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Střípky z majetkového odboru

• Pracovníci Správy majetku s.r.o. přerušili práce na rekonstrukci chodníku u hřbitova. Bohužel s celkovým dokončením musíme počkat až dodavatel vlastníka prodejny Penny market dohotoví obrubníky a odvodnění u průběžné komunikace. Dle sdělení tohoto dodavatele by k tomu mělo dojít během
prázdnin. Pak tedy chodník dokončíme.
• Abychom využili časové prodlevy na této stavbě, zahájili jsme rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršova. Zatím se jedná o pravou stranu, kde je chodník poměrně krátký. Ještě zbývá rekonstruovat chodník
v ulici Jiřího z Poděbrad. Jak jsem Vás již informoval, staveniště jsme dodavateli předali a s rekonstrukcí
by se mělo začít v září. Pak je na řadě dlouhá levá strana Tyršovy ulice.
• Rovněž začátkem září by měly být zahájeny práce na II. etapě rekonstrukce Sportovního areálu ve Školní
ulici. Rada města vybrala na svém zasedání 30.7. dodavatele stavby. Abychom splnili podmínky pro
vydání rozhodnutí o přislíbené státní dotaci, musíme předložit všechny potřebné doklady a to zejména
doklady k územnímu a stavebnímu řízení, které je ještě v běhu a není pravomocně ukončeno.
• Počátkem srpna již by měl být hotov nový povrch a to umělá tráva na víceúčelovém hřišti ve výše uvedeném areálu. Po dokončení tedy je možné uvedení do provozu na podzimní fotbalovou sezónu.
• Spolupracujeme na realizaci akce výstavby páteřní cyklostezky podél  řeky Ohře. Za pochodu se ještě
dolaďují některé formality.
• V průběhu července byla dokončena rekonstrukce a zateplení střechy na sociálních zařízeních u tělocvičny Základní školy. Investice byla řízena majetkovým odborem a uhrazena z prostředků města
ve výši cca 320 tisíc Kč.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Mohutný dub musel být poražen.

Již v minulých číslech Kynšperského zpravodaje jsem vás informoval o záměru úřadu
na vyhlášení památného dubu v lokalitě nad
rybníkem Sýkorák. Tento mohutný strom dosahoval parametrů, kdy mohl být za památný
vyhlášen. Na jaře jsme zajistili podrobný průzkum, při kterém se zjistilo, že strom a zejména
jeho kořenový systém je napaden dřevokaznou
houbou a že je ohrožena jeho stabilita. V době,
než jsme zajistili jeho poražení, došlo k tomu,
že za silnějšího větru   kmen dubu napraskl
a vydával při větru vrzavé zvuky. Na upozornění zahrádkářů a po zjištění tohoto stavu bylo
posouzeno, že další setrvání stromu na místě je
životu nebezpečné a musel být tedy poražen.
Na místě bylo ponecháno torzo, na kterém je
vidět, že i kmen byl ve velmi žalostném stavu.
Je to veliká škoda, že strom nemůže být
na místě. V našem záměru bylo zřídit pod
jeho větvemi posezení u naučné stezky, kterou
po etapách budujeme.
Bohužel dub se toho nedočkal.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Tajemník informuje:

Dne 15.7. 2008 byla do zkušebního provozu spuštěna webová kamera na nově otevřeném Sportovním areálu. K umístění kamery město přistoupilo z důvodu kontroly vybudovaných sportovišť a zejména
ke zvýšení bezpečnosti sportujících. Rodiče dětí tak mohou on-line sledovat své děti při sportování.
Kameru lze spustit z webových stránek města www.kynsperk.cz, kde je umístěn odkaz Kamera Sportovní areál.
Věřím, že tato služba bude přínosem a přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve Sportovním areálu.
Bc. Roman Říha, tajemník

Záběr z webové kamery

Pronájmy a prodeje

Nabídka nebytových prostor do nájmu:

• nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 -  nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/
m2/rok
• nebytový prostor v ulici Zámečnická čp. 501 – výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití
• nebytový prostor v ulici M. Gorkého čp. 562 - výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití

Nabídka bytu ke koupi ve veřejné soutěži :

zájemcům o koupi bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka bytu k prodeji formou veřejné soutěže. Je
nabízen 1 volný byt v ulici Krátká v Kynšperku nad Ohří:
• byt č. 10 (1+1) v čp. 366 . . . . . . . . odhadní cena 192.430,- Kč
Výběr kupujícího provede Zastupitelstvo města.
Termín pro odevzdání přihlášek je týden před jednáním Zastupitelstva města, po stanovení termínu
bude upřesněn.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

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

Valorizace důchodů od měsíce srpna 2008

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se nám srpen, to je měsíc ve kterém dochází k podstatné změně ve výplatách důchodového zabezpečení, je to období, kdy by mělo dojít k tzv. valorizaci důchodů, což pro mnohé z Vás znamená mírné
zvýšení rodinného rozpočtu. Vzhledem k tomuto bychom Vás chtěli cestou zpravodaje informovat o tom,
co by Vám tato valorizace mohla přinést nového.
Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů stanoví ust. § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, kdy platná právní úprava umožňuje zvyšovat vyplácené důchody buď v pravidelném termínu, tj.
od splátky důchodu splatné v lednu příslušného kalendářního roku nebo v mimořádném termínu. Tato
možnost zvýšení důchodů mimo pravidelný termín byla zavedena jako pojistka k zamezení výraznějšího
poklesu reálné hodnoty důchodu v případě vysokého růstu cen.
Termín mimořádného zvýšení důchodu, tedy měsíc srpen 2008 je nejbližším možným termínem a to
z mnoha důvodů. Jednak je velmi náročná samotná administrativní cesta a dále také délka legislativního
procesu. Možnost realizovat po zvýšení důchodů v lednu 2008 další zvýšení důchodů v témže roce vyžaduje změnu zákona o důchodovém pojištění. Návrh příslušné novely zákona předložila vláda Parlamentu
České republiky již v březnu 2008. Poslanecká sněmovna zákon schválila 1. dubna 2008 a 23. dubna 2008
jej projednal Senát. Po schválení zákona je třeba stanovit konkrétní podmínky zvýšení nařízením vlády,
jehož návrh již Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo do připomínkového řízení. Z výše uvedeného je
zřejmé, že celý legislativní proces je velmi zdlouhavý, a proto je toto mimořádné zvýšení důchodu, mimo
pravidelný termín, tak náročné.

Výše zvýšení důchodů:

Základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny důchodce, se zvýší z 1.700,--Kč na 2.170,--Kč
měsíčně. Toto zvýšení bude stejné pro všechny druhy důchodů – starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Stejné bude jak u důchodců pobírajících pouze samostatně vyplácený
důchod, tak i u důchodců, pobírajících současně například starobní a vdovský důchod, protože při souběhu nároku na výplatu více důchodů náleží základní výměra pouze k jednomu důchodu. Výše zvýšení
nebude záviset ani na výši důchodu, což je rozdíl od předchozích zvýšení důchodů. Zvýšení se bude vztahovat nejen na důchody již vyplácené, ale i na důchody, které budou teprve přiznány.

Důsledky zvýšení důchodů

Průměrný vyplácený starobní důchod se zvýší o 5,1 procenta na 9.616,--Kč.
Relace průměrného vypláceného starobního důchodu vypláceného v roce 2008 k průměrné hrubé
mzdě bude 40,3 procenta a relace k čisté mzdě zůstane zachována ve výši 52,9 procenta.
Výdaje na zvýšení důchodů budou v roce 2008 činit 6,8 miliardy korun.
Za správní a sociální odbor: Zdeňka Adámková, DiS
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Dávky pomoci v hmotné nouzi

Mílí spoluobčané,
stále častěji se nám stává, že se dotazujete na systém dávek v hmotné nouzi, který povětšinou zaměníte
s dávkami státní sociální podpory a vyžadujete po nás úhradu dávek, které však nespadají do naší kompetence. Abychom tomuto předešli, rozhodli jsme se Vám v následujících číslech Kynšperského zpravodaje
přiblížit systém dávek, které vyplácí obec Kynšperk nad Ohří a dávek, pro jejichž výplatu je nutná cesta
do Sokolova a podání příslušných formulářů přímo na Městském úřadě Sokolov, odboru dávek státní
sociální podpory.
Co je vlastně systém pomoci v hmotné nouzi? Je to systém, který pomáhá osobám s nedostatečnými
příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Vychází
z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci
vyhýbá. Celý systém hmotné nouze je zaměřen na osoby či rodiny, které nemají dostatečné příjmy a jejich
celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto
příjmy nemohou z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svou nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi (tedy dávkami,
které vyplácí Městský úřad Kynšperk nad Ohří), jsou: příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
Dále pak dávky sociální péče, kterými jsou:

příspěvek na úhradu bezbariérového bydlení
příspěvek na krmivo pro vodícího psa

V tomto čísle zpravodaje se blíže zaměříme na jednu z dávek pomoci v hmotné nouzi a to příspěvek  
na živobytí – nárok na tento příspěvek vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů
na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Tato částka živobytí se odvíjí od částek
životního minima, přičemž je stanovena pro každou osobu či rodinu individuálně. Pro stanovení celkového příspěvku na živobytí rodiny se pak jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Pro lepší orientaci uvádíme
níže tabulku s částkami životního minima osob.
ŽM jednotlivce

3.126,-Kč

ŽM pro první osobu v domácnosti
ŽM pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
(která není nezaopatřeným dítětem)
ŽM pro nezaopatřené dítě ve věku do 6-ti let

2.880,-Kč

ŽM pro nezaopatřené dítě ve věku 6-ti až 15-ti let

1.960,-Kč

ŽM pro nezaopatřené dítě ve věku 6-ti až 26-ti let

2.250,-Kč

2.600,-Kč
1.600,-Kč

Při výpočtu životního minima je však nutné dát si pozor na to, kolik osob žije ve společné domácnosti. V tabulce je částka životního minima pro jednotlivce stanovena na 3.126,-Kč, avšak v případě,
kdy v domácnosti žije více osob, je tato částka pro první osobu pouze 2.880,- a pro další osoby pak ještě
nižší, tedy 2.600,-Kč, v těchto případech pak nastává problém, kdy si osoby častokrát špatně vypočítají své
životní minimum a přijdou na úřad s tím, že mají nárok na 3.126,- za každého, protože je to životní minimum jednotlivce, avšak zákon je v tomto případě nekompromisní a opravdu jej nelze ve výpočtu nikterak
obelstít…
Za správní a sociální odbor: Zdeňka Adámková, DiS
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Hlášení trvalého pobytu

Trvalý pobyt definuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Místem trvalého pobytu se
rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to
v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným
nebo evidenčním popřípadě orientačním.
Kdo a za jakých podmínek může hlásit změnu
trvalého pobytu
• občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let,
popřípadě pěstoun
• zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
• zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost
k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu
místa trvalého pobytu.
Kam se obrátit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu
na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu,
tj. na obecním úřadu v hlavním městě Praze
a v územně členěných statutárních městech na úřadech městský částí na území vojenských újezdů
na újezdních úřadech.
Co musíte předložit
Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan
povinen:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit občanský průkaz, u něhož
není oddělena jeho vyznačená část v důsledku
změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan
po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad
o nabytí státního občanství předložit doklad
opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis
z katastru nemovitostí; kupní smlouva s razítkem
katastrálního úřadu, ve kterém jsou vyznačeny
právní účinky vkladu; nájemní smlouva), anebo
pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu.
Úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas

na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před
zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se
považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním
úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího
zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Nesplněním výše uvedených povinností nebude
údaj o změně trvalého  pobytu zaevidován.
Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství ČR doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost
užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené
písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu, je
místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny,
v jejímž územním obvodu na území ČR měl občan
poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo
pobytu podle zvláštních právních předpisů. Nemělli občan pobyt na území ČR nebo jej nelze zjistit,
je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž
územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní
matriky v případě, že se narodil v cizině.
Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí
občan správní poplatek 50,-- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt
na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který
vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu
úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen
odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů
od oznámení této skutečnosti.
Pavla Cibová
úředník správního a sociálního odboru - ohlašovna
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Slavnosti Baille – Maille v Lipové aleji v Himmelkronu

29. června 2008 se zástupci města: p. Alena Fiedlerová, p. Jana Tomsová, Ing. Václav Neuberg a Mgr. Štěpánka Neubergová zúčastnili slavností v Lipové aleji v partnerské obci Himmelkronu. Hlavním bodem
odpoledního programu byl benefiční koncert Státního policejního orchestru z Mnichova. Zazněly skladby
významných hudebních skladatelů: Verdiho, Čajkovského, Gerschwina a dalších pod vedením šéfdirigenta
Stefana Webera. Zážitek byl nádherný,  milovníci vážné hudby si opravdu přišli na své.
Dále pak vystoupili tanečníci a tanečnice z Ansbachu v dobových kostýmech. Připomněli tak atmosféru z doby markraběnky
Wilhelmine z Bayreuthu,
poslední evropské princezny.
Podél celé aleje bylo
velké množství stánků
nejen s občerstvením, ale
i s různými uměleckými
předměty a květinami.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Letní slavnosti města

Přinášíme vám fotoreportáž z patnáctých letních slavností města a z druhé regionální přehlídky
mládežnických dechových orchestrů. Na přípravě
a průběhu akce se podílely: Dechové orchestry
z Tachova, Mariánských Lázní, Sokolova, Žlutic,
z Kynšperku nad Ohří Městská dechová hudba
a dechový orchestr Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Majorettes Základní školy Kynšperk nad Ohří, dále mažoretky z Mariánských
Lázní, Tachova, Mateřské školy, Travestie show
Praha, skupina Meteor, Big Band Gringos ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary, Mirákl Sokolov, Město Kynšperk nad Ohří, Správa majetku a technické služby
města Kynšperku nad Ohří, kynšperské oddělení
policie ČR a Městský strážník pan Stanko, Sbor
dobrovolných hasičů. Za finanční a materiální
podporu děkujeme hlavnímu partnerovi akce
WITTE Automotive Nejdek, ZKD Sušice, Karlovarskému kraji a Městu Kynšperk nad Ohří.
Díky patří Davidovi Petříkovi, který celou akci moderoval.

Starosta zahájil slavnosti
Pom Pons

Kolektivy MKS a ZUŠ Kynšperk nad Ohří

doprovodná akce hasičů
přehlídka dechových orchestrů

Z města

vystoupení našich nejmenších
Big bend Gringos

Mirákl Sokolov
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Travestie show Praha
soutěž dětí - doprovodná akce

Školství
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Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, Komenského 540,  357 51
SVČ – DDM

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2008 – 2009

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

Školství

strana 11

Máme možnost otevřít přípravnou třídu

Základní škola Kynšperk nad Ohří
V přípravných třídách se děti učí postupně adaptovat na školní prostředí, předcházet případným neúspěšným začátkům v 1. třídě. Pojem „přípravná třída“ vyhovuje volnému způsobu práce, speciálním pedagogickým
metodám a formám práce, hravé řízené činnosti, obsahu vzdělávání a dalším výhodám pro děti i jejich rodiče.
Děti se učí především tím, že něco tvoří, prioritou je hra. Základem je organizovaná činnost, různé druhy her,
relaxace, dramatizace,  rozhovor,  učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Dále zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, vytváření zručnosti v praktických
dovednostech  v jednotlivých výchovách.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, za svou práci dostávají
Pochvalný list. Třídu navštěvuje  7 – 15 dětí a toto vzdělání je bezplatné.
Další informace: Základní škola Kynšperk nad Ohří, tel. číslo 352 683 135.

Reprezentovali nejen školu, ale i město Kynšperk nad Ohří

Ve školním roce se žáci a žákyně zúčastňovali mnohých okresních, krajských i republikových soutěží a mnozí
přivezli i velmi pěkná umístění. Blahopřejeme jim za vzornou reprezentaci, vyučujícím a vedoucím zájmových
kroužků děkujeme za přípravu na soutěže:
Krajská kola:
Dyskohrátky:
1. místo Karolína Holubcová
1. místo Jakub Bouda
Čtenářská soutěž:
12. místo Michal Braha
Ostrovská veverka:
3. místo Eliška Krejčí
Co víš o Karlovar. kraji:
2. místo František Nekvapil
2. místo Kateřina Pelešková
Co víš o Evropské unii:
2. místo Marie Pídová,
Nikola Reháková
Lukáš Rehák,
Patrik Sivák
Umíme to s počítačem:
1. místo Nikola Reháková, Lukáš Rehák
Zručný chlapec:
3. místo Jaroslav Pída
Letecký modelář:
3. místo Tomáš Knobloch
Přebor ve volejbale:
4., 2. místo v OK
Klára Smrčková, Iva Milfaitová, Anna Svobodová, Kateřina Bělunková
Michaela Kardošová, Olga Hlebová, Pavlína Menšíková, Andrea Flórianová
Okresní kola:
Konverz.v angl. jaz. kat. 1 A 7. místo Petra Režová
                                   kat. 2 A 9. místo Markéta Lisá
Biologická olympiáda:

7. místo
Astrid Krejčí

Sportovní gymnastika:
3. místo
Jana Šístková, Tereza Záhorská
Olga Hlebová, Sandra Šultysová
Zručný chlapec:

2. místo
Tomáš Hanzlík

Mgr. Štěpánka Neubergová

Školství
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Máme svůj cíl…..

zpívali deváťáci ve čtvrtek 26. 6. 2008 na Posledním
zvonění. Za účasti účinkujících (deváťáků a budoucích
prvňáčků), žáků, hostů, rodičů a příbuzných jsme
ve školním roce 2007/2008 prožili společně poslední
školní den.
Král Jiří I. Hošek a královna Sandra Džupinová
předali za slavnostní písně SEAL LOVES´ DIVINE
vládu nad školou malým králíčkům.
Byli oceněni ti nejlepší, ředitel školy a starosta
města poděkovali pedagogům za jejich namáhavou práci a popřáli dětem krásné slunečné prázdniny.
Naposledy zazvonil zvonek a za zvuků Panovy flétny odcházel královský průvod.
Loučení bylo provázeno mnoha slzami a přáním: HODNĚ ŠTĚSTÍ V DALŠÍM ŽIVOTĚ….

(Jana Tomsová)

Školství
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Život na Mírečtejně

Průvod 45 dětí a 7 dospělých ze Základní školy Kynšperk nad Ohří se vydal od 2.
7.  do 12. 7. 2008 do středověku na letní tábor v Míreči
u Blatné v jižních Čechách.
Děti po celých 10 dní
spolupracovaly,
pomáhaly
si navzájem, poznávaly přírodu i kulturní památky, ušly
pěšky kolem 25 km, zaplavaly
si v rybníku Labuť. Mnozí si
vyzkoušeli i jízdu na koni.
Středověk si všichni přiblížili nejen svými kostýmy, ale i návštěvou středověké tvrze Buzice, vodního
zámku Blatná s rozsáhlým anglickým parkem, zámku Orlík a hradu Zvíkov. Projeli se lodí po Orlické přehradě. Nechyběly ani sportovní klání, soutěže a středověké veselice v nedaleké konírně. Loučení a návrat
domů doprovázelo slzavé údolí.
Š. Neubergová

Poděkování za organizaci Dne dětí

Pozvání na kávičku, jako poděkování organizátorům za Den dětí, přijala jen menší část organizačního
týmu. Proto bych chtěla poděkovat touto cestou všem organizátorům, ale i „účinkujícím“, kteří se na celé
akci podíleli a přislíbili spolupráci i pro příští rok.
Děkuji také tajemníkovi, že umožnil důstojné setkání organizačního týmu v prostorách Panského
domu v zasedací místnosti.
Děkuji všem za podporu, ochotu pomoci a výbornou realizaci celého dne. Věřím, že se nám i pro příští
a další roky podaří společně připravit akci, na kterou se děti v našem městě budou těšit.
Srdečně zvu všechny již na příští ročník, který se bude konat v sobotu 30.5. 2009.
Zájemci o spolupráci hlaste se již nyní.
Kontakt: Kateřina Štochlová, mobil: 603 187 425.

Rybáři
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Zpráva z letního rybářského tábora na Skalce
Ve dnech 16. – 22.6. 2008 se uskutečnil Rybářský letní
tábor mladých rybářů ze Základní školy v Kynšperku nad
Ohří a MO ČRS Kynšperk nad Ohří na ÚN Skalka. Tábor byl
zaměřen hlavně na praktický lov ryb udicí, ekologii, chování
v přírodě, ale i na teorii,  která je velmi důležitá pro praktický
lov ryb.
Z rybářského hlediska bylo soustředění protkáno různými
závody, které měly jedno společné, dobrá a kvalitní příprava
nových závodníků jak v plavané, tak i v rybolovné technice.
V posledních letech tato příprava potvrdila důležitost těchto
soustředění na mnohých závodech, při nichž se žáci ZŠ Kynšperk dokázali dostat do nejvyšších soutěží v České republice.             
Soustředění na Skalce je organizováno vždy na závěr škol-

ního roku, kdy končí rybářské kroužky.
Po celou dobu pobytu byla vyhlášena soutěž o největší ulovenou rybu. Tuto soutěž vyhrál Jiří Křivka,
který dokázal chytit cejna velkého 46 cm.
Dětem se na letním rybářském táboře moc líbilo a zdálo se jim, že bylo moc krátké. Stravování bylo
hodnoceno všemi účastníky na velmi dobré úrovni, pod vedením zkušené kuchařky paní Táni Baronové
a Jany Kumberové. Za to jim patří velký dík. Všichni se při odjezdu těšili na příští pokračování tábora
v roce 2009.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku při ZŠ Kynšperk n/O

Akce
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Pozvánka na „Kynšperský duatlon“

MO ČSSD v Kynšperku nad Ohří zve všechny sportovní nadšence na 6.9.2008 na „Kynšperský
duatlon“. Prověřte svou zdatnost na trase cyklistické (3 km) a běžecké (1,5 km) ! Vypsáno pro věkovou
kategorii od nar. 1993 pro muže a ženy.
Přihlášky do 5.9.2008, výjimečně na místě (hřiště u lávky, prezentace do 09.00 hod.) na tel.
352 306 230, 602 787 725, jhruby@vez.kyn.justice.cz   

I. letní kynšperská olympiáda...

...se vydařila po stránce organizátorské i předvedenými sportovními výkony. Atmosféru kazilo
pouze deštivé počasí. Smíšená družstva předvedla
hodnotné výkony. Jak soutěžící, tak příchozí
diváci se velmi dobře bavili a bylo o ně všemožně
postaráno. Občerstvení bylo zajištěno a kvalitní
hudební produkce dokreslovala olympijská klání.
Vítězem I. ročníku se stalo družstvo ČEPICE
z Libavského Údolí, které zároveň ustavilo olympijský rekord ziskem 101 bodů. Po jednotlivých „disciplínách“ jsou pak rekordy nastaveny
od zúčastněných družstev takto:
* HOD BŘEMENEM: 16 bodů, což znamená
popředu 10m a pozadu 9m
* speciální dámská disciplína SEŽER HO!: 14 bodů
za čas 23,99 vt..(nelze popsat, musí se vidět!)
* BĚH S BŘEMENEM:  40 bodů za čas 21,59 vt.
(vždy tvořilo břemeno něžnější část pohlaví, nikdy
naopak!)
* HOD NA CÍL: 9 bodů, což není při možnosti
zisku 60 bodů nic moc
* PLAVBA SLALOMOVÁ po Ohři: 38 bodů za čas
3 minuty, 37 vteřiny

Sežer ho!

Vloženou speciální dovednostní soutěž „pití
0,5 litru piva na čas“ vyhrál PAVEL K. za čas 5,72
vteřiny a „pojídání bramborových šišek se strouhankou na čas“ jeho bratr KUBA, který jich spořádal za 3 minuty 27. Oba časy jsou tak rovněž
ustavujícími rekordy I. letní kynšperské olympiády. Věříme, že příští ročník bude na soutěžící
početnější a na počasí slunečnější. MO ČSSD
děkuje, všem, kteří se na zábavné akci podíleli
a již nyní zve všechny na II. ročník v létě 2009.
Občerstvení s úsměvem: manželé Svobodovi

J. Hrubý

Akce
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Plavba slalomová
Vítězné družstvo

Hod břemenem
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Inzerát

Inzeráty
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EBS
EBS

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

NEVÍTE KAM LETOS NA DOVOLENOU?
Nabízíme k pronájmu vybavené chatky v rekrea!ním za"ízení
D!ENICE (JESENICE u CHEBU). Chatka má 5 l"#ek a cena
na den $iní 450 K$ + 9% DPH.

Více informací
pond#lí-pátek od 7:00 do 15.30

net. eurobs@centrum.cz
tel. 352 683 002-3
mob. 724 010 192, 602 490 360

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

EBS

Nabízíme:
-

slu!by autodopravy a stavební mechanizace
provád"ní ve#ker$ch zemních prací pro v$stavbu objekt%
v$stavba parkovi#&, zpevn"n$ch ploch, nádvo'í apod.
v n"kolika variantách
rekonstrukce a v$stavba chodník% a zpevn"n$ch ploch ze zámkové dla!by
p'eprava t"!ké stavební mechanizace (podvalník)

Kontakty

net. eurobs@centrum.cz
tel. 352 683 002-3
mob. 724 010 192
602 490 360

Sport
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Oddíl kopané a jarní část krajských soutěží

V právě ukončeném ročníku Karlovarské krajské fotbalové soutěže I.B třídy dosáhl tým A-mužstva
mužů velmi lichotivého výsledku v konečné tabulce, kdy se umístil na 6.místě z celkem 14 mužstev, přičemž
po podzimní části soutěže bylo mužstvo na nelichotivém předposledním 13.místě.
Před začátkem jarní části soutěže se však podařilo domluvit, v rámci reorganizace vedení oddílu kopané,
s lidmi, kteří v minulosti nejen pro kynšperský fotbal mnohé udělali. Jednalo se především o změnu na pozici
hlavního trenéra A-mužstva. Byl osloven pan Stanislav Liška, který tuto nabídku přijal a byl základním kamenem k úspěšným výsledkům v jarní soutěži. Podařilo se mu vytvořit osu mužstva složenou ze zkušených hráčů
(Michal Krhounek,Jiří Samek, Robert Šefl,Miroslav Bobčík,Valentin Panajotov) doplněnou mladými hráči
(např.hráči Milan Ciba, Petr Švec, Martin Lhota, Jakub Plecitý, Jan Kardoš ml. a mnozí další neméně důležití),
kteří (jak se posléze ukázalo) byli jedním s důležitých článků k pozdějšímu úspěšnému tažení v jarní časti
soutěže. Kromě osoby trenéra došlo ke změně na pozici správce hřiště, kterou nyní zastává pan Michal Bolvári st., díky kterému bylo hřiště pro domácí zápasy mužstva vždy (v rámci možností) dokonale připraveno
v součinnosti s panem Jiřím Šellongem (tímto jim děkujeme), který jako člen výkonného výboru měl věci
související se správou hřiště v působnosti. Další nedílnou a důležitou součástí týmu byl vedoucí mužstva pan
Jan Sassmann, který dokázal zajistit veškeré více či méně nepopulární záležitosti týkající „běžného chodu“
A-mužstva ke spokojenosti všech. Podstatné pro celou atmosféru kolem mužstva byl také přístup hráčů,
kteří z důvodu zranění nemohli nastoupit do zápasů a přesto se snažili být součástí týmu a pomoci i s jinými
(někdy i nefotbalovými) záležitosmi (především děkujeme Jirkovi Prančlovi). Za zlepšenými výkony během
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jarního kola nestáli pouze lidé, kteří zde byli uvedeni, ale také podpora ze strany vedení Tělovýchovné jednoty (ještě jednou děkujeme panu Štruncovi, panu Neubergovi a panu Rohlíkovi), kdy spolupráce a snaha
pomoci řešit nejrůznější problémy spjaté s provozem oddílu kopané, byla maximální.
Nebylo by správné se zmiňovat pouze o A-mužstvu mužů. V jarní sezóně si neméně úspěšně vedlo mužstvo
žáků, které v konečném pořadí krajské soutěže skončilo na 4.místě. Trenéry mužstva byli zkušení pan Karel
Kardoš a pan Jiří Drnek, vedoucím mužstva pan Miroslav Vágner. Bohužel po skončení sezóny ohlásila tato
trojice ukončení své činnosti z důvodu nedostatku dětí příslušného věku a především z důvodu časových.
Avšak podařilo se na jejich práci navázat a díky ochotě pana Pavla Hřiba a Lukáše Sassmanna se pro
ročník 2008/2009 přihlásilo do krajské soutěže mužstvo dorostu.
V nadcházejícím ročníku má oddíl kopané několik cílů. Jedním z nich bude snaha alespoň obhájit pozici
A-mužstva mužů z předchozího ročníku soutěže a stabilizace jeho kádru, snaha o co nejlepší umístění mužstva dorostu, pokusit se dokončit započatou stavbu hráčských kabin a zázemí na fotbalovém hřišti a v souvislosti s tímto se pokusit zlepšit podporu ze strany vedení města Kynšperk nad Ohří, jeho přístupu ke sportu
všeobecně a dosáhnout zlepšeného přístupu některých úředníků Městského úřadu ve věcech, ve kterých
vstupuje do jednání vedení Tělovýchovné jednoty a týkají se sportu v našem městě.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří jakýmkoliv (v pozitivním slova smyslu) způsobem
pomohli během uplynulé soutěže. Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří ať už finančním nebo jiným
způsobem podporovali činnost oddílu (děkujeme panu Davidu Kovaříkovi a firmě Niko, panu Pavlu Čapkovi
a společnosti SEF, panu Miroslavu Paparegovi a Báňské stavební společnosti, panu Jiřímu Reidlovi, panu
Miloši Munkovi a společnosti TOR Cheb a dalším).
Ing.Radim Adamec, předseda oddílu kopané
Ing.Josef Kučera, člen VV oddílu kopané

✂
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Fotbalové přátelské utkání se odehrálo na mokrém travnatém terénu na hřišti u lávky v Kynšperku nad
Ohří v sobotu 12.7. v odpoledních hodinách. Nabídku k utkání přijalo německé družstvo VFR - NEUENSORG, které hraje Kreisligu a v Kynšperku nad Ohří mělo několikadenní soustředění. Jejich protihráčem
bylo mužstvo výběr oddílu fotbalu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

(kat)

✂

•

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

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Sport
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Zprávy z tenisových kurtů

Správce kurtů p. Antnín Mrva
Otevřeny: po 16.00 hod nebo dle domluvy
Informace: přímo na kurtech

Oddílové čtyřhry

Dne 16. 6. 2008 proběhly oddílové čtyřhry, zúčastnilo se 7 dvojic. Vítězi se stali Jaroslav Wagner a František Kronika, na druhém místě byli Zdeněk a Andrea Šidlovi a třetí místo obsadili Pavel Jaroš s Petrem
Doležalem a Alexandra Jarošová s Petrem Šimůnkem.

DAMENOPEN

Dne 21. 6. 2008 se uskutečnil turnaj DAMENOPEN, kterého se zúčastnilo 15 žen: 1. místo obsadila
K. Fuksová (K. Vary), 2. místo Boženka Bělunková (Kynšperk), 3. místo Andrea Šidlová (Kynšperk) a Z.
Filipová (K. Vary)

Fotbalový turnaj

Oddíl tenisu TJ Slavoj se 12. 7. 2008 zúčastnil turnaje v kopané vyhlášené restaurací Kacéřovské podzámčí. Pod vedením kapitána Jaroslava Wagnera vytvořili členové i členky tenisového oddílu smíšený tým
a fotbal jim skutečně šel. Nejlepší akci turnaje předvedly Andrea Šidlová svou nahrávkou a Boženka Bělunková vynikajícím zakončením.  
Oddíl tenisu zvítězil, získal putovní pohár a sud piva.

Baby club informuje

Letní prázdniny jsou zatím v polovině. Maminky na mateřské dovolené srdečně zveme na cvičení
s dětmi do haly a na možnost navštěvovat hernu v Mateřské škole U Pivovaru.
Cvičení v hale každé pondělí od 10,00 do 12,00 hodin.
Hraní ve školce každý čtvrtek od 14,30 do 16,00 hodin.

Vše začne od října.

Zájemci volejte na mobil: 603 187 425, Kateřina Štochlová, nebo informace najdete ve vývěsní skřínce
u zeleniny na náměstí.

Sport
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Zprávy z oddílu ZRTV

Oddíl ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova) TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří má 15 členů. Schází
se pravidelně 2x týdně: v pondělí a ve čtvrtek od 17.30 hodin v zimních a jarních měsících v hale, v létě
a na podzim na fotbalovém hřišti.

Přátelská utkání

28. 6. 2008 proběhlo přátelské utkání oddílu ZRTV Slavoj Kynšperk nad Ohří s fotbalovým oddílem
Sokol Kremže:
ZRTV TJ Slavoj – Sokol Kremže 3 : 2
Odvetné utkání se sehrálo 5.7. 2008 v Křemži ( okres Český Krumlov):
Sokol Kremže – ZRTV TJ Slavoj 3 : 5
Členové oddílu ZRTV současně podnikli kulturní výpravu a navštívili úzkokolejku vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a podívali se na televizní vysílač na Kleti – vystoupili i na televizní stožár
do výšky 127 metrů.

Kynologický klub
Kynšperk nad Ohří

Členové Kynologického klubu pořádali v sobotu
21.6. v prostorách cvičiště Den dětí. Pro  přibližně 15
dětí měli organizátoři připravené soutěže, úkoly a testy.
Jako doprovodný program jim letečtí modeláři předvedli svá díla.
(kat)

Akce
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Dobrošáci jsou machři

Připravili nám úžasnou podívanou ve freestylovém závodění
mladých odvážných lidí.
Freestyle BMX je disciplína jízdy na bytelném bicyklu s koly
o rozměru 20 palců. Jezdec se snaží svou jízdu naplnit různými
akrobatickými triky a prvky. Většinou však lidé kombinují různé
styly, nejčastěji dirt a street, jelikož mají spoustu společných prvků.
Ve streetu se využívají překážky z běžné ulice. Tyto překážky
bývají různé patníky, zídky, terénní nerovnosti, odpadkové koše,
lavičky, zábradlí, wallridy na zakřivených i rovných zdech, atd.
Vznikají však i speciální místa, skate parky nebo bike parky, s U-rampami, funboxy, spinami, raily a bangy,
které nahrazují uliční prostředí a kupí různé prvky na jedno místo. Jména závodníků a umístění: Honza
Hleba, Dom(2) a Venca Kynšperk, Robert Pecina (3) a Raduna (1) Karlovy Vary, Tony Sokolov.
V dirtu se využívá velkých skoků a času, kdy je jezdec s kolem ve vzduchu. V této době provádí jezdec
různé triky, například otočení se s kolem o 360°, protočení řídítek (barspin), salto vzad (backflip), salto
vpřed (frontflip), a další. Jezdí se většinou na uměle vytvořených dirtech. Jména závodníků: Robert Pecina,
Zachy, Raduna K. Vary, Jára Jiskra Bukovany, Jára Hájek, Honza XXXX, Tomáš Růža, Šimon Čechura (nejmladší) Sokolov, Halis Rotava, Dominik Mates Kynšperk a Jakub Železný….
BMX: 1. Pecina, 2. Raduna, 3. Šimon, 4. ostatní závodníci
MTB: 1. Růža, 2. Jára Hájek, 3. Jára Jiskra, 4. ostatní závodníci
Poděkování patří sponzorům: Lékárna Primula, Karel a Láďa Košatovi, MUDr. František Uhlík,
Jürgen Dušek, Fiedlerovi „Alfík“, Jan Pandoš, Iron a p. Matesová, Firma Kamikadze, Bishop, p. Lhotský,
p. Šimůnek, Tritia, novinový stánek, masáže a kosmetika, Ferda..
Bylo na co se koukat. Už teď se těšíme na další ročník. Vaši příznivci odvážných skoků.

Joyce

Divadlo
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Měsíc nad Buffalem

Skvělé herecké výkony kynšperských ochotníků nás opět přesvědčili, že opravdu umí.
Nejen hrát divadlo, ale i rozesmát zaplněný sál kynšperského kina. V božské komedii od Kena Ludviga
zazářili: Charlota (Eva Mrázková), Georg (Petr Gubiš), Rosalinda (Anna Ptáčková), Paul (Petr Jungwirth),
Howard (Aleš Vacula), Richard (Vojtěch Galek), Babička (Soňa
Škvareninová), Eilen (Lucie Janská), Vojáci (Marie Mannertová
a Iva Naušová) režie Mgr. Lenka Pokorná.
Všem hercům a herečkám děkujeme a přejeme mnoho
elánu do další práce.
Joyce

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 Kateřinou Štochlovou  mobil: 603 187 425.
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Koně z celého světa přijeli do Nebanic,
aby se předvedli .....

Víkend od 10. do 13. července
změnil klidnou obec Nebanice v rušné
město koní, jejich majitelů, trenérů,
vozatajů, podkoních a prostě přátel
a milovníků tohoto ušlechtilého zvířete.
Ve čtvrtek v podvečer za krásného
počasí přicházeli koně k prezentaci,
předvedli se komisi, krok a klus kolem
značky. Členové komise vždy po předvedení každého koně smekli své klobouky a s úctou obodovali každého
zúčastněného koně.
Ubytovat se do provizorních stájí
zřejmě tyto koně snáší celkem dobře.
Majitelé a veškerý personál také spí
v přívěsech, stanech nebo v karavanech.
Trošku tréninku a seznámení se s trasou před vlastními závody.

(kat)
Komise

Prezentace

Ustájení

Inzerát
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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

Zámecký hotel
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Kamenný Dvůr vstal z popela

Každý, kdo projel ještě nedávno kolem chátrající budovy zámečku na Kamenném Dvoře, si mohl jen
postesknout, jaká je škoda, že kdysi tak honosný zámeček s takovou historií bude nakonec úplně zničen
a bude jen otázka času, kdy bude srovnán nenávratně se zemí.
Zázraky se dějí. Po mnoha různých majitelích, kteří nechávali zámeček chátrat a rozkradli, co se dalo,
má zámeček majitele nového a až pojedete okolo, nebudete věřit vlastním očím. Z trosek a suti a téměř
z prachu popela se znovu začíná hrdě tvářit Kamenný Dvůr. Nový majitel Hyperstavebniny Praha se k této
budově chová s úctou.
Asi by se dnes divili manželé Haasovi (poslední majitelé zámečku), kdyby viděli, jak kdysi jejich světoznámé panství vstalo z popela před téměř jistým zánikem.
Po necelých dvou letech se z ruiny a pouhých obvodových zdí stal zámecký hotel na vysoké úrovni.
Snaha zachovat styl, přestože stavba nepatří mezi památky, se musela potýkat s urputností předepsaných
hygienických zákonů a předpisů, které se prostě nedali obejít. A tak se na chodbách s koberci a zámeckou
výzdobou, kde se počítá s kamny, které budou vytápět některé místnosti, musely instalovat cedule se šipkou
únikového východu a bezpečností osvětlení schodiště také nesmělo mít zámeckou úpravu. Jinde se zase
stavbyvedoucí musel poprat s tím, že na ozdobném pracovním stole s římsou a nápodobou leštěné žuly,
bude předpisová baterie a nerezový
Historie
dřez. Ale tyto detaily snad návštěvník a zámecký host rád přehlédne.
Hlavním cílem hostitelů je, aby
si zákazník užil zámecký život.
A proto i personál se o své klienty
bude starat v dobových kostýmech.
Hosté si mohou v půjčovně
vybrat a zapůjčit historické oblečení.
V přízemí v prostorách s klenutými
stropy naleznou muzeum, kde
mohou nahlédnout do tehdejších
zámeckých profesí jako např. alchymisty, hvězdáře, kováře, lékaře, báby
kořenářky, věštkyně nebo do hladomorny. Zajímavostí může být, Minulost
že na zemi u věštkyně můžete stát
na prknech 300 let starých, která
pan Zyka zachránil před zničením
z jiného rekonstruovaného hradu.
Hladomorna byla dříve chladírnou
na maso, kde se chladilo nasypaným ledem.
Ubytování se  nabízí v 38 luxusních dobově zařízených zámeckých
apartmánech (celkem 80 lůžek): 3
de-luxe, 29 podkrovních a 6 přízemních. Největší apartmá má 100m2 ,
2 ložnice, 2 koupelny a salónek.
Podkrovní pokoje budou vybaveny kovaným kovovým nábytkem.

Zámecký hotel
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V suterénu je vše připraveno pro vybudování welnes centra. Rekonstrukce si
zatím vyžádala 200 milionů korun.
Hosté se budou moci stravovat
v zámecké restauraci, na kterou navazují dámský a pánský salonek, nebo
budou moci po dobrém jídle přejít
do hudebního salonku, kde uslyší historickou hudbu. V zámeckém sklepení
budou moci navštívit stylové vinárny.
Všechny jídelny, vinárny a sály jsou
s kuchyní propojeny dobře maskovanými služebními výtahy.
Na své si přijdou také příznivci
hostin či svatebních obřadů v netradičním pojetí. K těmto účelům dobře
poslouží rytířský sál. Čas při popíjení
čaje či kávy můžete strávit v podloubí
zámku s výhledem do parku a na fontánu.
Park se svými 4 hektary   nabízí
procházku po upravených cestách mezi
více než 300 let starými stromy, altány,
jezírkem či hrobkou původních majitelů, která na svoji rekonstrukci zatím
čeká.

Kromě ubytování, které se cenově pohybuje od 3 990,- až
po 9 990,-Kč podle typu apartmá či pokoje, si můžete pronajmout celý zámek, pak zaplatíte 199 990,-Kč na den.
O prázdninových měsících můžete využít prohlídek zámku
a to ve všední den nebo prohlídku zámku s divadelním vystoupením, ukázkou šermířského umění a dobovou hudbou každý
víkend. To vše pro vás připravili herci ze Západočeského divadla
v Chebu, z Divadla P.Bezruče v Ostravě, skupina historického
a divadelního šermu RECKTUS za doprovodu dobové hudby
v podání hudebního tělesa SEMPER SALVE. Všichni společně
pro vás nastudovali nevšední prohlídku zámkem s prolínajícím
se příběhem Syrána z Bergeracu.
www.Hyperstavebniny.cz
www.travel-cz.cz

(kat)

Zámecký hotel
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Různé
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Evangelium

Ti, kdo se považují za křesťany, to určitě znají. Člověk vydá svědectví nebo se jinak projeví jako věřící
a lidé si ho okamžitě zařadí do škatulky „náboženský člověk, pobožný…“. Potíž je v tom, že spousta lidí
nerozlišuje mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími či sektami. Uvažuje stylem: Jsi muslim nebo buddhista? Nevadí, věříš v nějakého boha – šup s tebou do škatulky. Támhle ti dva o sobě tvrdí, že jsou jehovisté. Nevím sice, co to je, ale prý také nějaké náboženství - šup, už jsou tam taky. A do stejného pytle
přihodím také sousedku, která chodí na okultistické seance, vyznavače jógy, stoupence Krišny a já nevím,
co ještě.   Navrch jako ozdobu přidám satanisty – konec konců v existenci satana věří i křesťané. Tak,
a máme je tam všechny.
To je guláš, viďte?
Není divu, že lidé, kteří mají jen tyhle „náboženské“ vědomosti, považují často i křesťany za náboženské fanatiky. Díky výstřelkům všelijakých sekt či náboženských skupin dojdou k přesvědčení, že věřící lidé
jsou podivní blouznivci, kteří odmítají pokrok, žijí v asketickém odříkání a jsou takříkajíc ducha mdlého.
Je proto dobré občas odhalit kořeny své víry, očistit je od všech společenských usazenin a ujasnit si tak
svůj původ.
Naší kolébkou, jako křesťanů, je kříž Pána Ježíše Krista. On nás tak miloval, že nechtěl, abychom
navždy zemřeli za své hříchy, a proto se za nás obětoval na kříži. Ten, kdo tuto oběť vírou přijme, získá Boží
odpuštění a stane se dědicem Jeho slávy.
Tato zvěst je jádrem křesťanského evangelia. Proč bychom se za tak skvělou nabídku měli stydět? Raději
vyznáváme s apoštolem Pavlem: Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo
věří. Epištola Římanům, 1,17
Zdroj: Bible, Deník mladých (DB)                    
Evangelický sbor, D.Holubcová

Jeden konzervativní názor.

Ohlas na Letní slavnosti

Přijal jsem pozvání účastnit se Letních slavností města Kynšperk. Nikoliv jako účinkující, ale jako jeden
z prodávajících stánkařů - takže i jako celodenní posluchač a divák. Přestože nejsem znalec přes dechovou
hudbu a umění mažoretek, jejich vystoupení se mi líbilo. Jedna věc - respektive představení - mě však
výrazně znepokojilo - a to představení pražské skupiny Travesty show. Není podstatné, že k tomuto druhu
kultury zaujímám záporný postoj. Z mého pohledu je velmi znepokojivé, jak se účinkující vyjadřovali
a jaký používali slovník při vyprávění vtipů - jejichž přídomek byl „peprný“. Pro zdůraznění nabádali děti,
aby si „zacpaly uši“. Soudě podle bouřlivého ohlasu diváků, sklízeli veliký úspěch.
Možná je můj názor ojedinělý a jdu s ním
proti proudu. Možná bych se neozval,
pokud by byl tento program zařazen
do pozdních večerních hodin, ale tato
„kultura projevu“ byla zařazena bezprostředně mezi vystoupení našich předškolních dětí.... ! Možná si někdo klade
otázku, proč se naše děti chovají k sobě,
i k nám dospělým hrubým, vulgárním
a neuctivým způsobem..? Otázkou je, zda
jim tímto neukazujeme, jak to mají dělat.
S úctou
Daniel Krejčí, řezbář

Hasiči
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Hasiči

11. 7. Jednotka likvidovala olej z vozovky
Jednotka likvidovala požár krmelce v Kaceřově
Jednotka likvidovala strom padlý přes silnici v Kaceřově
Jednotka likvidovala padlý strom na lávce přes řeku
27. 6. Jednotka likvidovala prasklý strom nad zahrádkářskou osadou
25. 6. Jednotka likvidovala padlý strom, jenž byl na drátech el. vedení

J.Zeman

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net
Provozovna se nachází v Kynšperku nad Ohří

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Čtvrtek:

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

Novinky v policích knihovny:
PRO DĚTI
DOBRODRUŽNÉ ROMÁNY PRO CHLAPCE I DĚVČATA: Svatopluk Hrnčíř – KLUB DOBRODRUHŮ.S
podnázvem – Příběhy z naší podivuhodné planety. Jutta
Langreuter – KAPITÁN ŽRALOK (piráti-lodě-zvířata)
FANTASTICKÉ ROMÁNY PLNÉ NAPÍNAVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ I HUMORU:
Dave Barry – PETR a HVĚZDNÍ STRÁŽCI a Eva Carvani
– SRDCE ZEMĚ
DĚVČATA JISTĚ UVÍTAJÍ NOVINKY MEZI DÍVČÍMI
ROMÁNY:
Karin Müller se ve svých knihách všímá vřelého vztahu
dívek ke koňům. Toto téma hledejte v knize RISKANTNÍ
NASAZENÍ a NEBEZPEČNÁ HRA.
Česká autorka, Radka Zadinová, se v knize DÍVKA
BEZ MINULOSTI zabývá rodinnými a sourozeneckými
vztahy.
KŘÍDLA PRO NÁS DVA – to je novinka pro dospívající
dívky německé autorky Evelyne Stein-Fischer.
PRO DOSPĚLÉ
HISTORICKÉ ROMÁNY: Anna Březinová se v knize
LÁSKA KRÁLOVSKÁ věnuje vztahu Elišky Přemyslovny
s Janem Lucemburským.
Anglie v 16.století – to je prostředí románu Philippy Gregory KRÁLOVSKÝ ROZMAR.
Kniha Vlastimila Vondrušky KREV NA LOPUCHU je
souborem historických povídek s detektivní zápletkou
Historický román Ildefonso Falcones ze španělské Barcelony 14.století je plný svárů mezi muslimy a Židy, jejich
náboženstvím, ale i lásky a vřelých vztahů.Má název
KATEDRÁLA MOŘE.
DETEKTIVKY: Stella BLÓMKVIST - VRAŽDA V TELEVIZI (islandská detektivka )
František Uher – PRINCIP BUMERANGU ( česká detektivka)
Patricia Daniels Cornwell – V OHROŽENÍ
Ed MacBain – DEJ MLÁDENCŮM RUKU JAKO
LOPATU (román z 87.revíru)
SPOLEČENSKÉ PSYCHOLOGICKÉ ROMÁNY : Linda
Howard – DOKONALÝ MUŽ
Danielle Steel – JEJÍ KRÁLOVSKÁ VÝSOST

Josef Snětivý – PIERCING NA DUŠI
TRILLERY: Robert Graysmith – ZODIAC
Joy FIELDING - ZACHRÁNÍŠ MĚ RÁNO (především
pro ženy)
Allen R.Wyler – FATÁLNÍ OMYL (z lékařského prostředí)
Z německého originálu byla přeložena kniha Michaela
Peinkofera – BRATRSTVO RUN. Román o tajné sektě,
runovém písmu, tajemství minulosti s napínavými zápletkami.
ROMÁNY PRO ŽENY: Maria Barrett – UTAJENÉ
TOUHY (román o manželské nevěře, zmizení dcery…)
Helle, Helle – ŽENY BEZ MUŽŮ (zajímavý román dánské
autorky)
SKANDÁL – to je nový román oblíbené Amany Quick
Kniha Madelaine Brent NEVĚSTA PRO MOONRAKES zavede čtenářky postupně do Číny a Anglie v rámci
misijní práce.
Autor SCI-FI, John Wyndham napsal Den trifidů.Simon
Clark, by ho rád následoval v díle NOC TRIFIDŮ.
AUTOBIOGRAFICKÉ VZPOMÍNÁNÍ stíhacího pilota
Jeffreye Quilla (1913-1996) dostalo název: SPITFIRE –
příběh zkušebního pilota.
VÁLEČNÝ ROMÁN z období 2.světové války, ČLUNY
ÚTOČÍ od Susan Wilson zavede čtenáře k vojenskému
námořnictvu.
Kdo by neměl rád HUMOR. Doporučuji: POVÍDKY Miloslava Šimka, JEN JEDNOU MLADÁ od Ivanky Deváté
a ALUMINIOVÝ KLÍČEK FELIXE HOLZMANNA.
Autorem vzpomínkové knihy je Ondřej Suchý.
Nový PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN Barbary Nesvadbové
nese milý název – POHÁDKÁŘ.
Z POPULÁRNĚ NAUČNÉ LITERATURY vybírám:
Pavla Jazairová – JINÁ AFRIKA
TOULAVÁ KAMERA 6.DÍL
BORIS RöSNER: ŽIVOT JAKO DIVADLO
NAUČNÉ STEZKY A TRASY – Karlovarský a Plzeňský
kraj
Jaromír Boháč – CHEB (dějiny města)
Tato moje nabídka knižních novinek pro Vás, čtenáře
knihovny i ostatní příznivce KYNŠPERSKÉHO ZPRAVODAJE, má pro mne slavnostní nádech. PROČ? Je
totiž moje poslední. Když budete tato slova číst, budu už
1.den „ zaslouženě odpočívat“. No, a s Vámi, milí čtenáři
knihovny, se už budu setkávat na stejné straně knihovnického pultu.
Tak, tedy (ode mne naposledy) – PŘIJĎTE SI VYBRAT.
Svatava Gajičová
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Žádná jiná.......

Ne to opravdu není další díl veleúspěšné novely, ale název nové desky Štefana (Pišty) Maháka...a kdo
správně tuší, jde o country muziku. Nic nového pod sluncem, jde skutečně o staré písničky které snad
neznají jen bigotní rapeři. Deska dostala nový kabát, a protože je Pištovi v krajích českých zima, museli
jsme točit přímo na jeho jachtě v Řecku v improvizovaném to studiu. Základy jsme si přivezli do Power
Studia v Kynšperku, a tam jsme to celé dali dohromady. Ještě bych se rád zmínil o houslích, které nahrál
Ai Hikaru, piano
Omar Kazim a steel kytaru našláp Nicolas
Neve. Asi by se někdo divil, kde jsme sehnali až
takovou mezinárodní sešlost? NO PROBLEM.
Všechny interprety jsme odlovili v Praze U Fleků.
Vše proběhlo v úžasné atmosféře a kluci, než odjeli,
se naučili česky alespoň
pifo, topry a ahoj.
Celý projekt produkoval Karel Mecner,
aranžmá udělal Pavel Štochl a aby to pekně hrálo,
o to se postaral zvukový ing. Tomáš Dušek.
Křest proběhl kde jinde než v Kynšperku
v Kašně u country legendy Láďi (Špačka) Boreckýho, který jako kmotr desky, jí s námi pěkně zalil.
článek napsal : Marel Kecner

Princezna Loupežnice se hrála za dramatických okolností

Nelehký osud měla princezna, kterou unesly loupežnice jako miminko, ale nelehký úkol měli všichni
mladiství ochotníci pod vedením paní učitelky Věry Medvecké při své premiéře pohádky.
Příběh se celkem jemně rozvíjel s určitým humorem a nadsázkou, mladí herci se chopili svých rolí
a ve chvíli, kdy získával na dramatičnosti a situace se začala komplikovat, v reálném světě bouřka spustila
příběh svůj s průtrží mračen, hromy a blesky a samozřejmě s výpadkem proudu. V kině nastala tma a ...
a co teď. Nastala chvíle nejistoty, herci se ocitli v naprosté tmě, každý to pojal po svém. Kdo měl mobil,
použil ho jako malou baterku, scéna se začala rozjasňovat, ozývaly se různé výkřiky a pak se ozvalo: „Hrajte
dál“. Vyjasnění zápletky s princeznou Loupežnicí se odehrálo ve tmě.
Nakonec to zvládli bravurně. Je
jasné, že se improvizovalo. Hrát
ve tmě,   ve světlech mobilů, bez
možnosti nápovědy, v zákulisí
naprostá tma a chaos. Do závěrečných scén se naštěstí světlo vrátilo,
a tak pohádka skončila s neuvěřitelným emočním nábojem, štěstím, že
to prostě dohráli do konce. Klobouk
dolů. Paní učitelka jistě hercůmochotníkům ráda odpustila malou
neznalost textů či přílišnou improvizaci. Pohádka dopadla po všech
stránkách dobře a žili spolu šťastně
(kat)
až do smrti.

PROGRAM KINA

O PRÁZDNINÁCH NEHRAJEME
V měsíci červenci výstavní síň navštívilo přes 150 lidí,
protože zde vystavovala Sára Saudková.
Narozena 1967, Studium Vysoká škola ekonomická v Praze Žije v Praze, Česká republika. Je pravou
rukou fotografa Jana Saudka. Jako asistentka Jana Saudka se právě u něj seznámila s taji fotografie: „fotografickému řemeslu jsem se vyučila u Mistra Jana, neboť není lepší školy ... „
Autorka aktivně a soustředěně fotografuje od roku 1999 Věnuje se výhradně volné tvorbě - inscenovanými fotografiemi dokumentuje svůj soukromý život - loučení a čekání a to mezi tím: lásky, touhy,
osamění ...
Léto ještě nekončí........

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

na svém jednání dne 25. června 2008 přijala následující usnesení:
č. 186

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008
se slečnou Janou Všetečkovou, na zajišťování podkladů, vyjádření a potřebných písemností při přípravě projektů a stavebních
řízení na akcích města a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 187

1. s c h v a l u j e

finanční dar občanskému sdružení – Fond ohrožených dětí
v celkové výši 1.000,- Kč z rozpočtu Města Kynšperk nad Ohří
a

2. p o v ě ř u j e

finanční odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří k provedení úhrady finančního daru občanskému sdružení - Fondu
ohrožených dětí ve výši 1.000,-Kč.

č. 188

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Antonín Halla, Dolní Žandov
300, provozovna: Svobody 50, 350 02 Cheb, IČ: 68803851, na
provedení a předání Kynšperského zpravodaje a

2. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu této smlouvy.

č. 189

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

žádost ředitele Základní školy Kynšperk nad Ohří, Mgr. Jiřího
Daneše, o navýšení rozpočtu ZŠ o částku na plat správce veřejného městského sportoviště,

2. s c h v a l u j e

poskytnout Základní škole Kynšperk nad Ohří prostředky na
plat správce zařazeného do 3. platové třídy dle katalogu prací
č. 469/2002 Sb., (domovník) pro následujících 6 měsíců tohoto
roku a

3. u k l á d á

a) finančnímu odboru zpracovat změnu rozpočtu města,
b) řediteli školy přijmout pracovníka na tuto činnost na dobu
určitou do 31. 12. 2008.

č. 190

1. s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízení přípravné
třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov pro
školní rok 2008/2009 dle důvodové zprávy a

2. u k l á d á

řediteli základní školy předložit po vypracování vzdělávací program, jímž se budou v přípravné třídě řídit.

č. 191

1. s c h v a l u j e

a) přidělení bytu č. 4 v bytovém domě v ul. Zámečnická čp. 501,

Kynšperk nad Ohří do nájmu žadatelce Daniele Halířové na
dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 60,Kč/m2/měsíc,
b) přidělení bytu č. 18 v bytovém domě v ul. Zámečnická čp.
501, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadatelce Cecílii Ševelové
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
žadatelkám a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemních smluv.

č. 192

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 7 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882 v
Kynšperku nad Ohří do nájmu Pavlu Filipovičovi na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 64,41 Kč/m2/
měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 193

1. s c h v a l u j e

a) uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a
Českomoravským fotbalovým svazem, o. s., Diskařská 100,
Praha 6, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a Českomoravským fotbalovým svazem, o. s., Diskařská 100,
Praha 6, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
c) uzavření Dohody o položení umělého povrchu mezi Městem
Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností PROSTAVBY, a.s., Zengrova 2,
Brno, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení,
d) uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kynšperk nad Ohří,
se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a Pragosportem, a. s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 6, IČO
18628010, DIČ CZ 18628010, která je přílohou č. 4 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto smluv.

č. 194

1. s c h v a l u j e

a) Stanovisko k žádosti o připojení veřejného osvětlení k distribuční soustavě nízkého napětí, mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ 27232425 (odběrné místo p.č. 97 – objekt MŠ Školní,
Kynšperk nad Ohří),
b) Stanovisko k žádosti o připojení ostatních odběrů k distribuční soustavě nízkého napětí, mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ 27232425 (odběrné místo p.č. 97 – objekt MŠ Školní,
Kynšperk nad Ohří) a
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2. p o v ě ř u j e

vedoucí finančního odboru proplacením poplatku za připojení
odběru elektrické energie.

č. 195

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 56/1 (trvalý travní porost) o výměře
1297 m2, v k. ú. Dolní Pochlovice 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. 196

1. s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu na část pozemku p. č. 1004/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s paní Danou Pokornou
dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem,

2. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p. č. 1004/1 (trvalý travní
porost) o výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

3. u k l á d á

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

č. 198

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název sídlo: IČO:
197/2008 Alena Vlčková, „SPEKTRA“ Gorkého čp. 13, Kynšperk nad Ohří, 45412782 s účinností od 1. 7. 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. 7. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 199

1. s c h v a l u j e

ředitelce Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, p. Karbulové a řediteli Městského kulturního střediska Kynšperk nad
Ohří, Ing. Palíkovi odměnu za uspořádání regionální přehlídky
dechových hudeb a za přípravu a organizaci Letních slavností
města, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 7. července 2008usnesla na následujících opatřeních:
č. 201

1.bere na vědomí

výše úplat za vzdělávání v Základní umělecké škole Kynšperk
nad Ohří, okres Sokolov stanovené pro školní rok 2008/2009 dle
důvodové zprávy.

č. 202

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 10 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882 v
Kynšperku nad Ohří do nájmu Antonínu Grafnetterovi, na dobu
určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 64,44 Kč/
m2/měsíc a za podmínky doložení příjmu za měsíc červen 2008
před uzavřením smlouvy a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 203

1. s c h v a l u j e

nájemní smlouvu mezi pronajímatelem Tomášem Lhotským,
Habartov a nájemcem Městem Kynšperk nad Ohří, Jana
A.Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří na pronájem
motocyklu moped-skútr tovární značky Baotian , RZ 1K5574,
která je přílohou tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy.

č. 204

1.bere na vědomí

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na realizaci stavby
„Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad – Kynšperk nad Ohří“ a

2. s c h v a l u j e

zadat zakázku firmě Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s r.o. se sídlem Chebská 697, Kynšperk nad Ohří, IČ: 252 33
556,
b) smlouvu o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 205

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a společností ZČP Net, s.r.o. se sídlem Edvarda Beneše 2439/70,
Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 206

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 471/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 32 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
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2. u k l á d á

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

č. 207

na část pozemku p. č. 1017/1 (zahrada) v k. ú. Kynšperk nad
Ohří dohodou ke dni 31. 7. 2008.

č. 211

1. s o u h l a s í

schvaluje

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

2. u k l á d á

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

č. 208

schvaluje

záměr pronájmu části pozemku p. č. 1347 (trvalý travní porost)
o výměře 328 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 209

schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1530 (vodní plocha) o výměře 1
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří Českému zahrádkářskému svazu
Kynšperk nad Ohří za cenu 9 Kč a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2008.

č. 210

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p. č. 1017/1 (zahrada) o výměře 1180
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2,21 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci a ukončení smlouvy o nájmu

s ukončením platnosti smlouvy č. 43/2002 o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s právnickou osobou – Střední odbornou školou, Středním odborným
učilištěm a Učilištěm Kynšperk nad Ohří, se sídlem Školní 764,
Kynšperk nad Ohří s účinností ke dni 30. 06. 2008,

2. s c h v a l u j e

uzavření nové smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název firmy: sídlo: IČO:
198/2008 Střední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716/1,
Sokolov 750 59 151
s účinností od 01. 07. 2008 - na dobu neurčitou a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy a

4. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele a předložit
starostovi obce výše uvedenou
smlouvu k podpisu, v termínu do 20. 07. 2008.

č. 212

1. s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu,   uzavřené s právnickou
osobou – společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná
1940/3,  Hradec Králové s účinností ke dni 30. 06. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 26. června 2008
č. 20

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) Změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se zvyšují o 10,00 tis. Kč a rozpočtové výdaje
se navyšují o 661,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě
činí 58 105,42 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65
739,90 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) Financování: Změnu stavu na bankovních účtech (zapojení
přebytků minulých let) 651,00 tis. Kč.
Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9 904,48
tis. Kč.

č. 21

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk
nad Ohří na rok 2008 Tělovýchovné jednotě Slavoj Kynšperk
nad Ohří pro oddíl volejbalu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 22

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. r o z h o d l o

o žádosti KrÚ KK o zapracování projektu „Cyklostezky Ohře“
do územně plánovací dokumentace města tak, že vzhledem
k dostatečnému časovému prostoru nebude pořizována samostatná změna č. 3 stávající územně plánovací dokumentace
„Územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří“, nýbrž
projekt bude zapracován do nového územního plánu Kynšperka
nad Ohří a

2. u k l á d á

odboru výstavby, územního plánování a dopravy podat tuto
informaci žadateli.

č. 23

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. dne 27. června 2008 starostu města a určuje, že v případě,

Příloha
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že by se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat Ing. Oldřich
Volf a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné
hromadě rozhodl kladně o schválení roční účetní uzávěrky společnosti ke dni 31. 12. 2007 a o návrhu na rozdělení zisku za
rok 2007.

č. 24

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) směnu části pozemku p.č. 828/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 248 m2 a části pozemku p.č. 772/1 (zahrada) o výměře
cca 418 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří za část
pozemku p.č. 772/2 (zahrada) o výměře cca 526 m2 ve vlastnictví pana Marka Matouška, bytem Strmá 36, Kynšperk nad
Ohří a paní Hany Reinholdové, bytem K.H.Borovského 749,
Kynšperk nad Ohří vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
b) výjimku ze zásad pro prodej majetku ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří v bodě 6 a) a 6 b) spočívající v tom, že
úhrada veškerých nákladů bude rozdělena na polovinu mezi
oba směňující.

č. 25

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) prodej části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca 99
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a pozemku p.č. 693 (zahrada) o
výměře 201 m2 manželům Davidu a Lianě Brahovým, bytem
Křižíkova 878, Kynšperk nad Ohří za cenu 338,- Kč/m2 a
b) prodej části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca
104 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří firmě WiReGaTeX s.r.o.,
se sídlem Náměstí Míru 24, Kynšperk nad Ohří za cenu 248,Kč/m2.

č. 26

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 660 (ostatní plocha) o výměře cca 16
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří panu Janu Černuškovi, bytem
Tyršova 563, Kynšperk nad Ohří za cenu 248,- Kč/m2.

č. 27

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 18 (ostatní plocha) o výměře cca 9
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří panu Miroslavu Havlíčkovi, bytem
Dlouhá 88, Kynšperk nad Ohří za cenu 241,- Kč/m2 .
Ing. Josef Baron
místostarosta

René Bolvari
starosta

„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.“  

