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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A VYSVĚCENÍ KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNNY MARIE

Dne 8.10.2006 proběhlo
od 15 hodin slavnostní otevření zrekonstruovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Toto slavností otevření bylo
zahájeno v nově uspořádaném parku před kostelem. Po
krátkém úvodním programu,
který obstarala Městská
dechová hudba vedená dirigentem p. Brožem a úspěšné
kynšperské mažoretky všech
věkových kategorií, pronesl
starosta města p. René Bolvari úvodní řeč. Poté se slova

ujali zástupce kynšperských rodáků
žijících v Německu, plzeňský
biskup Mons. František Radkovský,
generál a velmistr Řádu křižovníků
p. Kopejsko O.Cr. a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel.
Po proslovech jednotlivých osob byl
do rukou generála a velmistra Řádu
křižovníků předán zástupci města
symbolický klíč od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Po tomto slavnostním aktu se
většina přítomných odebrala do
útrob nově zrekonstruovaného kostela a zde byli přítomni slavnostní
bohoslužbě, kterou vedl sám plzeňský biskup Mons. František Radkovský, na varhany hrál Mgr. Miroslav
Pšenička – varhaník z katedrály sv.
Bartoloměje v Plzni a na trubku hrál
Dalibor Pavlovic z Mariánských
Lázní– studující AMU v Praze.
Slavnostního otevření se zúčastnila široká veřejnost nejen z našeho města, ale také ze sousedního
Německa, kdy dorazily početné
zástupy kynšperských rodáků. Ti
také byli velmi potěšeni, že kostel
dostal zcela nový ráz a nádech.
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Rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny
Marie, poslední etapu, ﬁnancovalo Město Kynšperk nad Ohří za přispění Evropské unie a Karlovarského kraje.
V případě, že máte zájem prohlédnout si fotograﬁe ze slavnostního otevření kostela, navštivte
webové stránky města a zhlédněte fotograﬁe umístěné v sekci Fotogalerie.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací
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Věž kostela se opravovala před 30 lety
foto: Karel Plánka
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Střípky z majetkového odboru

Na stavbě rekonstrukce ulic K.H.Borovského a Františka Křižíka panuje čilý ruch. Samozřejmě, jako
skoro na každé stavbě se objevily problémy s nesprávným uložením sítí, které jsou z minulosti uloženy velice
mělce a neodpovídá to platným normám. Tentokrát je
to telefonní a plynovodní síť. Vstřícným postupem
správců sítí se podařilo tento problém vyřešit a proto
nedojde ke zdržení na stavbě.

Také se nám podařilo rozjet akci oprav komunikací. Firma Strabag, která byla radou města vybrána
k dodávce, provádí přípravu a během listopadu by mělo dojít k dokončení ﬁnálních povrchů. Velkých změn
dozná zejména ulice Aloise Jiráska a Pod hřbitovem.
Usilovně se pracuje na projektu Odkanalizování Dolních Pochlovic, během listopadu bude zažádáno
o územní rozhodnutí. Snažili jsme se o to, aby hlavní kanalizační síť řešila nejen zastavěné území, ale i území,
které je územním plánem k zastavění určeno. Bylo deﬁnitivně rozhodnuto, že splaškové vody budou přečerpávány a odvedeny do stávající ČOV. K vedení potrubí bude využito chráničky, která byla uložena pod řeku
Ohři již před dvěma lety v souvislosti s připojením Dolních Pochlovic na vodovodní síť ve městě.
Město zahájilo činnost na přípravě projektů k regeneraci panelových sídlišť SNP a U Pivovaru. Majetkový odbor připravil a doručil do každé domácnosti anketní lístek. Z vydaných cca 850 anketních lístků
jich bylo odevzdáno 111. Děkujeme všem občanům, kteří mají zájem o zlepšení kvality života na sídlištích
a zúčastnili se ankety, za jejich názory a připomínky. Bohužel se nepodařilo zajistit dodavatele projektu
vzhledem k požadované lhůtě na jeho vypracování. V nejbližší době učiníme výzvu opakovaně s tím, že
projekt bude zpracováván v průběhu roku 2007. O zadání rozhodne rada města.
Pracovníci Technických služeb dokončili rekonstrukci schodiště mezi Tyršovou a Knoﬂíkovou ulicí.
Před čtyřmi lety jsme chtěli ušetřit a použili jsme na schodnice staré obrubníky. Ty se však vydrolily a schodiště bylo neschůdné a nebezpečné.
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Stejný postup jsme zvolili
u schodů v Úzké ulici. I tyto schodnice musíme vyměnit. Jak se říká,
chybami se člověk učí.
A už je tu zase období, kdy nabíráme dech na další stavební akce
v roce 2007. Začínáme shromažďovat podklady k žádostem o dotace.
I když jsme hodně akcí realizovali
v roce 2005 a 2006, máme připravené další projekty. Bude to ale samozřejmě závislé na tom, jaký schválí
nové zastupitelstvo města rozpočet
a kolik ﬁnančních prostředků na
investiční výstavbu vyčlení.

Josef Š p a č e k
vedoucí majetkového odboru

Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu.

Ve čtvrtek dne 7. září 2006 se v souladu s ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka
nad Ohří č. 3/2005 uskutečnil pravidelný podzimní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu. Svoz
odpadu opět zajistily oprávněná společnost A.S.A., spol.s r.o., provozovna Tisová a Technické služby
města Kynšperk nad Ohří.
Celkem bylo dne 7. září na určených stanovištích (i mimo ně…) sebráno: 5,60 tun objemného odpadu,
dále 0,2t automobilových baterií, 0,1 t obalů se zbytky barev, ředidel a chemikálií, 26 ks vyřazených
lednic a 25 ks televizorů. Toto, v porovnání s jarním svozem zdánlivě menší množství, bylo k naší lítosti
„vykompenzováno“ hned v nejbližších dnech po periodickém a občanům dostatečně připomenutém svozu
(Zpravodaj, letáky), kdy řadě občanů „jako na potvoru“ odešly ledničky, počítače, televizory a nehodilo se
10,10 t objemného odpadu?!
Je asi zbytečné opakovaně uvádět, že
na likvidaci mimo plánovaný a nasmlouvaný svoz se paušální platba nevztahuje.
Naposledy tedy byla likvidace nebezpečných odpadů za plánovaný svoz hrazena paušální částkou 22 456.- Kč. Od
roku 2007 budeme nuceni hradit likvidaci
nebezpečných složek komunálních odpadů
vždy dle svezené množství a podle ceníku
společnosti A.S.A. spol. s r.o. Toto by bylo
při současném přístupu některých občanů
pro městskou pokladnu neúnosné, proto
majetkový odbor připravuje návrh nové
koncepce nakládání s nebezpečnými a objemnými složkami komunálních odpadů.
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor
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Záměr pronájmu nebytových prostor

Opakovaně nabízíme do pronájmu nebytový prostor v objektu čp.
384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří s možností pronájmu celého
objektu nebo jednotlivých podlaží:
1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného: pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Záměr prodeje nemovitostí

Majetkový odbor opětovně oznamuje, že je zveřejněn záměr prodeje těchto
nemovitostí:
• čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě jsou 3 bytové jednotky obsazené nájemníky a dvě volné garsonky – holobyty v přízemí domu)
• objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp.
74 včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382 m2
a pozemek parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1256 m2 vše v k.ú. Dolní
Pochlovice
U objektu bývalé zvláštní školy činí nejnižší nabídková cena
1 500 000,- Kč.
Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení rady města. Bližší informace
na majetkovém odboru, 2. patro, dveře č. 24.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Odbor výstavby , územního plánování a dopravy informuje

DOTAZ: změna sklonu střechy je považována za stavební úpravy na ohlášení ?

Drobná stavba plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. kolna na otop k rodinnému domu apod.) s jedním
NP, přičemž zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a 4,5 m výšky, či podzemní stavbu, pokud její plocha nepřesáhne 16
m2 a hloubku 3 m.
Za drobné stavby se rovněž považují stavby na pozemcích určených k plnění funkce lesa, sloužící k zajištění
provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich celková plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
dále stavby oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě hlavních staveb, nástupní ostrůvky hromadné veřejné
dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.
Za drobné stavby se nepovažují garáže, sklady hořlavin, sklady nebezpečných odpadů a stavby vodních děl..
Pokud dojde úpravou střechy ke změně výšky, bude se jednat podle SZ o nástavbu domu, pro kterou je nutné nejen
stavební povolení ale i územní rozhodnutí.
Jednoduchou stavbou pro bydlení se rozumí stavba, jejíž zastavěná plocha nepřesáhne 300 m2 s nejvýše 4 byty,
jedním podzemním a 3 nadzemními podlažími včetně podkroví nebo nebytová stavba se stejnou zastavěnou plochou,
rozpětím nosných konstrukcí max.9 m a výškou 15 m
J.Hermann.
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HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU OBYVATEL

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). 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 může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování
nebo individuální rekreaci.
Zmíněný právní předpis zakotvuje základní zásadu, dle které z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, kde má občan hlášen trvalý pobyt. Skutečnost, že fyzická
osoba má v určitém místě hlášen trvalý pobyt, tedy nezakládá sama o sobě jakékoli právo, např. právo nájmu či
právo vlastnické k domu či bytu.

Kde občan hlásí změnu místa trvalého pobytu?

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tedy
a) v České republice
- na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem
hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst,
- na obecním úřadě, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo
městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady,
b) na Městském úřadě Kynšperk nad Ohří
- na správním a sociálním odboru, který naleznete v budově Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221/13, v přízemí, kancelář č. 1, a to především v úředních hodinách, které jsou stanoveny
takto:
pondělí a středa
8:00-12:00 12:30-17:00

Jaké doklady je občan povinen předložit při ohlášení změny trvalého pobytu?

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 České
republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
• doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitosti v originálu nebo úředně ověřená
kopie, kupní smlouva /v originálu či úředně ověřená kopie/ s razítkem katastrálního úřadu, ve kterém
jsou vyznačeny právní účinky vkladu) nebo doklad o oprávnění
užívat byt (např. nájemní smlouva /v originálu či úředně ověřená
kopie/) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Takové 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 objekt uvedený v prvním
odstavci tohoto článku nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou
místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan
hlásí k trvalému pobytu.
•

Občan po předložení těchto dokladů vyplní a podepíše tiskopis
„Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.
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Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit
doklady podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci (viz. doklad o vlastnictví bytu nebo domu…), je místem
trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo
trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území České republiky 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.

Kdo hlásí změnu místa trvalého pobytu?

a) za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun,
b) za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa
trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Kde občan oznámí ukončení trvalého pobytu na území České republiky?

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek 50,-- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
Pavla Cibová
referent správního a sociální odboru

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA ZÍSKALY OCENĚNÍ

V minulém čísle Kynšperského zpravodaje jste se mohli dozvědět o tom, že webové stránky našeho města,
www.kynsperk.cz, získaly v soutěži Objev roku ocenění Tip roku 2006. Toto ocenění získaly spolu s našimi stránkami i stránky měst Klášterec nad Ohří a Doksy. Z těchto účastníků zvolila odborná porota vítěze a já vám mohu
oznámit, že vítězem v soutěži Objev roku 2006 se staly webové stránky našeho města.
Z těchto důvodů se starosta města René Bolvari dne 9.10.2006 vydal spolu se zástupcem ﬁrmy Systém Net Line
s.r.o. Sokolov, která zastřešovala celý projekt s názvem „Městská síť s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost“ Ing. Kropáčkem do Brna na veletrh Invex 2006, kde z rukou Ministra vnitra a informatiky MUDr. Mgr. Ivana
Langra převzal ocenění pro naše webové stránky. Součástí tohoto ocenění je i umístění loga vítěze na webových
stránkách. V případě, že se chcete toto logo vidět, podívejte se na webové stránky města – www.kynsperk.cz
Na závěr bych rád konstatoval, že do této soutěže se nelze přihlásit, ale výběr je prováděn zaměstnanci ministerstva vnitra a informatiky spolu se jmenovanou hodnotící komisí. Zároveň bych chtěl touto cestou vyjádřit poděkování ﬁrmě, která zpracovala design a graﬁckou část webových stránek, a to ﬁrmě Softart, s.r.o. Sokolov.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací
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Jak jsme volili v Kynšperku nad Ohří

ODS
KSČM
SNK
ČSSD
Nezávislí
Zelená pro Kynšperk
Občané pro roz.města

Zastupitel
René Bolvari
Ing. Oldřich Volf
MUDr. Václav Janda
Pavel Nekvapil
Jana Bočková
Miroslav Havlíček
Václav Folta
Mgr. Štěpánka Neubergová
Jaroslav Kortán
Slávek Gajič
Ing. Pavel Růžička
Eva Fréharová
MUDr. František Uhlík
Alena Fiedlerová
Ing. Josef Baron
Ing. Tomáš Svoboda
MUDr. Luboš Galek
Josef Partingl
Ferdinand Bernáth

27,98%
13,03%
12,14%
11,2%
8,42%
5,72%
5,05%

Sdružení SOS, NK
Nezávislí demokraté
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
KDU-ČSL
Strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Sdruž.nezáv.kand.
Komunistická str.Čech a Moravy
Sdruž.nezáv.kand.
NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
SNK Občané pro rozvoj města
Sdruž.nezáv.kand.
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
NEZÁVISLÍ
SNK “Zelená pro Kynšperk n.O.“
Česká str. sociálně demokrat.

4,32%
3,9%
3,73%
2,60%
2,04%
Pref. hlasů
744
517
513
453
445
401
397
389
354
312
288
283
283
280
267
253
253
244
209

První zasedání nového zastupitelstva se koná 1.11., kdy se bude také volit starosta města.
Volební účast: 41.47 %. Podíl zpracovaných okrsků: 100.00 %.
Zdroj: Sokolovský deník, www.stránky

Vzpomínáte na volby za
komunismu?
foto: Karel Plánka

Z MĚSTA
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Prosba Hasičů

V úterý 19.9.2006 prováděla v odpoledních hodinách jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří výcvik, při kterém došlo ke ztrátě
ruční radiostanice Motorola GP 340. Výcvik byl prováděn v areálu bývalého Technomatu. Na radiostanici byla nalepena samolepka s nápisem
„VELITEL-PSO 753“. Kanály naladěné na této radiostanici jsou mimo
občanské pásmo, je tedy samostatně pro běžného občana nepoužitelná.
Prosíme případného nálezce, aby radiostanici navrátil na hasičskou
zbrojnici v Kynšperku nad Ohří. Viděl-li jste někdo tuto radiostanici
u svého známého či kamaráda, předejte mu prosím tuto naší žádost, případně nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech.
Hasičská zbrojnice
tel. 352 683 480
Velitel jednotky
tel. 724 180 783
Za Vaší spolupráci předem děkuji
Velitel SDH Kynšperk Jaromír Zeman

Nám. 5. května 181 (u Koudelků)
Kynšperk nad Ohří
tel. 607 888 479
pracovní doba: dle objednávek

ŠKOLSTVÍ
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Školská rada

Dne 13. 12. 2005 byla ustanovena na škole Školská rada, která se podílí na správě školy. Školská rada má šest
členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel
školy nemůže být členem školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně
dvakrát ročně.

Školská rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
projednává návrh rozpočtu na další rok,vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady:

Předsedkyně: p. Jitka Slámová (za rodiče)
Členové:
p. Jana Tomsová (za rodiče)
Ing. Pavel Růžička (za zřizovatele)
p. Alena Kadavá (za zřizovatele)
Mgr. Irene Všetečková (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Lenka Bursová (za pedagogické pracovníky)

Pokud by veřejnost měla zájem se dozvědět více o činnosti školské rady, budou zástupci školské rady v den
třídních schůzek na základní škole v listopadu k dispozici v pavilonu A – knihovna (přízemí naproti hlavnímu
vchodu) v době od 16. 30 – 17. 00 hod.

Kdo si hraje, nezlobí!

Plán akcí na listopad 2006

Základní škola DDM – SVČ Kynšperk nad Ohří

Milé děti přijďte, s námi se nudit nebudete!
8.11. Výlet do okolí a podzimní opékání brambor (sraz 14,30 hod v DDM, buřty a pití sebou)
14.11. Vědomostní AZ kvíz (sraz ve 13,00 hod v DDM)
21.11. Podzimní Drakiáda (sraz v 15,00 hod v DDM)
30.11. Podzimní turnaj družstev v malé kopané (sraz ve 13,45 hod v DDM)
Těší se na vás Jana a Michal

Kulturní a společenské posezení pro obyvatele
Domova důchodců

Dne 15.10. jsme již podruhé navštívili obyvatele Domova důchodců v Kynšperku nad Ohří. Setkání probíhalo
v příjemném prostředí zdejšího parku při opékání buřtů. Posezení jsme se snažili zpříjemnit hrou na kytaru, což
obyvatelé velmi rádi přivítali a s chutí si všichni zazpívali oblíbené písničky. Příjemným překvapením, zvláště
pro ženy, byly krásné červené růže z rukou pana Novotného, které dostaly s upomínkovými předměty. Na závěr
akce jsme všem přítomným rozdali nafukovací balónky.
Akce byla pořádána MO ČSSD za podpory domova důchodců. Všem děkuji za výpomoc, obzvlášť pak
p. Neubauerové za přípravu a organizaci.
Ing. Tomáš SVOBODA
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Žáci navštívili Krajinnou výstavu v Chebu a jak se jim líbila?

Pavla Čapková - žákyně pátého ročníku

Dne 20. září ve středu jsme vyrazili se třídou na exkurzi. V 8 hodin byl sraz u školy a v 8. 39 jsme jeli vlakem
do Chebu. V 9 hodin jsme dorazili do Chebu a šli na „Krajinnou výstavu“. Na výstavě rostly přenádherné rostliny
a jedna byla tak nádherná, že mne úplně omámila. Když jsme si to prohlédli, vyšli jsme a najednou, kde se vzal,
tu se vzal, vidíme, jak stojí před námi vlak. Někteří se chtěli projet, takže jsme se rozhodli, že pojedeme všichni.
Nastoupili jsme a jeli. Prohlíželi jsme si Cheb. Jak jsme vystoupili, šli jsme k parníku. Parník byl nádherný, takže
jsme pluli. Byl to neopakovatelný zážitek. Než jsme si všechno prohlédli, bylo 11 hodin, takže nám nic víc nezbývalo, než jít na vlak. Ve vlaku jsme si vyprávěli, co jsme zažili. Ve 12. 11 jsme přijeli do Kynšperka. Byla to
výborná exkurze. Budu na ní velmi dlouho vzpomínat.

Bára Rosslerová – žákyně pátého ročníku
Ráno jsme měli v 8 hodin sraz
před školou. Potom jsme šli na
nádraží, kde jsme si každý koupili
jízdenku. V 8. 30 hodin přijel vlak,
nastoupili jsme dovnitř a jeli. Když
jsme přijeli do Chebu, museli jsme na
autobus, který nás odvezl na místo.
Jako první jsme šli kolem velkých
dřeváků. O kousek dál byl vláček
a lodička. Cesta vláčkem a lodičkou
stála 25 korun a trvala 20 minut. Rozhodla jsem se, že popluji lodičkou.
Byly tam vodopády a růže. Potkali
jsme Ruky, které zpívaly a tancovaly.
A na konec tam bylo hezké hřiště. Na
exkurzi se mi líbilo.

ŠKOLSTVÍ
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Příběh Terryho Foxe

Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti……
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať, získat z příspěvků účastníků ﬁnanční prostředky na výzkum rakoviny. Vyjádření solidarity nemocným a předání poselství Terryho Foxe dál, především dětem a mladým lidem.
Z našeho města se Běhu Terryho Foxe zúčastnilo 60 žáků z I. a II. stupně Základní školy. Tento, již devátý
ročník se konal dne 26. září v Sokolově, který pořádala tělovýchovná jednota Baník Sokolov. Trasa vedla ze Starého
náměstí až k tribuně LA stadionu. Jsme velice rádi, že jsme se zúčastnili a přispěli tím, byť jen nepatrnou částkou, na
významnou sportovně společenskou humanitární akci, která podpoří výzkum zákeřné nemoci, jako je rakovina.
(Joyce)

JUNÁCI
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„Strašení 2006“

S potěšením můžu říct, že proběhl další ročník dnes již zavedené akce pořádané skautským střediskem Lípa
Kynšperk. Průběh celé akce bych zhodnotil následovně. Tak trochu nás zaskočila nebo spíše mile nás překvapila
obrovská účast. Napočítali jsme 162 dětí. Ano dětí a to nepočítám maminky, tatínky, babičky, dědečky a mnohé
další, kteří se přišli s dětmi bát a doprovázeli je. Měli jsme co dělat, abychom každému dali slíbeného buřtíka a trochu čaje na zahřátí. Nakonec snad nikdo nepřišel zkrátka a na každého se dostalo. Projít celou trasu bylo opravdu
náročné. Člověk musel překonat strach ze strašidel a zároveň letos velice náročnou trasu. O ztvárnění strašidel se
opět postarali naši skauti, skautky a dokonce i světlušky, za což jim děkuji a říkám vám - šla z vás vážně hrůza. Což
berte jako poklonu. Pokojný průběh akce narušili jen otrapové, kteří nejenže dělali problémy u vchodu ale dokonce
si dovolovali na strašidla. Proti
takovým výtržníkům napříště
zavedeme opatření. Přeji si
abyste vy, doufám, že spokojení
návštěvníci, přišli i příští rok na
„Strašení 2007“ a už teď vám slibuji, že doladíme ještě nějaké ty
mouchy, jako například zmatky
u vchodu. Také bych chtěl poděkovat panu Volfovi, který nám
výhodně obstaral občerstvení.
Ještě jednou díky za vaši účast.
Skauti i já se těšíme, že přijdete
i na nějakou další akci námi
pořádanou.
Smích

JUNÁCI
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Lesný má novou vrcholovou knihu

Když jsme na podzim 2004 nadšeně přitloukali dřevěnou schránku k suchému stromu na vrcholu nejvyššího
kopce Slavkovského lesa, netušili jsme, jak hojně je Lesný navštěvován nejen obyvateli blízkého okolí, ale také
turisty ze vzdálenějších koutů Česka a dokonce i cizinci. Po necelých dvou letech byla kniha v ní zcela zaplněna
postřehy a podpisy pěších turistů, cyklistů i běžkařů. A protože i na vrcholové schránce se podepsal zub času a horského počasí, vyměnili jsme současně s knihou i její dřevěné lože. Až tedy zavítáte na „nejvyšší vnitrozemský
kopec Česka“, jak kdosi ve vrcholové knize Lesný charakterizoval, kniha v hnědé schránce vám nabídne volný list
k popsání. Nebraňte se.
Pokud nestihnete k návštěvě Lesného využít poslední slunečné podzimní dny, nezoufejte a začněte parafínovat
běžky. Zimní výlet na střechu Slavkovského lesa určitě stojí za to. Přeji sucho v botě a dobrý výhled.
Rikki
lipakynsperk.wz.cz

Procházka po naučné stezce

Při dopoledních vycházkách si s dětmi často chodíme hrát ke kaštanům u rybníka. Začátkem letošního léta
měly děti možnost tady pozorovat čilý pracovní ruch – bagrování, navážení hlíny, kamenů a písku – budování
naučné stezky. A tak jsme si slíbili, že podzimní putování přírodou, které pořádáme pro děti v dopoledních hodinách, povede právě tudy. Z nově vysazených stromů zatím děti poznají jen dub, ty ostatní si alespoň pozorně prohlédly. Procházka lesem byla příjemná, ale nejvíce se dětem líbilo posezení u dřevěného domečku, kde je krásný
výhled na město. Jenom kdyby se tu neválelo tolik papírků! Odpadkový koš tu chybí – buď tu nikdy nebyl nebo už
se někomu hodil.
A tak i vy, až budete mít volné odpoledne, projděte se lesem a těšte se z krásných podzimních dní, protože zima
se kvapem blíží.
Ivana Vebrová
učitelka MŠ U Pivovaru

ŽÁCI
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RUCE OČIMA ŽÁKŮ
Poprvé ve výstavní síni
……… Člověk si bez rukou asi život nedokáže představit. Výstava byla velmi hezká. Nezabývala se uměleckými díly, ale díly společností opovrhovaných bezdomovců. Tito bezdomovci sídlí v azylovém domě, kde díla
i vznikala. Myslím, že jsou velmi zajímavá. Tak co, už jste pochopili důležitost rukou? Ostatně bez rukou bych toto
nemohla napsat.
Nicol Neumannová
……… Ruce. Vykonáváme s nimi práci, sportujeme nebo se jen oblékáme. Představme si, že bychom měli hrát
na nějaký hudební nástroj. Třebaže se to nezdá, ruce používáme podvědomě, aniž bychom si to uvědomovali. Ale
jaké to musí být pro člověka, který ruce nemá?
Petr Jungwirth
……… Dozvěděli jsme se více o lidech, kteří žijí na ulici. Víme, že i lidé z ulice mohou vytvořit umělecká díla.
Velice mě zaujal příběh muže, který se ráno vzbudil a zjistil, že nemůže hýbat jednou rukou. Naštěstí zjistil, že si ji jen
přeležel. Za pár minut s ní už hýbat mohl. Těch pár minut bylo nejhorších v jeho životě.
Ondřej Macaj
……… Nikdy jsem o tomto tématu nepřemýšlela, ale poznala jsem, že bych bez rukou vážně nemohla žít.
Pouta byla důkazem, že život bez rukou je velmi složitý. Výstava byla jedinečná, protože zde nebyly výtvory
umělců, ale obyčejných bezdomovců, kteří mohli dokázat, že také něco umějí.
Jitka Ťoupalová
………S rukama člověk dokáže dělat různé věci:
žonglovat, hrát tenis, volejbal, golf. Může s nimi i pomáhat lidem, kteří o své ruce přišli. Dokáže vytvářet
nádherné věci jako obrazy, sochy, fresky. Ruce mohou
i zachraňovat životy.
Jakub Žolna
………Život bez rukou by byl velmi těžký. S rukama
funguje celý můj den. Jak bych dopravila jídlo k ústům?
Jak bych si udělala culík? Umyla nádobí? Napsala úkoly?
Otevřela dveře? Jak bych si pohladila své domácí zvíře?
Život bez rukou by byl o ničem.
Štěpánka Černá
……Výstava byla hezká. Ukazuje věci přehlížené
nebo nevnímané. Ruce hrají v životě člověka velkou roli.
Dokážou tvořit krásné věci. Ale pokud máte ruce v poutech
společnosti, tak toho moc neuděláte. Když z lidí spadnou
„pouta společnosti“ , mohou vytvářet věci, které by mnozí
z nás ani nedovedli. Ruce mohou psát, kreslit i modelovat.
Rukama se můžeme také dobře dorozumívat. Ale v poutech?
Rudolf Kadoš
………Ruce jsou pro život nepostradatelné. Pomáhají nám v běžném životě. Zdobíme je prsteny. Pečujeme
o ně pomocí manikúry. Ruce si podáváme na pozdrav.
Ruce hladí a objímají. Ruce se používají k dorozumívání
neslyšících. Každý je potřebujeme. Rukama se bráníme,
když nám někdo ubližuje. Pomáhají všem.
Michaela Kučeráková

REDAKCE
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………Ruce nám slouží k obraně. Můžeme jimi projevit city. Povrchy vnímáme hmatem. Ruce prostě patří
k životu.
Kateřina Řezáčová
……… Tak prosté, obyčejné slovo a kolik toho vyjadřuje a znamená. Co všechno jimi můžeme udělat nebo
beze slov říct? Naše vítězství, prohry, zklamání, úspěchy, radost, bolest, žal, hlad. Vítáme se, loučíme se, máváme.
Ruce provázejí naše nejniternější pocity. A nejen je. Přemýšlejte se mnou: vydrželi byste třeba týden bez maminčina
pohlazení nebo tatínkova objetí? Ale ruce mohou být i zaťaté v pěst, mohou i ubližovat. Právě tak se rukama i bráníme, chráníme před pádem a je toho ještě mnohem víc. Bez nich si život vůbec nedokážu představit. Vím, že lidé
bez rukou mají život mnohem těžší, a proto bychom jim my, kteří máme obě ruce zdravé a silné, měli pomáhat.
Miriam Brahová
……… Jsou velmi důležité pro člověka. Dokonale se doplňují. Když se pohybují, vypadá to, jako by spolu
tančily. Jsou velmi šikovné a umějí mnoho věcí: vyrábějí, tvoří, vyřezávají, kreslí, formují, modelují, řídí, tesají,
operují, léčí, píšou, vaří, pěstují a ještě mnoho dalších činností dělají. Jenže ty ruce umějí i trestat a ubližovat. Také
mohou krást a zabíjet. Ruce jsou nástroj, který se používá, a jenom člověk jim může nařídit, co mají dělat.
Nejhezčí věc, kterou umějí, je pohladit a obejmout. Dávají nám pocit bezpečí.
Adéla Prajerová

Vážení přispěvatelé do Kynšperského zpravodaje,

jsme rádi, že máte chuť o sobě informovat v našem měsíčníku a děkujeme za příspěvky, které posíláte. Pokud
budete příspěvky připravovat sami a posílat je prostřednictvím internetu na e-mail adresu, prosíme vás o dodržení
určitých pravidel.
Redakce musí všechny příspěvky připravit pro tiskárnu v určité podobě, proto i my potřebujeme od vás příspěvky tak, abychom s nimi mohli dál pracovat.
Proto v textu nepoužívejte žádné zvláštní úpravy Word Artu, nepoužívejte možnosti barevných textů (tisk
je černobílý), zvláštní orámování nebo graﬁcké úpravy, nevkládejte obrázky ani fotograﬁe. Potřebné požadavky
napište např. pod text. Nebo v průvodním komentáři.

Základní pravidla:
Text pište ve formátu DOC jako samostatný
soubor.

Fotky, loga, obrázky samostatně ve formátu

JPG. Do textu pak označte umístění fotky podle
čísel. Chcete-li jen fotky s popiskami, očíslujte fotograﬁe a v textovém formátu napište pod odpovídajícím číslem popisku. Fotograﬁe nemusíte upravovat
do černobílé podoby.
Samostatné sloupce textu, čísel či jiné statistiky
pište pomocí tabulátorů nebo v excel programu.
Své příspěvky posílejte do 15. v měsíci na
e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz nebo
do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří nebo přímo
redaktorkám na CD nebo disketách, které vrátíme.
Budete-li mít nějaké nejasnosti, kontaktujte
redaktorky Kynšperského zpravodaje paní Kateřinu
Štochlovou 603 187 425 nebo paní Janu Tomsovou
723 753 126. Budete-li si přát, abychom na akci přijeli, zavolejte včas. Děkujeme a na další spolupráci
se těší redakce Kynšperského zpravodaje a všichni
čtenáři.
Redakce
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V nové sezóně se zatím více daří mládeži

V úvodu nové sezóny se naši mladí stolní tenisté zúčastnili několika turnajů a dosáhli řady úspěšných
výsledků. Poprvé si mladí spoluhráči prověřili formu na turnaji s mezinárodní účastí v polovině září. K příležitosti dne horníků uspořádal turnaj Baník Sokolov.
V kategorii dorostenců si pěkný pohár za vítězství přivezl Vojta Galek. Třetí v této kategorii skončil
mladší žák Rohlík! Tomáš si ve „své“ kategorii ještě o jednu příčku polepšil a tak se mohl potěšit druhým
pohárem. Mezi žáky si závěr pokazil Krb a třetí místo mu těsně uniklo.
První krajský bodovací turnaj starších žáků pořádali ve sváteční den stolní tenisté Jiskry Aš. Úroveň
tentokrát „vylepšili“ nejlepší žáci sousedního kraje. Potvrdili svoji převahu a na zástupce našeho kraje zbylo
až čtvrté místo Rohlíka a páté Jardy Rauschera. Ostatní „doplatili“ na kvalitu hráčů z Plzně resp. Horažďovic.
Vedle úspěšného umístění těchto spoluhráčů se ještě ve čtyřhře s Rohlíkem prosadil Krb /bronz/. Ostatní měli
jednu z mála příležitostí posoudit výkonnost hráčů, kteří se už prosazují na republikových turnajích.
První říjnovou neděli zahájili svůj bodovací seriál také dorostenci. V Sokolově jak se zdá se mimořádně
daří Vojtovi Galekovi. Vyhrál všechny tři soutěže. Ve čtyřhře mu pomohl mladší spoluhráč Tomáš Rohlík,
smíšenou čtyřhru vyhrál s Kristýnou Illesovou z Baníka Sokolov. Vítek, L. Lapčák ani Rauscher se do
závěrečných bojů neprosadili.

Dospělým se vstup do divize už tradičně nevydařil

Krutou porážku na domácích stolech 2 : 10 nám uštědřilo B družstvo Ostrova /vloni třetí celek soutěže/.
Minulou sezónu s tímto soupeřem náš celek doma vysoko zvítězil a z Ostrova přivezl remízu. Omluvou
vysoké porážky snad může být neúčast prvního hráče Ing. Lofa? Domácí nastoupili v sestavě Medvecký,
Volf, Ing. Galek /čtyřhra/, V a L. Galekové. Přes vysokou porážku zahráli dobře oba mladíci /zkušenosti/.
Jediné dva body získali Volf a dorostenec Vojta Galek.
O.Volf

Skautské vánoční trhy

Ve dnech 24. – 25.11. proběhnou tradiční skautské vánoční trhy.
Na těchto trzích si mohou zájemci koupit nejrůznější zboží s vánoční tematikou, které zhotoví děti našich
oddílů, čímž se snaží sami svou aktivitou přilepšit si ke své činnosti.
V letošním roce se můžete opět těšit na ozdobné svícny, vánoční perníky, netradiční ozdoby na vánoční
stromek atd.
Novinkou však bude program pro nejmenší děti, které si v doprovodu rodičů mohou zahrát s námi nějaké
hry, zabavit se nebo si sami něco vyrobit.
Zveme také rodiče s malými dětmi k návštěvě našich vánočních trhů,
které budou probíhat v parku pod kostelem
v pátek 24.11.od 16. hodin do 18.30
v sobotu 25.11. od 9. hodin do 12.00
www.lipakynsperk.wz.cz

SPORT
Významného ocenění
skupině mladých sportovců se dostalo ve středu
4. října. Nejúspěšnější členové oddílu mládežnických
kategorií byli přijati starostou našeho města panem
Bolvarim.
V důstojném
prostředí rekonstruované
radnice poděkoval úspěšným sportovcům za dobrou
reprezentaci města. Vedle
příjemných zážitků si stolní
tenisté odnesli cennou
pozornost potřebnou k vylepšení sportovního vybavení.
Mimořádná akce je
jistě dalším důkazem snahy
o zlepšení vztahů mezi
vedením města a sportovní
organizací.
O.Volf

strana 19

Ocenění za sportovní úspěchy

✂
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Vážení čtenáři!

Vzhledem k tomu, že jsem neměl možnost obhájit se proti nařčení pana starosty Bolvariho v jeho
článku uveřejněném ve zpravodaji v říjnu 2006, činím tak až nyní. Proč nařčení? Proč právě v říjnu?
Odpověď na první otázku je potřeba poněkud vysvětlit. Všichni, kteří jste měli a máte zájem o vývoj
celé kauzy kolem kabin na hřišti u lávky, jste se mohli podrobnosti dozvědět na webových stránkách naší
volební strany. Z mého trestního oznámení na zveřejněný článek pana Bolvariho vyplývá zcela jasná snaha
uveřejnit v rozhodné době před komunálními volbami cokoliv, co může volebního soupeře očernit a to
i za cenu informací, které mohou, ale také nemusí být potvrzeny. Svým jednáním tedy pan Bolvari naplnil
podle mého názoru skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, tak jak uvádím ve svém trestním oznámení. Znovu opakuji – nikdo, a o to více osoba veřejně činná a práva znalá, jakou starosta je a být musí,
nemá právo o komkoliv vědomě zveřejňovat informace, které mohou výraznou měrou dotyčného zdiskreditovat v očích rodiny, veřejnosti, voličů, zaměstnavatele apod. A hovoří-li pan Bolvari o důkazech, velice
rád se s nimi v přípravném trestním řízení seznámím, neboť do současné doby, tedy do 13. října 2006 žádný
takový důkaz existovat nemůže a neexistuje. A založit svá tvrzení na domněnkách či právně nepodložených
tvrzeních, nemůže v demokratické společnosti obstát. Opakovaně tvrdím – mohli, a pravděpodobně jsme
řadu chyb udělali, ale do rozhodnutí oprávněného orgánu ve věci rozhodnout, nemá nikdo, a v té době
starosta pan Bolvari, především, postupovat tak, jak postupoval. Snaha sportu nakloněných je vidět. Slova
pana Bolvariho: „ …sportovci, fanoušci, nebojte se, město je s Vámi…“, zůstávají po osmi letech „vládnutí“ na radnici jen prázdnými slovy.
A odpověď na otázku druhou? Zveřejnění odsuzujícího článku v posledním zpravodaji před komunálními volbami bylo vedeno jednoznačnou snahou o diskreditaci volebního soupeře. Dnes již výsledek voleb
znáte. Doufám, že jste se svou volbou spokojeni. Složení nového zastupitelstva teprve ukáže, jak bude
možno své volební programy naplňovat. Ať již dopadly volby jakkoliv, konstatuji, že z pohledu volební
strany Strana pro otevřenou společnost – sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, byla volební
kampaň vedena razantně, ale nikoliv zákeřně. Všem, kteří nám dali svůj hlas, děkujeme a všem bez rozdílu
přejeme, aby se jim v nastávajícím volebním období splnilo vše, co si od nových zastupitelů slibují a aby
je o správnosti volby přesvědčily jejich činy a nikoliv neférovosti a zákeřnosti.
Mgr. Jiří Hrubý

✂

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



Vstupenka

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

RŮZNÉ
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Mini mažoretky děkují za nové kostýmy

Díky spolupráci rodičů a školy se nám podařilo ušít mini mažoretkám nové šaty.
Děvčata měla v tomto roce více vystoupení např. v zámecké knihovně v Sokolově, Letní slavnosti města Kynšperka. A co bylo úplně poprvé, jela do Německa.
Tímto bych chtěla poděkovat za ušití šatů paní Gabriele Hoškové a Vendule Munkové za látku a veškeré
zázemí co máme panu Mgr. Jiřímu Danešovi a paní Mgr. Jaroslavě Danešové.
Takže holčičky od pěti let, pokud máte zájem s námi trénovat a vystupovat, přijďte do tělocvičny základní školy
vždy v úterý a pátek od 16:00 – 17:00 h, rádi vás uvidíme.
Iveta TreﬁlovÁ

Letečtí modeláři z Kynšperka nad Ohří na MČR

23.9.2006 se modeláři z DDM zúčastnili „Mistrovství ČR volných modelů“. Za pěkného, slunného, ale větrného počasí po celý den měřili síly se svými konkurenty ze všech krajů ČR. Přes silný vítr, který připravil soutěžícím nemalá překvapení, členové našeho družstva se pěkně umístili.
Za všechny soutěžící uvádíme:
Lukáš Braha 3. místo, získal pohár.
Václav Hassmann 6. místo
Děkujeme všem soutěžícím za dobrou reprezentaci školy, ale i celého kraje. Také děkujeme za nemalou podporu základní školy v Kynšperku nad Ohří, za vytvoření podmínek pro práci modelářského kroužku a za podporu
ředitele školy pana Mgr. Jiřího Daneše přímo na MČR, kde svojí účastí povzbudil soutěžící.
Petr Braha
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ZAVÍRÁNÍ OHŘE

Zavírání Ohře

Tradice, která se drží více jak 30 let.
Jiří Roubínek, organizátor akce, jezdíval
vodu sám, občas se na řece s někým dal dohromady. Až parta kantorů, která vyrazila na řeku
Lužnici, se domluvila, že by se období pro
vodáckou sezónu mohlo oslavovat i v Kynšperku nad Ohří a tak poprvé zavřeli řeku Ohři
v roce 1979. Od té doby se slaví každým rokem
nejen zavírání, ale také otevírání řeky.
Malé slavnosti se mohl a může zúčastnit každý, kdo
udrží pádlo a má k tomuto druhu sportu upřímný vztah.
Zapůjčení lodě je možné. Dříve se vyjíždělo z Mostova, kde býval jez, ale stále horší a horší přístupová
cesta k řece donutila partu vodáků vyjíždět z Nebanic.
Dopoledne se na určené místo dovezly lodě, vodáci procházkou dorazili nejdřív do přilehlé hospůdky na malé
občerstvení a pak vyráželi po proudu až k dřevěné lávce
v Knšperku nad Ohří, kde probíhal slavnostní ceremoniál – lodě se sešikovaly do jednoho hroznu, kapitán přečetl Zavírací glejt a Klíčem zavřel řeku. Klíčem zavřel
vodu každý účastník plavby. Pak se to všechno pořádně
zapilo.
Klubovna volejbalového oddílu poskytla příjemné
zázemí pro společné posezení, popovídání a zazpívání si
při kytaře.
(kat)

Zavírací glejt vodácký

Od jara uplynulo vody hodně,
ó řeko, máme radost, že nedřeli jsme plavidla po dně.
Hrála jsi někdy na naše city,
doufalas, že snad někdo se chytí.
Proudnici tvou však dobře známe,
tvá peřej nám loď žádnou nedoláme.
Zima se blíží, pozbýváš kouzelné moci,
ulož se proto v tichu zimní noci.
Zátoky zakryj příkrovem ledovým
a připrav se na jaro, kdy uvítáme tě pokřikem hromovým.
Noříme klíč náš v hladinu tvou,
zamkni se na čásek,
tak už ahoj!

ZAVÍRÁNÍ OHŘE
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Letos netradičně

Letošní zavírání řeky mělo netradiční průběh. Shodou různých okolností, jako změnou termínu pro zavírání řeky,
přílišnými suchy v létě při svátku Den Ohře (zákaz ohňostroje), vznikem cyklostezek v okolí města a předvolební
kampaní, se z komorní akce stal jakýsi koncentrát všeho.
V jeden den se zavírala řeka, uzavíraly se letos vzniklé
oﬁciální cyklostezky, sešli se zástupci několika politických
stran, kteří nabídli hostům guláš a pivo, k poslechu i k tanci
hrála country kapela a na závěr se mohli všichni podívat na
ohňostroj, který měl být na Den Ohře, ale pro přílišná sucha
byl tehdy zakázán a odložen na jinou příležitost. Výsledek
nebyl tak špatný, ale sportovně založení lidé řešili dilema,
jestli mají jet na kole nebo jet řeku, a přitom by rádi obojí.
(kat)

Bez pomoci zaměstnanců Technických služeb se
žádná větší akce neobejde.
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Kynšperská tamburínka
podruhé

Ze Sokolova, z Mariánských Lázní a z Habartova
přijely do našeho kina soutěžit děti ve věku od šesti do
deseti let, aby v pěvecké soutěži Kynšperská tamburínka bojovaly o postup do západočeského ﬁnále v Ostrově a možná i do celostátního kola pěvecké soutěže
Brána. Samozřejmě nechyběly ani děti z Kynšperka.
Z původně přihlášených čtrnácti soutěžících se nakonec
sice čtyři omluvili, ale i tak bylo jedenáct soutěžních
vystoupení přiměřenou porcí jak pro porotu, tak pro
diváky (dva soutěžící ještě zazpívali duet, proto nikoli
deset, ale jedenáct vystoupení).
Po posledním soutěžním vystoupení se porota odebrala k hodnocení a soutěžící a návštěvníci přehlídky si
mohli vydechnout při vystoupení dvou hostů. Prvním
hostem byla Bára Rezková z Chodova, vítězka Chodov„První místo a hlavní cenu, kytaru Cutaway, si ské karafy, celostátního kola Karlovarského skřivánka,
odnesla Pavlínka Čapková z Kynšperka.“
celostátního kola Dětské porty a celostátní soutěže
Českého rozhlasu Zpěváček, dvakrát
se umístila na třetím místě celostátního
kola Brány v Brně. Čtrnáctilatá Bára
začínala jako malá holčička v oblastních
kolech a ukázala soutěžícím dětem, kam
až může jejich cesta vést – svým zpěvem
totiž všem přítomným vyrazila dech.
Druhým hostem byla skupina ARA
z Karlových Varů.
Pětičlenná porota v čele s hlavním
pořadatelem západočeského ﬁnále,
Karlem Pýchou, nakonec rozhodla tak,
„ Host Tamburínky, vítězka několika celostátních soutěží, Bára Rez- že stejně jako loni se vítězkou stala kynšperská zpěvačka, tentokrát Pavlínka
ková, všem vyrazila dech.“
Čapková, která se sama doprovázela
na akordeon. Na druhém místě skončil Jirka Beneš ze Sokolova, kterého
doprovázela na kytaru paní učitelka Jandejsková a třetí byla Natálka Lipovská,
rovněž ze Sokolova. Ze čtvrtého místa
postupují do západočeského ﬁnále ještě
Soﬁe Loucká z Mariánských Lázní a duo
Jirka Beneš s Adélkou Brožíkovou, oba
ze Sokolova.
Generální sponzor, kterým byl
stejně jako loni, Strunal Luby, největší
evropský výrobce strunných nástrojů, se
opět ukázal s krásnou cenou pro vítěze
„Ceny předal soutěžícím předseda poroty Karel Pýcha.“

KULTURA
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soutěže. Pavlínka Čapková si odnesla kromě postupu i klasickou 4/4 kytaru Cutaway s horní deskou z cedrového masivu. Za podporu a pomoc děkujeme také kynšperskému sponzorovi, panu Miroslavu Volfovi.
Za pořadatele Hana Bašková

„ Soutěžící, kteří postoupili do západočeského ﬁnále, s porotou. První řada zleva: Soﬁe Loucká, Jirka Beneš, Natálka
Lipovská, Pavlínka Čapková, porotkyně Alena Plesarová s logem Strunalu a soutěžící Adélka Brožíková, druhá řada
zleva, porotci: Marie Rezková, Erika Kutišová, Ing. Vladimír Vrba, Karel Pýcha.“

To nej... z Jiráskova Hronova

Již třetím rokem nabízíme příznivcům kultury vybrané lahůdky z prestižního festivalu ochotnických souborů
Jiráskův Hronov.
Letos nám vedení hronovského divadelního svátku doporučilo představení
Dentální rapsódie aneb Stomatologická revue divadelního spolku Ztracená existence.
Soubor, který původně vznikl jako dramatický kroužek na gymnáziu, se v roce 2003 osamostatnil. Se svou Dentální rapsódií slaví úspěchy v mnoha pražských profesionálních divadlech (např. Činoherní klub, Ypsilonka) a kromě
Jiráskova Hronova, odkud lovíme nejzdařilejší kousky, zabodoval i na dalších festivalech. Dentální rapsódii se podařilo též vtipně a stylově představit České stomatologické komoře. V současné době má Ztracená Existence asi 20
členů, jejichž bohatá činnost vychází z myšlenkového hnutí – alkointelektualismu.
Divadelní hra DENTÁLNÍ RAPSÓDIE byla napsána přímo pro umělecký soubor Ztracená Existence a s vtipem
a nadsázkou se zabývá bohatým životem uvnitř ústní dutiny. Pod slupkou estrádní zábavy se neskrývá jen didaktický
apel v oblasti ústní hygieny, ale také sociologická
studie sociální dynamiky malé uzavřené skupiny
(zuby dolní čelisti). Přítomna je situační komika
(rovný řezák žádá křivého, aby na něj nemluvil, ten
však na jiného mluvit nemůže) i až existenciální
dialogy (patová situace, když uvízne kus sousta
v mezizubním prostoru).
Život kolektivu ve vypjatých životních situacích přijďte sledovat skrze originální orální perspektivu v neděli 26. listopadu od 19 hodin do
kynšperského kina.
Za Městské kulturní středisko Hana Bašková
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Dětský koutek v areálu moderního hřiště základní školy

Cestu kolem potoka a zadem
kolem školy a internátu SOŠ jsem
při procházkách s malým Filipem
používala dost často. Teď nemohu,
protože za plotem jsou krásné
nové prolézačky právě pro malé
děti. Koutek je úžasný. Jen nevím,
co mám odpovídat na citoslovce
určení místa TAM s naléhavostí
v hlase, malým ukazováčkem
nasměrovaným na dětský koutek,
který je za plotem a zamčen.
Pevně věřím, že bude veřejnosti
přístupný.
Možná v době, kdy budete
číst tyto řádky, bude školní hřiště
s dětským koutkem konečně předáno a budou známy hodiny pro
veřejnost, kdy budeme moci tento úžasný dětský koutek navštěvovat. Snad si ho ještě na podzim trošku užijeme.
Asi napíšeme s Filipem Ježíškovi, aby dětem v tomto městě nadělil jedno jediné místo, kde by bylo více takových různých prolézaček pro ta nejmenší, kam by se mohlo chodit po celý den a nesměli by tam psi. Kynšperk není
tak velký, vždyť je všude blízko, stačilo by jedno jediné schopné dětské hřiště, které by bylo oplocené.
(kat)
Výstavba hřiště u školy v 70. letech minulého století.
Foto: Karel Plánka

BABY CLUB
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Baby club a internát SOŠ Kynšperk
připravily pro děti předškolního věku

Zábavné odpoledne se skřítky
V pondělí 16.10. se hřiště za internátem SOŠ zaplnilo
malými dětmi a rodiči. Přišlo jich nad očekávání hodně,
což nás organizátory samozřejmě potěšilo. Sluníčko svítilo a ještě trošku hřálo a děti se mohly v klidu vrhnout na
připravené soutěže. Za každou absolvovanou soutěž jedno
bramborové razítko na podzimní lístek a za porazítkovaný lístek malá sladká odměna. Když to některému dítěti
nešlo, přistoupila hodná víla a s úkolem mu pomohla.
Děkujeme, že jste přišli.
A pokud se vám to líbilo, 13. listopadu si do kalendáře napište POUŠTĚNÍ DRAKŮ. Draky si musíte buď
sami vyrobit nebo koupit. V případě příznivého počasí se
pokusíme draky poslat na oblohu na horním fotbalovém
hřišti. V případě deště bude náhradní program v tělocvičně
SOŠ. Malé překvapení pro všechny bude připraveno.
Pouštění draků 13.11. v pondělí
16,00 – 18,00 hodin
sraz za internátem
Čtěte informace ve vývěsní skřínce u zeleniny na
parkovišti!
Kateřina Štochlová

VERNISÁŽ
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Kouzlo kamenných křížů

Ing. Petr Bořil, narozen roku 1946 v Litomyšli, je ženatý a má
dvě dcery. Absolvoval studium na gymnáziu, vystudoval SPŠH
a Vysokou školu zemědělskou. Více jak 25 let byl aktivním horolezcem, který začínal na Drátníku a Čtyřech Palicích v kouzelném
prostředí Vysočiny s celou řadou prvovýstupů v tamních skalách.
Má za sebou kvalitní horolezecké výstupy v letních i zimních
Tatrách, Východních i Západních Alpách, Meteoře, Montserratu,
i v Norském Romsdalu.
V poslední době se se stejným zanícením věnuje cestování za
krásami po celém světě. Navštívil zatím asi 80 zemí čtyř kontinentů. Tyto cesty zdokumentoval a rozdělil do 58 celovečerních
přednášek s promítáním diapozitivů. Cestopisné večery navštíví
ročně až 9 tisíc posluchačů.
Stručný životopis vám nastínil charakteristiku úžasného člověka, který nejenom cestuje, ale také krásně zachycuje své zážitky
na fotograﬁích. Mnozí ho jistě znáte z přednášek, které pořádá
v našem městě. Tentokrát jsme
ho měli možnost poznat jako
autora výstavy fotograﬁí na
vernisáži 5. 10 2006 v 17 00
hodin ve výstavní síni Panského domu. Téma výstavy,
Kamenné kříže z různých
koutů naší vlasti, představuje
pro někoho smutek, pro jiného
radost z nového objevu.
Děkujeme panu Bořilovi
za skvělé povídání a do dalších
let přejeme mnoho vnímavých
diváků i posluchačů.

INZERÁT
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

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

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

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

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844

CÍRKEV
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Podzim

Snad ve všech zemích a kulturách mají svou tradici oslav vděčnosti za úrodu. V našich krajích bývalo zvykem
nechávat na poslední den žní na poli jen jednu fůru. Vůz se vyzdobil, chasa z posledního posečeného obilí uvila
věnec s kyticí a zvesela se vracela do stavení. Jeho předáním upozornila hospodáře a hospodyni, že obilí je pod
střechou. Správný hospodář musel být připraven a nesměl se nechat zahanbit. Pití a koláčů muselo být dost pro
všechny, kteří se na žních podíleli. A slavilo se vesele.
Osobitým způsobem je slaven Den díkůvzdání v Americe. Jeho tradice sahá až do 17.století. Je spojován s anglickými puritány, kteří byli nuceni opustit Anglii kvůli náboženskému pronásledování za vlády krále Jakuba I..
V roce 1620 se skupina dvou set poutníků na lodi Mayﬂower vydala na cestu do Ameriky. Po vylodění v Plymouthu
založili malou osadu. Během následující kruté zimy bojovali o život. Na jaře pak mohli s pomocí Indiánů zasadit
různé plodiny. Dostalo se jim Božího požehnání a na podzim mohli sklidit bohatou úrodu. Byl to důvod k radosti
a vděčnosti. V říjnu roku 1621 uspořádali slavnost, při které vzdali Bohu díky. Už nemuseli mít obavu z další
zimy. Později se tato tradice rozšířila a dnes se slaví třetí listopadový čtvrtek v celých Spojených státech Den
díkůvzdání.
V Izraeli je příležitostí k vyjádření vděčnosti za úrodu svátek letnic – šavuot. Název svátku se odvozuje od
biblického příkazu oslavit 50.den po Velikonocích jako den posvátný. Svátek šavuot se také označuje jako „slavnost žně prvotin“. V tento den se do chrámu přinášelo první ovoce ze sklizně jako oběť. Je to svátek radosti. Bůh
obdaroval svůj lid vším potřebným. Je tak každoročně připomínáno, že Boží lid nebude trpět nedostatkem, bude-li
věrně stát v poslušnosti Božího zákona.
Opravdová vděčnost však nespočívá jen ve slavení svátků a dodržování tradic. Je to mnohem víc: máme prožívat vděčnost ve svém srdci v celém životě. Skutečnou vděčnost však můžeme prožít jenom tehdy, pokud si uvědomíme, že všechno, co máme – věci hmotné i nehmotné – máme z milosti, lásky a štědrosti Boha. To je také důvod
ke chvále a vděčnosti.
Nic, opravdu nic není v našem životě samozřejmé – ani život sám! Nejsme suverénními pány země, pány
života, ale pouze správci všech životních hodnot.
Evangelický sbor, D.Holubcová

Paní Mária Bukovinská
obyvatelka Domova důchodců
oslavila 17. října 2006
své 90. narozeniny.

K tomuto významnému jubileu
jí přejeme hodně zdraví a životního
elánu.
Zaměstnanci
stnanci a obyvatelé
DD Kynšperk
perk nad Ohří.
ří
ří.

JUNÁCI
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Policie
Za uplynulé období bylo prověřováno 22
trestných oznámení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neznámý pachatel se vloupal do restaurace Kašna.
Vydírání mezi odsouzenými na Kolové.
Krádež peněženky v RD v Chotíkově. Případ byl
šetřen ve zkráceném přípravném řízení (ZPŘ).
Krádež obuvi – pachatel recidivista, šetřeno ve
ZPŘ.
Byl chycen pachatel, který se vloupal do dvou
osobních vozidel.
Ve 2 případech byli přistiženi řidiči, kteří buď řídili
přes zákaz nebo pod vlivem alkoholu (ZPŘ).
NP se vloupal do RD v Nádražní ulici.
NP odcizil kabely v Dasnicích.
Neznámý pachatel poškodil osobní vozidlo.
NP ukradl měděné propojky na nádraží.
NP se vloupal do osobního auta na Kolové.
Případ vydírání klientů v Domě na půli cesty byl
předán kriminální policii.

50

V listopadu se bude ve městě měřit rychlost radarem. Připravuje se dopravní akce společně s dětmi ze
Základní školy v Kynšperku nad Ohří.

Zaměstnanci místního oddělení Policie se také
účastní veřejných akcí při zajištění bezpečnosti občanů
jako např. při Lampiónovém průvodu, při komunálních
a senátních volbách. Dva členové pořádkové služby
často jezdí po Karlovarském kraji vypomáhat při fotbalových utkáních a společenských akcích.
npor.Bc.Jiří Novák

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří

15.10. Dopravní nehoda
Hasiči vyjeli na silnici č.6 směr Odrava na odstranění provozních náplní havarovaného
vozidla.
9.10. Technická pomoc
Hasiči vyjeli na technickou pomoc do Kynšperka nad Ohří.
24.10. Technická pomoc
Hasiči vyprošťovali kočku, která se zaklínila mezi panely.
24.10. Požár
Hasiči likvidovali požár podzemního prostoru v Pochlovicích.
16.9. Technická pomoc
Jednotka SDH odstraňovala olejovou skvrnu na silnici č.6.
J.Zeman

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Z knižních novinek :

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

Pro děti

Nejmenší uvítají pohádky Miloše Kratochvíla – Františkovy pohádky z kouzelné školky. Ty jim jistě přečtou
rodiče.
To prvňáci a starší děti si knihu Petry Braunové – Kuba
nechce číst, přečtou sami. Vyšla v edici První čtení.
Ze severského prostředí si přečtete knihu Jak byl Fiškus
malý a ztratil se. Autorem je Sven Nordquist.
Napínavé téměř detektivní čtení přináší Thomas Brezina ve svých knihách KLUB ZÁHAD. Ta nejnovější
se jmenuje Ostrov náhrobků.
Čtenáři, kteří si oblíbili parodii na knihy o Harry
Potterovi se mohou těšit už na 3.díl tohoto vyprávění
plného fantazie. Knihu napsal P.M.Jolin a má název
Harry Trottel.
Čtenáři – nečtenáři si jistě vypůjčí už 27.díl kresleného historického seriálu o Asterixovi. Všechny díly
napsal René Goscinny. Tento má název Asterixův syn.
Z nových dívčích románů vybírám: Josef Týc – Kluci
brečí taky,
Barbora Hrůzová – Každý mrak má stříbrný okraj.
Všechny děti zaujme velice pěkná encyklopedie lidského těla Člověk – vše o těle.

Pro dospělé

Milovníci fantastické literatury si pro tentokrát přijdou na své. V nabídce novinek je Let nočních dravců
autora R.E.Feista a Koule T.Pratchetta.
Zároveň se tento druh literatury v naší knihovně rozšířil o 6 dílů Agenta JFK, které napsali M.Žamboch a W.
Procházka.
Ženské milostné romány:
B.Cartland – Panna v Paříži,
Jo Beverly – Nevhodný nápadník,
V.Javořická –Bez lásky.
Historické romány:
Carolly Erickson – Tajný deník Marie Antoinetty,
Maria Regina Kaiser – Arsinoé.Královna Egypta.
Detektivní romány:
E.S.Gardner – Případ dvou advokátů,

L.J.Braun – Kočka, která hrála domino,
ED McBain – Poldové,
Vojtěch Steklač- Jak se vraždí v Česku.
Mnohé jistě potěší novinka velmi oblíbeného autora
Wilbura Smitha – Nářek vlků. Zima roku 1935. Italská
vojska smrtelně ohrožují bezbranný lid Habeše…
Syrový milostný příběh z období ruské revoluce napsal
Janus Meek a nazval příznačně Sibiřské drama.
Novinářka, specialistka na Rusko, Čečensko a východní
země Petra Procházková, se poprvé představuje jako
autorka beletrie. Její kniha se jmenuje Frišta.
Knihu milostných a duchařských příběhů Stíny na
ostrově sepsala Barbara Erskin.
Další z knih Diane Chamberlain je opět ze stejného
prostředí jako předcházející romány – zadumané, či
bouřlivé mořské pobřeží a lidé podobných povah. Kniha
Půlnoční zátoka vás pohltí tak, jako všechny minulé.
Podnázev knihy Sabine Kuegler – Dítě džungle zní:
o dívce, které přišla z doby kamenné..
Henry Denker řeší vždy ve svých čtivých knihách
závažný problém. Před časem jsme si přečetli knihu
Adopce. Nyní přichází na trh Robert, můj syn. Příběh
rodičů a hlavně jejich syna 16 let po jeho adopci.
Z války:
Leo Kessler – Ocelová klepeta,
D.L.Robbins – Cesta svobody.
Literatura faktu a naučná literatura:
Radek Hanychovics – Pro drogy nemá smysl umírat.
Pašerák drog propuštěný z thajského vězení .
Dvořák Josef a Marie Formáčková – Vzpomínání.
O herci Josefu Dvořákovi.
Radka Kynclová – Lidičky, mějte se rádi. Vzkaz Heleny
Růžičkové.
Karel Novotný – Člověk Rdvard Beneš. Čtení o 2.prezidentovi.
M.Broza – Numerologie jmen XXI.století.
Luděk Fiala – Safari po afrických a asijských městech.
R.Robinson – Proč krajíc spadne vždy namazanou stranou dolů. Zákonitosti náhody.
V knihovně najdete i další, zde neuvedené novinky.
Přijďte si vybrat.
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
LISTOPAD 2006
9.11. – 2.12. .................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 9.11. od 17.00 hod.

EMMA SRNCOVÁ,
MILOSLAVA HÁJKOVÁ

- naivní obrázky a litograﬁe, dekorační loutky
- vstupné 10,-Kč, školní kolektivy 5,-Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC .............................
čtvrtek 7.12. .................. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 7.12. od 17.00 hod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

- vánoční výstava výrobků dětí z kynšperských mateřských škol a Základní umělecké školy

sobota 11.11. ....... ve 13.00 hod. v zimní zahradě kina

čtvrtek 7.12. ................................ od 17.00 hod. v kině

- registrace od 12.30 hod., malé občerstvení zajištěno
- přihlášky přijímáme v MKS u sl. Duškové, tel.
352683085 i e-mailem na mkskynsperk@volny.cz
- startovné: předem 45,- Kč, v den konání 60,- Kč

- mikulášská pohádka kynšperských ochotníků

9. KRAJSKÝ TURNAJ VE SCRABBLE

pátek 24.11 .................................................................... .
- představení Theatre The Fortissimo
- od 10.00 hod. v kině pro I. stupeň ZŠ

KUFR

- od 12.00 hod. v kině pro II. stupeň ZŠ

SUPERMARKET

neděle 26.11. ................................ od 19.00 hod. v kině
To nej... z Jiráskova Hronova:

Alexandr Guha: DENTÁLNÍ RAPSÓDIE

aneb stomatologická revue
Spolek Ztracená Existence uvádí hru, která se odehrává
v ústní dutině jedné dívky. Sledujte její rande ojedinělou orální perspektivou! V hlavních rolích: Kaz a Řezák
-Bráník, Kozák. Získejte nový pohled (nejen) na svůj
vlastní chrup...Podrobnější informace viz článek na
straně….
- vstupné:
60,-Kč,
předprodej
vstupenek od
12.11. v kině

POKLAD KAPITÁNA HABAKUKA

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

VÁNOČNÍ ROHÁČI

- vánoční koncert oblíbené loketské kapely
- od 10.00 hod. pro I. stupeň ZŠ
- od 12.00 hod. pro II. stupeň ZŠ
čtvrtek 14.12. .od 19.00 hod. v evangelickém kostele

VÁNOČNÍ ROHÁČI

- vánoční koncert loketských Roháčů
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
MRAZÍK – DVD
ŠIFRA MISTRA LEONARDA – DVD
DOBA LEDOVÁ 2 – DVD
DOBA LEDOVÁ 2 – VHS
RAFŤÁCI – DVD
Infocentrum Panský dům nabízí .................................
Vánoční dárky
- přívěsky, náhrdelníky a náramky z polodrahokamů
- dřevěné hlavolamy
- vyřezávané dřevěné vánoční ozdoby
LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING 2006/2007 .............
- nové katalogy CK FIRO TOUR již k dispozici
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2007 ....................................
- nové katalogy CK FIRO TOUR již k dispozici

PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2006
pátek 3.11. ............................................... ve 20.00 hod.

MIAMI VICE*

Dva detektivové miamského policejního sboru jdou
v přestrojení po drogové maﬁi a setkávají se s pestrou galerií padouchů. Film inspirovaný slavným
seriálem z 80. let nabídne vedle pouťově oblečených
hrdinů skvělé drsné akční scény, působivé útržky ﬂoridské atmosféry i zlomená srdce… a to vše v dvojitých dávkách. USA, MN 15, vstupné 49,- Kč, délka
131 min.
úterý 7.11. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

ROZCHOD!*

Brooke a Gary se měli tak rádi, že si společně pořídili
byt. Zatímco hnízdečko jim vydrželo, láska nikoliv.
Protože se ale ani jeden nechce vystěhovat, pustí se do
psychologické války, jejímž cílem je vyhnat toho druhého z bytu. Válka mezi bývalými milenci ale může mít
naprosto nečekané vyústění…V hlavních rolích Jennifer Aniston a Vince Vaughn. USA, MP 12,vstupné 49,Kč, délka 107 min.
pátek 10.11. ............................................. ve 20.00 hod.

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA*

úterý 14.11. ................................................v 16.30 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE!

V TOM DOMĚ STRAŠÍ*

Dvanáctiletý DJ Walters tráví většinu času přemýšlením
o domě starého pana Nebbercrackera na protější straně
ulice, se kterým podle jeho názoru rozhodně není něco
v pořádku. Svědčí o tom přinejmenším to, že v polorozpadlém domě se neustále záhadně ztrácejí věci – zatoulané basketbalové míče, hračky i domácí zvířata. Co se
pak asi muselo stát paní Nebbercrackerové? Film v českém znění. USA, MP, vstupné 22,- Kč, délka 91 min.
úterý 14.11. .............................................. ve 20.00 hod.

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

PŘESUN Z ŘÍJNA, KDY NÁM DISTRIBUČNÍ
FIRMA FILM PŘESUNULA DO JINÉHO KINA
Milostný příběh mladé ženy, řešící dilema, se kterým
ze dvou mužů má svázat svůj další život – zda se svým
nezdárným manželem, nebo elegantním Čechoitalem.
Stejně tak si bude muset kráska vyřešit vztahy se svou
matkou, otčímem a tchyní. Film „o sexu, penězích
a dobrém člověku“ natočil Jan Hřebejk. V hlavních
rolích Aňa Geislerová, Josef Abrhám, Jana Brejchová
a Emília Vášáryová. ČR, MN 15, vstupné 60,- Kč,
délka 110 min.
úterý 21.11. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ*

Podle scénáře Radka Johna vznikl ﬁlm inspirovaný
dvěma největšími loupežemi posledních let – vykradením pošty a přepadením obrněného vozu. Trojice
hrdinů, která má zločiny na svědomí, teď řeší, jak
s penězi bezpečně a nenápadně naložit. Hrají: Ondřej
Vetchý, Tomáš Hanák, Michal Suchánek a další. ČR,
MP, vstupné 59,-Kč, délka 110 min.

Michael Newman je nejen architekt, ale co je horší
i workoholik, jenž zanedbává svou rodinu. Jednoho
dne se mu dostane do rukou zajímavá drobnůstka – dálkový ovladač. Ale ne ledajaký ovladač, protože tento

umožňuje Michaelovi posunovat čas zpátky a připomíná mu tak různé dávno zapomenutelné situace. Když
se však ovladač zblázní, nastávají Michaelovi horké
chvilky...V hlavních rolích Adam Sandler, David Hasselhoff a Kate Beckinsale. USA, MP, vstupné 49,-Kč,
délka 107 min.

pátek 1.12. ............................................... ve 20.00 hod.

STRÁŽCE*

pátek 24.11. ............................................. ve 20.00 hod.

LET ČÍSLO 93*

Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý. Čtyři letadla
společnosti United Airlines byla v ranních hodinách
unesena teroristy. Dvě z nich si to namířila na věže
WTC, jedno na Pentagon. Čtvrté letadlo svůj cíl, Bílý
dům ve Washingtonu, nezasáhlo. A o smutném osudu
jeho pasažérů vypráví tento velmi povedený snímek
britského režiséra Paula Greengrasse. BRIT, MN 15,
vstupné 49,-Kč, délka 107 min.
úterý 28.11. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŽENA VE VODĚ

Údržbář Cleveland Heep se straní lidí a tiše žije mezi
vyhořelými žárovkami a pokaženými spotřebiči obytného komplexu. Jednou však přijde noc, která navždy
změní jeho život – objeví tajemnou mladou ženu Story,
která žije v přívodních šachtách pod bazénem obytného
komplexu, kde se stejně jako on skrývá před zraky ostatních… USA, MP 12, vstupné 65,-Kč, délka 110 min.
NA PROSINEC .............................................................

ROCK PODVRAŤÁKŮ
LET‘ S DANCE
CASINO ROYALE

Pete Garrison je agent americké tajné služby, který
kdysi zachránil život prezidentovi. Od té doby uplynulo
dvacet let a Garrison nyní řídí ochranu první dámy.
Peteův kolega a přítel má trápení, o kterém by se s ním
rád podělil, ale než to stihne, dostane před svým domem
dávku olova od neznámého vraha... a podezřelým není
nikdo jiný než Garrison.
PŘIPRAVUJEME
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu. www.volny.cz/mkskynsperk
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 22. srpna 2006 usnesla
na následujících opatřeních:
č. 231

1. bere na vědomí

rozbor hospodaření – účetní závěrku Správy majetku Kynšperk
nad Ohří, spol. s r. o., k 30. 6. 2006, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 232

1. s c h v a l u j e

a) Mateřské škole Kynšperk, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří
posílení investičního fondu z rezervního fondu o částku
50 000,-- Kč,
b) Mateřské škole Kynšperk, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří
čerpání investičního fondu na opravy do výše 50 000,-- Kč.

č. 233

1. s c h v a l u j e

z důvodu odcizení krádeží vyřadit drobný dlouhodobý hmotný
majetek z majetku Technických služeb, Školní 526 Kynšperk nad
Ohří, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení.

č. 234

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č. 4/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 235

1. s c h v a l u j e

č. 239

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru od s Biskupství
plzeňského v rámci projektu „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“ se sídlem: nám Republiky
35, 301 14 Plzeň; IČO: 45334439, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru.

č. 240

1. s c h v a l u j e

A) provedení oprav těchto místních komunikací :
1) A. Jiráska – I. část v první cenové variantě
2) A. Jiráska – II. část v druhé cenové variantě
3) A. Jiráska – kopec v první cenové variantě
4) U splavu (Hornická) v první cenové variantě
5) Knoﬂíková (výspravy) v druhé cenové variantě
6) Oprava BUS zastávky u Moraﬁsu v druhé cenové variantě
a to v uvedeném pořadí, do vyčerpání vyčleněných ﬁnančních prostředků z rozpočtu města
(viz. příloha č. 1 tohoto usnesení),
B) provedení rekonstrukce autobusového nádraží s navýšením
ﬁnančního rozpočtu
o 100 tisíc Kč a

2. A. bere na vědomí

výsledky hospodaření k 30.6.2006 těmto příspěvkovým organizacím:
a) Mateřské škole, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří
b) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
c) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
d) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
e) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
f) Městskému kultur. středisku, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří,
g) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří a

nabídkovou cenu uchazeče o zadání zakázky na opravy a

a) výsledky hospodaření k 30.6.2006 hospodářské činnosti města
b) výsledky hospodaření města k 30.6.2006

2. u k l á d á

2. bere na vědomí

č. 236

1. s c h v a l u j e

použití znaku města v souvislosti se slavnostním otevřením mostů
dne 30. 8. 2006.

č. 238

A. bere na vědomí

nabídkové ceny na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulic Havlíčkova – Křižíkova“ ,

B. s c h v a l u j e

1.na základě nabídek zadat tuto zakázku ﬁrmě: Represent s.r.o.,
Ing. Pavel Jaroš, Chelčického 492, Sokolov,
2. mandátní smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, obchodně- technický úsek Karlovy Vary a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv o dílo

č. 242

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

záměr pronájmu pozemku p.č. 525/1 (ostatní plocha) o výměře
144 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru oznámit žadatelům rozhodnutí
Rady města.

č. 243

1. s c h v a l u j e

A) pronájem částí pozemků p.č. 36/2 o výměře 90 m2, p.č.
36/4 o výměře 109 m2 a p.č. 241/1 o výměře 129 m2 v k.ú.
Kamenný Dvůr a část pozemku p.č. 292 o výměře 192 m2 v k.
ú. Zlatá u Kynšperk nad Ohří Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390 za cenu 5 Kč/m2/
rok s účinností od 1. 9. 2006,
B) výjimku ze zásad pro pronájem pozemků v majetku města
Kynšperk nad Ohří v článku II. c) a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města.
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č. 244

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

záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní
porost) o výměrách 800 až 1000 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) oznámit rozhodnutí Rady města žadatelům a
b) nabídnout žadatelům jiné lokality určené na výstavbu rodinných domů.

č. 245

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 46 (ostatní plocha) o výměře cca
100 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit rozhodnutí Rady města
žadateli.

č. 246

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 652/2 (zastavěná plocha) o výměře 23
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 25. 8. 2006 do 8. 9. 2006 včetně.

č. 247

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1089/1 (zastavěná plocha) o výměře cca 175 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 25. 8. 2006 do 8. 9. 2006 včetně.

č. 248

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 282006 na akci „Rekonstrukce hřiště ZŠ na veřejné městské sportoviště“ uzavřené dne
25.5.2006 mezi městem Kynšperk nad Ohří a ﬁrmou Stavby silnic
a železnic a.s. Praha, IČO: 45274924, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 249

1. bere na vědomí

doklady Tělovýchovné jednoty Slavoj Kynšperk nad Ohří z výběrového řízení na zakázku výstavby fotbalových šaten a informaci
starosty o přezkoumání těchto dokladů a jejich rozporu se závěry
hodnotící komise,

2. k o n s t a t u j e,

že vítěz výběrového řízení, kterému zakázka nebyla bez dostatečného odůvodnění přidělena, měl nabídku o cca 0,5 mil. levnější,
a že postup tělovýchovné jednoty v této věci zřejmě nemusí být
v pořádku a

3. p o v ě ř u j e

z tohoto důvodu starostu města podáním podnětu Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a projednáním věci s výkonným
výborem tělovýchovné jednoty.

č. 250

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s o u h l a s í

s nákupem 20 ks hokejových trik a podkolenek a jejich zapůjčení
panu Františku Kronikovi, účely reprezentace města v Kynšperském poháru.

Rada města Kynšperka nad Ohří se na svém mimořádném
jednání dne 23. srpna 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 251

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/05 na akci „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, Kynšperk nad Ohří“
uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Kynšperk nad Ohří a ﬁrmou Západní stavební a.s., IČO: 47715146, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
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Rada města Kynšperka nad Ohří se na své jednání
dne 12. září 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 252

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č. 5/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 253

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku ke smlouvě o závodním stravování uzavřené dne
1.1.2006 se Střední odbornou školou Kynšperk nad Ohří, který
tvoří přílohu č. 1 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto dodatku.

č. 254

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor dovezených pořadů a kina Městského kulturního střediska
Kynšperk nad Ohří za I. pololetí 2006.

č. 255

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky, z důvodu nedobytnosti ve výši 520,--Kč z majetku Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří.

č. 256

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku ke smlouvě č.3000011248 na pojištění majetku
v rámci akce „Výstavba turistických tras, cyklotras a navigačního
systému“ s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Templova 747, Praha 1
a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku smlouvy.

č. 258

1. s c h v a l u j e

pro školní rok 2006/2007 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov,
na základě § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání do 4
dětí na každou třídu, a to na počet dětí 28 v každé třídě mateřské
školy.

„Rekonstrukce 5ti ks kanalizačních revizních šachet v Kynšperku
nad Ohří, Knoﬂíkova ulice“ a

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: Ekoll Liďáková s.r.o. ekologické stavby Lítov
1, 357 09 Habartov IČO: 25238451 a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.

č. 261

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2006 na akci „Rekonstrukce hřiště ZŠ na veřejné městské sportoviště“ uzavřené dne
25.5.2006 mezi městem Kynšperk nad Ohří a ﬁrmou Stavby silnic
a železnic a.s. Praha, IČO: 45274924, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 262

A. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. objednatele 9/2006 a č. zhotovitele
108/2006, uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o. dne 14.7.2006 a

B. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 263

1. s c h v a l u j e

dočasné vyřazení z provozu u sedmi dětských pískových hřišť ve
městě dle přílohy č. 1 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru ve spolupráci s Technickými
službami města zabezpečit zvýšenou péči u osmi pískových hřišť,
rovnoměrně rozmístěných po městě tak, aby byly maximálně dodržovány přísné hygienické normy a požadavky.

č. 264

1. s c h v a l u j e

A. b e r e n a v ě d o m í

přidělení bytu č. 9 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce s podmínkou, že před
uzavřením nájemní smlouvy doloží chybějící doklad o výši dávek
soc. podpory a

B. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 2 roky.

č. 259

nabídkovou cenu uchazečů o zadání zakázky na zhotovení projektové dokumentace Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě Kynšperka nad Ohří a
zadat zakázku ﬁrmě: KV Engineering spol. s.r.o. Závodu míru 584,
Karlovy Vary IČO: 45355142 a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 260

A. b e r e n a v ě d o m í

nabídkovou cenu uchazečů o zadání zakázky na zhotovení akce

2. u k l á d á

č. 265

1. s c h v a l u j e

a) zvýšení nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb.
na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 v bytech ve vlastnictví
Města Kynšperka nad Ohří, na které se vztahuje zákon č. 107/
2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a
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b) změnu Mandátní smlouvy uzavřené na obstarání správy nemovitostí mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Správou majetku
s.r.o Kynšperk nad Ohří v čl. II odst. 2.3. písm. a) takto: bude
vypuštěn text „ a za 1,5 násobek základního nájemného stanovené vyhláškou č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů“
a nahrazuje se textem: „ Výše nájemného bude stanovena mandantem“ a

2. u k l á d á

sdělit písemně usnesení rady města Správě majetku spol. s r.o. do 7
dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku mandátní smlouvy.

č. 266

1. s c h v a l u j e

výpovědi smluv o nájmech na části pozemků p.č. 1366/1 a p.č.
1365 uzavřené s žadateli s roční výpovědní lhůtou, která počne
běžet prvním dnem měsíce října a s možností následného uzavření
nových nájemních smluv se současnými nájemci s tříměsíční
výpovědní lhůtou do doby využití pozemků p.č. 1366/1 a 1365 na
stavbu silnice nebo jejich prodeje a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru doručit nájemcům výpovědi
nájemních smluv do konce září 2006.

č. 271

1. s c h v a l u j e

A) změnu parcelního čísla a výměry pozemku u smlouvy o nájmu
pozemku na pozemek p.č. 218 ( trvalý travní porost ) v k.ú.
Zlatá u Kynšperka nad Ohří s panem Evženem Ifkovichem,
bytem Palackého 162, Kynšperk nad Ohří z p.č. 218 o výměře 319 965 m2 na p.č. 218/1 o výměře 314 289 m2( trvalý travní
porost ), p.č. 218/2 o výměře 4136 m2 ( trvalý travní porost )
a p.č. 218/3 ( ostatní plocha ) o výměře 851 m2 a
B) záměr pronájmu pozemku p.č. 1268/1 (orná půda) o výměře
4858 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a pozemků p.č. 60/4 (orná
půda) o výměře 6333 m2, p.č. 60/3 (orná půda) o výměře 5100
m2 v k.ú. Kamenný Dvůr panu Evženu Ifkovichovi, bytem
Palackého 162, Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru uzavřít dodatek smlouvy o nájmu
s výše uvedeným nájemcem a zveřejnit záměr pronájmu pozemků
p.č. 1268/1 a p.č. 60/4, a p.č. 60/3 na dobu 15-ti dnů na úřední
desce města od 15. 9. 2006 do 29. 9. 2006 včetně.

č. 273

1. b e r e n a v ě d o m í
petici č. 1/2006 a

2. u k l á d á

majetkovému odboru a II. místostarostce připravit návrh pro radu
města tak, aby bylo možno petičnímu výboru odpovědět.

Rada města Kynšperka nad Ohří se na své jednání
dne 26. září 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 276

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č. 6/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 278

A. bere na vědomí

podání a připomínky vlastníků bytů ze sídliště SNP v Kynšperku
nad Ohří, označené jako petice, k jednání Správy majetku s.r.o.
Chebská 697, Kynšperk nad Ohří a

B. k o n s t a t u j e ,

že podání nesplňuje ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, obsahovou stránku petice a to tím, že se nejedná o žádost, návrh či stížnost ve věci veřejného zájmu, nebo jiného
zájmu, o kterém by Rada města byla kompetentní ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jednat a rozhodovat. Podání
je věcí obchodně-právního vztahu mezi jednotlivými vlastníky
bytů, případně společenstvími vlastníků a samostatným právním
subjektem Správou majetku s.r.o. Rada města jako zástupce jediného vlastníka, pokud by zasedala jako valná hromada společnosti,
může přijmout pouze opatření citované v zákoně č. 513/1991 Sb.,

(obchodní zákoník). Pro řešení ve smyslu § 125 písm.f) tohoto
zákona, nebyly podány podklady, ani důkazy a

C. d o p o r u č u j e

1) vlastníkům bytů, kteří podání podepsali, řešit záležitost dle
obchodního zákoníku a v případě nesouhlasu se stanovením
výše záloh na teplo a teplou vodu, případně s vyúčtováním,
obrátit se na kompetentní orgán, kterým je Státní energetická
inspekce, která již v letošním roce byla ke kontrole povolána
a neshledala závady, či protiprávní jednání ze strany Správy
majetku s.r.o. a
2) jednatelce Správy majetku s.r.o. záležitosti nadále řešit společně
se společenstvími vlastníků ve smyslu platných smluv a právních předpisů a

D. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru seznámit s tímto usnesením rady
města organizační výbor, zmocněný k vyřizování podání.

č. 279

1. bere na vědomí:

předložené materiály podle § 23 odst. 1 stavebního zákona
1.1 zprávu o projednání návrhu ÚPD „Změna č. 2 ÚPN SÚ Kynšperk nad Ohří“;

PŘÍLOHA
1.2 vyhodnocení stanovisek, námitek a nesouhlasů, připomínek
a vyhodnocení souladu s VÚC;
1.3 souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování,
které vydal KrÚ Karlovarského kraje dne 07.09.2006 pod zn.
1771/RR/06, doručené dne 14.09.2006,

2. k o n s t a t u j e,

že předložený návrh ÚPD byl zpracován v souladu se zadáním,
které bylo schváleno usnesením č. 4 Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ze dne 08.02.2006.

č. 280

A. bere na vědomí

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na rekonstrukci části
vodovodu v Kynšperku nad Ohří, Chebské ulici a

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: VEOLIA voda - Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. (IČ 45351325) se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44
Sokolov a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 281

1) bere na vědomí

informaci o termínu konání a programu valné hromady společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem Nádražní 5644 Sokolov a

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kynšperka nad Ohří
a) d e l e g o v a t na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 13. 10. 2006 starostu města a určuje,
že v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat
Mgr. Hana Jandíková,
b) u l o ž i t delegátovi města, aby za město jako společníka na této
valné hromadě rozhodl kladně o schválení poskytnutí půjčky
ve výši 10 000 000,- Kč Vodohospodářskému sdružení měst
a obcí Sokolovska a

3) u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit návrh do jednání Zastupitelstva města.

č. 282

1. s c h v a l u j e

a) prodloužení nájemní smlouvy na byt
- č. 3 v ulici Sokolovská č.p. 489 s žadateli na dobu 1 roku od 1.
12. 2006
b) uzavření nájemních smluv z důvodu uvedeného v § 686a odst.
6) zákona č. 107/2006 Sb. na byt
- č. 2 na Nám. Míru č.p. 33 s žadateli na dobu 1 roku od 28. 4.
2006
- č. 1 v ulici Na Příkopech č.p. 7 s žadatelkou na dobu 1 roku od
1. 7. 2006
- č. 2 v ulici Chebská č.p. 568 s žadatelem na dobu 1 roku od 23.
9. 2006
- č. 1 v ulici Zahradní č.p. 385 s žadatelem na dobu 1 roku od 1.
8. 2006
- byt č. 7 v ulici Zámečnická č.p. 182 s žadatelem na dobu 1 roku
od 1. 9. 2006 s tím, že smluvní nájemné zůstane zachováno ve
stejné výši a regulované nájemné bude upravováno v souladu
se zákonem č. 107/2006 Sb.a
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2. u k l á d á

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

č. 283

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení rady města Kynšperk nad Ohří č. 267 ze dne 12.
9. 2006 a to: na konec bodu a) vložit: „ , nebo v případě neschválení nároku na bezúplatný převod úplatný převod těchto pozemků
a “ v bodě b) v šestém řádku vypustit „ dle § 5 odst. 1 zákona č.
95/1999 “ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit materiál již s upraveným zněním do nejbližšího jednání Zastupitelstva města.

č. 284

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 436/1 (zastavěná plocha) o výměře
132 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 29. 9. 2006 do 13. 10. 2006 včetně.

č. 285

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1438 (trvalý travní porost)
vedeného ve zjednodušené evidenci pod p.č. 770/1 o výměře 519
m2 a část pozemku p.č. 1436 o výměře 18 m2 včetně jedné třetiny
stavby na pozemku p.č. 1436 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 29. 9. 2006
do 13. 10. 2006 včetně.

č. 286

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uvolnění ﬁnančních prostředků na úhradu dopravy na akci Setkání
seniorů na den 21. 10. 2006.

PŘÍLOHA
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
města Kynšperka nad Ohří konaného dne 27. září 2006
č. 45

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové příjmy se navyšují o 1 743,51 tis.Kč a rozpočtové výdaje
se navyšují o 1 743,51 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po změně
činí 103 343,91 tis.Kč a rozpočtové výdaje po změně činí
128 879,49 tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) závazné ukazatele dle přílohy č. 2 tohoto usnesení .

č. 46

1. s c h v a l u j e

změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové
příjmy se navyšují o 296,01 tis.Kč a rozpočtové výdaje se navyšují
o 296,01 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po změně činí 103 639,92 tis.
Kč a rozpočtové výdaje po změně činí 129 175,50 tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 47

1. b e r e n a v ě d o m í

zrušení Nadačního fondu pro opravu kostela Nanebevzetí Panny
Marie, se sídlem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
okres Sokolov, IČO: 25 24 01 45, a to s likvidací k 31.12.2006.

č. 48

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 3 zřizovací listiny Městského kulturního střediska
v Kynšperku nad Ohří, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu tohoto dodatku.

č. 49

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti ﬁnančního a kontrolního výboru k 27. 9. 2006 za
měsíce leden – září 2006 .

č. 50

1. b e r e n a v ě d o m í

předložené materiály podle § 23 odst. 1 stavebního zákona
1.1. zprávu o projednání návrhu ÚPD „Změna č. 2 ÚPN SÚ Kynšperk nad Ohří“;
1.2. vyhodnocení stanovisek, námitek a nesouhlasů, připomínek
a vyhodnocení souladu s VÚC;
1.3. souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které vydal KrÚ Karlovarského kraje dne 07.09.2006
pod zn. 1771/RR/06, doručené dne 14.09.2006,

2. k o n s t a t u j e,

že předložený návrh ÚPD byl zpracován v souladu se zadáním,
které bylo schváleno usnesením č. 4 Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ze dne 08.02.2006,

3. s c h v a l u j e

podle § 84 odst. 2 písm.a) zákona o obcích a § 26 odst. 2 stavebního
zákona, jako schvalující orgán předložený návrh ÚPD „Změna č. 2
ÚPN SÚ Kynšperk nad Ohří“ (dále jen „ÚPD“) zpracovaný autorizovanou osobou Ing. arch. Alexandrou Kaskovou v květnu 2006,

4. v y m e z u j e z á v a z n o u č á s t ÚPD

dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona tak, jak je
a) graﬁcky vyjádřená ve výkresech
- č. 1 komplexní návrh se zakreslenou změnou č. 2 v měřítku
1:5 000
- č. 8 ZPF se zakreslenou změnou č. 2 v měřítku 1 :5 000
b) textově uvedena
- v textové části - průvodní zpráva, tabulková část, mapy;
c) ostatní části jsou směrné,

5. b e r e n a v ě d o m í

podle § 23 odst. 1 stavebního zákona, že k návrhu ÚPD a k vymezení veřejně prospěšných staveb nebyly v řádné lhůtě projednávání uplatněny žádné námitky,

6. v y h l a š u j e

v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 stavebního zákona a § 12
zákona o obcích vymezenou závaznou část ÚPD Obecně závaznou
vyhláškou města Kynšperk nad Ohří, č. 1/2006, kterou se doplňuje
OZV města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997, o závazné části územního plánu sídelního útvaru, ve znění OZV č. 6/2003, uveřejněním
na úřední desce Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení a

7. s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o obcích účinnost
této vyhlášky od 29. 09. 2006.

č. 51

1. s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), odpis nedobytné pohledávky:
- pokuta za přestupek proti stavebnímu řádu ve výši 20.000,--Kč
a náklady řízení ve výši 150,-- Kč, celková výše pohledávky =
20.150,-- Kč.

č. 52

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. dne 13.10. 2006 starostu města a určuje, že v případě, že by
se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat Mgr. Hana Jandíková
a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné
hromadě rozhodl kladně o schválení poskytnutí půjčky ve výši
10 000 000,- Kč Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska.

č. 53

1. s c h v a l u j e

prodej obytného domu čp. 579 v ulici Tyršova včetně pozemku
p.č. 905 (zast. plochaa nádvoří) o výměře 563 m2 a části pozemku
p.č. 757/4 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře cca 50 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří do spoluvlastnického podílu v rozsahu
jedné ideální třetiny manželům Ing. Hynkovi Bandasovi a Aleně
Bandasové, jedné ideální třetiny manželům Stanislavu Šormovi
a Ivaně Šormové, a jedné ideální třetiny Ing. Janu Pavlíkovi,

PŘÍLOHA
400 000,- Kč bez podmínky úhrady dluhů za současné nájemce
v domě.

č. 54

1. s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod pozemků p.č. 838/1, 1557/2, 478/2,
1236/1, 1236/9, 270/1, 1079 v k.ú. Kynšperk nad Ohří dle § 5
odst. 1 zákona č. 95/1999 z Pozemkového fondu ČR na Město
Kynšperk nad Ohří, nebo v případě neschválení nároku na bezúplatný převod úplatný převod těchto pozemků a
b) úplatný převod pozemků p.č. 1168/2, 1168/7, 1168/8, 1168/3,
1169, 1170/1, 1168/1, 1172, 1173, 1119/1, 1119/5, 1117/3,
1118, 1116, 1117/5, 1119/7, 1117/4, 1113, 1541/1, 1110, 1107/1,
1174/1, 1176, 1174/4, 1184/2, 1173, 838/8, 1434/2, 1430, 1457,
1253, 1252/1, 1252/19,1345/1, 1345/3, 772/2, 772/1, 786/1,
786/2, 785, 866, 610/1, 26, 458, 478/1, 1590, 1286/3, 1282/3,
1279/1, 1282/1 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohříz Pozemkového
fondu ČR na Město Kynšperk nad Ohří za cenu stanovenou
Pozemkovým fondem ČR na základě znaleckého posudku.

č. 55

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 491 (ostatní plocha) o výměře cca 15 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 196 Kč/m2.

č. 56

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 žadateli za cenu 241 Kč/m2.

č. 57

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 652/2 (zastavěná plocha) o výměře 23 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 304 Kč/m2.

č. 58

1. s c h v a l u j e

A) prodej části pozemku p.č. 1089/1 (zastavěná plocha) o výměře
cca 175 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří za těchto podmínek:
a) smlouva o smlouvě budoucí musí být uzavřena nejpozději do
tří měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města a
b) stavební povolení na objekt musí být kupujícím prodávajícímu doloženo do jednoho roku od data podepsání smlouvy
o smlouvě budoucí a
c) cena pozemku v případě zkolaudování objektu
- do tří let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí bude
ve výši 600 Kč/m2
- do čtyř let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí bude
ve výši 1000 Kč/m2 a
d) kupní smlouva bude uzavřena po zkolaudování objektu a doplacení celé kupní ceny, nejpozději však do pěti let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí
žadateli a
B) prodloužení lhůty stanovené v zásadách pro prodej majetku
města bod 6 a ) k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č.
1089/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří o pět let a tři měsíce.

č. 59

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- Liboc, se sídlem
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Liboc 14, Kynšperk nad Ohří, za cenu 135 Kč/m2.

č. 60

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 1621/33 (zastavěná plocha) o výměře 20 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 259 Kč/m 2.

č. 61

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 319/1 (ostatní plocha) o výměře cca 11
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 248 Kč/m2.

č. 62

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 568/1 (ostatní plocha) o výměře cca 104
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 248 Kč/m2.

č. 63

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytu formou veřejné soutěže dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města Kynšperka nad Ohří pro IV.
etapu prodeje bytů dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů níže uvedeným kupujícím:
byt č. 12 v ulici Jana Jiskry č.p. 370 za cenu 58 000,- Kč +
úhrada dluhů za nájemce v době prodeje bytu,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího, zejména
kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy za nájemce
v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře kupní smlouvu
ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení zastupitelstva města,
bude nabídka prodeje znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytů vybraným kupujícím.

č. 64

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 uvedeným kupujícím:
byt č. 7 v ulici Zámečnická č.p. 182 za cenu 200 000,- Kč +
úhrada dluhů za nájemce v době prodeje bytu,
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího, zejména
kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy za nájemce
v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře kupní smlouvu
ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení zastupitelstva města,
bude nabídka prodeje znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytů vybraným kupujícím.
„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

RYBÁŘI
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Rodinné rybářské závody

V sobotu dne 30.9.2006 proběhly za krásného počasí rodinné rybářské závody, které jsou nedílnou součástí
naší spolupráce s občany města. Tato akce je velmi oblíbená a hojně navštěvovaná. Dnešního zápolení se zúčastnilo celkem 22 družstev a soutěž probíhala na chovném
rybníce v Dolních Pochlovicích za podpory MO ČRS
Kynšperk nad Ohří.

Celkové pořadí :

1.místo : Velíšek David a Velíšek Pavel
2.místo : Malý Karel a Novák Jan
3.místo : Jakub Hruška a Novák Václav
Vyhodnocení akce proběhlo v restauraci Bílá Labuť
za účasti všech soutěžících. Byly předány diplomy
a hodnotné balíčky všem zúčastněným, pro děti připraveny nafukovací balónky a po vyhodnocení se všem
dostalo bohatého občerstvení.
Akce byla pořádána MO ČSSD a MO ČRS Kynšperk nad Ohří. Všem děkuji za hojnou účast a těším se
na další ročník.
Ing. Tomáš SVOBODA

