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Dne 17.10.2008 se uskutečnila
tradiční malá slavnost u příležitosti  
vítání nových občánků Města Kynšperk nad Ohří . Této již třetí letošní
slavnosti se zúčastnilo   celkem 17
dětí společně s rodiči a ostatními
příbuznými. Ke slavnostní náladě
přispělo i   vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy U Pivovaru.
Tímto bych všem zúčastněným  
poděkovala a popřála. spoustu
zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné
pohody, hodně    radosti   nad dětským úsměvem neboť není většího
štěstí, než   úspěch svého dítěte.  
Eva Knížová
matrikářka

Výsledky voleb

Ucelené a přehledné
informace o výsledcích voleb
najdete v prezentaci VOLBY
2008 (na internetových stránkách (www.volby.cz). Prezentace nabídne například
informace o účasti občanů
ve volbách, úspěšnost kandidujících ve volebních okrscích
nebo podíl počtu hlasů jednotlivých stran.
Eva Knížová
Správní a sociální odbor

Vítání občánků
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Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Vás srdečně zve
ve čtvrtek 6. 11. v 17.00 hod.
do kina na zábavný pořad

ZÍMA A HERZÁN
- povídání a zpívání ze zákulisí známého herce a zpěváka
Pepíčka Zímy nejen pro starší
a pokročilé.
- vstupné 95,- Kč
- předprodej vstupenek
v kině již zahájen

11. KRAJSKÝ TURNAJ
VE SCRABBLE
v sobotu 15. 11. 2008
v zimní zahradě kina
od 11.00 hod. do 18.00 hod.

- přihlášky přijímáme v MKS
v Kynšperku nad Ohří,
nebo na tel. č.  352 683 085
- startovné: předem 45,- Kč,
v den konání 60,- Kč
- malé občerstvení
a pití zajištěno

POZVÁNKA NA KONCERT

ve středu 19. 11.od 19.00 hod. v sále kina

THE
THEBACKWARDS
BACKWARDS
THE
BEATLES
THE BEATLESREVIVAL
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
(Georgie Harrison)                                
Daniel Škorvaga
(Ringo Starr)
- předprodej vstupenek od v kině již
zahájen.
- vstupné v předprodeji 190,- Kč,
v den konání 230,-Kč
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Pozvánka na:

Skautské vánoční trhy s posezením

Kdy: 22. 11. 2008 od 9 do 18 hodin (nebo do vyprodání zásob)
Kde: v parku za „Korunou“ v hangáru u skautské lípy

Zveme vás na ochutnávku předvánoční atmosféry!
Možnost posezení s malým občerstvením, především inspirace,
jak potěšit své blízké či sami sebe z nabízených výrobků vlastní výroby.
Těšíme se na setkání v předvánočním čase.
Za skautské středisko Lípa Iva Naušová – Chechty
www.lipakynsperk.wz.cz

POZVÁNKA
NA DĚTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU
V sobotu 22. 11. 2008 od 14.00 v zimní zahradě kina.
- masky vítány
- vstup zdarma
Pořádá Základní škola Kynšperk nad Ohří
ve spolupráci s MKS Kynšperk nad Ohří

strana 5

Základní škola Kynšperk nad Ohří Vás zve na

ADVENTNÍ
ZPÍVÁNÍ
U STROMU

dne 30. 11. 2008 v 18.00 hodin
mezi budovami základní školy
Společně rozsvítíme
nejen vánoční stromek,
ale i oči našich dětí
a s milou písničkou
vkročíme do času adventní.

DOSPĚLÁCI POZOR
MIKULÁŠ JE ZDE!!!
Do zahrady U Kašny přijede 5. 12. 2008 v 17.00 hodin
MIKULÁŠ s čerty i anděly.
Na děti čeká bohatá nadílka, čertovská ulička,
peklo i zářící andělé. Nedočkavost dětí zkrátíme
příjemnou taneční muzikou a teplým občerstvením.
Objednávky a Vaše dotazy rádi vyřešíme
telefonicky na čísle 605 760 097,
které slouží i k domluvě s Mikulášem.
Prosím, volejte mezi 18. až 20. hodinou.
Těší se Gita a celý pracovní tým.

Margita Malá
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ČERTOVSKÁ POHÁDKA
v nastudování dětské skupiny kynšperských ochotníků.

V sobotu 6. 12. 2008
od 17.00 hod v sále kina.

vstupné: 25,- Kč
předprodej vstupenek od 18. 11. 2008 v kině

Střední škola živnostenská Sokolov
Odloučené pracoviště Kynšperk nad Ohří

pořádá dne 12. 12. 2008 od 10.00 hodin

Den otevřených dveří,
v budově školy, tělocvičny a školní jídelny.

Na prodej budou výrobky žáků a ve školní jídelně připraveno pohoštění.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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VÁNOČNÍ KONCERT ROHÁČI

CHLUM SVATÉ MAŘÍ
14.12.2008 OD 16.00 HOD.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VSTUPNÉ 50,- Kč

BONI PUERI

Vánoční koncert českého chlapeckého sboru,
který patří mezi významná evropská hudební tělesa.
středa 17. 12. od 19.00 hod.
sál kina
v Kynšperku nad Ohří
- vstupné:
  v předprodeji 190,- Kč,
  v den konání 230,- Kč
- předprodej vstupenek
   od  24. 11. v kině

Inzerce
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!!! NOVĚ OTEVŘENÉ !!!

VERTIKÁLNÍ TURBOSOLÁRIUM
S DUO TRUBICEMI
• PRODEJ SOLÁRNÍ KOSMETIKY
• MOŽNOST OBJEDNÁNÍ
• PROVOZ NA MINCE A ČIPOVÉ KARTY (možnost zakoupení v soláriu)
Kadeřnictví Iva
Iva Kotásková
V.B. Třebízského 605/2
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ
e-mail: KotaskovaIva@seznam.cz
mob: + 420 604 896 510

PROVOZNÍ DOBA
PO – PÁ 09.00 hod – 18.00 hod
SO – NE dle dohody

Realitní kancelář
Bc. Ladislav Sedláček

• 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....
Kancelář:

Real. makléř Martin Lodr
Sokolovská 1205                               
Telefon: 605 467 504             
356 01 Sokolov                                        
www.rk-sedlacek.cz

Inzerce
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NOVÝ SORTIMENT ZBOŽÍ:
PRO DÁMY, PÁNY I DĚTI
Kde:
		
		
		
		

BÝVALÁ PRODEJNA HRAČKY PAPÍR
Alena Vlčková
Prodejna SPEKTRA
Maxima Gorkého 13
357 51 Kynšperk nad Ohří

STŘÍBRO:
		
		
		
		

ŘETÍZKY
PRSTÝNKY
NÁRAMKY
NÁUŠNICE
PŘÍVĚSKY

CHIRURGICKÁ OCEL:
		
		
		
		

ŘETÍZKY
PRSTÝNKY
NÁRAMKY
NÁUŠNICE
VELKÝ VÝBĚR PIERCINGŮ

HODINY: NÁSTĚNNÉ
		 NÁRAMKOVÉ
		 BUDÍKY
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ: Orient
		 dřevo
		 keramika
PROVOZNÍ DOBA
PO – PÁ 		8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
SO
9.00 – 11.00
STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO

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

na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@iol.cz
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Z města
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Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu.

Ve čtvrtek dne 4. září 2008 se konal pravidelný podzimní svoz nebezpečného a objemného
odpadu. Svoz odpadů opět zajistili smluvní partneři - oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Tisová a Správa majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r.o.
Sebráno bylo 11,10 t objemného odpadu (při
předchozím jarním svozu 11,89 t). Vyřazených
lednic bylo shromážděno stejně jako při jarním
svozu 37 ks,   televizorů 42 ks (na jaře televizory
a další elektrospotřebiče nebyly odpadovou společností vykázány). Jiné odpadové komodity
nebyly zaznamenány. Za likvidaci starého nábytku
a dalšího objemného komunálního odpadu město
zaplatilo 11 401.-Kč   (12 213.- Kč). Opakovaně
se souhrnná hmotnost tohoto odpadu pohybuje
kolem 10 tun, což by bylo přijatelné za předpokladu, že by nebylo odkládáno i v ostatních měsících průběžně kolem   5 t. Tyto svozy společnost
A.S.A. pochopitelně účtuje extra. Veřejný pořádek
(hromádky u popelnic, často i jinde) je jinou kapitolou.
Za sebrané pneumatiky zaplatilo město
částku 9 450.- Kč (po jarním svozu 19 246.- Kč).
Přes snížení množství sebraných pneumatik proti
předcházejícím oficiálním svozům cca o polovinu
je souhrnná hmotnost 3,5 t  alarmující. Navíc jsou
pneumatiky stejně jako objemný odpad neukázněnými občany pohazovány po městě průběžně.
V současné době společnost A.S.A. plošně
zrušila paušální platby za pravidelné periodické
svozy (maximální možnost čerpání a dosavadní smlouva byla uzavřena na četnost dvakrát
ročně). Za veškeré odpady se tedy bude platit
vždy dle předaného množství a platného ceníku.
S novými cenami budete seznámeni v dalším
čísle Zpravodaje (zlevňovat se rozhodně nebude).
Nyní bude záležet jen na občanech, jak si obecní
(tedy své peníze) ochrání. Spousta odpadu sebraného na pozemcích města je totiž „od sousedů“,
dovozců aušusu ze zahraničí a několika podnikatelů, kteří si špatně vyložili smlouvu (naštěstí je
většina občanů i podnikatelů řádná).

Pohled do přírody

Jenom chvíli postojím

Vladimír Kodýdek
majetkový odbor
Kdo asi má tak velké auto

Z města

strana 13

Střípky z majetkového odboru:
• Pracovníci Správy majetku s.r.o. zahájili rekonstrukci části místní komunikace
a chodníků na obou stranách ulice Jiřího z Poděbrad v místech u pobočky české spořitelny. Dle rozhodnutí dopravního inspektorátu dojde k rozšíření chodníků a tak
zvýšení bezpečnosti chodců. Naopak řidiči budou muset vzhledem ke zúžení komunikace, z důvodu zachování průjezdnosti, svá auta nechávat stát například na parkoviště u zeleniny. O záměru této rekonstrukce jsem již psal  několikráte, ale vyskytly
se problémy, které ji oddálily. Tak konečně nyní se uskutečňuje.
• Po dohodě ředitelky Mateřské školy ve Školní ulici s dodavatelem se posunul termín
na provedení rekonstrukce topení, zateplení střechy a obvodových stěn na objektu
v Zahradní ulici. Akce by měla být dokončena nejpozději do 31.května 2009.
• Máme problémy s udržením žádosti města na Státní fondu životního prostředí,ohledně získání dotace na kanalizaci v části Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic
( za řekou) a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod. V době po podání žádosti
byly Evropskou komisí a vyhlašovatelem dotačního programu změněny některé
podmínky, které se nám nedaří splnit vzhledem k dlouhodobě uzavřené smlouvě
s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě. Další návaznost je na tak zvanou
regionální cenu vody v rámci Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska,
kdy v rámci regionu je na odběratele
• v   Kynšperku nad Ohří dopláceno ze strany odběratelů ze   Sokolova.   V případě
vypovězení účasti v regionálním sdružení by muselo zákonitě dojít k citelnému zvýšení ceny vodného a stočného. Kterou cestou půjdeme, budou muset rozhodnout
radní, případně zastupitelé města.
• Ihned po otevření víceúčelového hřiště ve sportovním areálu ve Školní ulici jsme
se setkali s náznaky poškozování oplocení. Objekt zatím není v plném užívání, jelikož se ještě buduje osvětlení. Máme ale již funkční systém monitoringu kamerou.
Věříme, že kamerový systém přispěje k ochraně majetku před jeho ničením.  Organizace využití a dozor na pořádek byl zatím svěřen funkcionářům TJ Slavoj, oddílu
malé kopané. Tento oddíl a studenti a učni Středního odborného učiliště již hřiště
užívají na trénink a fotbalové zápasy.  Skupinové využití hřiště je možné domluvit
s panem Bělunkem č. telefonu 603 394 512.
							
							

Josef Š p a č e k
Vedoucí majetkového odboru

Různé
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Zahajujeme v!stavbu nového úseku rychlostní
silnice R6
"editelství silnic a dálnic #R v!znamn$ pokra%uje ve v!stavb$ rychlostní silnice
R6 mezi Karlov!mi Vary a Chebem. Dnes 8. &íjna 2008 zahajujeme v!stavbu
p&ibli'n$ 5,5 kilometr( dlouhého úseku R6 ze Sokolova do Tisové. Ke
zprovozn$ní nového úseku má dojít v lét$ 2011.
„Uveden! úsek R6 p"isp#je po svém úplném dokon$ení vzhledem k roz%í"ení
komunikace z dvoupruhové na $tyrpruhovou k v!raznému zv!%ení plynulosti dopravy a
dále i k podstatnému zkrácení p"epravní doby mezi Chebem a Karlov!mi Vary,“
vysv!tluje generální "editel #SD Alfred Brunclík. Stavba ze Sokolova do Tisové pat"í do
souboru staveb rychlostní silnice R6 v Karlovarském kraji. K celkovému zkapacitn!ní
kompletního úseku dojde a$ realizací staveb Kamenn% Dv&r – Tisová (p"ed
dokon'ením) a Nové Sedlo – Sokolov (ve fázi p"ípravy).
V rámci v%stavby obchvatu mezi Sokolovem a Tisovou dojde i k úpravám vedení
stávajících komunikací – silnic II. a III. t"ídy a místních komunikací m!sta B"ezová.
V%stavba komunikace a provoz na ní bude maximáln! (etrn% v&'i $ivotnímu prost"edí.
V rámci p"ípravy, v%stavby a samotného provozu budou dodr$eny po$adavky
dokumentace EIA, která posuzuje vliv staveb na $ivotní prost"edí a zasa$ená zele) tak
bude v oblasti kompenzována náhradní v%sadbou. Pro vozidla, kter%m platná
legislativa neumo$ní u$ívání silnice pro motorová vozidla, je v úseku mezi
mimoúrov)ov%mi k"i$ovatkami Tisová a B"ezová navr$ená soub!$ná doprovodná
komunikace, která bude za'len!na do sít! silnic Karlovarského kraje jako silnice II.
t"ídy II/606. Ve zbylém úseku bude jako doprovodná komunikace slou$it stávající
B"ezová – Dolní Rychnov, která bude rovn!$ p"e"azena do sít! silnic II. t"ídy.
Stavba Sokolov – Tisková je dlouhá celkem 5,394 kilometr&. Prochází v blízkosti obcí
Tisová, Rudolec, B"ezová a Dolní Rychnov. Sou'ástí stavby jsou dv! mimoúrov)ové
k"i$ovatky, jedna 3,154 kilometr& dlouhá doprovodná komunikace, n!kolik p"elo$ek
silnic III. t"ídy a p!t mostních objekt&.
Informace o stavb$:
Název stavby: R6 Sokolov - Tisová
Místo stavby: Karlovarsk% kraj
Cena stavby: 1,6 miliardy korun
Délka stavby: 5 394 m
Zahájení: "íjen 2008
Zakon%ení: srpen 2011
Mgr. Martina Vápeníková
tisková mluv$í &SD
martina.vapenikova@rsd.cz
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Skauti
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Skauti se báli

I když zdaleka ne všichni. Největší strach měli ti, co letošní Lanový
svět pro skauty i veřejnost připravovali. Nebáli jsme se samozřejmě
o děti, které přišly s námi prožít jedno
dobrodružné odpoledne, neboť kvalitní horolezecká technika a profesionální přístup jističů zaručovaly
dokonalou bezpečnost. Plné kalhoty
jsme měli ve chvíli, kdy jsme si prvně
vylezli na naše překážky. Protože ty
byly letos opravdu vysoko.
Hned zkraje (dříve než na to
zapomenu) musím poděkovat LČR
a panu ing. Kubátovi
za zapůjčení lesa, habartovským
skautům za poskytnutí části potřebného materiálu a firmě Lanex, která
nám opět věnovala pytel nejrůznějších lanových zbytků.
Plakáty Indiana Jones a Poklad
boha Quetzalcoatla rozvěšené
po městě nelákaly k návštěvě kina,
ale uváděly tematickou motivaci
letošního Lanového světa – účastníci se stali slavným archeologem
a v yucatánském pralese pátrali
po bájném pokladu propůjčujícím
svému držiteli ohromnou moc.
Cesta k pokladu nebyla jednoduchá. Neprostupná pralesní změť
komplikovala pátrání po indiciích
popisujících polohu pokladu. Jen ten, kdo překonal nejrůznější nástrahy džungle i nepřátelských domorodých kmenů, získal postupně všecky fragmenty obrázkového písma. Jen těm nejbystřejším se podařilo
z těchto fragmentů vyčíst heslo umožňující vstup do Jeskyně smrti. Zde, v úplné tmě, mezi jedovatými hady,
tlejícími mrtvolami a lepkavými pavučinami, byl ukryt klíč k pokladu. Ale ani s klíčem nebylo vyhráno.
Cesta k samotnému pokladu byla velmi vysoká a vratká. A k závěru celé cesty bylo potřeba opravdu hodně
odvahy. Poklad totiž získal pouze ten, kdo se odvážil vrhnout se do desetimetrové hlubiny a chytit se pytle
zavěšeného na laně. Nutno říci, že té odvahy prokázaly děti mnohem více než většina organizátorů. Protože
Quetzalcoatlovo zlato za to stálo, ne?
Na závěr jen dodám, že i druhý ročník Lanového světa se zdařil i přes chybičku, která se nám vloudila
do organizace celé akce – zapomněli jsme vám včas dát vědět pomocí našeho Kynšperského zpravodaje.
A tak se akce zúčastnily především naše skautské děti a jen málo těch ostatních. Ale slibujeme, že se příště
polepšíme.

Středisko Lípa Kynšperk
Lipakynsperk.wz.cz
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PODĚKOVÁNÍ MAŽORETEK

Soubor Majorettes při základní škole v našem městě
navštívil dne 25. 9. veřejné zasedání zastupitelstva
města. Děvčata poděkovala za finanční příspěvky
na reprezentaci souboru v České republice a v zahraničí
radě města a zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří.

PANÍ HOLLÁ S MAŽORETKAMI
Děkujeme rodině Hollých a paní J. Turkové za ušití
a věnování pom kostýmů v barvách školy.

PANÍ KAVANOVÁ
S MAŽORETKAMI
Za ušití baton kostýmů
děkujeme paní Janě
Kavanové.

Děkujeme za podporu rodičům, babičkám, dědům, tetám, strýcům, fanclubu a základní škole.

Vaše mažoretky

Rybáři

strana 17

Západočeský plaváček – přebor mládeže v plavané

Dne 27.9. 2008 se uskutečnil závod v lovu
ryb udicí pro mládež -  podzimní kolo „Západočeský plaváček“, který byl součástí jarního kola
v bodování ze dne 20.4. 2008. Jarní i podzimní
kolo „plaváčka“ se skládalo ze dvou tříhodinových závodů, kde se sečetlo vlastní umístění
a tím vznikl konečný výsledek závodníka –
v jednotlivých kategoriích. Závodilo se ve dvou
kategoriích, a to do 15 let - kadeti a do 18 let
– junioři. Závody byly na tekoucí vodě – řece
Radbuze mezi mostem u papírny a mostem
Milénium v Plzni. Základní školu Kynšperk
reprezentovali Nikola Nejedlá, Vladimír Jurygáček, Jakub Jeřábek a Tomáš Řezáč. Chytalo
se pouze na plavanou v ranním tříhodinovém
a odpoledním také tříhodinovém závodě. Závodilo se podle velmi přísného mezinárodního
řádu v lovu ryb udicí „CIPS“.
Nikola Nejedlá, Vladimír Jurygáček
a Tomáš Řezáč byli zařazeni do kategorie juniorů do 18 let, v které bylo přihlášeno celkem 18
dětí. Jakub Jeřábek bojoval v kategorii kadetů
do 15 let, do které bylo přihlášeno 16 dětí.
Z obou kol závodů se úlovky sečetly a výsledky  
byly zařazeny do tabulky pořadí pro jarní a podzimní kolo.
Vladimír Jurygáček v celkovém konečném
hodnocení obsadil čtvrté místo souč. umístění
33,5 s 4,2 kg ryb, Nikola Nejedlá šesté místo
souč. umístění 34,5 s 4,65 kg ryb , Tomáš Řezáč
skončil na místě jedenáctém souč. umístění 42,5
s 3,34 kg ryb a Kuba Jeřábek byl sedmý – souč.
umístění 31 s 5,1 kg ryb. Prostředí pro rybolov
bylo nádherné, hloubka u břehu od dvou do čtyř
metrů, na dně byly terénní nerovnosti a ryba
skoro nechtěla přijímat žádnou z nabízených
nástrah na háčcích. Počasí bylo taky uspokojivé.
Děti měly z tohoto závodu i ze svého umístění
velkou radost. Radost byla i z možnosti reprezentovat za hranicemi okresu Sokolov svoje
město a základní školu. Dětem reprezentujícím
naše město vyslovuji velké poděkování za příkladné chování a úspěchy, kterých dosáhly.
Ing. Josef Baron
vedoucí rybářského kroužku

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

„Kdo si hraje, nezlobí“

Plán akcí na listopad 2008
1. 11. 2008 Halové závody v rybolovné technice (pro členy rybářského kroužku 2007/2008)

Noví zájemci o ZK pro školní rok 2008/2009 se mohou přijít na závody podívat, podpořit
své kamarády, získat znalosti a zkušenosti.   

8. 11. 2008
22.11. 2008

Stolní tenis  -  sraz v  SVČ – DDM  informace u p. Maštery
Dětský karneval

Základní škola, Středisko volného času a MKS pro vás připravili dětský karneval s hudbou
a tancem v Zimní zahradě kina.
Masky vítány, vstup zdarma. V sobotu  od 14.00 do 17.00 hodin.
       

Výlet Šumava -  informace u p. Maštery
Bazén Sokolov  -  informace u p. Maštery
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Joyce

Splnil se nám sen

…bylo to nádherné, cítily jsme se jako princezny. Projížděly jsme se kočárem po Karlových Varech
a mávaly kolemjdoucím. V letošním roce jsme soutěžily v Základním kole „Dívka roku 2008“a získaly
jsme, kromě jiného, také tuto cenu, kterou věnovala do soutěže Jaroslava Žeravíková - kočárová přeprava
osob, farma Lentur. Jízdu jsme si opravdu užily a touto cestou bychom chtěli paní Žeravíkové za úžasný
dárek poděkovat.
Zleva: Sandra Šultysová, Anetka Pfeifferová, Anička Svobodová

Školství
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Thermal hostil festival mladých umělců.

Krajská umělecká rada základních uměleckých škol Karlovarského kraje pořádala
ve středu 1. října 2008 ve Velkém sále hotelu Thermal v Karlových Varech II. Festival tvorby
základních uměleckých škol Karlovarského kraje.
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Možnost představit svou práci ve všech oborech mělo 20 základních uměleckých škol kraje
a jejich výkony byly opravdu pozoruhodné. Na tříhodinovém koncertě se představili hudebníci,
tanečníci i žáci dramatických oborů a výtvarné práce bylo možné zhlédnout ve foyeru LH Thermal, kde byla instalována výstava.
Na festivalu vystoupili i žáci naší školy – dechový soubor, pod vedením paní učitelky Knoblochové, a výtvarníci, pod vedením paní učitelky Medvecké představili své práce v rámci výstavy,
ale také vytvořili krásné dárky pro všechny účinkující.
Děkuji učitelkám i žákům za vzornou reprezentaci školy  ZUŠ a města Kynšperk n.O.   

Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ

Na ježkovo podzimní zahrádce

Sluníčko vykukovalo za mráčky a náš pohádkový ježeček nás pozval k sobě na podzimní
zahrádku. Protože si o podzimu už dlouho povídáme, známe spoustu ovoce a zeleniny. Nebylo
vůbec těžké  poznat a určit, jak se  všechna ta zelenina jmenuje. Prohlédli jsme si i místo, kde
vyrostla.Potom jsme ježečkovi pomohli posbírat jablíčka a naskládat je do proutěného košíku.
Na oplátku dostal každý pomocník dvě červená jablíčka a ty si odnesl domů. Snědli jsme si
své svačinky, které nám s sebou daly maminky, protože sbírání byla docela práce a nám při ní
vyhládlo. Nakonec jsme popřáli zahrádce příjemný zimní odpočinek a hodně úrody v příštím
roce.

děti z MŠ U Pivovaru
učitelka Becková
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V Kynšperku máme šikovné lidi

Petr Boor v hlavní roli divadelní komedie - A je to v pytli!
Autor: Ray Cooney, Michael Cooney

Divadelní komedie, kterou jsme mohli zhlédnout ve středu 15. října v kynšperském sále MKS. Kdo nepřišel,
přišel minimálně o nůši smíchu. Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí
manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva
Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“. Málo kdo ví, že ji františkolázeňští divadelníci odehráli pouze několik
měsíců po její mimořádně úspěšné světové premiéře v Londýně.
Stěžejní hlavní postava Tom, v podání Petra Boora mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla pro vytvoření
nové rubriky v našem měsíčníku. Nemohla jsem si nevšimnout fantastického hereckého výkonu, jaké vídávám
v divadlech na Vinohradech či na Fidlovačce a mnoho jiných prknech, která pro herce znamenají svět. O to více mě
těší, že takové mohu vidět u nás v Kynšperku a ještě více mne těší, když slyším od cizích lidí, žijících za hranicemi
našeho města, kraje ,,VY MÁTE V KYNŠPERKU ŠIKOVNÉ LIDI“.

Pro listopadové vydání jsem si vybrala Petra
Boora, pro jenž herectví je koníčkem, a troufám si
tvrdit že na profesionální úrovni.
K herectví ho přivedl v roce 1992 divadelní soubor
ochotníků v Kynšperku n.Ohří.
Kolik času zabralo nastudování - A je to v pytli!
– „Taková role se dá nastudovat za dva tři měsíce, ale
hru jsme zkoušely skoro celý rok.”
Jak často zkoušíte?
„Jednou dvakrát do týdne plus nějaké to představení.”
Co, nebo kdo Tě přivedl k františkolázeňským divadelníkům?
„Úplná náhoda. Prostě se na naše představení (kynšperských ochotníků) přišel podívat MuDr. Jan Svoboda, člen divadla ve F.L. Toho času jim ze souboru
jeden herec odcházel. Po představení se za námi přišel
podívat a mezi řečí nás pozval do divadla ve F.L. Promlouval sice k mým kolegům, ale byl jsem to já, který
se rozhodl navštívit divadlo v F.L. Poněvadž jsem
byl jediný, nezbylo jim nic jiného než aby mě přijaly.
Netušily, že už tam zůstanu.”

Jaké bylo účinkování u kynšperských ochotníků?
„Senzační, hrozně rád na to vzpomínám. Snad se zas
někdy najde čas si s nimi zahrát.”
Odehraná divadelní představení?
„Nikdy jsem to nepočítal. Ale ve F.L. si režisér vede
sešítek a tam je napsáno např. že letos jsme dosáhli
42. reprízy hry Trouba na večeři, což není zas tak
málo. Měsíčně odehrajeme dvě až tři přestavení teda
v divadelní sezóně.”
Tvé nejoblíbenější role?
„Ty které jsem nehrál.”
Napadlo Tě někdy zkusit angažmá v profesionálním
divadle?
„Mnohokrát, ale pak jsem si uvědomil, že bych tam
asi všem pucoval boty a to by nás doma těžko živilo.”
Neláká Tě absolvovat konkurz do filmu?
„ Film je dobrá věc a možnost, jak se dostat do širšího podvědomí, ale nemám hereckých škol a tak asi
navždy zůstanu hercem-amatérem ochotným hrát
cokoliv.”
Jaké role by jsi si chtěl ještě zahrát ?
„Co možno nejvíce. U nás to většinou chodí tak, že
čekáme až nás někdo osloví a co nám přidělí. Prostě
koukáme na sebe jako vlčáci a číháme co nám kdo
předhodí. Sami si nemůžeme vybírat. Jsem rád
za každou příležitost.”
Co dalšího se svým sborem připravujete?
„Na co se můžeme příště těšit? Za tím není nic rozhodnuto, ale určitě by to měla být zase nějaká komedie.”
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších
skvělých rolí.
pen
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JAN PANDOŠ MAKRO STRUKTURY S VLASTNÍM PŘÍBĚHEM

V sobotu 4. října 2008 se uskutečnila ve výstavní síní v Panském domě první vernisáž kynšperského rodáka Honzíka Pandoše, které se zúčastnilo rekordních cca 70 návštěvníků .
Autorova kompozice se skládala z akrylové malby na plátně 1,5 x 1 metr, čili skutečně makro. Rámy k obrazům si
autor, včetně napínání plátna, vyrábí sám. Vernisáž byla o to zajímavější, že si na jedno růžově natřené napnuté plátno
mohl každý z návštěvníků sám něco namalovat a tento se pak stal součástí jeho kompozice. Nesl název „TVOŘÍME
VŠICHNI”.  Každé dílo mělo svůj vlastní příběh z pocitů autora při jeho tvorbě .
Jeden příběh jsme pro Vás vybrali: - KAPKY V PAVUČINĚ  „Ráno jsem, jako každý den v tuto dobu jel do práce.
Když jsem došel k autu, na Smartu jsem měl obrovskou pavučinu s ranní rosou. Na černém autě zářily kapky, jako perličky.
Pohotově jsem vytáhl fotoaparát a fotil. Po několikanásobném zvětšením jsem si vybral segment, kde figurují dvě kapky,
které byly dominantou celé scenérie. Malba probíhala po vrstvách, kdy byl základ černá plocha a postupným zesvětlováním
vrstev jsem došel k bílé, která byla pouze decentní tečkou celého obrazu. Docílila efekt světla odrážejícího se v kapkách.”

Rozhovor s autorem:
Prozradíte čtenářům, kolik je Vám let?
Narodil jsem se 12. ledna 1985 v Sokolově a do svých 19
let jsem žil v Kynšperku nad Ohří. Poté jsem se odstěhoval
do Plzně, kde žiji dosud.
Od kdy se věnujete výtvarné tvorbě?
V podstatě od dětství. Už můj zesnulý děda, bývalý ředitel
Základní školy Čestmír Majer, byl nejen muzikant, ale také
skvělý malíř. Rodiče mě přihlásili do LŠU V Kynšperku nad
Ohří k paní učitelce Věře Medvecké  na výtvarný obor.
No a pak jsem vystudoval Střední průmyslovou školu
keramickou v Karlových Varech – obor malíř porcelánu
a keramiky. Po absolvování střední školy jsem se věnoval
studiu anglického jazyka na Akademii J. Ámose Komenského v Sokolově. Dále následovaly dva roky studia na ZPČ
univerzitě v Plzni – obor keramický design. Během studia
jsem se musel samozřejmě nějak živit, čili jsem pracoval
jako asistent vedoucího v Makru.
Co děláte v současné době?
Malování a veškerá má tvorba se mi stala koníčkem
a v současné době vykonávám funkci operátora v nepřetržitém provozu call centra u firmy ČEZ Zákaznické služby
Plzeň.
Je to Vaše první výstava, kdo Vás na tuto myšlenku přivedl?
Když se otevřela výstavní síň v Panském domě, zašel
jsem se do ní podívat. Ty prostory mě natolik zaujaly, že
jsem tenkrát oslovil Moniku Šubrtovou. Jenže o mě je
velmi známé, že jsem dosti přelétavý člověk. Vždy se pro
něco nadchnu a jdu do toho s veškerou svou vervou a hle
je tu další nadchnutí a na konci nic nedodělám….  A tak
to mé tvoření trvalo poněkud déle, než jsem předpokládal.
A také dramaturgický plán výstav byl v dané době obsazen,
což mi  na druhé straně vyhovovalo. Dávalo mi to více času
a prostoru. Štěpánka Hendrychová mě rovněž musela dosti
dohánět, za což se jí velice omlouvám. Nakonec mě moje
rodina a  kamarádi honili, abych soubor obrazů  pro tuto

výstavu dokončil. Ostatně tuto výstavu jsem chtěl pojmout  
tak trochu komicky a snad se mi to těmi příběhy povedlo.
Kde berete inspiraci?
Kde beru inspiraci … Všude kolem nás je spousta krásných věcí. Leží na ulici, rostou kolem nás, denně nás obklopují a jak už jsem zmínil, neustále u sebe nosím fotoaparát
a fotím a fotím a z nepatrných detailů si vyberu to, co cítím.
V každé bytosti, věci, maličkosti si vždy dokáži najít to
krásné a pak to mohu vypinknout do svých obrazů.   
Máte kromě malování, ještě jiného koníčka?
No dá se říci, že ano a beru to také jako určitou formu
umění. Jelikož se rád oblékám do hezkých, kvalitních
věcí, pustil  jsem se tak trochu do modelingu. Vlastně to
byla taková náhoda. Chodil jsem stále do jednoho a toho
samého obchodu, až mě oslovila majitelka, která ještě před
tím byla dávno má kamarádka,  a bylo to.
Na závěr se Vás zeptám, jaký máte sen, cíl, čeho byste chtěl
ještě dosáhnout?
Svůj  sen, cíl Vám nemohu prozradit.  Je to takové mé
nouhau, které na českém trhu chybí. Nechci, aby mi ten
nápad někdo vyfoukl. Chápete? Jediné, s čím se Vám mohu
svěřit, je,  že miluji vše co je italské – jídlo, kulturu, módu
……………Stačí?
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho tvůrčích a pozitivních úspěchů v pracovním i osobním životě.
pen

Sport
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Natálka Slámová

nadějná třináctiletá  sportovkyně z Kynšperku nad Ohří, která dokázala za tři
roky vyhrát již 14 medailí a tři zlaté poháry v běhu na lyžích, v krosovém běhu,
v biatlonu a v jízdě na kole. Trénuje každý den a ze všech disciplín ji nejvíce baví
běhání.  Do lyžařského klubu Slovan Karlovy Vary jí v roce 2006 přihlásili rodiče
a hned při prvních závodech 16. 9. 2006 vyhrává 1. místo na 11. ročníku Abertamského krosu v kategorii mladší žákyně 1800 m.
Následují další vítězství:
3. místo přespolní běh KOLEM DOMÁCÍHO VRCHU – Kraslice 23. 9. 2006  
1. místo NEJDECKÝ KROS  1500 metrů  - Nejdek 7. 10 2006
1. místo 50. ročník BĚH OKOLO PANORAMY – Jáchymov 8. 10. 2006
3. místo přebor Karlovarského kraje v běhu na lyžích klasickou technikou
2. místo Smolnický běh 2006
3. místo 36. ročník Karlova Běhu – Boží Dar 25. 2. 2007
1. místo 3. ročník biatlon kros – Jáchymov 9. 6. 2007
1. místo linie 13. ročník JOŽ pořádané oddílem SKOB  - Ostrov 23. 6. 2007
1. místo linie 14. ročník JOŽ pořádané oddílem SKOB -  Ostrov 24. 6. 2007
2. místo Abertamský kros – Aertamy 15. 9. 2007
3. místo 54. ročník lesního běhu KOLEM TŘÍ RYBNÍKŮ a 9. ročník MEMORIÁLU JOSEFA MACHTA kategorie dorostenky 15-16 let 6900 metrů
– Bečov nad Teplou 6. 9. 2007
4. místo 42. ročník přespolního běhu LK Karlovy Vary 2 km
1. místo Perninský kros – Pernink 16. 10 2007
2. místo 51. ročník BĚH OKOLO PANORAMY – Jáchymov 7. 10. 2007
4. místo NEJDECKÝ KROS  1500 metrů – Nejdek 13. 10 2006
1. místo přespolní běh BLAŤÁK – Horní Blatná 27. 10. 2007
2. místo Slavkovský podzimní kros 1800 metrů – Horní Slavkov  28. 10. 2007
4. místo Biatlon klasická technika 5 km - HRY III. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ
A MLÁDEŽE 27. 1. – 1. 2. 2008
2. místo Mistrovství Prahy lyžařský závod volnou technikou - Praha
4. místo Mistrovství České republiky 2008 běh na lyžích 3000 m klasicky – Jilemnice 24. 2. 2008 - HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ
15. místo 2/2 km skiduatlon 6. závod série závodů – Finále HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEMANNOVÁ  9. 3. 2008
2. místo 9. ročník závodu na horských kolech MÁJOVÝ ADRENALIN 18. 5. 2008
1. místo 4. ročník biatlon kros  - Abertamy 14. 6. 2008
3. místo KAREL BIKE 12. ročník závodu horských kol, Krušné hory 25 km 30. 8. 2008 Boží Dar
1. místo 13. ročník  Abertamského krosu – Abertamy  13. 9. 2008
1. místo přespolní běh KOLEM DOMÁCÍHO VRCHU LK Tatran Kraslice 20. 9. 2008
2. místo 54. ročník lesního běhu KOLEM TŘÍ RYBNÍKŮ a 9. ročník MEMORIÁLU JOSEFA MACHTA 21.9. 2008
Bečov nad Teplou 1100 m
1. místo 55. ročník lesního běhu KOLEM TŘÍ RYBNÍKŮ a 9. ročník MEMORIÁLU JOSEFA MACHTA 21.9. 2008
Bečov nad Teplou 6900 m
1. místo 43. ročník přespolního běhu LK Karlovy Vary 2 km
1. místo 11. ročník horský půlmaratón 2008 4. 10. 2008
1. místo 52. ročník BĚH OKOLO PANORAMY 5. 10. 2008 Jáchymov
Při Běžeckém poháru ČR 2008 v Pardubicích 12. 10. 2008 vybojovala Natálie Slámová, závodící jako lyžařka za
LK Slovan KV 11.místo časem 7:43 a byla nejlépe umístěnou závodnicí krajské výpravy v mladších žákyních.
Přejeme Natálce spoustu dalších úspěchů nejen při sportovním úsilí.

pen

Sport

Výsledky ve velké kopané:
4. 10. ...............................................................................
Dorost: Kynšperk-Buldoci D    6 : 1
B.-4 Orgoník,2 Packert
Muži:
Kynšperk-Pila  4:2
B.-3 Vágner,Hleba
11.10................................................................................
Dorost: Kynšperk-Vojkovice  2 : 1
B.-Orgoník,Packert
Muži:
Kynšperk-Bukovany   4 : 2
B.-Vágner,Švec,Lhota,Gábera
19.10................................................................................
Dorost: Nové Sedlo-Kynšperk   3 : 3
B.-2 Packert, Macaj
Muži:
Utvina-Kynšperk 3 : 1
B.-Orgoník
Pozvánka na poslední utkání v tomto roce: ..................
Kdy?: v sobotu 8. listopadu od 14.00 hod.
Kde?: na fotbalovém hřišti u dřevěné lávky v Kynšperku nad Ohří
Utkají se: Kynšperk – Lipová

Jan Sassmann, fotbalový klub Kynšperk nad Ohří
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Kulturně sportovní odpoledne
Dne 12. října uspořádala MO ČSSD
Kynšperk nad Ohří v zahradě restaurace
Kašna kulturně – sportovní odpoledne
pro rodiče s dětmi a další příchozí s příznačným názvem VOLEBNÍ GULÁŠ
2008. Celý program byl zaměřen na představení některých kandidátů ČSSD
a vlastní volební program v nadcházejících krajských volbách. Jak soutěžící, tak
příchozí ochutnali vynikající guláš, dali
si něco na zahřátí a vítězové si odnesli
za účast poháry, vstupenky na muzikál Adéla ještě nevečeřela a další ceny
a reklamní předměty. Podařilo se ocenit i mládež,
která reprezentuje Kynšperk nad Ohří na řadě soutěží předáním dalších 14 vstupenek na zmiňovaný
muzikál.
Na tuto akci navazovala v den voleb další,
a to pozvánka všech voličů k účasti v krajských
volbách, kdy jim byly předávány rovněž reklamní
a upomínkové předměty a k tomu jim vyhrávala

✂

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

živá hudba, což se setkalo rovněž s velkým zájmem
procházejících.
MO ČSSD tak touto cestou děkuje všem, kteří
přišli k volebním schránkám a svým hlasem dokázali, že jim není správa věcí veřejných a regionálních cizí. Volební program ČSSD je programem
pro lidi a s lidmi. Je závazkem vůči Vám, voličům.
Právě Vy nám vystavíte na konci volebního období
svůj účet. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu
a těšíme se na spolupráci s Vámi.  
předseda MO ČSSD
Ing. Tomáš Svoboda

Policie, Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovalo od 26. září do 15. října celkem
14 trestních oznámení.
•
•

•
•
•
•

•
•

2 případy vloupání do sklepů.
1 případ, kdy policie prověřuje podvod
a poškozování cizích práv. Pachatel na nalezený či odcizený OP uzavřel smlouvu s T-mobile a protelefonoval  9.300,-Kč.
1 případ poškozování cizí věci. Pachatel
poškodil okno v bývalé kafilérii, v osadě Dvorečky.
Policisté přistihli 2 muže při řízení bez řidičského oprávnění.
Byl zadržen pachatel, který odcizil učni 5.000,Kč. Tentýž pachatel se dopustil krádeže obuvi
v obchodě.
Prověřují se 2 případy trestných činů ve věznici Kolová. V jednom případě jde o fyzické
napadení mezi odsouzenými fyzicky napadli.
Dále ve věznici došlo k trestnému činu maření  
výkonu úředního rozhodnutí užíváním mobilního telefonu.
Probíhá šetření 1 případu vloupání do nákladního automobilu RENAULT, v areálu skladu
MORAFIS, kdy došlo k odcizení navigace.
Policie prověřuje vloupání do truhlárny
NABAU, kde byl odcizen NOTEBOOK
značky DEEL.

•
•

Vyšetřuje se případ krádeže auta značky
NISAN PATROL, bílé barvy, které bylo odcizeno v noci ze 14. na 15. října 2008.
1 případ krádeže auta, značky VOLKSWAGEN,
ukradené v ulici Jana Jiskry 28. 9. 2008. Toto
vozidlo bylo nalezeno ve městě Most. Pachatel
zůstává neznámý.

Upozornění:

V souvislosti s výše zmíněnými případy – krádeže aut a vloupání do sklepů, žádá Policie občany
o pomoc, kdy případné poznatky mohou sdělit
na obvodním oddělení Policie v Kynšperku nad
Ohří, nebo na linku 158.
Rovněž žádáme občany, aby informovali policii v případě pohybu podezřelých cizích osob
v domech a ve sklepích.

npor. Bc.Jiří Novák

Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 15. 9. do 20. 10. 2008
• 18. 9. Zásah SDH - Dopravní nehoda
Jednotka pomáhala s likvidací následků dopravní
nehody.
• 21. 9. 2008 Zásah SDH - Požár
Jednotka byla povolána k požáru v Habartově, ale
byla odvolána před dojezdem na místo zásahu.
• 24. 9. 2008 Zásah SDH - Námětové cvičení
Jednotka zasahovala při námětovém cvičení
v areálu Hexion, Sokolov.
• 1. 10. 2008 Zásah SDH - Požár
Jednotka pomáhala s likvidací požáru výškové
budovy v Sokolově.
• 1. 10. 2008 Zásah SDH - Dopravní nehoda
Jednotka likvidovala následky dopravní nehody.

• 1. 10. 2008 Zásah SDH - Technická pomoc
Jednotka likvidovala únik nafty na parkovišti
u zeleniny
• 11. 10. 2008 Zásah SDH - Požár hrabanky.
Jednotka likvidovala požár hrabanky u Milíkova.
• 16. 10. 2008 Zásah SDH - Dopravní nehoda
Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
na silnici č.6.
• 20. 10. 2008 Zásah SDH - Požár balíků slámy
Jednotka asistovala při požáru balíků slámy
v Tuřanech.

J. Zeman

Církev
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Kdybych věděla…

Jsem knihomol. Můj manžel se na mě v knihkupectvích jen shovívavě usmívá. Jsem moc ráda, že nahlas
mé počínání nekomentuje, protože musím působit fakt komicky. Nasávám vůni nových knih (v antikvariátu to nedělám) a loučím se s knihami, které se mi líbí, ale z různých důvodů je nekupuji.
Často se vracím ke knihám, které mě nějak oslovily, mají pro mě nějakou hodnotu nebo mi jsou ku
prospěchu. Otevírám je pořád dokola. Proto trpím v knihovně, když vracím výpůjčky (bohužel, z výše
uvedených důvodů většinou po upomínce).
Mezi takové vzácnosti patří například knihy manželů Dolejších, James Herriot nebo díla Bruna Ferrera. Pokud to jde, vyřizuji si publikační práva, abych se o poklady v takových knížkách mohla rozdělit
třeba se čtenáři KZ.
Někdy stačí příběh převyprávět, myšlenku přetlumočit. Bruno Ferrero v jednom ze svých „Pohlazení“
vypráví i následující příběh. Notoricky známý, nic nového pod sluncem. Ovšem smyslu pro konkrétního
člověka nabývá až ve chvíli, kdy se ho dotkne smrt. Posuďte sami:
Jednoho dne se satan rozhodl, že zvýší úroveň svých zlých skutků. Svolal odborníky, aby vymysleli nové
kampaně pokušení a nástrah pro lidi. „Řekneme jim, že žádné jejich konání nemá žádné důsledky,“navrhl
jeden ďábel. Satan zasupěl: „ To už si myslí sami.“
„Řekneme jim, že se tolik vzdálili od správné cesty, že se nemohou vrátit zpět…“
Satan vybuchl:“Už se stalo.“
„Necháme je prostě věřit, že mají hodně, hodně, hodně času…“
Satan, spokojený, se zasmál: „Ano, správný nápad!“
Kdybych věděla, že je to naposledy,dávala bych na tebe pozor, pečlivě bych tě přikryla, poděkovala
bych Pánu za tvůj vzácný život. Nechala bych tě, aby sis zdříml.
Kdybych věděla, že je to naposledy, doprovodila bych tě při odchodu až ke dveřím a políbila tě.
Kdybych věděla, že je to naposledy, poslouchala bych tvůj hlas, vypnula bych televizi, odložila paličkování a věnovala bych ti všechnu svou pozornost. Zapamatovala bych si zvuk tvého hlasu.
Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsem s tebou, chtěla bych, aby byl každý okamžik důležitý.
Nestarala bych se tolik o binec v dětských pokojích.
Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsme spolu, chtěla bych tě učinit šťastným. Uvařit tvé oblíbené
jídlo, jít s tebou na procházku. Netrápila bych se tolik, že musím zpracovat jablka, než shnijí a umýt umyvadlo. Připomněla bych ti, jak důležitý pro mě jsi. Řekla bych ti, jak moc si přeji, aby ses dostal do ráje. Řekla
bych ti, že tě miluji. Usmívala bych se.
Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsme spolu, četla bych si s tebou Bibli a modlila bych se k Bohu.
Děkovala bych Mu za to, že nám umožnil se setkat. Za to, že se o nás staral.
Kdybych věděla, že je to naposledy, plakala bych, protože bych s tebou chtěla strávit víc času.
Kdybych věděla, že je to naposledy…
…nevím, kdy bude to naposledy. Ale chci vyjadřovat svou lásku lidem, kteří ovlivnili můj život a kteří
do mého života vstoupili.
Dnes může být naposledy, co jsme spolu.
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Matouš, 25, 13
Zdroj: Bible, Pohlazení …(B.Ferrero)

Evangelický sbor, D.Holubcová

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Novinky na policích
PRO DĚTI:

Z. Francková – Pomsta,
R.L. Stine – Husí kůže,
L. Stínil – Šílenství jménem Láska,
P. Ardagh – Bláznivé příhody Edy Nerudy,
K.McCombie – Stella a …Šíleně žárlivá Frankie,
K. McCombie – Alice a Dóóóst dobrý šoky,
R. Walker – Svět pod mikroskopem,
P. Nachtmanová – Prstýnkové mámení,
L. Středa- Neposedná abeceda,
I. Zmatlík – Táňa a tři medvědi

PRO DOSPĚLÉ:

Historie:
R. Young – Bratrstvo 1.,
D.A.S. Stuckart – Vražedná partie,
T. Yellin – Záhada domu Šeferů
Romány pro ženy:
P. Francis – Deník lhářky,
L. Kleypas – Přijdu si pro tebe,
V. Pittnerová – Na penzi a v zámku,
B. Cartland – Hudba je duší lásky,
R.Alsanea – Děvčata z Riádu

Detektivky a thrillery:
A.C. Busch  - Vražda na vidličku,
N. Cooper -  Tudy cesta nevede,
B. Harper – Smtící pronásledování,
P.J. Parrish – Les smrti,
A. Christie – Záhadný pan Quin,
E. MacBain – Zlo na ostrově,
D.R. Koontz – Věčný Thomas 2. a Bratr Thomas 3.,
P. Tremayne – Zlý úplněk,
J. Golding – Zlatá jehla,
N. Roderts – V pravou chvíli,
L. Procházková – Slunce v úplňku - Příběh Jana
Palacha,
Naučná literatura:
J. Štekl – Rájem rozhlednovým na kole, pěšky,
lanovkou i tramvají,
M. Černá – Dyslexie, 13 komnata
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření
Ministerstva kultury
P. Vašák – Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy,
O. Walló – Kráčel po nestejně napjatých lanech,
V. Chase – Maso a pomeranče,
M. Urban – Mrtvý holky,
E.E. Kisch – Hřbitov bohatých psů,
P. Hrnčíř – Komínek a budíček,
P. Sís – Tři zlaté klíče,
J. Kahoun – O mašinkách,
I. Procházková – Vyprávění o Leopardovi

Irena Zolotarová, vedoucí knihovny

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
LISTOPAD 2008
pondělí 3. 11. ................................v 17.00 hod. sál kina

O VODNÍKOVI PAŘÍZKOVI

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
- karlovarské hudební divadlo
- vstup zdarma

středa 19.11................................. od 19.00 hod. sál kina

THE BACKWARDS
THE BEATLES REVIVAL

čtvrtek 6. 11. . ................................v 17.00 hod. sál kina

ZÍMA A HERZÁN

- Zábavný pořad
- povídání a zpívání ze zákulisí známého herce
a zpěváka Pepíčka Zímy nejen pro starší a pokročilé.
- vstupné 95,- Kč
- předprodej vstupenek od 13.10. v kině
čtvrtek 6. – 29. 11. .................výstavní síň Panský dům

NOSTALGIE

LENKA RICHTEROVÁ

- 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 již zahájen.
- vstupné v předprodeji 190,- Kč, v den konání 230,-Kč
sobota 22. 11. ................. od 14.00 zimní zahrada kina

DĚTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU

- masky vítány
- vstup zdarma
Pořádá Základní škola ve spolupráci s MKS Kynšperk nad Ohří
středa 26. 11. .................................v 19.00 hod. sál kina

PAROHÁČ
- vernisáž ve čtvrtek 6. 11. od 17.00 hod.
- výstava keramiky
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy,
5,- Kč, ostatní 10,- Kč
sobota 15. 11. ................................. zimní zahrada kina
od 11.00 hod. do 18.00 hod.

11. KRAJSKÝ TURNAJ VE SCRABBLE

- přihlášky přijímáme v MKS v Kynšperku nad
Ohří, nebo na tel. č.  352 683 085
- startovné: předem 45,- Kč, v den konání 60,- Kč
- malé občerstvení a pití zajištěno

- divadelní představení v nastudování   divadla
KAPSA
- vstupné 50,- Kč
- předprodej vstupenek od 3.11. v kině

Kino
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2008

úterý 4. 11. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZAPOMENUTÝ OSTROV *

ostatní vojáky. Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1,
si nechá nabarvit na červeno a stává se postrachem
všech protivníků. Hrají: Matthias Schweighöfer,
Joseph Fiennes, Til Schweiger a další. Něm/VB, MP,
vstupné 55,-Kč, délka 120 min.
pátek 14. 11. ..............................................ve 20.00 hod.

PAŘÍŽ *

Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově
kdesi uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav
po ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů
lachtana, ještěrky a papouška. Mezi její další záliby
patří čtení knížek o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob, které jen podporují jejího dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet
na pozorování na druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje,
že může doma zůstat sama. Jenže vzápětí udeří bouře
a po Jackovi jakoby se slehla zem. Hrají: Abigail Breslinová, Jodie Fosterová, a další. USA, MP, vstupné
55,- Kč, délka 96 min.

Paříž je příběhem jednoho nemocného Pařížana,
který se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav mu dává
nový a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle setkávají
s hodnotou života, života druhých a života samotného města nad Seinou. Hrají: Juliette Binoche,
Romain Duris, Fabrice Luchini a další. Fr, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 130 min.
úterý 18. 11. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK *

pátek 7. 11. ................................................ve 20.00 hod.

NEUVĚŘITELNÝ HULK *

Nejpodivnější muž, který se kdy objevil!! Je to
člověk, nebo monstrum? Je obojím? Napůl muž,
napůl stvůra, mohutný Hulk se probíjí nocí, aby
se postavil bok po boku k nejúžasnějším hrdinům
všech časů! Ten hromotluk musí být nalezen! Hulk
se vrátil! Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim
Roth a další. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka
112 min.
úterý 11. 11. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

RUDÝ BARON *

Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen
(Mattias Scheighöfer) odchází, stejně jako většina
mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti
se z něj brzy stane obávané stíhací eso a ikona pro

Ve filmu Zohan: Krycí jméno Kadeřník, komedii
od scénáristů Adama Sandlera, Roberta Smigela
a Judda Apatowa (Zbouchnutá), se Adam Sandler
představuje v roli Zohana, špičkového izraelského
bojovníka proti terorismu, který předstírá vlastní
smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem
v New Yorku. Ačkoliv chce na svůj život, zasvěcený
boji s terorismem, zapomenout, brzy zjišťuje, že
uniknout vlastnímu osudu není tak snadné, jak si
myslel. Jeho staří i noví nepřátelé se ale brzy dozvědí
jednu zásadní věc: s kadeřníky si není radno zahrávat.   Hrají: Adam Sander, John Turturro a další.
USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 113 min.

Kino
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pátek 21. 11. ..............................................ve 20.00 hod.

WANTED *

Wesley Gibson (James McAvoy) je mladík, jehož
život se ocitnul v bludném kruhu formovaném každodenní rutinní a nudnou prací. Navíc mu s jeho
nejlepším kamarádem utekla přítelkyně a on nemá
ani špetku odvahy k tomu, aby s tím něco udělal.
Všechno změní jedno setkání, během něhož se dozví,
že jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných
vrahů, která odnepaměti udržuje na světě křehkou
rovnováhu podle pravidla „Zabij jednoho, zachráníš
tisíce“. Hrají: Angelina Jolieová, Morgan Freeman
a další. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 109 min.
úterý 25. 11. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

JAMES BOND QUANTUM OF SOLACE *

Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším agentovi
Jejího veličenstva, se James Bond (Daniel Craig)
vydává po stopě, kterou mu zanechala Vesper,
jediná žena, kterou kdy miloval. Tou stopou je pan
White (Jesper Christensen), jež při výslechu odhalí
organizaci, která Vesper vydírala. Agent 007 se
vydává na Haiti, kde se jeho cesta zkříží s Camille
(Olga Kurylenko), ženou, která stejně jako on touží
po odplatě. Hrají: Daniel Craig, Olga Kurylenko
a další. USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 106 min
pátek 28. 11. ..............................................ve 20.00 hod.

KONEČNĚ SPOLU *

CENOVÝ HIT MĚSÍCE !

- manžel Ben (Matthew Broderick) totiž prohlásí,
že šlo o omyl, a April opustí. Šokovaná, raněná
a bezdětná skoro-čtyřicátnice s biologickými hodinami hlasitými jako budík po babičce má pocit, že
rozchodem s manželem přišla o poslední šanci
pořídit si vysněné miminko. Hrají: Helen Hunt,
Colin Firth, Matthew Broderick a další. USA, MP,
vstupné 25,- Kč, délka 96 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.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

POZOR !!! OD PROSINCE BUDE KINO
PROMÍTAT V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK
30. 12. 2008 kino nepromítá
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC A LEDEN............
Út
Út
Čt
Út
Út
Čt
Út
Út
Čt
Út
Út

Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April
Epnerová (Helen Hunt) měla poslední rok pocit,
že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na kterém si tak zakládala, najednou krachuje

Čt
Čt

9. 12. SISSI A YETTI
v 16.30 h.
9. 12. POLOČAS ROZPADU
ve 20.00 h.
11. 12. MÁJ
ve 20.00 h.
9. 12. VESMÍRNÝ OPIČÁK
v 16.30 h.
16. 12. KATYŇ
ve 20.00 h.
18. 12. DĚTI NOCI
ve 20.00 h.
23. 12. KOZÍ PŘÍBĚH A POVĚSTI STARÉ PRAHY
(první český animovaný film) v 16.30 a ve 20.00 h.
6. 1. OKO DRAVCE
v 16.30 a ve 20.00 h.
8. 1. VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ve 20.00 h.
13. 1. MADAGASKAR II.
v 16.30 h.
20. 1. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
v 16.30
a ve 20.00 h.
27. 1. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3
v 16.30
a ve 20.00 h.
29. 1. MAX PAYNE
ve 20.00 h.

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Bc. Roman Říha, René Bolvari, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Šárka Pencová (pen), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí
sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
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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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USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 25. září 2008
č. 28

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

peněžní vklad do ostatních kapitálových fondů společnosti
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. v částce
3.843,96 tis. Kč, která odpovídá odhadní ceně prodávaného
movitého majetku a hodnoty zůstatku FKSP, rezervního
fondu a fondu reprodukce zrušené příspěvkové organizace
Technické služby města Kynšperk nad Ohří, se sídlem Školní
526, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, IČ: 70885826 a

2. u k l á d á

jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o.
zabezpečit po obdržení finančních prostředků zaúčtování
do FKSP ve výši 31.782,- Kč, do fondu reprodukce majetku
84.149,- Kč a do fondu rezervního 8.641,- Kč. Dále převzít
pohledávky vzniklé za zaměstnanci z půjček v hodnotě
21.100,- Kč.

č. 29

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

kupní smlouvu na prodej zásob a movitého majetku uzavřenou mezi městem Kynšperk nad Ohří, Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří (prodávající) a Správou majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. (kupující), která tvoří přílohu
č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 30

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 4.
Rozpočtové příjmy se zvyšují o 4 321,64 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 4353,13 tis. Kč. Rozpočtové
příjmy po úpravě činí 62 427,06 tis. Kč a rozpočtové
výdaje po úpravě činí 70 093,03 tis. Kč, dle přílohy č.1
tohoto usnesení,
b) financování: změna stavu na bankovních účtech (zapojení
přebytků minulých let) 31,49 tis. Kč. Zapojení přebytků
z minulých let po úpravě činí 9 935,97 tis. Kč.

č. 31

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1/2008 ke smlouvě evid. číslo 8/2008 ze
dne 10. 3. 2008 Tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk nad
Ohří, Školní 614, Kynšperk nad Ohří, který tvoří přílohu č.1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku.

č. 32

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí investičního příspěvku a uzavření smlouvy, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 33

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. v y d á v á s t a n o v i s k o

k financování zakázky „Zajištění energetických úspor
objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří“, realizátorem je Základní
škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540. Rada
města usnesením č. 257 ze dne 10. 9. 2008 schválila Základní
škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A. Komenského 540 realizaci zakázky a souhlasila s přijetím úvěru
Základní školou do výše 3.700.000,- Kč v šestileté variantě
splácení (dofinancování vlastního podílu) a uložila 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.

2. v y d á v á s o u h l a s

se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy města Kynšperk nad Ohří v následujících letech 2009 – 2014 k úvěru
poskytovaného Českou spořitelnou a.s. za účelem krytí
finančních potřeb souvisejících se zakázkou „Zajištění
energetických úspor objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří“ ve výši
3.700.000,- Kč.

č. 34

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na prodej bytu
č. 5 v ul. Dlouhá čp. 95 v Kynšperku nad Ohří firmě INTROSPECT, s.r.o. se sídlem Karla Čapka 2040, Nymburk, a to do
15. 12. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Zastupitelstva města kupujícímu.

č. 35

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemků p. č. 144/12 (orná půda) o výměře 67 m2, p. č.
144/13 (orná půda) o výměře 515 m2, p. č. 144/14 (orná půda)
o výměře 282 m2, p. č. 144/16 (orná půda) o výměře 342 m2,
p. č. 144/17 (orná půda) o výměře 1159 m2, p. č. 144/18 (orná
půda) o výměře 9 m2, p. č. 146/2 (ostatní plocha) o výměře
768 m2, p. č. 146/3 (ostatní plocha) o výměře 593 m2 v k.
ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří panu Ing. Luďku Dolejšovi,
bytem Odrava 15, Cheb za cenu 5,35 Kč/m2.

č. 36

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 55/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 235 m2 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří firmě KREH-
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LIBOC s.r.o., IČ 25248394, se sídlem v Kynšperku nad Ohří,
Liboc čp. 14, za cenu 111,- Kč/m2.

č. 37

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 788/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 5 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří panu Petru Maříkovi a
Michaele Štrbákové, oba bytem Tyršova 563, Kynšperk nad
Ohří za cenu 304,- Kč/m2.

č. 38

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 1268/1 (orná půda) o výměře cca
3 200 m2 a části pozemku p. č. 1268/2 o výměře cca 163 m2
(zahrada) v k. ú. Kynšperk nad Ohří pro občanskou vybavenost paní Nikole Mochesové, bytem U Pivovaru 363, Kynšperk nad Ohří za cenu 500,- Kč/m2.

č. 39

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 1561/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 1 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří manželům Jaroslavu a
Květoslavě Predigerovým, bytem Petra Bezruče 825, Kynšperk nad Ohří za cenu 293,- Kč/m2.

č. 40

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

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

prodej části pozemku p. č. 1017/1 (zahrada) o výměře 1180
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří panu Otakaru Rösslerovi,
bytem Růžový Kopeček 1, Cheb za cenu 204,- Kč/m2 a

č. 41

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p. č. 56/1 (trvalý travní porost) o výměře
1297 m2 v k. ú. Dolní Pochlovice panu Vojtěchu Zoufálkovi,
bytem Pionýrská 84/3, Kynšperk nad Ohří za cenu 115,- Kč/
m2.

č. 42

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytu podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej
bytů dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu
města Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro
I., II. a 3. kolo III. etapy prodeje bytů níže uvedenému
kupujícímu:
byt č. 10 v ulici Krátká čp. 366
Jméno, příjmení, bydliště:
Jindřich Svatoš, Sportovní 2023, 356 01 Sokolov
za cenu: 362 500,- Kč
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu bytu,
případně neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců
od tohoto usnesení zastupitelstva města, propadne kauce
ve prospěch města a nabídka prodeje bude znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej bytu vybranému kupujícímu.
Ing. Josef Baron
René Bolvari
místostarosta
starosta

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele.

Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 1. října 2008 přijala následující usnesení:
č. 293

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

návrh na změnu Jednacího řádu Rady města Kynšperka nad
Ohří ze dne 1. února 2002, 2. s c h v a l u j e
s účinností od 1. října 2008 nový Jednací řád Rady města
Kynšperka nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
a

3. p o v ě ř u j e

starostu města a místostarostu města jeho podpisem.

č. 295

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům na dobu určitou
2 roky s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 61,49 Kč/m2/
měsíc 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 nájemní smlouvy.

č. 296

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v domě čp. 23 na Nám. Míru v Kynšperku
nad Ohří do nájmu p. Pentemu, na dobu určitou 1 rok 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.
V případě, že nebude nájemní smlouva uzavřena, schvaluje
rada města přidělení tohoto bytu paní Cardové za stejných
podmínek a ukládá vedoucímu majetkového odboru sdělit
v tomto případě usnesení Rady města žadatelce a vydat
pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy s ní.
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č. 297

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 489
v ul. Sokolovská s nájemci bytu do 23. 10. 2009 a

lečnosti A + R s.r.o., Družstevní 353, Jirny, IČ 26746000,
za část pozemku p. č. 1276/1 (ostatní plocha) o výměře 34
m2 (v GP p. č. 1276/11) z vlastnictví Města Kynšperk nad
Ohří vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
b) záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 191
(ostatní plocha) o výměře 39 m2 (v GP p. č. 191/2) na
Karlovarský Kraj Krajské správě a údržbě silnic, se sídlem
Chebská 282, Sokolov, IČ 70947023,
c) revokaci usnesení Rady města č. 343 ze dne 5. 12. 2006
zrušením původní části: „…pozemek p. č. 200/1 (ostatní
plocha) o výměře cca 52 m2…“ a nahrazením zněním:
„…pozemek p. č. 200/1 (ostatní plocha) o výměře 214
m2…“ a

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

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

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě čp. 34 na
Náměstí Míru s nájemkyní bytu do 31. 10. 2009 a

2. u k l á d á

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

č. 298

1. s c h v a l u j e
2. u k l á d á

2. u k l á d á

č. 299

1. s c h v a l u j e

a) záměr směny části pozemků p. č. 1276/9 (ostatní plocha)
o výměře 30 m2 (v GP p. č. 1276/12) ve vlastnictví spo-

Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém mimořádném jednání dne 3. října 2008 přijala následující usnesení:
č. 300

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5/2008/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku
2008 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří

ze dne 15. října 2008
(upravená verze)

č. 301

1. s c h v a l u j e

uzavření dohod o provedení práce od 16. 10. 2008 do 18. 10.
2008, kdy sjednaným pracovním úkolem je zajištění rozvozu
a svozu volebních zástěn, příprava a úklid volebních místností při konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 17.
a 18. října 2008 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto dohod.

č. 303

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 2 v ulici A. Jiráska čp. 732, Kynšperk nad
Ohří do nájmu žadatelce na dobu neurčitou s tím, že nájemné
je stanoveno ve výši 63,21 Kč/m2/měsíc a nájemní smlouva
bude uzavřena po dokončení stavebních úprav bytu 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. 305

1. s c h v a l u j e

záměr výpůjčky části pozemků p. č. 373/2 (ostatní plocha)
o výměře 3 157 m2, p. č. 1561/1, (ostatní plocha) o výměře
63 m2, p. č. 1314/7 (ostatní plocha) o výměře 650 m2, p. č.
1345/17 (ostatní plocha) o výměře 1 172 m2, p. č. 1519/2
(vodní plocha) o výměře 79 m2, p. č. 1519/1 (ostatní plocha)
o výměře 125 m2, p. č. 1361/8 (trvalý travní porost) o
výměře 42 m2, p. č. 515/2 (ostatní plocha) o výměře 282 m2,
p. č. 373/1 (ostatní plocha) o výměře 4 m2, p. č. 1463 (ostatní
plocha) o výměře 31 m2, p. č. 1530 (vodní plocha) o výměře
34 m2, p. č. 1568 (ostatní plocha) o výměře 35 m2, p. č.
1575 (ostatní plocha) o výměře 2 245 m2, p. č. 1455 (ostatní
plocha) o výměře 2 m2, p. č. 1579/3 (ostatní plocha) o
výměře 1 327 m2, p. č. 1579/1 (ostatní plocha) o výměře 896
m2, p. č. 1520/2 (ostatní plocha) o výměře 154 m2, p. č. 1494
(trvalý travní porost) o výměře 34 m2, p. č. 1359 (ostatní
plocha) o výměře 1 014 m2, p. č. 1363/1 (ostatní plocha) o
výměře 9 m2, p. č. 1566 (ostatní plocha) o výměře 31 m2
vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří, p. č. 144 (ostatní plocha) o
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výměře 339 m2, p. č. 142/1 (ostatní plocha) o výměře 1 073
m2, p. č. 138/1 (ostatní plocha) o výměře 1 407 m2, p. č.
138/2 (ostatní plocha) o výměře 294 m2, p. č. 138/3 (ostatní
plocha) o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Pochlovice a p. č. 103
(trvalý travní porost) o výměře 9 m2, p. č. 104 (trvalý travní
porost) o výměře 1 283 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka
nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení smluv
o výpůjčce.

č. 306

1. s c h v a l u j e

a) pronájem pozemku p. č. 938 o výměře 15 196 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří Českému zahrádkářskému svazu, ZO
Kynšperk nad Ohří, zastoupená panem Pejřilem,
b) pronájem části pozemku p. č. 911/1 o výměře 137 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří,
c) pronájem části pozemku p. č. 911/1 o výměře cca 347 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
d) pronájem části pozemku p. č. 911/1 o výměře 184 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří,
e) pronájem části pozemku p. č. 911/1 o výměře 133 m2 a
části pozemku p. č. 912 o výměře cca 58 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří,
f) pronájem části pozemku p. č. 912 o výměře 329 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří,
g) pronájem části pozemku p. č. 912 o výměře 390 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří,
h) pronájem části pozemku p. č. 955 o výměře cca 406 m2 v
k. ú. Kynšperk nad Ohří,
- na dobu určitou 1 rok, za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvy
na dobu určitou se zpětnou účinností od 1. 10. 2008.

č. 307

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku p. č. 1365 (zahrada) o výměře 30
m2 a části pozemku p. č. 1366/1 (zahrada) o výměře 423
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2,21 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inflaci, s účinností
nájemní smlouvy k 1. 11. 2008,
b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku p. č. 1365
(zahrada) o výměře 30 m2 a p. č. 1366/1 (zahrada) o
výměře 423 m2 uzavřenou s nájemci ke dni 31. 10. 2008
a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou a dohodu o ukončení nájmu.

č. 309

1. s c h v a l u j e

a) s účinností od 1. 1. 2009 dodatek č. 4 smlouvy č.
S040200071 o odstranění odpadů, uzavřené dne 17. 5.
2004 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností
A.S.A., spol. s.r.o., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) s účinností od 1. 1. 2008 dodatek č. 2 smlouvy č.

S051400405 o nakládání s odpady, uzavřené dne 18.
6. 2006 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností
A.S.A., spol. s.r.o., který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto dodatků.

č. 310

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: zodpovědná osoba: sídlo provozovny: IČO:
201/2008 Chung Nguyen Thanh, J. Nerudy č.p. 804/1, Kynšperk nad Ohří 008 850 11 s účinností od 1. 10. 2008 - na
dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15. 10.
2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Rady města
Kynšperka nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a
rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“  
„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.“

