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Střípky z majetkového odboru
• Po schválení rozpočtového opatření města
zastupitelstvem v měsíci dubnu jsme začali
s přípravou investičních, ale i neinvestičních akcí. Již v měsíci květnu budou položeny živičné povrchy u čp. 382 vedle náměstí
SNP a dokončí se rekonstrukce ulice Mládeže
směrem k ulici Potoční. Úpravy ulice Heydukova byly v průběhu dubna ukončeny, ulice
byla zpevněna štěrkem a drcenou asfaltovou
směsí. Využili jsme tak asfaltové kry z jiných
staveb v předchozích letech, které jsme nechali
nadrtit a tím jsme ušetřili i finanční prostředky
za jejich uložení na řízené skládky.  
• Nechali jsme zhotovit nové plůtky okolo kontejnerů na odpady. Tyto byly rozmístněny
od náměstí SNP směrem do centra. I když to
není finančně levná záležitost, budeme dále
pokračovat tak, abychom nahradili staré,
mnohdy již nefunkční přístřešky.
• Podali jsme žádost o dotaci ministerstvo kultury na restaurování vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie, které jsou bohužel v nedobrém technickém stavu a dále o dotaci Karlovarský kraj na výstavbu cyklostezky z Kynšperka
nad Ohří směrem na Kamenný Dvůr.

• Projektová dokumentace na splavnění levobřežního náhonu řeky Ohře je hotova. Zahájíme jednání k získání územního a stavebního
řízení.
• V části města Štědrá je dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení. Nebylo přistoupeno pouze k výměně jednotlivých světelných bodů, ale nechali jsme zpracovat projekt,
ve kterém projektant navrhl zhuštění sítě těles
tak, aby bylo dosaženo lepšího osvícení páteřní
komunikace a aby toto vyhovovalo i světelným
normám.
• K závěru se blíží i zpracování projektu na intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod, která
je hydraulicky na samé hraně výkonu. Tento
projekt byl vyvolán potřebou připojení části
Kynšperka a Dolních Pochlovic na severním
břehu řeky Ohře.
• Připravujeme podklady pro rekonstrukci
veřejného osvětlení, na kterou rada města
navrhla, a zastupitelé pro tento rok schválili
600 tisíc Kč.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Veřejná městská sportoviště, opravdu veřejná
Na Sportovním areálu v ulici Školní se finišuje s posledními úpravami. Do poloviny května
by měly být dokončeny i asfaltové povrchy na inline dráze. Letos se již bude moci hrát i na antukových hřištích a to jak v rámci sportovní činnosti TJ Slavoj, tak i veřejnost si bude moci
zasportovat bez toho, že by se musel zájemce
stát členem TJ Slavoj.   Sportoviště budou přístupná bez omezení a to velké fotbalové hřiště
a skatepark. Na webových stránkách města
bude od května vytvořen přehled využití ostatních městských sportovišť. Jedná se i o hřiště
u základní školy a 2 tenisové kurty za Dupárnou.  
Každý si bude moci zajistit po zaplacení mírného
poplatku na majetkovém odboru městského

úřadu rezervaci potřebného hřiště. Rezervace
nebude nutná, ale zájemci musí počítat s tím, že
když nebude sportoviště volné, tak budou muset
počkat, až se uvolní, nebo se domluvit se správcem na jiném termínu. Pro květen a červen počítáme s pracovní dobou správce ve všední dny
od 13-20 hod. a v sobotu, neděli a svátek od 9
do 20 hodin.
K provozování jednotlivých sportů si bude
možné zapůjčit, opět za mírný poplatek, míče,
tenisové rakety a tenisové míčky. Sledujeme tím
to, že ne každý hned si musí kupovat drahé vybavení, ale zpočátku je bude mít k dispozici. Samozřejmě bude nutné zaplatit zálohu, která bude
vratná po vrácení materiálu. I velké hřiště, které

Z města
do současné doby neplnilo své poslání, bude připraveno pro činnost. Tak bude možné, aby skupinky kluků, děvčat, dospělých si zde mohli
dát to známé čámo. Zpoplatněno bude zřejmě
pouze využití celého hřiště k fotbalovým zápasům. Zpoplatnění některých sportovišť je zavedeno proto, aby se zde nescházela pouze mládež,
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která vůbec nemá zájem sportovat, ale spíš jen se
tak poflakovat, dělat nepořádek a i někdy zařízení bezdůvodně ničit, ale aby sportoviště skutečně plnila svůj účel, to je veřejné městské sportoviště, přístupné všem občanům.
Bližší informace najdete na www. Kynsperk.cz
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občasné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří na pozemku parc. č. 1082 a pozemku 1082 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje:

• Prodej obálkovou metodou
• prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady  města
• náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí kupující

Bližší informace na majetkovém odboru.

Podmínky pronájmu:

• pronájem na dobu určitou (je možnost i dlouhodobého pronájmu)
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně

Doba zveřejnění od 21. 1. 2009 do 5. 5. 2009 do 12.00 hodin.

Z města
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Nabídka nebytových prostor do nájmu:

• část nebytového prostoru v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 - nájemné je stanoveno ve výši 600,Kč/m2/rok

Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:

• byt č. 14 o velikosti 2+kk, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,44 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
• byt č. 2 o velikosti 2+kk, v ul. A. Jiráska čp. 732 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
• byt č. 13 o velikosti 1+1, v ul. Zámečnická čp. 501 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Jarní svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu

Ve čtvrtek dne 14. května 2009 se uskuteční periodický jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu.
Svoz tradičně zajišťuje oprávněná společnost A.S.A. s.r.o., provozovna Tisová, ve spolupráci se Správou
majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o. Dle katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem: vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory…), rtuťové výbojky, automobilové a jiné
baterie, použité olejové filtry, brzdové destičky obsahující azbest, obaly od barev, rozpouštědel, chemikálií a další výrobky a látky. Nebezpečné odpady nemohou být likvidovány společně s odpadem komunálním (uložením na skládku), neboť by došlo k ekologickým škodám (zejména ke znečištění spodních vod).
V případě zjištění příměsí nebezpečných látek v komunálním odpadu vstupní kontrolou skládkové společnosti bude město sankcionováno (pokud bude toto zjištěno již na území města, hrozí postih pachateli).
Pod pojmem nepotřebný objemný odpad rozumíme starý nábytek, koberce atd. Pokud přeci jenom nějaký
objemný odpad doma překáží a potřebujete neprodleně uvolnit místo, využijte sběrného místa Správy
majetku v ulici SNP, které je občanům města k dispozici celoročně. Protože je tato služba pro občany města
bezplatná, nikdo nemá sebemenší důvod k nezákonnému odkládání nebezpečných odpadů do popelnic
a kontejnerů, určených pouze pro komunální odpad. Totéž se týká objemného odpadu, který pravidelně
„zkrášluje“ okolí stanovišť kontejnerů i jiná prostranství.
Proto Vás žádáme, abyste nezakládali hromádky, či neodkládali citované odpady k popelnicím již nyní
a vyčkali dne před svozem.
Svoz bude proveden dle zaběhnutého scénáře:
Dolní Pochlovice, Hornická ulice - prostor před bývalými stavebninami
14.00 - 15.15
Kynšperk nad Ohří - areál Správy majetku (býv. Technických služeb)
14.00 - 17.00                                            
Chotíkov - náves
15.30 - 15.45
Liboc - u autobusové zastávky
16.00 - 16.15
Štědrá - na návsi
16.30 - 16.45
Zlatá - u bývalé prodejny potravin
17.00 - 17.15
Děkujeme za pochopení.
Vladimír Kodýdek
referent majetkového odboru

Z města
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Finanční odbor informuje
Vážení občané,
blíží se termín zaplacení první části místního
poplatku za psy. Vy, kteří jste ještě poplatek neuhradili, zaplaťte výše jmenovaný poplatek do 31. 5. 2009
v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří
nebo převodním příkazem na účet Komerční banky,
číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol
31591 spec. symbol je rodné číslo.
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa
1000,- Kč
b) za každého dalšího psa
1500,- Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
    starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
    důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
    anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
    uvedená pod písm. c)
300,- Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném domě
500,- Kč
Splatnost poplatku:
nečiní-li více než 500,- Kč v jedné splátce, do 31. května
každého roku
činí-li více než 500,- Kč ve dvou stejných splátkách
do 31. května a 31. srpna každého roku
lze jej zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku

Poplatky za komunální odpad v roce 2009
Dále Vás upozorňujeme, že 31. 3. 2009 uplynul
termín zaplacení poměrné části místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek máte opět možnost
uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530,
spec. symbol je rodné číslo plátce. Pokud budete zasílat platbu více osob, zašlete prosím avízo na e-mail
platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést
jména osob, datum narození a výši částky.
Sazba poplatku je 500,- Kč na osobu a kalendářní rok
a tvoří jej:
• částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
• částka 250,- Kč za osobu, stanovené na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
Je rozdělena na dvě etapy:
prvních 250,- Kč do 31. března každého roku
druhých 250,- Kč do 30. září každého roku
lze jej zaplatit i najednou a to do 31. března každého
roku.

Baby club informuje

Sportovní hala opět ožila
malými sportovci, kteří se těší,
až bude ten krásný den a budou
moci zase řádit s maminkami
v bezpečném prostoru haly TJ
Kynšperk nad Ohří. Ten den se
jmenuje pondělí - každé pondělí
od 10,00 do 12,00 hodin.
Deset nových minisportovců rozšířilo členskou základnu
místní TJ. Halu budeme využívat do prázdnin. V září se zase
sejdeme a doufám, že nás bude
ještě víc.

Kateřina Štochlová

Usnesení
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
(upravená verze)

ze dne 12. března 2009

č. 69

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1. 3. 2009 uzavření pojistné smlouvy
o sdruženém pojištění souboru vozidel číslo 5425455514 s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16,
113 04 Praha 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 70

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31. 12.
2008,

2. b e r e n a v ě d o m í

opravu fyzických inventarizací u přílohy č. 2, majetek
navržený k vyřazení u organizační složky Sbor dobrovolných hasičů a

3. s c h v a l u j e

vyřadit navržený majetek z majetku organizační složky Sbor
dobrovolných hasičů, který je neupotřebitelný, nefunkční
a neplní svůj účel dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

č. 71

Rada města Kynšperka nad Ohří

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

uzavření smlouvy s Centrem sociálních služeb Sokolov o zajištění poskytování pečovatelské služby ve městě
Kynšperk nad Ohří.

č. 72

Rada města Kynšperka nad Ohří

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

vstup Města Kynšperk nad Ohří do Svazu měst a obcí
České republiky.

č. 73

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

č. 74

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1. ledna 2009 zápis změn v údajích rejstříku
škol a školských zařízení, které jsou v souladu s ustanovením § 179 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
který se týká zápisu nového oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání, kód oboru 79-01-B/001 Pomocná
škola, s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků v základní
škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Kynšperk nad
Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace a

2. u k l á d á

správnímu a sociálnímu odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení.

č. 75

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

inspekční zprávu čj. ČŠI-11/09-05 České školní
inspekce, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, Karlovy
Vary, která byla provedena ve dnech 20. – 22. ledna 2009
v Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, okres
Sokolov, příspěvková organizace, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení a

2. u k l á d á

ředitelce Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
postupovat dle doporučení obsaženém v inspekční
zprávě, a to neprodleně, a o přijatých opatřeních informovat radu města do 30. června 2009.

č. 76

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 přílohy č. 1 (seznam spravovaných nemovitostí) Mandátní smlouvy uzavřené na obstarání nemovitostí mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Správou
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s. r. o., Chebská 697,
357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 25233556 s účinností
od 1. 4. 2009, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 78

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

znění usnesení rady města číslo 363 ze dne 10. prosince
2008 a

výjimku z čl. II, bodu 3 ve smyslu čl. III, odst. 9. „Zásad pro
pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků v majetku
Města Kynšperk nad Ohří“ a povoluje nájemci bytu XXX
v čp. XXX na Náměstí míru, Kynšperk nad Ohří, XXX,

1. r u š í

2. n a h r a z u j e
jej novým zněním:

1. s c h v a l u j e

Usnesení
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uhradit po uzavření nájemní smlouvy stanovenou kauci
v pravidelných splátkách ve výši 1.000,- Kč měsíčně a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady
města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy,
ve které bude zakomponována podmínka zaplacení
kauce ve splátkách.

č. 79

bou v Kynšperku nad Ohří“ (zveřejnění) a přiděluje byt
č. XXX v ulici Zámečnická XXX, Kynšperk nad Ohří
do nájmu XXX na dobu neurčitou s tím, že nájemné je
stanoveno ve výši 63,78 Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 81

Rada města Kynšperka nad Ohří

Rada města Kynšperka nad Ohří

a) dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu domu čp. 494
v ulici Jana Nerudy v Kynšperku nad Ohří, stojícího
na pozemku parc. č. 244/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obecně prospěšnou společností Pomoc v nouzi, o.p.s. se sídlem Fibichova 852, Sokolov, IČ 27991997 s účinností ke dni
31. 3. 2009,
b) uzavření nové smlouvy o nájmu prostřednictvím
Správy majetku, s.r.o., a to za stejných podmínek,

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla
čp. XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu
určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 66,Kč/m2/měsíc a za podmínky doložení příjmu za měsíce
leden a únor 2009 před uzavřením smlouvy a
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

starostu podpisem dohody uvedené v bodu l. a) a

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e
3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s. a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o. k uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 4. 2009.

č. 80

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

výjimku z čl. 3, odst. 4. „Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu v domě s pečovatelskou služ-

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 82

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

že v rozpočtu Města Kynšperk nad Ohří není počítáno
s navyšováním provozních příspěvků městským organizacím, a z tohoto důvodu nevyhovuje žádosti ředitelky
Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, p.o.,
ze dne 2. 2. 2009.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta  v.r.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
(upravená verze)

ze dne 18. března 2009

č. 83

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31. 12. 2008 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města:
a) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
b) Mateřské školy, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
c) Základní školy, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří
d) Základní umělecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk
nad Ohří

e) Městského kulturního střediska, Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří a
f) hospodářské činnosti města.

č. 84

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu člena likvidační komise za paní Marii Lendelovou a

2. j m e n u j e

člena likvidační komise paní Jaroslavu Kocovou.

Usnesení
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č. 85

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 89

uzavření dohody o provedení práce od 19. 3. 2009 do 31.
12. 2009 s paní Říhovou, bytem XXX, kdy sjednaným
pracovním úkolem je překladatelská a tlumočnická činnost,

Rada města Kynšperk nad Ohří

„Rámcovou smlouvu o dílo“ na překladatelskou činnost
uzavřenou s Ing. Šlehoferem, bytem XXX , která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města

2. s c h v a l u j e

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedené dohody a smlouvy.

č. 86

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na dodávku stavebních prací na akci
„Cyklostezka a chodník podél silnice III/2125 v Kynšperku nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s.r.o., Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad
Ohří,
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města:
a) jednat s vybranou firmou o snížení rozsahu prací
pouze na objekty SO 01 a SO 03,
b) a v případě získání dotace podpisem smlouvy o dílo.

č. 87

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa v ulici J.
K. Tyla mezi č.p. 881 a č.p. 882 v Kynšperku nad Ohří
za úhradu 1.200,- Kč/rok a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vystavit žadateli platební výměr za zábor veřejného prostranství k vyhrazení
trvalého parkovacího místa na rok 2009.

č. 88

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v domě čp. XXX v ulici Sokolovská v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/
m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku parc. č. 1619/10 (zastavěná plocha)
o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu
2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
schválit prodej pozemku parc. č. 1619/10 (zastavěná
plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX
za cenu 259,- Kč/m2 a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní
smlouvu a předložit materiál do příštího zastupitelstva
města.

č. 90

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. č. 5 (ostatní plocha)
o výměře cca 337 m2 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří
a

2. u k l á d á

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

č. 91

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. 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 města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 92

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1510/1 (zahrada)
o výměře 740 m2 a pozemku parc. č. 1510/2 (zahrada)
o výměře 1296 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 93

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 1004/1 (trvalý travní
porost) o výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýše-
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ním o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku parc.
č. 1004/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad
Ohří uzavřenou s XXX dohodou ke dni 19. 03. 2009 a

2009 na dobu neurčitou,

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

3. p o v ě ř u j e

2. u k l á d á
č. 94

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi
výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 20. 03.
2008 a
starostu podpisem smlouvy.

č. 96

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

ukončení platnosti smlouvy č. 23/2002 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově
ke dni 31. 03. 2009,

změnu termínu vyplacení příspěvku na provoz Základní
škole Kynšperk nad Ohří za měsíce duben – prosinec
roku 2009, a to v termínu do 20. 3. 2009.

1. b e r e n a v ě d o m í

2. s o u h l a s í

1. s c h v a l u j e

č. 97

Rada města Kynšperk nad Ohří

s prominutím úhrady platby následnické organizaci –
Sociálním službám, p.o. Kynšperk nad Ohří za období
leden až březen 2009 z důvodu nevyužívání služeb systému města a

rezignaci pana Miroslava Havlíčka na funkci člena zastupitelstva města ze dne 14. března 2009 a

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele.

že členem zastupitelstva města se dnem 15. březnem
2009 stal první náhradník z kandidátní listiny Občanské
demokratické strany, paní Hana Čejková.

3. u k l á d á
č. 95

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s uvedenou fyzickou osobou,
oprávněnou k podnikání XXX s účinností od 02. 03.

1. b e r e n a v ě d o m í
2. o s v ě d č u j e,

Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta  v.r.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
(upravená verze)

ze dne 1. dubna 2009

č. 98

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Základní škole Kynšperk nad Ohří financování platu
správce veřejného sportoviště z poskytnutého příspěvku
na provoz, a to do počátku fungování správce veškerých
sportovišť v Kynšperku nad Ohří.

č. 99

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze
dne 21. 12. 2005 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
tepelných zařízení.

č. 100

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o výsledku jednání týkajícího se provozu kotelen Správy majetku, s.r.o. Kynšperk nad Ohří a vyúčtování za spotřebu tepla za rok 2008.

č. 101

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č XXX na Nám.
Míru čp. XXX s nájemci bytu XXX na dobu určitou 1
rok do 7. 3. 2010, případně za týchž podmínek sjednat
novou nájemní smlouvu na společný nájem bytu výše
uvedenými a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města nájemcům bytu a vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku
nájemní smlouvy.
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č. 102

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX na Nám.
Míru čp. XXX s nájemci bytu XXX na dobu určitou 3
roky do 27. 4. 2012 a

2. u k l á d á

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

č. 103

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v bytovém
domě v ulici J. K. Tyla č.p. XXX se stávající nájemkyní
bytu XXX do 12. 6. 2011 a

2. u k l á d á

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

č. 104

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19. 4. 2005 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Chlum Svaté Maří,
Nám. J. W. Goetha 1, 357 09 Habartov a Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku č. 3 nájemní smlouvy.

č. 105

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1438 (trvalý
travní porost) o výměře 542 m2 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 108

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu č. 50/2002, uzavřené dne 29. 05. 2002 mezi XXX a Městem Kynšperk
nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 01. 04. 2009,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek
k podpisu starostovi (termín do 03. 04. 2009) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 109

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvodů TUV na sídlišti U Pivovaru – Kynšperk
nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě PVKP obchodní, s.r.o., se
sídlem Střelničná 1660, 182 00 Praha 8, provozovna
Dr. Kocourka 4, 356 01 Sokolov, IČ: 27203964,
b) návrh smlouvy o dílo a

3. p o v ě ř u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem smlouvy o dílo.

dohodu o přičlenění honebních pozemků uzavřenou
mezi Městem Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a Honebním společenstvem Chotíkov, IČ: 72020504, se
sídlem Sokolovská 259, Kynšperk nad Ohří, zastoupené
Ing. Bohumilem Šupkou za cenu 40,- Kč/ha ročně,

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

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

přihlášení Města Kynšperk nad Ohří za člena honebního
společenstva Chotíkov a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět o rozhodnutí rady města Honební společenstvo Chotíkov.

č. 107

Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 110

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Restaurátorské práce 2 ks figurálních vitráží“ na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě Jaroslav Skuhravý, Sklovitráž, se
sídlem Janov 27, 473 01 Nový Bor,
IČ: 26384833,
b) návrh smlouvy o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.

č. 111

Rada města Kynšperk nad Ohří

Usnesení
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1. s c h v a l u j e

s účinností od 2. 4. 2009 do 30. 4. 2009 uzavření dohody
o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním
úkolem je správce sportovních zařízení města a

2. p o v ě ř u j e

č. 113

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci paní Hany Čejkové na funkci členky zastupitelstva města ze dne 21. března 2009 a

2. o s v ě d č u j e,

starostu podpisem této dohody.

že členem zastupitelstva města se dnem 22. březnem
2009 stal druhý náhradník z kandidátní listiny Občanské
demokratické strany, pan Karel Klika.

č. 112

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. n e s o u h l a s í

s umístěním dalších reklamních poutačů na objektu
Chebská č.p. 197, Kynšperk nad Ohří.

Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

USNESENÍ

René B o l v a r i
starosta  v.r.

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 1. dubna 2009
(upravená verze)

č. 16

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

složení slibu člena Zastupitelstva města Kynšperk nad
Ohří pana Karla Kliky.

č. 17

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 1,
dle příloh č.1 a č. 2 tohoto usnesení.

č. 18

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. v o l í

předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města paní
Janu Bočkovou.
Ing. Josef Baron
René Bolvari
místostarosta v.r.
starosta v.r.
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Zastupitelstva města Kynšperka nad
Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních
údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města
a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

Mažoretky
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Střední skupina mažoretek

Soubor středních mažoretek při Základní škole v Kynšperku nad Ohří má v současné době 17 děvčat
ve věku od 11 do 14 let. Trénují 2x týdně po 2 hodinách. Tento soubor by měl být přípravkou do nejvyspělejší skupiny Majorettes, kde mažoretky pod vedením paní Mgr. Jaroslavy Danešové dosahují již mnoho
let těch nejvyšších úspěchů.
Střední mažoretky se každoročně prezentují na kulturních a společenských akcích města, několikrát
se zúčastnily himmelkronského Strassenfestu. S nejvyzrálejší skupinou měl soubor možnost předvést své
umění při prestižním slavnostním zahájení lázeňské sezóny ve Františkových Lázních a na republikových
hudebních festivalech, jako je známé FIJO Cheb nebo FEDO Štětí.
V souboru trénují: Cheryl Jarošová, Tereza Záhorská, Monika Modroková, Kristýna Birošová, Lucie
Boorová, Petra Jánošíková, Kristýna Bjalončíková, Lucie Bričová, Michaela Lisá, Kateřina Pelešková, Martina Stolariková, Daniela Jirsová, Terezie Škaloudová, Petra Pencová, Sofie Škrnová, Anežka Kučerová
a Kateřina Houžvová.
Děkuji rodičům a všem, kteří děvčata podporují v tom, co je baví.
Šárka Pencová, vedoucí ZK

Burza, zpěv

strana 13

BURZA DĚTSKÉHO ODÍVÁNÍ s BABY KLUBEM na DM

V době od   23.3 –
7.4.2009
proběhla
již
druhá „burzička “ pro naše
nejmenší, na kynšperském
internátě ve spolupráci
s BABY KLUBEM v Kynšperku nad Ohří.   Tentokrát se zúčastnilo maminek
daleko více, než na podzim,
kdy burza proběhla poprvé.
Oblečení, hraček, stavebnic, kočárků výrazně
přibylo, takže jsme se
do místnosti, kde se burza
konala, vešli jen s obtížemi.
/viz foto/
Chtěla bych maminkám, které vše vzorně
popsaly, vyžehlily a přinesly poděkovat za spolupráci. Oblečení a hračky, které se neprodaly, a které
maminky již zpět nepožadovaly, věnujeme dětem v DD Horní Slavkov, které nás přijedou navštívit v měsíci
květnu.
Za výtěžek, který z prodeje internát získal, bude žákům zakoupena kobercová hra „TWISTTER“.
Vychovatelky DM při SŠŽ, OP Kynšperk nad Ohří

Úspěšná zpěvačka

Žákyně pěveckého oddělení Základní umělecké školy Kynšperk n. O. PAVLA ČAPKOVÁ
získala v krajské soutěži v sólovém zpěvu 1. místo a postoupila do celostátního kola, které se bude
konat v Turnově.
Společně s Cheryl Jarošovou získala ještě 2. místo v komorném zpěvu.
Je to velký úspěch zpěváků, které v naší škole připravuje paní učitelka Kutišová.
Blahopřejeme a Pavlínce Čapkové přejeme, aby se jí dařilo i v celostátní soutěži.
Karbulová Zdeňka

Sportoviště města

strana 14

Sportoviště města – vidíte to také tak?
Prošla jsem se městem, viděla jsem a byla jsem se zeptat na majetkovém odboru:

Veřejné sportoviště města u základní školy
Předáno městu : koncem října 2006
Dodavatel:
Stavby silnic a železnic a. s. Karlovy Vary, povrch – TENNIS Zlín a. s.    
Cena:
7 677 000 Kč (z toho dotace 5 373 000 Kč)
Kvalita: již na jaře se na povrchu prostředního hřiště objevily boule, něco zřejmě nebylo v pořádku udělané –
podklad, povrch ?
Na základě připomínek byly nedostatky několikrát reklamovány. Letos v roce 2009 je po dlouhých jednáních přislíbena náprava  do 31. 5. 2009. Přestože se na hřišti fungovat dá, je jen otázkou, kdy může dojít vlivem
špatného povrchu k úrazu (viz. fotografie hřiště).

Sportovní areál v ulici Školní
Plážový volejbal, klasické antukové kurty, skatepark
Dodavatel: Stavební společnost HUBERT, s. r. o., stavební dozor: Ing. Rund
Tato sportoviště se budovala a ještě budou dokončovat postupně ve třech etapách:
etapa – cena 9 431 000 Kč ( z toho dotace 7 500 000 Kč)
etapa – cena 8 046 000 Kč ( z toho dotace 7 000 000 Kč)
etapa -  bude v režii města  (část finančních prostředků je uvedena níže)
Kvalita: nejsem odborník, ale i na pouhý pohled byly vidět nedostatky: písek, oplocení,
mechy, lišejníky, plevel. Již nyní se začalo pracovat na úpravě nedostatků, snad tedy bude vše napraveno.
Asi se někteří z nás zamýšlejí, jak je možné, že při pečlivém výběru firmy může dojít k tomu, že některá sportoviště a jejich okolí mohla být převzata s nedostatky. Co asi bylo jejich příčinou – nedostatek času, šetření penězi,
stavební dozor, nejlevnější firma a tlak na to, aby se co nejvíce ušetřilo? Možná vás napadne ještě i jiný důvod.

A na co letos nedojde

Silnice mezi budovami školy – ulice Jana. A. Komenského
Dokončení kanalizace v roce: 2007
Naplánování opravy silnice: bylo již na rok 2009, z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude realizováno
Nyní :
Projekt, který je již hotový dnes nevyhovuje požadavkům, zadána úprava projektu

Sportoviště města
Kdy bude hotovo:
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p. starosta uvedl, že se počítá s úpravou povrchu v příštím roce (viz. fotografie
komunikace)

Na okraj: v těchto místech se denně pohybuje průměrně kolem 400 set dětí, 45 dospělých – zaměstnanci školy
a nepočítám rodiče a prarodiče. Ti všichni sem každý den 5x týdně po dobu 10 měsíců chodí. Rodiče se ptají,
kdy bude provedena oprava komunikace. Nevhodného povrchu si všimli i zástupci Rady školy. Už se také chýlí
ke konci rekonstrukce fasády školy, tak se možná dočkáme a pro děti nebezpečné místo bude konečně náležitě
opraveno.
Co plánuje město v letošním roce a v jaké výši:
V kapitole výstavba:  Rekonstrukce sportovního areálu v ul. Školní
Zhotovení asfaltových povrchů
V kapitole sportovní zařízení města
Údržba areálu v roce 2009 – sekání trávy, úprava povrchů hřištˇ- dodavatelsky
Lavičky pro návštěvníky areálu a diváky , odpadkové koše
Nákup mobilního domu jako přístřešku a kanceláře pro správce areálu
Připojení vody, kanalizace a elektro
Nákup plechového přístřešku k uložení materiálu pro antuková hřiště
Kartáče, hrabla, sítě, plastové čáry, míče
Mzdové prostředky na správce hřiště
Do dalších let:
Velké hřiště – zaměření, rekultivace trávníku, přemístění sítí
Nákup mobil.buňky s WC a umývárnami, připoj. na vodu, kanalizaci, elektro    

       1 300 tis. Kč
588 tis. Kč, z toho:
60 tis. Kč
68 tis. Kč
125 tis. Kč
25 tis. Kč
30 tis. Kč
          130 tis. Kč
          180 tis. Kč
90 tis. Kč
350 tis. Kč

Příznivci sportu se tedy mohou již těšit.  P. starosta mě ujistil, že město už má i správce městských sportovišť
a připravuje se zkušební „jízdní řád“ provozu těchto zařízení.
Některé z nás budou zajímat i poplatky, které budou návštěvníci jednotlivých zařízení platit.

Jak vidíte, na akce jsou vynakládány nemalé veřejné finanční prostředky a nejsem si jista, že vždy účelně. Ale
je to jen můj názor, vy si můžete na to vše udělat svůj. Není mi jedno, kde a jak žiju.
Štěpánka Neubergová, zastupitelka města

Svaz postižených civilizačními chorobami
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Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Kynšperk nad Ohří

Jsme nezisková organizace, která v současné době
sdružuje 116 členů. 21. března 2009 proběhla členská schůze organizace, které se zúčastnilo 59 členů
a našimi hosty byla předsedkyně Okresního výboru
Svazu paní Anna Sedláčková, členka OV paní
Šmídová a starosta města pan René Bolvari.
Předsedkyně organizace z pověření výboru
zhodnotila činnost za uplynulý rok, která se vyznačovala vyšší aktivitou, pokud se jedná o kulturní
činnost a to jak vlastní tak i účastí na kulturních
programech Městského kulturního střediska. Uspořádali jsme zájezd do Královského Poříčí na odpoledne s dechovou hudbou. Také návštěva partnerského města Himmelkron byla velmi příjemná pro
30 našich členů.
Zúčastnili jsme se rekondičních pobytů a rehabilitačního cvičení a plavání organizovaného OV.
Vše, co pro naše členy organizujeme a zajišťujeme, zveřejňujeme ve vývěsní skříňce organizace,
umístěné vedle nákupního střediska.
Pro letošní rok máme v plánu pěší vycházku

do Mostova, méně zdatní mohou jet vlakem do Nebanic. Uspořádáme zájezd pravděpodobně do Bečova,
počítáme s návštěvou solné jeskyně, v prosinci uděláme vánoční posezení s vystoupením žáků základní
umělecké školy.
V květnu vystoupí v Kynšperku nad Ohří herec
Jiří Krampol se svým programem, který bude pro
naše členy i seniory města.
Na všechny tyto akce jsou potřeba peníze a tak
jsme rádi, že od města dostaneme příspěvek na naši
činnost. Město Kynšperk nad Ohří se k nám v zastoupení pana starosty chová vstřícně a naši činnost
podporuje.
Členové organizace jsou již ve zralém věku, ale to
neznamená, že rezignujeme na aktivní život.
Pro ostatní seniory města, kteří dosud nenašli
cestu mezi nás, máme dobrou zprávu, že město přispěje i na činnost seniorů, kteří se pod hlavičkou
SPCCH mohou od II. pololetí zúčastnit některých
našich akcí, např. zájezdů.
E. Zlatníková
Předsedkyně ZO

Přivezli jsme titul 1. vicemiss

V neděli 26. 5. proběhl v Parkhotelu Plzeň 13. ročník oblastního kola soutěže Dívka roku 2009. Pořadatelem
byl Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná. Celkem soutěžilo 12 dívek, z Kynšperka nad Ohří se zúčastnily:
Kateřina Bělunková, Olga Hlebová a Barbora Kavanová.
Máme velkou radost, protože do republikového finále postupují pouze první dvě dívky a naše dívky byly
úspěšné. Barbora Kavanová získala 2. místo – titul 1. Vicemiss.
Olga Hlebová získala titul Dívka – foto.
Děkuji všem třem dívkám za vzornou reprezentaci základní školy
a města Kynšperka nad Ohří. Opravdu
bylo na co se dívat a výkony našich
děvčat patřily k nejlepším.
Poděkování patří i rodičům dívek
za výborné zázemí a finanční podporu
a všem příznivcům našich soutěžících
za úžasnou atmosféru, kterou vytvořili
na samotné soutěži v Plzni.
Finále soutěže Dívka roku se koná
20. 6. 2009 v Jičíně.
Báro, přejeme ti hodně štěstí!
				
Jana Tomsová, vedoucí SVČ-DDM ZŠ
Kynšperk nad Ohří

Církev
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Chvalte Hospodina

všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem…     Žalm 117,1
Poslední březnový víkend se konal sborový zájezd. Cílem naší cesty byly Oldřichovice u Třince. Pohledem do mapy zjistíte, že dál se už v naší republice z Kynšperka jet nedá. To však neodradilo přes třicet lidí
ve věku od pěti do … no, do seniorského věku.
Bylo však znát, že většinu osazenstva tvořila omladina a podle toho to v autobusu vypadalo. V tom nejlepším smyslu slova. Zpívalo se, muzicírovalo, hrály hry nebo jen tak vedly debaty. Mohu snad říct, že není
nikdo, komu by ta cesta přišla únavná, nudná, dlouhá.
Cestou do Slezska jsme se stavili na Moravě jižní a navštívili v Kralicích Památník Bible. Milá průvodkyně nám velice fundovaně a opravdu do podrobností povídala o Českých bratřích, Jindřichu z Kralic,
o pánech ze Žerotína, o kralické tvrzi, o místních knihařích, o knihtisku…
Na závěr prohlídky sbor zazpíval v původním kostele Českých bratří (nyní majetek katolické církve)
píseň „Každý den Pán mi sílu dává…“  Paní průvodkyně měla nějak vlhko v očích a ještě se s námi vyfotila
u velké kamenné Bible před Památníkem. Tato zastávka měla jistě přínos v tom, že jsme se dozvěděli další
souvislosti a okolnosti vzniku prvního českého překladu Bible. A právě v době, kdy vychází nejnovější překlad, tzv. Bible pro 21. století, to byl ucelený pohled na překlady, tisky a vydávání této jedinečné knihy.
Tak mě zrovna napadlo, že také probíhá celonárodní anketa „Kniha mého srdce“ a právě Bible je vyřazena z hlasování. Pročpak asi? Protože by se pravděpodobně umístila hodně, hodně vysoko?
Ale vraťme se k zájezdu.
V Oldřichovicích jsme se setkali se vřelým přijetím, milými lidmi a mohli jsme i později v rodinách
poznat, že Ježíš Kristus je ten, kdo nás spojuje a vůbec nevadí, že se někteří vidíme naprosto poprvé. A to
bez rozdílu generací. Mám však také za to, že velikým přínosem byla i možnost být intenzivně tři dny spolu
jako sbor.
Na sobotním setkání zaznělo mnoho pozdravů, písní a hudebních vystoupení. A všechno mělo jeden
cíl – chválit Hospodina.
Možná časem vzpomínky vyblednou, zapomeneme obličeje nebo jména, ale rozhodně nezapomeneme
na to, že tam na druhém konci republiky jsou úžasní lidé s otevřeným srdcem. Nezapomeneme na skvělou
atmosféru a pohodu v autobuse, na buchty od tety Anežky, na řízky dědy Rudy, na skvělého řidiče pana Jana
Manerta.
Stále vzdáváme díky Bohu za vás všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. 1.Tes. 1,2
Evangelický sbor, D. Holubcová

Městská policie, Hasiči
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Městská policie

Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 3. 3. do 15. 4. 2009 celkem 36 případů protiprávního jednání.
- 30 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 6 přestupků na úseku na ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi
Dále byly na odbor dopravně správních agend v Sokolově oznámeny 3 přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. A na Krajskou veterinární správu jedno porušení
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Dlouhodobě probíhá kontrola Naučné stezky v lokalitě „Sýkorák“ ve spolupráci s OO PČR Kynšperk
nad Ohří, kde se prošetřuje případ poškozování cizí věci.
V tomto měsíci se městská policie zaměří převážně na neukázněné majitele psů, kteří zanedbávají
povinnost úklidu exkrementů po svých psech.
Jaromír Stanko, velitel městské policie

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří

HASIČI

4. 3. 2009 – Dopravní nehoda
- Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
na výjezdu z Kynšperka.
6. 3. 2009 – Dopravní nehoda
- Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
na silnici R6.
8. 3. 2009 – Planý poplach
- Jednotka vyjela na požár, při příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o pálení klestí.
18. 3. 2009 – Planý poplach
- Jednotka vyjela na požár lesa, po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené
pálení klestí.
21. 3. 2009 – Požár balíků slámy
- Jednotka likvidovala požár trávy v Chlumu Sv.
máří.
25. 3. 2009 – Dopravní nehoda
- Jednotka likvidovala následky dopravní nehody.
30. 3. 2009 – Technická pomoc
- Jednotka provedla otevření bytu, kde se nacházela
zraněná osoba.
1. 4. 2009 – Požár trávy
- Jednotka likvidovala požár trávy v Nebanicích.
3. 4. 2009 – Požár trávy
5. 4. 2009 – Požár posedu
- Jednotka likvidovala požár posedu.
9. 4. 2009 – Požár kontejneru
- Jednotka likvidovala požár plechového kontejneru s komunálním odpadem.

10. 4. 2009 – Požár trávy
- Jednotka likvidovala požár trávy.
11. 4. 2009 – Požár trávy
- Jednotka likvidovala požár trávy v Nebanicích.
13. 4. 2009 – Planý poplach
- Jednotka vyjela k dopravní nehodě, ale v nahlášeném úseku nebyla žádná DN nalezena.
13. 4. 2009 – Planý poplach
- Jednotka vyjela na požár hangáru do Podhradu,
ale byla odvolána před dojezdem na místo zásahu.
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Sport
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MEIBUKAN KARATE V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

Karate z daleké Okinawy, které se cvičí v jeho původní, nezměněné formě
již od doby prvního představení karate světu v roce 1922.
Zatímco mnoho lidí věří tomu, že karate je „bojová technika“, okinawské karate bylo, je a vždy bude „obranná technika“.
Mnozí učitelé učí jak bojovat, my učíme, jak se boji vyhnout.
Pokud nastane situace nevyhnutelného střetu, mnozí vyučují jak zvítězit, my učíme jak neprohrát.
Pečlivým studováním kata každý jedinec nakonec dospěje k tomu, že neexistuje „útočná
kata“. A také proto každá kata začíná obrannou technikou. To jsou hlavní zásady a odkazy
našich předků cvičících karate.
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o moudrost mého mistra a otce v jedné osobě, velkého mistra Yagi Meitoku, který říkával: „Kromě snažení zvládat samotné techniky karate se
ještě více snažte studovat prostřednictvím karate samotnou cestu života“.
Mějte vždy na paměti, že toto je cíl,
ke kterému bychom měli všichni směřovat.
Karate je určené pro všechny a to bez
ohledu na věk a pohlaví.
V ČR je zodpovědný za výuku Meibukan Karate Mgr. Václav Šimek 5. Dan,
který je zároveň šéfinstruktorem karate
v Kynšperku nad Ohří.
V případě vašeho zájmu vás rádi uvítáme na tréninku v budově tělocvičny
Střední živnostenské školy ve Školní ulici
a to:
úterý od 19.30 do 21.00
čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin
Mgr. Václav Šimek

Sport
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Sportovní akce TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří v měsíci květnu 2009
Kopaná – 2. května, hřiště u lávky
12.00 hod – dorost: TJ Slavoj x Královské Poříčí
15.00 hod – muži: TJ Slavoj x Dalovice
Kopaná – 23. května, hřiště u lávky
12.00 hod – dorost: TJ Slavoj x Nové Sedlo
15.00 hod – muži: TJ Slavoj x Útvina
Stolní tenis – 23. května, sportovní hala
9.00 hod – Oslavy 50. výročí založení oddílu stolního tenisu v Kynšperku nad Ohří za účasti bývalých reprezentantů ČSR

Volejbal – 30. května, areál u sportovní haly
9.00 hod – Turnaj neregistrovaných smíšených
družstev (v rámci oslav 777. výročí založení města)
27. ročník branně orientační automobilové
soutěže BOTAS – 23. května
- v rámci oslav 777. výročí založení města Kynšperk nad Ohří, přihlášky do soutěže jsou k dispozici v restauracích Bílá Labuť, Koruna a Restaurace
U Kašny.

Za TJ Slavoj Jiří Roubínek

Vodáci zahájili druhou
třicítku

V sobotu 25. dubna 2009 proběhlo
v Tršnici již po 31. Kynšperské odemykání
řeky Ohře. Všichni účastníci na raftech
a kánoích spluli osmnáctikilometrový úsek
řeky Tršnice – Kynšperk s tradiční zastávkou v Nebanicích a závěrečným posezením
s trampskou kapelou.
Jiří Roubínek

Výsledky velké kopané
29. 3. 2009 - Muži: Sedlec-Kynšperk 7:2
                    Branky Kynšperk: Švec, Šefl
4. 4. 2009 - Muži: Kynšperk-Chodov B 2:2
                   Branky Kynšperk: Lhota, Rakovan
11. 4. 2009 - Dorost: Loket –Kynšperk 4:1
                    Branky Kynšperk: Orgoník
12. 4. 2009 - Muži: Hrozňatov-Kynšperk 4:1
                    Branky Kynšperk: Lhota

Pozvánka na utkání v květnu
2. 5. 2009 - Dorost: Kr. Poříčí od 12.00 h.
                  Muži: Kynšperk-Dalovice od 15.00 h.
23. 5. 2009 - Dorost:Nové Sedlo od 12.00 h.
                    Muži: Kynšperk-Útvina od 15.00 h.
Jan Sassmann, oddíl Kopané

Sport
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POZVÁNKA

VOLEJBALOVÉ OKÉNKO

Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu na 28. ročník
TURNAJE NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
KDY?  SOBOTA 30. 5. 2009
KDE?  VOLEJBALOVÉ KURTY
PREZENTACE:  8.30 – 9.00 HOD                                               
STARTOVNÉ: 300,- Kč ZA DRUŽSTVO                               
Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. 5. 2009 (nutné!)
Yvetta.milfaitova@isste.cz  (602 524 703)

Ženám oddílu volejbalu právě začíná sezóna.
Rozpis utkání hraných na domácí půdě.

14.05. 17:00

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B

-

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A

21.05. 17:00

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A

-

TJ Baník Svatava

28.05. 17:00

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B

-

VSK Baník Sokolov B

04.06. 17:00

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B

-

TJ Spartak Chodov

11.06. 17:00

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A

-

VSK Baník Sokolov B

Okresní přebor žen – pořadí družstev po podzimní části.
p.

družstvo

utkání

V

P

S

sety

míče

body

1.

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B

5

5

0

0

15:5

463:373

10

2.

TJ Baník Svatava

5

3

2

0

12:9

462:414

8

3.

ŠVK při I. ZŠ Habartov

5

3

2

0

12:9

427:430

8

4.

VSK Baník Sokolov B

5

2

3

0

8:10

395:418

7

5.

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A

5

1

4

0

6:12

384:414

6

6.

TJ Spartak Chodov

5

1

4

0

5:13

332:414

6

Zatímco ženám soutěž začíná, kynšperské  juniorky již dobojovaly. V krajském přeboru obsadily krásnou stříbrnou příčku. Těmto děvčatům patří poděkování za předvedené výkony: Ivče Milfaitové, Klárce
Smrčkové, Verče Hámorové, Hance Nejdlové, Jítě Davidové, Barče Synáčové, Kátě Bělunkové, Aničce
Svobodové a Áje Floriánové. Děvčata děkuji moc a zajdeme na pohár.  

Konečné pořadí krajského přeboru juniorek
p.

družstvo

utkání

V

P

S

sety

míče

body

1.

VK Karlovy Vary

12

12

0

0

24:0

600:320

24

2.

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

12

8

4

0

16:9

556:427

20

3.

BVC Chodov A

12

6

4

2

12:13

433:495

16

4.

TJ MDDM v Ostrově

12

2

10

0

6:20

410:563

14

5.

BVC Chodov B

12

2

10

0

6:22

422:616

14

Za oddíl volejbalu Yvetta Milfaitová

Sport
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Velikonoční sedmiboj

V sobotu dne 11. dubna 2009 za krásného, skoro letního počasí, proběhl již 15. ročník tradičního Velikonočního sedmiboje na zahrádce restaurace Kašna. Začátek byl stanoven na devátou hodinu ranní a přihlášeno bylo rekordních šestnáct dvojic. Odehrát systémem každý s každým nebylo jednoduché a hlavně
časově náročné. Urputné zápolení za podpory všech dostupných prostředků, které nabízel zdejší stánek,
vyvrcholilo okolo dvacáté hodiny večerní a bylo napínavé až do konce.

Z následujících bojů vzešly tyto konečné výsledky:

1. místo Rychlá rota (12bodů, skóre 62:43)
  9. místo Labuťáci
(7,39:66)
2. místo Vazelína
(12, 71:34)
10. místo KoMü
(7,51:54)
3. místo Slávia Koruna
(12, 68:37)
11. místo Vidláci
(7,48:57)
4. místo Pat a Mat
(8, 53:52)
12. místo Gambleři
(6,52:53)
5. místo Energie
(8, 55:50)
13. místo Gambrinus
(5,51:54)
6. místo Kutná Hora
(8,54:51)
14. místo Jihočeši
(4,45:60)
7. místo Šuhr
(8,53:58)
15. místo Notorix
(4,44:61)
8. místo HruHru
(8,50:55)
16. místo Bobika
(4,40:65)
Vítězové si odnesli putovní pohár, který převzali od loňských vítězů ,,Švagři“ a jsou pro letošní rok
mistry Sedmiboje. Všichni se po celý den skvěle bavili a celou náročnou soutěž pomohl vydržet i skvělý
guláš, který pro ně připravil Láďa Borecký, za což mu patří velký dík. Sobotní den se skvěle vydařil (i díky
nádhernému počasí) a všichni se již těší na další ročník.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za účast a všem sponzorům a organizátorům, bez kterých by tato
skvělá soutěž nemohla proběhnout.
Patří mezi ně: MO ČSSD, Restaurace Kašna, Jiří Hrubý, Josef Gregor, Ferdinand Bernát.
Zvláštní poděkování patří Svatavě Gregorové a Martinu Poulovi, kteří vydrželi po celou dobu soutěže
dohlížet na vydávání kartiček, zapisování všech výsledků do tabulky a konečné vyhodnocení.
Ing. Tomáš Svoboda
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Škola, ceník
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“
Plán akcí na květen 2009
30. 4. 2009
7. 5. 2009

Pálení čarodějnic - Soutěž o nejhezčí masku - nejvtipnější kostým
(sraz ve 14.00 hodin v SVČ-DDM buřta s sebou)		
Promítání filmu „Dívka 2009“ (odpoledne v SVČ-DDM)

11. 5. 2009

Přehazovaná - od 14.00  I. st  a od 15. 00  II. st.

16. 5. 2009

Výlet s družinou - informace u p. Soukupové a Tomsové)

20. 5. 2009

Cvrnkání kuliček - hra pro všechny na školním hřišti

26. 5. 2009

Kopaná - školní hřiště, odpolední zápas mezi družstvy

30. 5. 2009

Den dětí - přehlídka Zájmové činnosti (k oslavám MDD)
začátek v 10.30 hodin za budovou staré školy

Zájemci o tyto akce se přihlásí předem v SVČ – DDM

Ceník pro poskytování a rezervaci sportovních zařízení
města Kynšperk nad Ohří

Volejbalový, beachvolejbalový
Víceúčelové hřiště 20x40 metrů
(příspěvek na správu)
Tenisový kurt
(u bývalé Sokolovny)
Fotbalové hřiště (velké)
Multifunkční hřiště u základní školy
(mimo výuky)

TJ Slavoj
ZŠ Kynšperk
kurt +síť a míč
50.-kurt + síť
45.-kurt
40.-hřiště s umělou trávou
50.-osvětlení
35.-kurt + síť a míče, hrací rakety
-kurt + síť a míče
-kurt + síť
-kurt
-k uskutečnění fotbalových zápasů
60.-ke kulturním a společenským akcím
hřiště (tartan)
50.--

jiné
ostatní
školy
70.-100.-65.-95.-60.-90.-70.-100.-35.-35.--100.--95.--90.--80.-70.-80.-– cena smluvní
50.-100.--

Uvedené sazby jsou hodinové, počítá se každá započatá hodina.
Slevy: při využití sportoviště jedním subjektem (v kategorii ostatní) nad 10 hodin v kalendářním měsíci bude
uplatněna sleva o 10.-- Kč na hodinu v tomto měsíci.
Při zapůjčení míče a tenisových raket bude vybírána záloha ve výši 500.-- Kč za kus, při zapůjčení sady tenisových míčů ve výši 200.-- Kč. Zálohy budou správcem vráceny po odevzdání zapůjčeného materiálu. V případě neodevzdání nebo poškození zapůjčeného materiálu, ke kterému dojde jinak, než běžným opotřebením,
nebude záloha vrácena.
Tato pravidla a ceník jsou platné od 1. 5. 2009.
V Kynšperku nad Ohří dne 14. 4. 2009
Zpracoval: Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Zveme vás
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ZVEME VÁS NA

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
KDY?

V SOBOTU 30. 5. 2009 OD 1300 HOD.

KAM?

Hřiště kynologického klubu v Kynšperku nad Ohří

Program:
13,00 – 15,00 hod Stanoviště jednotlivých soutěží
Pamětní listy a medaile
Opékání buřtů
15,00 – 17,00 hod Vystoupení dechové kapely (Josef Novák)
Sportovně zábavné soutěže (moderátor radia EGRENSIS)
Zpívání na mikrofon
17,00 – 17,30 hod Ukázka výcviku psů
17,30 – 19,00 hod Vystoupení country kapely FÍCI
módní přehlídka, škola country tance
19,00 – 19,30 hod Ukázka činnosti skupiny AIRSOFT
19,30 – 22,00 hod Vystoupení rockové kapely NO PROBLEM
vložené soutěže
Celé odpoledne moderuje:
Honza Picka (radio Egrensis) a Jana Tomsová
Pro děti připraven nafukovací hrad
Po celou dobu zajištěno občerstvení
Vstup na všechny atrakce a vystoupení je zdarma
Srdečně Vás všechny zveme na příjemně prožité odpoledne.
Akci zajišťuje MO ČSSD Kynšperk nad Ohří
a Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

Inzerujte
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
1/2 stránky A6…………………300,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč
Barevný inzerát ………..……2.500,- Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

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

1
1.
řádek

2.
řádek

3.
řádek

4.
řádek

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Velikonoční vajíčko
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Ani krásné počasí neodradilo skupinku dětí, které si přišly v sobotu 11. 4. do výstavní síně v Panském
domě ozdobit velikonoční vajíčka a vyrobit různá zvířátka patřící k Velikonocům.
Domů si pak odnesli nejen své výrobky, ale také malý dáreček. Ten, koho přepadl hlad, se mohl zakousnout do upečeného beránka.

Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00
UPOZORNĚNÍ: s předstihem upozorňujeme
čtenáře na změnu výpůjční doby v době letních
prázdnin Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Novinky na policích:
PRO DOSPĚLÉ:
Šmíd, Z. Proč bychom se nepřiznali, aneb jak to bylo
doopravdy, Kessler, L. -  Patton v nebezpečí, Quick, A. –
Dáma ve věži, Gounelle,L. – Muž, který chtěl být šťastný,
Morton,K. – Dům u jezera
Historie:
Drake,S. – Princezna pomsty, Körnerová,H.M. – Carolina, Calen, G. – Jeho vyvolená, McCaig,D. – Rhett
Butler, Chadwick,E. Šarlatový lev,
Detektivky a thrillery:
Pears,I. – Záhada Berniniho busty, Nasaw,J. – Dívky,
které miloval, Cotton, J. – Třikrát Jerry Cotton. Štvanice,
Barclay,L. – Na loučení nebyl čas, Fair,A.A. – Vrah má
mít doktorát, Fair,A.A. – Blázni umírají v pátek, Shu-

man,G. – U konce s dechem, Christie,A. – Poirotova
pátrání, Sandford, J. – Zlomená oběť, King, S. – Cujo,
Nick Carter-Největší americký detektiv, Deaver,J. –
Chopinův rukopis, Clem,B. – Dokonalá past, Patterson,J. – Výstraha, Clark,C.H. – Horká noc
Dobrodružství a sci-fi:
Smith,W. – Zlatá liška, Meyer,S. – Rozbřesk
Romány pro ženy:
Francková,Z. – Soukromý ráj, Cartland,B – Srdce
v sázce, North,F. – Kolotoč snů, Roberts,N. – Měsíční
perly, Jakoubková,A. – Starým láskám nevolej
Naučná literatura:
Košanová,M. – Čarodějnický slabikář, Hall,A. – Josef
Fritzl-netvor z Amstettenu
PRO DĚTI:
Stínil,L. – Miluj mě, prosím, Brezina,T. – Záhada divokých duchů, Awdry,W.V. – O mašince Tomášovi 13,
Ullrich,H. – Pusa je jen začátek, Řeháčková,V. – Když
machři mají IQ tykve, Kinney,J. – Deník malého poseroutky, Scheffler,U. – Muž s oranžovou maskou, Brezina,T. – Chrám hromů, Stínil,L.-   Střet s láskou, Wítch
– Zmizení, Osudové pouto, Nejtemější sen, Čtyři draci,
Světlo Meridianu
Těšíme se na Vaši návštěvu                           
Za knihovnu: Irena Zolotarová

Kultura
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AKCE A POŘADY MKS
KVĚTEN 2009
čtvrtek 7.5. – 30.5. . .......... ve výstavní síni Panský dům

„HLEDÁNÍ CESTY ?!”

MÍŠA PALÁČKOVÁ
- výstava obrazů Míši Paláčkové doplněná
psanou poezií Martina Zoufalého
- vernisáž 7.5. od 17.00 hod.
středa 20.5. od 19.00 hod. . ........................... v sále kina

ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
- zábavný pořad s JIŘÍM KRAMPOLEM
- vstupné v předprodeji 120,- Kč
v den konání 160,- Kč
- předprodej vstupenek od 27.4. v kině

sobota 23.5. od 17.00 hod. ............................ v sále kina

ČARODĚJNÝ ELIXÍR

- divadelní představení
- autor Věra Medvecká
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 4.5. v kině

PŘIPRAVUJEME POŘADY A AKCE MKS
NA ČERVEN 2009 .........................................................
pátek 5.6. – 27.6. .............. ve výstavní síni Panský dům

„PŘÍBĚHY KRESLENÉ SVĚTLEM”

STANISLAV STRMEŇ
- výstava fotografií
1. Foto příběhy – když je fotoaparát po ruce
2. Světelné hrátky – lehce kontroverzní pojetí světla
3. Klasika – krásy naší přírody a foto z regionu
- vernisáž 5.6. od 17.00 hod
sobota 13.6. od 17.00 hod. ............................ v sále kina

ČARODĚJŮV UČEŇ

- divadelní představení
- autor Věra Medvecká
DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 18.5. v kině
sobota 20.6. .......................na hřišti u tenisových kurtů

XVI. LETNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Kino
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2009

úterý 5.5. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

EL PASO *

skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla
být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci. Hrají: Tom
Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nigry a další.  USA,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 121 min.
úterý 12.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

STRÁŽCI – WATCHMEN *

Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných „Smradech“
už podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm
vlastně vůbec nic nevíme… „El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky
devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí
sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické
smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti
úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu
pohromadě za každou cenu , jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření do ústavní péče.
Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař a další. ČR, MP, vstupné 55,- Kč, délka 98 min.
čtvrtek 7.5. ................................................ve 20.00 hod.

VALKÝRA *

Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví

Komiks Alana Moorea Watchmen je považován
za vůbec nejlepšího zástupce ve svém žánru. Natočit podle něj film proto byla obrovská výzva. Hozenou rukavici nakonec zvednul Zack Snyder, muž
který si vydobyl renomé režií adaptace komiksové
verze řecké historie 300: Bitva u Thermopyl. Vizuálně omračující styl, který zdobil i jeho předchozí
hit, naordinoval i snímku Strážci-Watchmen. Přidejte k tomu temný mnohovrstevnatý příběh obývaný velmi netradičními postavami superhrdinů
a najednou je tu jeden z nejzajímavějších filmů
roku 2009.   Hrají: Billy Crudup, Malin Akerman,
Carla Gugino a další. VB, MN 15, vstupné 55,- Kč,
délka 161 min.
čtvrtek 14.5. ..............................................ve 20.00 hod.

MĚSTO EMBER *

Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy podzemní gigantické město Ember. Nyní však stojí
na pokraji zániku. Generátor, poskytující jeho
obyvatelům energii, která zajišťuje světlo, teplo
a vzduch, dosluhuje a začíná selhávat. Obrovské
sklady potravin jsou již téměř prázdné a komplikují
se i dodávky vody. Klesá morálka přeživších. Hrají:
Harry Treadaway, Bill Murray, Tim Robbins a další.  
USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 96 min.
úterý 19.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NORMAL *

Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30. letech minulého
století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový
film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet
uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální
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ným aférám. Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell a další. VB,
Francie, Itálie, MP, vstupné 70 ,- Kč, délka 110  min.
úterý 26.5. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

MARLEY A JÁ *

vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící
scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále. V roli
„českého Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan
Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého
herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce.
Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem
na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná
vrahova manželka.   ČR, MN 15, vstupné 55,- Kč,
délka 93 min.
čtvrtek 21.5. ..............................................ve 20.00 hod.

VÉVODKYNĚ

Podle velmi úspěšné biografické knihy historičky

Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen
Wilson a Jennifer Aniston) se rozhodnou, že
opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život
na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo,
pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. USA,
MP, vstupné 55,- Kč, délka 111 min.
čtvrtek 28.5. ..............................................ve 20.00 hod.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ *

Báječný svět shopaholiků je film založený na knihách Sophie Kinsellové, které u nás vyšla série
,,Báječné nakupování….“. Rebeka je mladá žena
žijící v bytě s kamarádkou. Má nudné zaměstnání,
píše pro časopis o financích. A závislá na nakupování, ač nevydělává moc peněz, a tak není divu,
že se jí účtenky začnou doma povážlivě hromadit. Je načase s tím něco udělat… Hrají: Isla Fisher,
Hugh Dancy, Krysten Ritter a další. USA, MP,  
vstupné 55,- Kč, délka 104 min.
PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA NA ČERVEN
2009.................................................................................
MILIONÁŘ Z CHATRČE, VÁLKA NEVĚST

Amandy Foreman natočil režisér Saul Dibb film
o jedné z nejkontroverznějších postav Anglie v 18
století, vévodkyni Georgianě z Devonshiru (Keira
Knightley). Georgiana Cavendish z rodu Spencerů (příbuzná princezny Diany) byla na svou
dobu velmi pokrokovou ženou, která se angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnějších hostitelek své doby a často podléhala hazardu a milost-

MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina je
otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * = uplatnění volného vstupu na kartu.
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Pravidla

Pravidla pro poskytování a rezervaci sportovních zařízení
města Kynšperk nad Ohří
Sportoviště v majetku města v ulici Školní,
Jana A. Komenského a Okružní jsou volně přístupná veřejnosti, bez omezení času. Na využití oplocených sportovišť, které vyžadují zvláštní
režim údržby, je vypracován harmonogram obsazení a využití. Tento je k dispozici na majetkovém
odboru městského úřadu, u správce sportovních
zařízení a lze jej nalézt i na webových stránkách
města Kynšperk nad Ohří. V roce 2009 je plánován provoz sportovních zařízení od 1. 5. 2009 do
15. 11. 2009 s tím, že v době školních prázdnin
dojde k prodloužení otevírací doby. Provoz městských sportovišť zajišťuje město ze svého finančního rozpočtu. Účtované nájemné je určeno na
částečnou úhradu mzdy správce.
TJ Slavoj, oddíl volejbalu, bude využívat
volejbalové a beachvolejbalové kurty na mistrovské zápasy v potřebné době a na trénink 2krát
týdně v rozsahu vždy 3 hodiny zdarma.
TJ Slavoj, oddíl malé kopané, bude využívat víceúčelové hřiště na mistrovské zápasy
v potřebné době a trénink 2krát v týdnu v rozsahu
vždy 3 hodiny zdarma. Platby za využití umělého
osvětlení se toto netýká.
Základní škola v Kynšperku nad Ohří bude
využívat v rámci výuky hřiště a běžeckou dráhu
zdarma.
Sportovní akce, u nichž bude pořadatelem
nebo partnerem město Kynšperk nad Ohří, budou
zdarma.  

Povinnosti návštěvníků a uživatelů

Povinný úklid uživatele - po využití sportoviště provede uživatel základní úklid. Na antukových a beachvolejbalových kurtech zajistí též
zametení plochy dodanými kartáči. Sportoviště
předá správci. Při využití tělovýchovnou jednotou
TJ Slavoj a školami odpovídají za provedení příslušní vedoucí družstev a pedagogové.
Každý přítomný na sportovištích je povinný
dodržovat provozní řád sportovišť a dbát pokynů
správce.

Postup při rezervaci uzavřených sportovišť:

Rezervaci je možné provést v pracovní době
na majetkovém odboru Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, v kanceláři č. 25, II. poschodí.
Zaevidování v rezervačním systému bude provedeno po uhrazení příslušné částky dle ceníku
buďto na účet města č. 19-4587390287/0100,
variabilní symbol 7404, kdy do textu pro příjemce žadatel uvede příjmení popř. firmu. Rezervace bude provedena až po připsání částky na
účet města. Druhou variantou je úhrada předmětné částky v pokladně městského úřadu. Rezervaci využití sportoviště bez uhrazení stanovené
částky nelze provést a nebude zaznamenána do
harmonogramu. Pro příchozí bude možné využít
sportoviště v případě volné kapacity po úhradě
přímo u správce sportovních zařízení v pracovní
dny v době od 13.00 do 20.00 hodin, v sobotu, v
neděli a ve svátek v době od 09.00 do 20.00 hodin
– mobilní telefon 725 038  753.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová,
Bc. Roman Říha, René Bolvari. Redakce: Bc. Markéta Slámová, Jana Tomsová. Přispěvatelé: zaměstnanci Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří, MKS, školy, vedoucí sportovních klubů, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad – podatelna, Jana A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, 357 51. E-mail: zpravodaj@kynsperk, tel.: 725 043 845
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Květnové číslo vychází  30.4. 2009  
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu nemovitostí ?
Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků ? Zajistíme Vám
hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní
noviny pro Českou republiku – Celoplošný INZERT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ od 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny. Jsme schopni
za Vámi po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám a přímo u Vás dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty
v okresech: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete

na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@iol.cz

příloha
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PLASTOVÁ OKNA ŠESTIA SEDMIKOMOROVÁ,
NĚMECKÝ PROFIL GEALAN
STAVEBNÍ HLOUBKA 74 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
OD 0,7 DO 2,8 W/m2
VELKÁ ŠKÁLA BAREV
CELOOBVODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPETY
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
p o – pá

8 –17

Boženy Němcové 1766
(naproti Komerční bance), 356 01 Sokolov
mobil: 739 527 700-3, tel., fax: 352 605 761
www.variowin.cz, e-mail. info@variowin.cz

příloha
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EBS
EBS

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

NEVÍTE KAM LETOS NA DOVOLENOU?
Nabízíme k pronájmu chatky v rekreačním zařízení DŘENICE
(JESENICE u CHEBU). Chatka je vybavena 5-ti lůžky, plně
zařízeným kuchyňským koutem a lednicí + venkovní posezení
s možností grilování.
cena na den činí 490 Kč vč. Parkování Ov.

Více informací
pondělí-pátek od 7:00 do 15.30

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

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

EBS

Nabízíme:
-

služby autodopravy a stavební mechanizace
provádění veškerých zemních prací pro výstavbu objektů
výstavba parkovišť, zpevněných ploch, nádvoří apod.
v několika variantách
rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby
přeprava těžké stavební mechanizace (podvalník)

Kontakty

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

Příloha
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LOGO

STAVEBNINY
ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

So

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
8:00
So - 12:00
8:00 -hod.
12:00 hod.

LÉTO za dveřmi a Den plný slev v Kesslu

22.5.2009 od 7.00 - 17.00hod.
sleva 15% na veškerý sortiment
sleva 20% na výrobky firmy Kessl
pochoutky na grilu pro nakupující zdarma
v každou celou hodinu losování o ceny
Generální partneři :

www.kessl.cz

Příloha
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•

Zajistíme:
•

Pozemek k výstavbě RD

•

Návrh typu domu pro danou lokalitu

•

Návrh a zpracování proj. dokumentace, nebo výběr z nabídky domů firmy
DEKTRADE DEKHOME a G SERVIS

•

Úvěr na stavbu RD, rekonstrukci, či úvěr na revitalizaci panelových domů

•

Stavební povolení a veškeré administrativní úkony s tím spojené

•

Komplexní výstavbu RD klasickými materiály

•

Nízkoenergetické domy - Dřevostavby a Thermodům

•

Komplexní revitalizace panelových domů

•

Zateplení vašeho domu systémem WEBER, DEKTHERM, BASF

Nabízíme:
•

Plastová okna, dveře a jiné výrobky WINDEK a VEKA

•

Vnitřní a venkovní žaluzie

•

Garážová vrata

•

Kuchyňské linky

•

Skříně, vestavěné skříně

•

Schody z masivu

•

Dveře a obložkové zárubně z masivu

•

Stavíme a půjčujeme lešení RINGER

Vy: sdělíte pouze vaše přání a požadavky a pak jen sledujete jistotu Vámi vybrané služby
Mgr. Václav Šimek
Hornická 810
Habartov 35709
Tel: 602112155

Příloha
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Nově otevřené květinářství
v Kynšperku nad Ohří
Veliký výběr řezaných a hrnkových květin, dekorace, květináče, zemina, hnojiva, svíčky…
Uvážeme Vám květiny dle Vašeho přání:
svatební, smuteční, dekorativní na stůl, recepci, do restaurace…
Květiny k narozeninám, svátku, výročí anebo jen tak pro radost.
Květiny jsou denně čerstvé, dovezené z Holandska za velmi zajímavé ceny.

Těším se na Vás v ulici Maxima Gorkého
vedle městského úřadu.
Ivana B. Mulders

