.
1
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1.
řádek

2.
řádek

3.
řádek

4.
řádek

Realitní kancelář
Bc. Ladislav Sedláček
Kancelář:
Real. makléř Martin Lodr
Sokolovská 1205
Telefon: 605 467 504
356 01 Sokolov
www.rk-sedlacek.cz

• - vykoupíme Vaši nemovitost
( platba v hotovosti)
• - zprostředkujeme pro Vás koupi a prodej
(nemovitostí,bytů,pozemků)
• - řešení nestandartních situací
(exekuční řízení,zástavní práva apod.)
• - vypracujeme smlouvy – kupní, darovací, nájemní,
zástavní......
• - zajistíme znalecký posudek, zajistíme prohlášení
vlastníka
• - zdarma zajistíme – hypoteční úvěr, pojištění,
stavební spoření....

INZERÁT
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www.kosina-reality.cz 604 109 442 kosina-reality@email.cz

Stručný výběr z aktuální nabídky nemovitostí na prodej pro tento měsíc
Byt 2+1 v OV,62 m2,původní stav,cihla. 1 p.
Byt 2+1 v OV,54 m2,původní stav,cihla, 2 p.
Byt 2+1 v OV,54 m2 po rekonstrukci 2 p.
Dr.byt+1+b,72 m2, pl. okna, část.po rek., 1 p.
Byt 2+1+L v OV, 65 m2, pl. okna, část.po rek,3 p.
Byt 3+1+L v OV, 73 m2, původní stav, 2 p.
Byt 1+1 v OV, 37 m2, část.po rek., 5 p.
Byt 3+1+ balkon, pod. spol., původní stav, 2 p.
Byt 3+1+b v OV, původní stav, 1 p.
Byt 2+1+b v OV,65 m2,po rekonstrukci, 4 p.
Byt 1+1 v OV, původní stav, 3.np
Byt 2+1 v OV, 54 m2, původní stav,1 p.
Dr. byt 2+1+b, 65 m2, část. po rek., 5 p.
Byt 3+1+balkon, 85 m2, kompletně po rekonstrukci
Byt 2+1 v OV, původní stav, 2 p.
Pozemek vhodný pro RD, 1700 m2
Pozemek vhodný pro RD, 1100 m2
Rodinný dům 2 X 3+1, před rekonstrukcí
Rodinný dům 2 X 2+1 s gar., po rekonstrukci
Rodinný dům 2X3+1,2X2+1 s gar., po rekonstrukci
Podnájem nebytových prostor (bývalá půjčovna DVD)

Kynšperk n.O., Zámecká
525 000,- Kč
Kynšperk n.O., J. Jiskry
585 000 ,-Kč
Kynšperk n.0. Nám. SNP
785 000,- Kč
Kynšperk n.O., U Pivovaru
760 000,-Kč
Kynšperk n.O., U Pivovaru
745 000,-Kč
Habartov, Svermova
590 000,- Kč
Sokolov, Kosmonautů
640 000,- Kč
Bukovany
450 000,-Kč
Sokolov, Švabinského
995 000,-Kč
Sokolov, Slavíčkova
920 000,- Kč
Sokolov, B. Němcové
620 000,-Kč
Sokolov, Křižíkova
730 000,-Kč
Sokolov, Jelínkova
840 000,- Kč
Železná Ruda, U Rezné
1 570 000,-Kč
Horní Slavkov
595 000,-Kč
Kynšperk n.O.
435 000,- Kč
Josefov
291 500,-Kč
Kynšperk n.O., Havířská
1 550 000,-Kč
Loket, Tovární
4 495 000,- Kč
Svatava
4 200 000,-Kč
Kynšperk n.O.
8000 Kč + energie / měsíc

S nabídkou prodeje Vaší nemovitosti se můžete zastavit u nás v kanceláři,
nebo si telefonicky domluvte schůzku a my přijedeme za Vámi

Více na našich www stránkách, nebo na Seznamu Sreality
Nově otevíráme HYPOTEČNÍ CENTRUM, zařídíme Vám
výhodný úvěr.

Hypotéka od České spořitelny, ČSOB,
Hypoteční banky aj.
Zprostředkujeme Vám také úvěr ze stavebního spoření
od Stavební spořitelny České spořitelny a.s.
Jsme Vaše Kynšperská realitní kancelář
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 15.9.2008
Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji
V měsících září – listopad se uskuteční třetí, závěrečná, etapa
projektu „Koukají na nás správně?“, který jako preventivní vyšetření
zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji realizuje příspěvková
organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Plánovaného
vyšetření by se mělo zúčastnit přibližně 3 tisíce dětí ze všech mateřských škol oblastí Karlovarska a Ostrovska.
„Cílem našeho projektu je včasné odhalení případných refrakčních vad u dětí, zahájení správné a účinné léčby a předejít tak dalšímu
zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti“, uvádí autor projektu
a ředitel organizace Robert Plachý.
To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí ani rodiče, jelikož dítě
samo na problém neupozorní. Důsledkem špatného vidění může být
zhoršená prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů
dítěte. Oční vada je pak často odhalena až ve škole, kdy má dítě problémy se čtením a psaním. Pro včasné odhalení oční vady je proto
preventivní vyšetření zraku nezbytné.
„Speciální videokamera, kterou se vyšetření provádí, dokáže
odhalit jak dioptrické vady, tak třeba patologické zakřivení optického
aparátu oka nebo šilhavost. Pokud je některá z těchto vad při vyšetření
diagnostikována, doporučíme dítě k podrobnému vyšetření očním
lékařem a ten v případě potvrzení našeho nálezu může okamžitě zahájit účinnou léčbu,“ dodává Robert Plachý.
Do začátku letních prázdnin se již uskutečnily preventivní

„Koukají na nás správně?“

prohlídky ve školkách okresů Cheb a Sokolov, kde byl vyšetřen zrak 1744
dětí v 43 školkách na Sokolovsku a 1824 dětí v 39 školkách na Chebsku.
Oční vada byla přístrojem zjištěna celkem u 200 dětí a na základě těchto
výsledků měření lze říci, že asi u 5,5 procent předškoláků byl zaznamenán určitý stupeň refrakční (dioptrické) oční vady.
Celkem by mělo být v Karlovarském kraji vyšetřeno cca 7 000
dětí. Tím však preventivní vyšetření zraku dětí neskončí. Ředitel
Správy zdravotních a sociálních služeb v Chebu MUDr. Robert Plachý
počítá s tím, že by měření mělo ve stejném rozsahu probíhat každoročně.
Přestože toto terénní preventivní vyšetření zraku není hrazeno
zdravotními pojišťovnami, díky získaným ﬁnančním prostředkům
od partnerů projektu, je prováděno bezplatně. Na úspěšné realizaci
projektu se podílejí občanské sdružení Život dětem, které darovalo
vyšetřovací přístroj, dotacemi přispěly Karlovarský kraj a město Karlovy Vary, ﬁnanční dar poskytl Lions Club Karlovy Vary a dále projekt
ﬁnančně podpořily regionální podnikatelské subjekty.
S dotazy se obracejte na:
MUDr. Robert Plachý – ředitel SZSS Cheb
telefon: 354 430 229, 777 131 718
e-mail: robert.plachy@seznam.cz
vyšetření zraku v rámci projektu se mohou zúčastnit děti již
v raném věku

Výsledky měření zraku dětí v okrese Cheb a Sokolov

303
228
453
255
1 068
687
125
38
17
36
55

Počet dětí s nálezem
přístrojem PLUSOPTIX S04
12
7
25
10
68
37
9
3
3
4
3

Podíl dětí s nálezem přístrojem PLUSOPTIX S04 z počtu
vyšetřených dětí
3,96%
3,07%
5,52%
3,92%
6,37%
5,39%
7,20%
7,89%
17,65%
11,11%
5,45%

39

1 824

105

5,76%

Sokolov a okolí
z toho: Sokolov -město
Kynšperk nad Ohří
Horní Slavkov
Nové Sedlo
Březová
Chodov
Loket
Kraslice a okolí
z toho: Kraslice -město

36
7
2
2
2
2
4
1
7
4

1 476
504
84
95
68
77
266
54
268
158

80
18
10
9
4
0
18
6
15
7

5,42%
3,57%
11,90%
9,47%
5,88%
0,00%
6,77%
11,11%
5,60%
4,43%

VYŠETŘENÍ V OKRESE CELKEM

43

1 744

95

5,45%

MŠ
celkem

Počet vyšetřených dětí

Aš a okolí
z toho: Aš -město
Mariánské Lázně a okolí
z toho: Mariánské Lázně - město
Cheb a okolí
z toho: Cheb - město
Františkovy Lázně
Skalná
Dolní Žandov
Luby
Plesná

8
5
13
6
18
6
2
1
1
1
1

VYŠETŘENÍ V OKRESE CELKEM

Oblast vyšetření
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Nováčci ve škole
Zahájení nového školního roku 2008/2009 dne 1.9. 2008 v Základní škole v Kynšperku nad Ohří se
zúčastnilo i se svými rodiči 43 prvňáčků. V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy. Třídními
učitelkami jsou Mgr. Jana Nalevajková (1.A – 22 žáků), Mgr. Pavla Mazancová (1.B – 21 žáků).
Další třídou, která zahájila svou práci, je třída přípravná. Chodí do ní 10 dětí a stará se o ně paní učitelka Lenka Bradáčová.
V letošním školním roce, tak jako vloni, mají žáci prvních ročníků možnost rozvíjet své schopnosti
v zájmových kroužcích: anglický jazyk, německý jazyk, práce na počítači a pohybové hry. Tyto zájmové
kroužky budou navazovat na vyučování v pondělí pátou vyučovací hodinu.
Držme tedy našim
prvňáčkům i předškolákům palce při prvních krocích na cestě
ke vzdělání. Přejme
jim úspěchy ve školní
práci a radost z učení,
jejich rodičům pak
dostatek trpělivosti
a optimismu.
Mgr. Irena Všetečková

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na říjen 2008
3. 10. 2008
Turnaj v kulečníku - sraz v SVČ - DDM
9. 10. 2008
Zábavná hra „Bingo“ - v SVČ - DDM od 14.00 hodin
18. 10. 2008
Výlet s družinou - přihlášky u p. Soukupové a p.Tomsové
18. 10. 2008
Bazén Sokolov - informace u p. Maštery

Absolventi ZŠ Kynšperk (ročník 1956)
Zveme všechny spolužáky, kteří začali chodit do první třídy na Internátu a měli za třídní učitelky paní
Hlebovou a Ulrychovou, a do 3. třídy nastoupili na novou školu, aby se zúčastnili na setkání, které se
uskuteční

v sobotu 11. října 2008.
Setkáme se ve 14 hodin před školou.
Podrobnosti a další informace vám podají:
Ivo Mičulek 602 423 624
Maruš Řezáčová (Farová) 606 60 6416
Květa Vaidišová (Kouřilová) 603 471 051

Přípravný výbor se na těší na vaši hojnou účast.
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Střední škola živnostenská
Sokolov
Via-Carolina – Opening A6
Tak byl pojmenován atletický půlmaraton, který se
běžel dne 10.září v Německu.
Město Wernberg-Koblitz připravilo tento závod u příležitosti otevření posledního úseku nové dálnice spojující
Prahu a Norimberg.
21 km absolvovalo 8650 jednotlivců a 690 čtyřčlenných
štafet. Vlastnímu závodu ještě předcházel uvítací projev
ministra dopravy ČR a kancléřky SRN. Na startu se objevily i dvě skupiny z České republiky a to atletický oddíl
z Domažlic a dvě štafety ze Střední školy živnostenské Sokolov.
Počasí závodníkům rozhodně nepřálo, protože hned při startu se spustil vydatný déšť. Přesto na betonové
dálnici zvládly své úseky všichni naši závodníci dobře. Štafeta dívek doběhla v dobrém čase, ale umístění již tak
dobré nebylo. Chlapecká štafeta skončila na 210 místě tzn. v první půlce soutěžících štafet.
Jiří Marek, učitel tělesné výchovy

Smysluplné využití ﬁnancí z EU
V rámci Operačního programu Životního prostředí podala Střední škola živnostenská Sokolov žádost
o dotaci na ﬁnancování Projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ v celkové výši
36 500 000,- Kč. Tento projekt byl schválen a byla nám přidělena dotace téměř cca 27 000 000,- Kč.
Na ﬁnancování akce se podílí ještě Karlovarský kraj se 7.600.000,-Kč a Státní fond životního prostředí
s 1.600.000,-Kč.
Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu domova mládeže v ulici K.H.Borovského
a v objektu školy v ulici Komenského.
Fotky DM K.H.B. – již nainstalované solární zařízení
Celá akce bude rozdělena do dvou etap
– v roce 2008 bude provedena rekonstrukce
systému vytápění a v roce 2009 budou provedeny stavební práce, jako zateplení obvodového zdiva a střechy budov, nová fasáda
a výměna oken a dveří.
Na domově mládeže bude instalován
solární systém kolektorů pro ohřev teplé
vody.
Klimovičová, ZŘ PV

MAMINKY POZOR!!!!!!!!!!!!
Domov mládeže ve spolupráci s Baby klubem v Kynšperku nad Ohří uskuteční
„BURZU DĚTSKÉHO ODÍVÁNÍ“
Dětské oblečení od 0 do 5let věku dítěte a drobnější hračky, můžete výhodně a levně koupit nebo prodat.
KDE? na DM v Kynšperku n/O
KDY? od 13.10.2008 do 24.10.2008
Zájemci se mohou bližší informace dozvědět, jak z nástěnky Baby klubu,
tak z plakátů, které budou vyvěšeny ve městě.
Informace podává K.Štochlová tel.: 603 18 74 25 a I.Jirsová tel.: 732 87 60 57
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O Křišťálové noci r. 1938 hořelo i v Kynšperku
Nepočetná židovská obec, kulturně se odlišujíc od křesťanského okolí (náboženstvím, řečí, písmem, zvyky i fyzickým vzhledem, oděvem a pejzy mužů počínaje), žila v poddanském městečku
Kynšperku snad již v době Karla IV. Tehdy sem r.1350 měli utéct
ti, kteří unikli pogromu v Chebu. Podle jedné verze sem měli utéct
ke svým již usazeným souvěrcům, podle jiné tu jejich židovská
komunita tímto útěkem měla vzniknout. Věrohodnější údaj o zdejších Židech máme ze 16. stol., kdy je v roce 1570, asi k účelům zdanění, doloženo 6,5 židovské rodiny v Kynšperku, 2 v Chlumu Sv.
Maří, 6 v Kaceřově a 5 v Liboci. Každá z těchto lokalit byla tehdy
centrem jiného panství.
Počátkem třicetileté války zde r.1618 žilo 6 židovských rodin,
po jejím skončení tu r.1651 zbyla 1 hebrejská rodina 30letého Árona
Hirsche s 22letou chotí Hannou a třemi dcerkami od roku do pěti
let, ač pár let předtím (r. 1647/48?) tu měl podstatnou sumou přispět Švédům na výpalné (a zachránit tak město) bohatý žid Joel.
R.1654 tu byly obydleny 4 židovské domy (asi i křesťany) a r.1675
tu žily židovské rodiny dvě. R.1702 tu bylo10 židů, starších deseti
let, soupis z r.1724 uvádí 4 rodiny (23 lidí) a r.1793 tu žilo 14 rodin
(81 osob) a r.1836 již 18 židovských rodin. Ve víře císařem Josefem
II. a v občanských právech revolucí z r.1848 zrovnoprávnění židé
mohli vykonávat všechny profese, svobodně se ženit i stěhovat, takže
od poloviny 19. stol. postupně asimilovali či odcházeli za živobytím
jinam. R.1880 tu žilo 113 židů (2,7% obyvatel), r.1900 (po zavlečení
Schönererova antisemitismu) jen 55 a r.1930 pouze 27 židů (0,5%
obyvatel).
Zprvu bydleli v hrazeném městě, nejpozději od 18. stol. mimo
ně: jižně od dochované městské brány v dnešní Bezručově ulici
(dříve Judengasse, Židovská ulice) a v rozptýlených domcích dnešní
Dlouhé ulice. Nejpozději v 17. stol., kdy zdejší hrad ztrácel obrannou funkci, vznikl v obou příkopech (a valu mezi nimi) severního
svahu Zámeckého vrchu židovský hřbitov. R.1934 již byl kulturní
památkou (asi díky iniciativě loketského konzervátora státní památkové péče, prof. dr. Antona Gnirse /1873-1933/, jenž tu před r.1929
prohlížel stopy po hradu). Tehdy byl nejstarším náhrobek z r.1605,
po řádění německých i českých vandalů ve 20. stol. tu jako nejstarší
byl kolem r.1980 zjištěn náhrobek z r.1647. V letech 1987-89 proběhl
na židovském hřbitově pokus Klubu přátel muzea v Sokolově o jeho
obnovu, již realizoval MÚ kolem r.2005.
Také zdejší židé čelili stálému antisemitismu křesťanů (ukřižovali přese Krista, co na tom, že byl také žid). Roku 1707, už po požáru
města předešlého roku, zamezil přistěhování žida sám pražský generál křižovníků (jež obsazovali chlumskou i zdejší faru) tím, že odradil zdejší vrchnost, hraběte Metternicha na Kynšperku i Kynžvartu.
Také r.1822, když tu židovský podnikatel zavedl (asi textilní) stroje,
vzbudil tím nevoli soukenického cechu, jenž si na hospodářského
konkurenta stěžoval i z antisemitských pozic. Ještě r.1912 Libavské
Údolí a okolí vzrušila fáma o údajné rituální vraždě, provedené židy,
a vášně lidí musel uklidnit až kynšperský farář Seitz (Zajíc?).
Na přelomu 19. a 20. stol. se i zde konaly agitace extremistické
strany Georga rytíře Schönerera (1842-1921), od r.1873 poslance
říšského sněmu ve Vídni, demagogického populisty, obdivujícího
vojácké německé císařství v čele s Pruskem a prosazujícího ideje
sjednocení středoevropských Němců právě pod vedením Německé
říše. Ten nešetřil urážkami habsburského rodu, kritikou rakouských
vlád, katolické církve ani „židovské plutokracie“. Na mítinky jeho
strany chodil i mladý, sociálně frustrovaný Adolf Schickelgruber
(Hitler), jenž po 1. světové válce převzal a rozvinul jak jeho slovník, tak názory, jeho populistickou demagogii, útočný revanšismus,

rasismus, xenofobii i antisemitismus, doplněné o deformaci idejí
Nietzscheho a jiných zdrojů. Obliba a volební podpora Schönerera
a jeho pangermánských, antiklerikálních i antisemitských idejí byla
kolem r.1895 u konzervativní většiny obyvatel Chebska značná.
V Kynšperku je spojena s osobou obvodního lékaře dr. Adama
Markgrafa, jenž tu později stál též u zrodu městského muzea. Ten
občas jezdil i na zámek Mostov léčit baronku Olgu Ludmillu Haasovou z Hasenfelsu (1854-1942), rozenou Tannenbergovou, vdovu
po velkostatkáři a spolumajiteli hornoslavkovské porcelánky Georgu
Karlu Augustinovi Haasovi (1841-1914), po jehož smrti sama tuto
porcelánku spoluvlastnila. Lékař byl od mládí vyhrocený antisemita
a už jako student se v bitkách v aule univerzity oháněl „židovskou
potěchou“ – holí s bronzovou hlavičkou G. Schönerera.
„V létě roku 1895 bylo do Kynšperku nad Ohří, kde jsem
od roku 1891 vykonával svou lékařskou praxi, svoláno především
mou zásluhou velké shromáždění na podporu Schönerera,“ napsal
Markgraf ve svých pamětech. „Má úloha spočívala v zajišťování
a udržení pořádku, což obzvláště v této době nebylo tak lehce splnitelné, protože sociální demokraté již byli velice silní a byli i odhodláni jakékoli shromáždění stoupenců Schönerera rozbít a rozehnat…
Shromáždění však bylo bohužel vládním komisařem kvůli ostrým
protistátním útokům předčasně rozpuštěno.“
Podobně dopadly i jejich mítinky v Lokti a Libé u Hazlova.
Schönerer, pro urážky vládnoucí dynastie i výtržnosti v parlamentu
zbavený císařem Františkem Josefem I. rytířského titulu, uspěl
ve volbách mezi lety 1891-1901. Záhy poté se ale jeho strana rozpadla kvůli sporům vůdců, voličstvo jí přebral antisemitský křesťanský sociál dr. Karl Lueger, starosta Vídně, kde má dodnes pomník.
Asi už v politice trpěl Schönerer duševní nemocí, později zjevnější.
Dračí setba extremismu ale vzešla. Na „schöneriány“ navázala
r.1901 v Trutnově vzniklá Německá dělnická strana (DAP), jejíž
vůdci Hans Krebs a Rudolf Jung ji později převedli do Henleinova
hnutí, kde udělali kariéru. Hajlujícího Krebse i Junga se školáky-bubeníky v průvodu své fašizující strany v srpnu 1930 ukazuje snímek
z tzv. Lidového dne v Sokolově. Když se poměry pod vlivem hospodářské krize, henleinovské agitace i podpory z Třetí říše v pohraničí
ČSR zostřily, slovním i fyzickým útokům nacistů tu byli vystaveni
němečtí antifašisté, česká i židovská menšina.
30. srpna 1933 byl tamními nacisty, najatými tajnou službou
Třetí říše, v Mariánských Lázních ve vile Protěž (2. dům v uliční

Požár židovské modlitebny v Kynšperku o Křišťálové noci r.1938
(archiv autora).
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zástavbě vpravo, jedeme-li od Kladské k Lesnímu prameni) zastřelen německý emigrant před hitlerovci, ﬁlozof a vysokoškolský učitel
prof. dr. Theodor Lessing (*8.2.1872), humanista píšící proti nacistům, jež ho v rodném Hannoveru vyštvali z univerzity i domova, kde
mu spálili knihovnu. Úkladná vražda, spáchaná na území sousední
země, tehdy ještě suverénní ČSR, měla velký mediální ohlas. Docházelo i k řadě pohraničních incidentů. Po Hitlerově ostrém projevu
proti ČSR z 12. září 1938 (na sjezdu NSDAP v Norimberku), který
mnozí čeští Němci poslouchali z rádií, se henleinovci, zčásti vyzbrojení pašovanými zbraněmi z Německa, pokusili 13. září v řadě obcí
pohraničí dobýt pošty, četnické stanice a nádraží. Střílelo se m.j.
na Tachovsku, Chebsku, Nejdecku, Kraslicku, v Chodově, Habartově, Krajkové i v Kynšperku.
Po okupaci českého pohraničí Třetí říší následkem mnichovské
dohody byl Hitler na propagační cestě „přivtělenými Sudety“ počátkem října 1938 bouřlivě vítán zfanatizovanou většinou tzv. Sudetských Němců jako osvoboditel a mesiáš. Antifašisté, Češi a židé,
pokud mohli, utekli do vnitrozemí. Na dovolené v Itálii zastihla
mnichovská kapitulace také rodinu Strossů, od r.1892 židovské
vlastníky a šéfy textilky v Libavském Údolí. Walter a Lilly Strossovi
poslali obě dcery do Británie a sami setrvali v Praze. Domnívali se,
že jsou tam v bezpečí. „Být židem a ještě továrníkem bylo z pohledu
nacistů dvojitým zločinem,“ řekla o tom později Lilly Strossová.
Zbytek ČSR ale 15.3.1939 obsadilo nacistické Německo, a oni se
16. 3. pokusili přes Cheb vycestovat. Za vízum, platné od 17. dubna
1939, museli ale dát „malý úplatek“ nacistickému úředníkovi a jeho
české přítelkyni. Prokurista ﬁrmy, Lillin bratr Manfred Bernfeld, byl
v Praze zatčen a 6. června 1944 zahynul v Terezíně. Jeho syn Hans
Günther Bernfeld, terezínské peklo (odkud v pracovním komandu
vězňů musel sloužit i v zahradě u židovskému podnikateli nacisty
zabavené vily zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy,
generála SS R. Heydricha v Panenských Břežanech u Prahy, kde zažili
šikanu od jeho choti Liny) přežil. Po válce přijal jméno Jan Jecha, žil
v Rotavě a v Sokolově předsedal odbočce Čsl. svazu protifašistických
bojovníků. V této funkci umožnil vydání řady historicko-vlastivědných prací o řádění a obětech nacismu na Sokolovsku badateli Václavu Němcovi (1912-2001). Oba pány jsem zažil osobně.
Měsíc po odtržení pohraničí došlo v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v něm i na ostatním území Třetí říše k tzv. Křišťálové
noci - k nacistickým režimem organizované násilné akci, namířené
proti židům, jejich osobám, majetku, ﬁrmám, chrámům i hřbitovům. Na „příkaz shora“ byli židé týráni, vytloukány výklady jejich
obchodů, jejich svatostánky zapalovány. Přivolaní hasiči nesměli
hasit, ale jen hlídat, aby oheň nezachvátil sousední budovy. Tehdy
za sběhu lidí shořely umělecky cenné synagogy v K. Varech, Frant.
a Mar. Lázních, Kynžvartu i židovské modlitebny v Drmoulu, Poutnově, Malé Šitboři atd.
Fanatické běsnění místních nacistů postihlo i Kynšperk. Zde
se cílem jejich vandalství stal židovský hřbitov na Zámeckém vrchu,
rozšířený r.1814 o sousední pozemek, kde vznikla márnice, zbořená
v poválečné době. Také u židovského hřbitova tu (v místech dnešní
malé zahrádkářské kolonie) o tzv. Křišťálové noci shořela židovská
modlitebna. Ta náboženským obřadům nesloužila již od r.1930, kdy
zdejší židovská obce byla rozpuštěna a r.1931 přivtělena k chebské,
a to z důvodů malého počtu členů i ﬁnančních, neboť po smrti
rabína Jakoba Beera (+1925) si nebyla schopna vydržovat nového.
Náboženskou výuku několika dětí krátce zajišťoval vrchní kantor
Armin Wilkowitsch z Chebu.
Jak nám ukazuje jeden z mála pozůstatků kynšperského
městského muzea, před r.1914 jistému židovskému podnikateli
věnovaná, bohatě intarzovaná skříňka s vyobrazeními zdejší židovské školy i modlitebny na rozkládacích dvířkách (dnes v muzeu
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v Sokolově), obě tato centra duchovního života kynšperských židů
byla hrázděnými chalupami s roubeným přízemím a v jednom případě i hrázděným štítem. Skromná židovská modlitebna zde vedle
židovského hřbitova údajně vznikla r.1803 (někdy se uvádí 1784,
což se nevylučuje: mohlo jít o letopočty vzniku a přestavby). Ještě
před svou zkázou je r.1934 popsána jako mající dva pro ženy dva
vchody, od nichž vedly schody na ochozy pro ženy (tzv. ženské galerie), podpírané vždy třemi (dřevěnými) sloupy. Sporé světlo na ně
padalo z okének ve štítech. Uvnitř byly lavice pro muže po obvodu
přisazeny ke stěnám. Během židovských bohoslužeb museli být
muži a ženy odděleně, muži se jich směli účastnit, ženy jim přihlížet.
Svítilo se tu svícemi na svícnech. Inventář odtud byl židovské obci
v Chebu předán r.1931, matriky r.1932.
Zdejší němečtí nacisté tedy vypálili alespoň odstrojenou
budovu. Vztek si vybili také na některých náhrobcích židovského
hřbitova, jehož starší část je v dolním a mladší v horním příkopu
po městském opevnění na Zámeckém vrchu. Za barbarství při tzv.
Křišťálové noci, pojmenované podle střepů židovských výkladů, pro
zdejší oblast příslušný retribuční soud v Chebu po r.1945 neodsoudil
žádného kynšperského nacistu.
Ve vandalství zdejších nacistů pokračovali kynšperští novosídlenci a jejich děti po válce i za komunistické éry, kdy byl židovský hřbitov na okraji zájmu obyvatel (jež mezi lety 1945-1989 část
náhrobků svrhli ze svahu dolů a rozkradli na dlažbu a podezdívky),
MNV, památkářů i židovské obce v Plzni, pod níž hřbitov spadal,
ale která neměla ﬁnance na jeho obnovu. O tu se v l.1987-1989
neúspěšně pokusilo muzeum v Sokolově prostřednictvím svého
klubu přátel. Podle sdělení zesnulého badatele p. Fr. Korba snad
část náhrobků skončila v Ohři poblíž splavu. Zda nejstarší náhrobek
z r.1605 zničili nacisté či novoosídlenci, nevíme.
Posledním pohřbeným tu byl zdejší rodák a malíř Fritz Lederer (1878-1949), jenž po návratu z koncentráku obýval kynšperskou
branku, kde měl ateliér. Jak mi kolem r.1985 sdělil ředitel muzea
ve Frant. Lázních, PhDr. Pavel Stříbrný (+1998), malíř tu žil s jistou
paní Bischofovou, přívětivou starší dámou, kterou on také ještě zažil.
Místo posledního spočinutí malíře Lederera, jenž si (pod vlivem
válečných zážitků) přál být pohřben bez náhrobku, nám v roce 1987
u horního příkopu židovského hřbitova ukázal mezitím zesnulý
kynšperský občan pan Slavko Gajič starší, jenž dle svých slov onen
pohřeb pamatoval. Roku 1958 provedl fotodokumentaci tehdejšího
stavu židovského hřbitova pracovník Státního židovského muzea
v Praze, poté zkoumali mnozí čeští badatelé.
Zda malíř Fritz Lederer byl příbuzný se židovským učitelem
němčiny Jakobem Ledererem, doloženým tu r.1835, s obchodníkem
Jakobem Ledererem, jenž tu r.1853 patřil k představeným židovské obce, i s Karlem Ledererem, jenž mezi starší této obce zřejmě
patřil také, r.1932 předával do Chebu její matriky a sepsal a r.1934
otiskl její dějiny sepsal (a jehož sběratelství okr. archiv Sokolov vděčí
za unikátní napoleonikum, k němuž se mi podařilo dohledat údaje
o okolnostech vzniku), je pravděpodobné. Potvrzení je nicméně
otázkou i výzvou pro badatele - regionalisty, judaisty i genealogy.
Josef Brtek

Otisk osobního razítka kynšperského lékaře Markgrafa (archiv
autora).

RYBÁŘI
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Zpráva ze setkání rybářské mládeže
Pelhřimov – přehrada Trnávka 12. – 14.9. 2008
Ve dnech 12. – 14.9. 2008 proběhlo celonárodní setkání rybářské mládeže v Pelhřimově u přehrady
Trnávky pod záštitou Jihočeského územního svazu. Západočeský územní svaz reprezentovalo družstvo
ve složení Nikola Nejedlá, Tomáš Řezáč a Vláďa Jurygáček ze ZŠ Kynšperk. Lucka Jejkalová a Marek
Duchovič ze ZŠ Nová Role. Tito žáci byli vybráni Územním rybářským svazem v Plzni, z velké řady žáků,
kteří se významně podíleli o vynikající výsledky v rybářských soutěžích na úrovni České republiky v rybolovné technice. Dostali možnost reprezentovat svůj kraj, svoji ZŠ Kynšperk a ZŠ Nová Role a se ctí se
zhostili tohoto nelehkého úkolu. Z každého kraje se zúčastnilo 6 dětí ( těch nejlepších ) v rámci nejlepších
hodnocení v jednotlivcích za uplynulý školní rok. I přes to, že za náš kraj soutěžilo jen 5 žáků, dosáhli jsme
vynikajících výsledků.
Soutěže na setkání byly rozděleny do třech
kategorií a to: soutěže rybářských dovedností, soutěže znalostní a soutěže sportovní. Ve všech disciplínách si naši závodníci vedli velmi dobře.
Celkově jsme se umístili jako třetí.
Dále byla připravena pro zúčastněné exkurze
do města Pelhřimov, města rekordů a kuriozit.
Pověstné krematorium z ﬁlmu „Vesničko má středisková“ tam opravdu není, bylo jen smyšlené .
Děti měly z tohoto setkání velkou radost a soupeřily mezi sebou ze všech sil. Tímto okamžikem
byl deﬁnitivně zakončen uplynulý školní rok a děti
se mohou připravovat na sérii dalších soutěží
v novém školním roce 2008/2009.
S pozdravem a Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

POZVÁNKY
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Český zahrádkářský svaz, místní organizace Kynšperk nad Ohří,

pořádá již druhou

zábavu

pro své členy a širokou veřejnost
v zimní zahradě MKS Kynšperk nad Ohří.

Dne 25.10. 2008 od 20,00 do 02,00 hodin.
Vstupenky na zábavu budou v prodeji od 1.10. 2008 v MKS Kynšperk nad Ohří za 100,-Kč. Zaručujeme: příjemnou zábavu, bohatou tombolu, dostatek tekutin, příjemnou taneční hudbu a prostor pro
tanec a možnost od účastníků zábavy donést své výrobky a výpěstky ze zahrádek do tomboly, aby tak
učinili radost pro ostatní zahrádkáře, kterým se letos nepovedlo nic vypěstovat.
Za zahrádkářský svaz, přeji pěknou zábavu a hojnou účast na ní.
ing. Josef Baron
místopředseda ČZZ Kynšperk
jbaron@email.cz

Setkání seniorů v Himmelkronu
V první polovině listopadu 2008 plánuje město Kynšperk nad Ohří zájezd kynšperských seniorů
do partnerského Himmelkronu. Zúčastnit se mohou senioři a další zájemci.
Kdy:
v sobotu - přesný termín bude upřesněn
Kde:
v Himmelkronu v tenisové hale
Doprava:
autobusem, zajišťuje město Kynšperk nad Ohří
Program:
prohlídka Himmelkronu, setkání se seniory – kulturní program
Návrat:
mezi 18.00 – 19.00 hod.
Zájemci se přihlásí:
v sekretariátu starosty města – u p. Dagmar Hámorové – tel. 352 350 412
nebo u Štěpánky Neubergové – mobil: 723 285 820
Nahlášeným zájemcům bude zaslána pozvánka s konkrétními informacemi.

Malé ohlédnutí
Myslivecké sdružení LESANA Kynšperk uspořádalo 20. 6. pro žáky 5. tříd ZŠ v Kynšperku dopoledne
plné myslivecké zábavy. Děti si vyslechly besedy o myslivosti, zastřílely si ze vzduchovky, opekly vuřty
a odnesly si spolu s pěknými zážitky i drobné upomínkové předměty. Všem se akce velmi líbila a ještě
jednou za ní moc děkujeme.
Mgr. Hana Turečková

POLICIE, HASIČI
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Policie
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovalo od července do 26. září celkem 33
trestných činů, kdy se u 23 případů podařilo zjistit
osobu pachatele, či byl pachatel od počátku znám.
• 3 případy užívání a přechovávání omamných
a psychotropních látek odsouzenými ve věznici
Kolová.
• 2 trestné činy výtržnictví. Z toho jeden případ
výtržnictví na Základní škole.
• 1 případ ohrožování mravní výchovy mládeže záškoláctví.
• 1 trestný čin násilí proti skupině a jednotlivci.
• Drogově závislý syn vyhrožoval matce a fyzicky
napadl svou sestru.
• 1 případ ublížení na zdraví a porušování osobní
svobody. Pachatel neoprávněně vnikl do bytu
bývalé přítelkyně a fyzicky ji napadl.
• 4 případy trestných činů zanedbání povinné
výživy
• 2 případy řízení bez řidičského oprávnění
• byl zadržen pachatel, který se vloupal do osobního automobilu VOLVO a další pachatel, který
se vloupal do osobního auta MERCEDES. Tento
se rovněž dopustil krádeže v drogerii Schlecker
a krádeže horského kola. Oba výtečníci jsou již
za mřížemi.

Policisté dále pracují na případech :
• odcizení osobního automobilu OPEL KADET
• krádež ﬁnanční hotovosti v bytě
• vloupání do osobního automobilu SEAT v osadě
Dvorečky
• krádež horského jízdního kola
• krádež elektrických pecí ze dvora SOŠ Kynšperk
nad Ohří
• výtržnictví, kdy mezi obcemi Šabinou a Dasnicemi došlo k napadení vodáků motorkáři
• 3 případy maření výkonu soudního rozhodnutí
Policie nabádá občany k opatrnosti a upozorňuje na skutečnost, že se opět v Kynšperku rozmáhají drobné krádeže osobních věcí – zejména
mobilních telefonů a volně odložených peněženek
v nočních podnicích, kdy zloděj využívá chvilkové
nepozornosti hostů.

Upozornění:
V případě odcizení mobilního telefonu mají
občané možnost nechat jej zablokovat na Obvodním oddělení Policie Kynšperk nad Ohří. Podmínkou je doložení vlastnictví telefonu (např. kupní
smlouvou, účtenkou, záručním listem). Takto
zablokovaný telefon je pro nenechavce zcela bezcenný. V případě, že je telefon nalezen, lze jej opět
aktivovat rovněž na Obvodním oddělení Policie
Kynšperk nad Ohří.

• byla zjištěna skupina mladistvých a nezletilých
pachatelů, která postříkala spreji a pomalovala
barvami dřevěnou lávku přes řeku Ohři.

npor. Bc. Jiří Novák

• Bylo objasněno 9 případů trestného činu maření
výkonu soudního rozhodnutí užíváním mobilního telefonu odsouzenými ve věznici Kolová.

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 1. do 15. 9. 2008
1. 9.
Jednotka zasahovala u dopravní nehody na silnici č. 6.
11. 9.
Jednotka byla povolána na likvidaci požáru kontejneru na odpad. Jednotka byla ale odvolána před výjezdem, protože požár uhasili policisté.
15. 9.
Požár - Jednotka likvidovala požár osobního vozidla v Sokolovské ulici v Kynšperku.
J. Zeman

CÍRKEV
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Bohu milá hudba
V září jsme si mohli v evangelickém kostele
poslechnout koncert . Když se řekne „koncert“,
okamžitě se mnohým vybaví také symfonický
orchestr, dirigent, smoking, bílé košile, motýlek … a tzv. vážná hudba. Někdo by přidal ještě
„… nuda, ﬁdlání , ztráta času“. Jiným okamžitě
naskočí rocková kapela nebo pop.
To, co jsme slyšeli onoho sobotního večera
v kynšperském kostele však nebylo ani jedno
z toho. Mohli jsme slyšet gospely, jazz i soul a
to v podání Orange Voice ze Syrau. Snad bych
si mohla dovolit tvrdit, že na své si přišel každý.
Od příznivce klasických sborových zpěvů přes
fandy spirituálů až po nadšence hry na perkuse.
Pokud zrovna nezatracujete ﬁlmy typu Sestra
v akci nebo Kazatelova žena, škoda, že jste nepřišli. Po koncertě padlo mnoho pochvalných a
uznalých slov, věta „ To bylo hustý. Kdy přijedou
zase?“ mě přesvědčila o tom, že velice spokojení
byli i –náctiletí.
Je pravděpodobné, že i v křesťanském sboru
je tolik různých názorů na hudbu, kolik má sbor
členů. Slovo Boží – Bible o druzích hudby mlčí.
Apoštol Pavel říká věřícím v Efezu a Koloským,
aby zpívali žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně
( Ef.5,19-20, Ko 3,16).
Písmo nepřikládá důležitost stylům hudby.
Varuje nás před „tvrdostí, zlobou a hněvem“ (Ef
4,13) a před „ špatností, lstí, přetvářkou, závistí
a pomlouváním“ (1.Petrova 2,1). Ale nikde
nenajdete slovo proti hudbě. –Takže si můžeme
poslouchat, co chceme? Takto si to však vysvětlovat nemůžeme. Někteří lidé se snaží sestavit
pro sebe – ale i pro druhé – seznam neškodné
hudby. Bůh takový není. Dal nám Svatého
Ducha a své Slovo.Bibli. Ta mlčí o tom, jak má
znít „ta správná“ křesťanská hudba. Učí však o
vzájemné lásce, ohleduplnosti, ukazuje na Stvořitele, varuje před hříchem. Měli bychom se tedy
spíše ptát, jestli hudba, kterou posloucháme
(případně sami provozujeme) slouží k oslavě
Boha a neobtěžuje někoho v naší blízkosti. Také
bychom si měli uvědomit, že na člověka působí
negativně nejen nadměrný hluk, ale také nálada

vyvolaná poslechem určitých hudebních směrů
nebo jednotlivých písniček.

Hudba, kterou máš rád, vypráví i o tobě.
„… chvalte Ho zvukem polnice, chvalte Ho
harfou a citarou, chvalte Ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunami a ﬂétnou, chvalte Ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. „Žalm 150
Evangelický sbor, Dagmar Holubcová

✂

ROZHOVOR
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Finalista X faktoru Ondra Ruml
nám ve středu 17. září zazpíval a zahrál na svém
koncertu v Kynšperku nad Ohří. Tento 26 – letý sympaťák, nám poskytl krátký rozhovor.
Jak se Vám u nás líbilo a jaký máte dojem z koncertu?
Je tu moc hezká krajina, kochal jsem se, když jsem
k vám jel.. Jinak diváci byli velmi komunikativní a udělali krásnou atmosféru, což je skvělé. Ve tři čtvrtě na
sedm jsem nakoukl na sál, nebyla tam ani noha. Docela
se mi rozbušilo srdce. Až za pět sedm se teprve naplnilo
hlediště. Byl to jeden z mých nejhezčích koncertů.

✂

Od kdy se věnujete hudbě?
Hraji na kytaru od 12 let. Táta mi tenkrát ukázal
pár akordů, pak další a další, začal jsem hrát a zpívat
v různých kapelách.
Kdo Vás přihlásil do X faktoru?
Já jsem pořád měl jako dost času, až jsem jednoho
dne zjistil, že už mi nezbývá čas. A protože jsem se
zrovna nacházel v místě, kde nebyl internet, tak jsem
poprosil mamku a ona mě přihlásila.
Jak hodně se Vám změnil život od ﬁnále soutěže?
Strašně moc, jsem člověk kterému se splnil sen.
Můžu dělat to co mě v životě baví.
Co je Vaší profesí?
Vystudoval jsem konzervatoř obor zpěv, čili jsem
diplomovaný specialista v oboru zpěv. Zní to šíleně, že?
Kdy se můžeme těšit na Vaše CD?
Koncem listopadu, doufám, vyjde mé autorské CD.
Říkám doufám, protože je na to docela málo času.
Čeho si přejete v muzice dosáhnout?
Stihnou natočit to cd a pak taky…stačilo by mi,
kdybych naplnil Lucernu.
pen

Anketa
názor na Kynšperský zpravodaj

poukázka
Po předložení této poukázky
v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit
na 1 vstupenku 2 osoby.
vstupenka je v hodnotě
10,-Kč

Zeptala jsem se občanů města, jak jsou spokojeni s naším
zpravodajem, co jim ve zpravodaji chybí a naopak čeho
je tam mnoho a jestli ho vůbec čtou.
Adriana Nekvapilová 34 let, mateřská dovolená
Jsem pravidelnou čtenářkou kynšperského zpravodaje
a jsem s obsahem spokojená. Dozvím se o tom, co se
bude ve městě dít. Také si přečtu o tom, co se kde událo
a jak to proběhlo. Když jsem se nemohla akce zúčastnit,
tak mi to zpravodaj připomněl v dalším čísle.
Josef Rytíř 70 let, důchodce
Zpravodaj si přečtu občas v restauraci, protože se tam
pokaždé objeví, buď u kamarádů, nebo nám ho půjčí
hostinský.
Ludmila Boorová 41 let, prodavačka
Občas si zpravodaj kupuji a jinak si ho přečtu
u maminky, která je pravidelným čtenářem.
Vladimíra Pencová 33 let, mateřská dovolená
Zpravodaj si nekupuji, protože nemám na čtení moc
času.
Anna Bradáčová 68 let, důchodkyně
Zpravodaj si nekupuji, ale občas si ho přečtu u mladých.
Zuzana Škvareninová 29 let, mateřská dovolená
Pravidelně si zpravodaj kupuji a jsem s jeho obsahem
spokojená.

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Od 6.10.-12.10.08 TÝDEN KNIHOVEN
Celý týden bude ve znamení tzv. čtenářské amnestie, to znamená, že čtenářům budou
prominuty poplatky za pozdě vrácené knihy,
které v tomto týdnu přinesou. Také noví čtenáři
budou mít první rok bez poplatku za registraci.
Na středu 8.10. je pro děti připraveno soutěžní
odpoledne.

Novinky na policích
PRO DĚTI:
M.Vogel - Nebezpečné ﬁtko,
K.Wollard – Proč? Vše na co chcete znát odpověď,
K. Wollard – Jak? Vše na co chcete znát odpověď,
K.MacCombie – Alice a ..Dóóóst dobrý mejdlo,
P. Ardach – Bláznivé příhody Edy Nerudy,
V. Řeháčková – Ten frajer bude můj,
M. Margraf – Léto v sedle,
E. Blyton – Záhada tajemného zámečku

PRO DOSPĚLÉ:
Společenské romány: J. Slavíček – Poslední vlak
z Karlových Varů, B. Koudelková – Útěk z afrického
pekla, Návrat do českého pekla, A. Feuvevrier-Boulanger – Bije ve mně cizí srdce, H. Zahavi – Hříšný
víkend, Z. Svěrák – Vratné lahve, E. Burton-Phillips
Mé syny zničil heroin, T. Boučková – Rok kohouta
Historie: J.Plaidy – Vzbouření orlíků, Předehra,
Princ temnot, C. Harod-Eagles – Dynastie Morlandů
30.díl, B. Small – Nevěsta z hranice
Detektivky a thrillery: K. McClure – Spletitá síť, N.
Horáková – Vlk na vodítku, J. Kellerman – Svědkyně,
S. Brown – Špinavá hra
Sci-ﬁ: M.Peinkofer – Návrat orků 1.díl, J. Harris –
Znamení run
Romány pro ženy: J. Blake – Královská vášeň, B.
McDonald – Kdokoli může dělat cokoli, Morová
rána, T. Crosse – Dívka od řeky, B. Cartland – Ráj na
zemi, J. Abrahamová – Šamanky z Maxova
Naučná literatura: V.Skálová – Náš svatební průvodce, J. Kent – Manželství století, P. Novotný – Jako
Čuk a Gek, L. Rys – Obsluhoval jsem hokejového
krále, 13 komnata – osudy slavných
Těšíme se na Vaši návštěvu
Za knihovnu Irena Zolotarová

Anketa – názor na Kynšperský zpravodaj
Zdeňka Haklová 29 let, mateřská dovolená
Občas si zpravodaj koupím, ale musím ho spatřit na
pultě v obchodě. Nic mi tam nechybí, líbí se mi, jak je
zpracovaný.
Roztočilová Alena 55 let, správní zaměstnanec
Zpravodaj je dobrá věc, občané jsou informováni o tom,
co se děje ve městě. Na městském úřadu jsem si vzala
i nějaká starší čísla, abych si připomněla co se u nás ve
městě událo.
Demetrová Ludmila 61 let, důchodkyně
Zpravodaj čtu a jsem s ním spokojená. Moje dcera si
ho kupuje pravidelně a vyhledává fotograﬁe. Občas tam
najde svého syna, který hraje úspěšně stolní tenis.
Gabriela Mecnerová 49 let, ošetřovatelka
Občas si ho přečtu, nalézám tam různé informace.
Hořejší Lenka, zdravotní sestra
Zpravodaj čtu ráda. Dozvím se, co je nového v kultuře.
Chybí mi víc názorů od lidí. Jinak jsem s obsahem

spokojená. Zdá se mi, že je tam moc inzerátů. Ráda si
prohlédnu fotograﬁe, pro článek jsou důležité.
Michal Maštera 24 let, vychovatel
Jsem pravidelný čtenář, s obsahem jsem spokojený. Měl
jsem možnost vidět i jiné zpravodaje, ale tento se mi zdá
skutečně dobrý. Najdu tam od všeho trochu, myslím si,
že každý čtenář si najde svou stránku.

Děkuji občanům města
za jejich názory, redakce
kynšperského zpravodaje

PANSKÝ DŮM

strana 28

Infocentrum, cestovní agentura a výstavní síň
v Panském domě nabízí občanům a návštěvníkům města tyto služby:

Turistické infocentrum a cestovní agentura
• informační služby regionálního rozsahu: informace o dopravním spojení, ubytování a stravování,
o turistických zajímavostech, otevíracích dobách památkových objektů apod.
• prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů apod.
• prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek
• prodej vstupenek po celé ČR ( SPORT – KONCERTY – PARTY – DIVADLO - FESTIVALY)
• kopírovací práce (do A3), propagační práce
• Tisk z PC ( do A3) barevně i černobíle
• internet pro veřejnost ZDARMA
• laminování (do A3)

služby cestovní agentury:
prodej zájezdů vybraným cestovním kancelářím –
NABÍDKA DESTINACÍ PO CELÝ ROK, DO
CELÉHO SVĚTA
NOVÉ KATALOGY 2008/2009 CK FIRO
TOUR k dispozici v Panském domě
EXOTICKÁ DOVOLENÁ, EGYPT, LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING, ČESKÁ
REPUBLIKA A SLOVENSKO
- VYHRAJTE SI SVOU DOVOLENOU!
Pokud si svou dovolenou zakoupíte z katalogu Egypt do 5. 11. 2008, bude Vaše objednávka zařazena CK ﬁro tour do slosování.
Máte tak možnost svou dovolenou v plné
výši pro jednu osobu získat zcela zdarma!
Více informací na www.ﬁrotour.cz
PODZIMNÍ SLEVY 7% a 5% při závazné
rezervaci do 5. 11. 2008 pro odlety od 1. 12.
2008
NOVOROČNÍ SLEVY 5% a 3% při závazné
rezervaci do 7. 1. 2009 pro odlety od 1. 3.
2009

Výstavní síň Panský dům:
Každý měsíc se koná nová výstava, vernisáž je vždy nejen pro zvané hosty, ale taktéž pro veřejnost.
Srdečně jste všichni zváni na příjemné slavnostní zahájení a pokud jej nestihnete, výstava pak trvá vždy
téměř celý měsíc.
ŘÍJEN:
4. – 30.10. JAN Pandoš „MAKRO STRUKTURA” – výstava souboru obrazů
Vernisáž v sobotu 4. 10. od 16.00 hod.
LISTOPAD: 6. – 29. 11. LENKA Richterová „NOSTALGIE“ – výstava keramiky
Vernisáž ve čtvrtek 6. 11. od 17.00 hod.

MKS
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PROSINEC:

6. - 31.12. Jarka Hasová, Jaroslav Fiřt, Tomáš Peterka, Mitoslav Vrba, Pavlína Vrbová,
Jan Mlčoch, ing. Josef Hofmann
„A – AKT PRAHA” - výstava fotograﬁí
Vstupné do výstavní síně: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč, ostatní 10,- Kč
Dále je přístupná stálá expozice truhlářství ( vybavena za pomoci SOŠ Kynšperk nad Ohří – obor truhlářství ) a expozice vynálezce ofsetu Kašpara Hermanna, který se narodil v Kynšperku nad Ohří.
Otevírací doba Turistického infocentra, cestovní agentury, výstavní síně a stálé expozice je:
pondělí – pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00, sobota 13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno,
tel: 352 693 489, email:mkskynsperk.info@volny.cz, www.kynsperk.cz

AKCE A POŘADY MKS
ŘÍJEN 2008
čtvrtek 2. – 4. 10. ..................... v zimní zahradě kina
od 7.30 – 17.00 hod.

VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
vystavují:
Miroslav Valachovič – Sokolov
Miroslav Kirejev – Krásno
Alois Elichar – Kynšperk nad Ohří
Výstava bude prodejní.
2.10. ....................od 15.30 hod. v zimní zahradě kina

Přednáška s názvem „V ŘÍŠI SUKULENTNÍCH ROSTLIN“
sobota 4. – 30. 10. ....... ve výstavní síni Panský dům
JAN PANDOŠ

MAKRO STRUKTURA – soubor obrazů
Vernisáž v sobotu 4. 10. od 16.00 hod.
Vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,- Kč, ostatní 10,- Kč
středa 15. 10. ................................. v 19.00 hod. v kině
Ray a Michael Cooney

A JE TO V PYTLI
Komedie františkolázeňských divadelníků o dvou částech.
Obsazení: Petr Boor, Radek Šmíd, Miroslav Lupták,
Denisa Goldová, Šárka Krausová, Jiří Cingroš, Jaroslav
Kratochvíl, Hana Franková, Jaroslav Chmelař.
Vstupné: 50,- Kč, předprodej vstupenek od 1. 10. 2008

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
Listopad, prosinec 2008, leden 2009
3. 11. ...................................................
v 17.00 hod. v kině

středa 26. 11.................................. v 19.00 hod. v kině

O VODNÍKU PAŘÍZKOVI

Divadelní přestavení v nastudování divadla
KAPSA
Předprodej vstupenek od 12. 10. 2008 v kině.

Hudební, loutková pohádka karlovarského hudebního divadla
VSTUP ZDARMA

PAROHÁČ

6. – 31. 12. ................... ve výstavní síni v Panský dům

„A – AKT PRAHA”
čtvrtek 6. – 29. 11. ........ ve výstavní síni Panský dům

LENKA RICHTEROVÁ
„NOSTALGIE“ – výstava keramiky ( šperky, keramika)
Vernisáž ve čtvrtek 6. 11. od 17.00 hod.
čtvrtek 6. 11. .........................................v 17.00 v kině

ZÍMA A HERZÁN
Zábavný pořad - povídání a
zpívání ze zákulisí známého
herce a zpěváka Pepíčka Zímy
nejen pro starší a pokročilé.
Předprodej vstupenek od 23.
10. 2008 v kině.

středa 19. 11. ................................. v 19.00 hod. v kině

THE BACKWARDS
THE BEATLES REVIVAL
Koncert
slovenské
hudební skupiny Backwards, která přistupuje
k hudbě Beatles s respektem, úctou a snahou
nejenom o kopírování
hudebních
postupů
svých slavných vzorů.
Kapela Backwards vystupuje ve složení:
Dalibor Štroncer (John Lennon)
Miroslav Džunko (Paul McCartney)
František Suchanský (George Harrison)
Daniel Škorvaga (Ringo Starr)
Předprodej vstupenek 5. 10. 2008 v kině.

Jarmila Hasová, Jaroslav Fiřt, Tomáš Peterka,
Miroslav Vrba, Pavlína Vrbová, Jan Mlčoch, Ing.
Josef Hoﬀmann
Výstava fotograﬁí
Vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy 5,Kč, ostatní 10,- Kč
středa 17. 12. ................................. v 19.00 hod. v kině

BONI PUERI

Vánoční koncert českého chlapeckého sboru, který
patří mezi významná evropská hudební tělesa.
Předprodej vstupenek od 3. 11. 2008 v kině
sobota 17. 1. 2009 ..........................................................

9. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2008
pátek 3.10. ...............................................ve 20.00 hod.

AKTA X: CHCI UVĚŘIT *
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším
případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa
paranormálních jevů. Na příběh jako takový je zatím
uvaleno informační embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš jasné, čemu budou agenti
na stopě tentokrát. Jasné ale je, že od posledního
ﬁlmu uplynulo už 10 let a poslední televizní série se
na obrazovkách objevila v roce 2002 a za tu dobu se
svět okolo nás výrazně změnil. Stejně jako se změnili
a zestárli naši hrdinové. Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly a další.
USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 105 min.

úterý 7.10. ................................................v 16.30 hod.

KUNG FU PANDA *
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks
se zrodil nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat jeho dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco
zelený zlobr se konečně usadil, na scénu nastupuje
mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný
pandí chlapík jménem Po. Hrají: V českém znění:
Saša Rašilov, Otakar Brousek st., Miroslav Táborský a
další. USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 92 min.

úterý 7.10. ...............................................ve 20.00 hod.

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN *

Skandar Keynes a další. Film v českém znění. USA,
MP, vstupné 55,- Kč, délka 144 min.

pátek 10.10. .............................................ve 20.00 hod.

SEX VE MĚSTĚ
Film je pokračováním
seriálových
příběhů čtyř hlavních postav – Carrie,
Samathy, Charlotte a
Mirandy, o tom, jak
prožívají své životy
na Manhattanu čtyři
roky po skončení
seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se neúspěšně tváří
jako třicátnice) si užívá peněz, sexu a života a hodně
o tom mluví... Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon a další. USA, MP 12, vstupné 70,Kč, délka 145 min.

úterý 14.10. .............................................. v 16.30.hod.

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE *
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila
vyhřáté písečné duny a společně s olympioniky se
vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. Dobrodružný velkoﬁlm Mumie: Hrob Dračího císaře je
pokračováním úspěšných snímků Mumie a Mumie
se vrací. Hrají: Maria Bello, Brendan Fraser, Michelle
Yeoh a další. USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 111
min.

úterý 14.10. .............................................ve 20.00 hod.

TOBRUK

Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do Narnie.
Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka se opět dají do
zachraňování tohoto kouzelného světa. Od prvního
dílu v Narnii uběhlo spousta času a opět ji sužuje zlo.
Tentokrát v podobě občanské války. Jediný kdo zemi
může zachránit je princ Kaspian, který požádá o
pomoc naši známou čtveřici. Hrají: Georgie Henley,

Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci
a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické
Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi je i mladý voják
Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s
nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním
ohrožením života všudypřítomnou smrtí. To vše si u
něj vybírá svojí krutou daň, kterou umí vyměřit jen
válka. Hrají: Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj
Hádek, Jan Meduna a další. ČR/SR, MN 15, vstupné
70,- Kč, délka 102 min.

úterý 21.10. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PROGRAM KINA ŘÍJEN 2008 ....................................

MAMMA MIA ! *

HRAJEME PRO DĚTI
O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá
matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak
se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show
Mamma Mia! obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes
30 miliónů lidí. Hrají: Meryl Streep, Collin Firth a
další. BRIT, MP, vstupné 55,- Kč, délka 108 min.

pátek 24.10. ............................................ve 20.00 hod.

KOPAČKY *

pondělí 27.10. ..........................................v 11.00 hod.

RATATOUILLE *
Hlavním hrdinou ﬁlmu je krysák Remy, který
odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci. Hrají:
V českém znění: Martin Písařík, Tatiana Vilhelmová a další . USA, MP,
vstupné 30,- Kč, délka 110 min.

Zlaté hollywoodské dítě Judd Apatow se už dokázalo
vtipně vypořádat s panictvím (40 let panic), nechtěným těhotenstvím (Zbouchnutá) a teď se se stejnou
vervou (byť jen jako producent) pitvá další vztahovou noční můru – rozchod, respektive jeho obzvlášť
krutou verzi, kdy jeden chce dál ve vztahu pokračovat
a ten druhý už ne. Lidově se té situaci říká kopačky.
Hrají: Jason Segel, Kristen Bell a další. USA, MN 15,
vstupné 55,- Kč, délka 110 min.

středa 29.10. .............................................v 11.00 hod.

pátek 31.10. .............................................ve 20.00 hod.

PLÁNUJEME PROMÍTÁNÍ NA LISTOPAD

JAK UKRÁST NEVĚSTU *

ZAPOMENUTÝ OSTROV
NEUVĚŘITELNÝ HULK
RUDÝ BARON
PARIS
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
WANTED
JAMES BOND – QUANTUM OF SOLACE

CENOVÝ HIT MĚSÍCE !

Hrdina ﬁlmu společnosti Columbia Pictures Jak
ukrást nevěstu, Tom (Patrick Dempsey), si užívá
života: je sexy, je úspěšný a ví, že se může kdykoliv
spolehnout na Hannah (Michelle Monaghan), svou
okouzlující nejlepší kamarádku, která je jediným
neměnným prvkem v jeho životě. Všechno dokonale funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede na šest
týdnů pracovně do Skotska... USA, MP, vstupné 25,Kč, délka 101 min.

VALL-I *
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi,
kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Hrají:
V českém znění: Jan Maxián, Tereza Bebarová a
další. USA, MP,
vstupné 30,- Kč, délka 97 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.
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Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
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Rada města Kynšperka nad Ohří
na svém jednání dne 10. září 2008 přijala následující usnesení:
č. 257
1. s c h v a l u j e
realizaci zakázky „Zateplení budov Základní školy Kynšperk nad Ohří“, na niž škola obdržela příslib dotačních
prostředků z Operačního programu Životní prostředí,

2. s o u h l a s í
s přijetím úvěru základní školou do výše 3.700.000,- Kč
v šestileté variantě splácení (doﬁnancování vlastního
podílu) a

3. u k l á d á
řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří neprodleně
zahájit realizaci akce a učinit všechny potřebné kroky pro
čerpání dotačních prostředků, v případě potřeby požádat
poskytovatele dotace o změnu parametrů nebo termínu
realizace.

č. 258
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o pracovní činnosti od 1. 9. 2008 do 31. 12.
2008 s paní Šárkou Pencovou na reportérskou a redakční
činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a
prodej inzerce a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.

č. 259
1. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2008 uzavření smlouvy o závodním
stravování se Střední školou živnostenskou, Žákovská
716/1, Sokolov, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této smlouvy.

č. 260
1. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku Základní škole Kynšperk nad Ohří
ve výši 81.500,- Kč a

2. u k l á d á
vedoucí ﬁnančního odboru zahrnout změnu do rozpočtu
roku 2008.

č. 262
1. s c h v a l u j e
umístění reklamní tabule ﬁrmy DK Universal na zábradlí
autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří za podmínek:
• doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
• výše nájemného 10,- Kč/1 ks/den + nárůst o každoroční
inﬂaci
• nájemce si zajistí povolení Stavebního úřadu na umístění
reklamy
• reklama nebude umístěna u přechodu pro chodce, ale až
v druhém poli zábradlí a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit uzavření nájemní
smlouvy.

č. 263
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 v ul. A. Jiráska
čp. 732 s nájemcem bytu na dobu určitou 1 rok do 20. 11.
2009 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 264
1. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene jízdy a chůze na části pozemku
p. č. 10 o výměře cca 51 m2 ke stavbě rodinného domu č.
p. 24 a pozemkům p. č. 9/1, 9/2 v k. ú. Liboc u Kynšperka
nad Ohří za cenu 2.550,- Kč s tím, že náklady spojené se
zřízením výše uvedeného břemene ponesou žadatelé a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o
rozhodnutí rady města.

č. 265
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemků p. č. 1365 o výměře 30
m2 a části pozemku p. č. 1366/1 o výměře 423 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 266
1. n e s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku p. č.711 (zahrada) o výměře 138
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru oznámit žadateli rozhodnutí rady města.

č. 267
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 471/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 128 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 268
1. s c h v a l u j e
a) pronájem části pozemku p. č. 1004/1 (trvalý travní
porost) o výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
žadatelům za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním
navýšením o inﬂaci,
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b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku p. č. 1004/1
(trvalý travní porost) o výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří uzavřenou s nájemcem dohodou ke dni 30.
9. 2008 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 10.
2008 a dohody o ukončení nájmu.

č. 270
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou
osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo: IČO:
200/2008 NAPPE s.r.o. Štěpánská 704/61,
116 02 Praha 1
46351868
s účinností od 12. 06. 2008 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi
města výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15.
09. 2008 a

3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.

č. 271
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 1 v Zahradní ulici čp. 385 v Kynšperku
nad Ohří do nájmu žadatelce na dobu určitou 1 rok s tím,
že nájemné je stanoveno ve výši 48,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní
smlouvy.

č. 272
1. s c h v a l u j e
uzavření dohod o provedení práce s panem Drahomírem
Bilkou a s paní Evou Mimráčkovou na tlumočnickou činnost u příležitosti konání akce „Den židovské kultury“
v Kynšperku nad Ohří 14. září 2008 a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem těchto dohod.

Rada města Kynšperka nad Ohří
na svém jednání dne 17. září 2008 přijala následující usnesení:
č. 277

č. 281

1. s c h v a l u j e

1. p ř i d ě l u j e

rozpočtové opatření č. 4/2008/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu
roku 2008 dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.

k bezúplatnému využívání plochu 1 ks vývěsní skříňky
v ulici Školní, vedle parkoviště na parcele č. 49/5 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří, Městskému kulturnímu středisku
v Kynšperku nad Ohří, Nám. SNP 389, IČ 00368636,

č. 278
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce od 17. 9. 2008 do 31.
12. 2008 s paní Ilonou Říhovou, kdy sjednaným pracovním
úkolem je překladatelská a tlumočnická činnost a

2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této dohody.

č. 279
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený školní vzdělávací program přípravné třídy
Základní školy Kynšperk nad Ohří „Poznáváme sebe a svět
společně“ pro školní rok 2008/2009.

č. 280
1. s ch v a l u j e
pro školní rok 2008/2009 povolení výjimky z počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
okres Sokolov, příspěvková organizace v souladu s ust. § 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 na počet dětí do
28 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.

2. s ch v a l u j e
A) pronájem plochy 1 ks vývěsní skříňky v ulici Školní,
vedle parkoviště na parcele č. 49/5 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří:
a) Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace
Kynšperk nad Ohří, IČ 694 57 948, za cenu 1000,- Kč/
rok,
b) ﬁrmě REAL Cheb J. Hejduk s.r.o., Dlouhá 447/25, 350 02
Cheb, IČ 26316617, za cenu 2000,- Kč/ rok,
B) pronájem jedné poloviny plochy 1 ks vývěsní skříňky
v ulici Školní, vedle parkoviště na parcele č. 49/5 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří Svazu postižených civilizačními
chorobami, základní organizace Kynšperk nad Ohří, IČ
65529103, za cenu 500,- Kč/rok, a druhé poloviny Krajské organizaci Pionýr Karlovarského kraje, oddíl vycházejícího slunce v Kynšperku nad Ohří, IČ 70898413, za
cenu 500,- Kč/rok,

3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit rozhodnutí rady
města žadatelům a u subjektů uvedených v bodu 2. tohoto
usnesení, vypracovat nájemní smlouvy na dobu neurčitou
a

4. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem nájemních smluv.
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1. b e r e n a v ě d o m í
dopis Mgr. Jiřího Hrubého, předsedy výboru Společenství
U Pivovaru čp. 354 a 355 KYNŠPERK NAD OHŘÍ a odpověď pana starosty na tento dopis.

č. 283
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu č. 22, ul. Zámečnická čp. 501,
Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemci dohodou ke
dni 31. 8. 2008 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadateli.

č. 284
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu č. 2, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a nájemci dohodou ke
dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 12.
2008 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadateli.

č. 285
1. s c h v a l u j e
výjimku z čl. 3, odst. 4. „Zásad pro přidělování městských
bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou v Kynšperku nad Ohří“ (zveřejnění) a přiděluje byt č. 22 v ulici
Zámečnická čp. 501, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu neurčitou za podmínek:
- nájemné za m2 zůstane zachováno ve stejné výši,
- vrácení současného nájemního bytu č. 2 v ul. A. Jiráska čp.
732 nejpozději do 1 měsíce od podpisu nájemní smlouvy,
- kauce bude převedena v plné výši a

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

č. 286
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 1 v ulici A. Jiráska čp. 732, Kynšperk
nad Ohří do nájmu žadateli na dobu neurčitou s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši 60,- Kč/m2/měsíc a

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

č. 287
1. s c h v a l u j e
výjimku z čl. 3, odst. 4. „Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou
v Kynšperku nad Ohří“ (zveřejnění) a přiděluje byt č. 9
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v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 881 v Kynšperku nad
Ohří do nájmu žadateli s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena po obdržení souhlasu odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a za podmínek:
- nájemné za m2 zůstane zachováno ve stejné výši,
- vrácení současného nájemního bytu č. 12 v ul. J. K. Tyla
881 nejpozději do 1 měsíce od podpisu nájemní smlouvy
a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 288
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu pozemku p. č. 938 o výměře 15 196 m2,
části pozemku p. č. 911/1 o výměře cca 801 m2, části
pozemku p. č. 912 o výměře cca 719 m2, část pozemku p.
č. 955 o výměře cca 406 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří na
dobu 1 rok a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.
„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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