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Střípky z majetkového odboru.
V průběhu měsíců dubna a května proběhly
opravy komunikací, které zajistilo město mimo
běžné údržby, zajišťované smluvním správcem
městských komunikací. Jednalo se o místní komunikaci mezi ulicí Jana Jiskry a náměstím SNP okolo
domu čp. 382. Součástí byla i oprava dešťových
vpustí a obrubníků. V průběhu července dojde ještě
k úpravě plochy na odstavení kontejnerů na separovaný a směsný odpad.
Další lokalitou, která byla opravena, je ulice
Mládeže v části k Suchému potoku. Zde jsme
museli vyřešit i odvedení pramenů spodní vody,
která dlouhá léta vytékala přímo na komunikaci.
Oprava těchto dvou místních komunikací si
vyžádala náklad cca 900 tisíc Kč.
Od konce května, do poloviny června, byl
v rámci reklamačního řízení položen zcela nový
polyuretanový povrch na hřišti u základní školy.
Po dvou letech reklamací se nám podařilo dosáhnout celkové opravy povrchu, i když dodavatel
stavby, dokončené před cca 3 roky, mohl ještě
i nadále provádět pouze dílčí opravy. Oceňuji velice
seriozní přístup tohoto dodavatele k reklamaci.
Město jako vlastník hřiště má prodlouženu záruku
na tento povrch opět na celých 5 roků.
Další akcí, která byla dokončena, jsou asfaltové povrchy ve sportovním areálu ve Školní ulici.
Specializovaná firma zde položila za cca 900 tisíc
Kč krásný jemný asfaltový povrch, který již využívají in-line bruslaři. Dráha je sice krátká (cca 440
metrů), ale pro kratší zaježdění nebo pro učení
je velice vhodná. Sám jsem si již dráhu vyzkoušel a jízda je zde příjemná. V rámci odpočinku je
možné se i občerstvit a to jak teplými, tak studenými nápoji z automatu, který jsme na sportoviště
zajistili.
V rámci budování a úprav sportovního areálu
ve Školní ulici jsme zajistili i výstavbu dětského
koutku s prolézačkami a houpačkami (150 tisíc
Kč). Využili jsme tak koutu parcely za skateparkem,
která se pro tento účel přímo nabízela. Maminky
a tatínkové se budou na lavičkách opalovat, dětičky
si budou hrát a případně sportovat.

Chci využít i této příležitosti pro sdělení,
že přístup do sportovního areálu ve Školní ulici
je bez omezení času. Regulován je vstup pouze
do prostorů antukových a pískových beachvolejbalových hřišť a na hřiště s umělou trávou. Taktéž
přístup do areálu sportoviště u základní školy je
možný kdykoliv v provozní době tj. v současné
době od 16.00 hodin do 20.00 hodin ve všední
dny a od 09.00 do 20.00 hodin o sobotách, nedělích a ve svátky. Ve všední dny do 16.00 hodin
využívá hřiště základní škola pro výuku a pro činnost střediska volného času. Mimo dobu využívanou základní školou je regulován přístup pouze
na oplocené hřiště uprostřed, kde je hrací plocha
na tenis, volejbal, házenou atd.
Reaguji tak na fámu, která se nese městem,
a to, že i přístup na dětský koutek v rámci hřiště
u základní školy je zpoplatněn. Prosím není tomu
tak. Taktéž není zpoplatněn přístup na běžeckou
dráhu, doskočiště pro skok daleký a prostor pro vrh
koulí.
Rezervaci městských sportovišť je možné si
zajistit v rámci rezervačního systému na http:
sportoviste.kynsperk.cz a nebo cestou přes webové
stránky města www. kynspek.cz.
Rozeběhla se akce rekonstrukce potrubí
na teplou užitkovou vodu na sídlišti U pivovaru.
V původním záměru bylo nepřerušit dodávku teplé
užitkové vody, ale bohužel vzhledem k technickým
komplikacím, které v průběhu stavby vznikly se
odstávce nelze vyhnout.
Vyrozuměním odběratelů, o době a času
odstávky, je povinen dle příslušné vyhlášky dodavatel tepla a teplé užitkové vody, tj. firma Komterm.
Město zahájilo akci rekonstrukce vodovodu
v ulici Sokolovská. Jedná se o akci za cca 1,5 milionu Kč. Taktéž zahájilo opravu obrusné vrstvy
na chodníku v ulici Mládeže, za cca 135 tisíc Kč.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Smutná bilance svozu nebezpečného a nepotřebného
objemného odpadu
V červnovém čísle Kynšperského zpravodaje jsem Vám
slíbil doplnění bilance květnového svozu o náklady, které jsem
v době uzávěrky ještě neznal. Tedy čtěte: Za svoz (dopravní
náklady, kontejner) jsme zaplatili 10.000,- Kč, za likvidaci
pneumatik 13 176,- Kč, za likvidaci nekompletních chladících
zařízení 36 750,- Kč a za nekompletní elektrozařízení 14 025,Kč. Summa summarum s daní z přidané hodnoty 80.607,- Kč
(předtím 24.882,- Kč). Co k tomu dodat?!
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor

Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občanskné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří v ulici Jana A. Komenského na pozemku parc. č. 1082
a pozemek 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

Z města
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Na řadě jsou sportoviště.

Poslední dva roky se stalo náruživým koníčkem části mládeže vandalství. Vždy, když se něco
povede opravit, zrekonstruovat či nově vybudovat, nastoupí komando a neprodleně znehodnotí
něčí práci a radost většiny. Právě se dokončují
nová sportoviště. Mají smůlu. Po židovském hřbitově, kostele, lávce a nyní naučné stezce jsou určitě
v pořadí. Na případu poničení naučné stezky vandaly policie pracuje.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ

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. 8, garsoniera, 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.
Nabídka bytu v majetku města do nájmu:
• byt č. 9 o velikosti 2+kk, v ul. J.K.Tyla čp. 882 (k přihlášce je nutné doložit potvrzení o výši příjmu
za období šesti kalendářních měsíců).
Výše nájemného je stanovena na 64,00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Miluše Matejovová, referent majetkového odboru
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Veřejná služba
Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
si mohou osoby v hmotné nouzi zvýšit příjem
vlastní prací a to tím, že budou vykonávat podle
ustanovení § 18a tohoto zákona nový institut
tzv. veřejnou službu. Výkon veřejné služby bude
zohledňován při poskytování dávek v hmotné
nouzi.
Město Kynšperk nad Ohří umožnilo osobám
v hmotné nouzi výkon veřejné služby a od 1.
6. 2009 začala být veřejná služba realizována.
Organizaci a zabezpečení veřejné služby vykonává obec ve své přenesené působnosti. Jde např.
o evidenci osob vykonávající veřejnou službu
na území obce, udělování pokynů pro výkon

veřejné služby, její kontrola atd. Uzavírání smluv
o výkonu veřejné služby a pojistných smluv kryjících odpovědnost za škodu na majetku nebo
na zdraví spadá do samostatné působnosti obce.
Výkon veřejné služby spočívá v záležitostech,
které jsou konány ve prospěch obce. Jde např.
o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
pomoc v oblasti kulturního rozvoje.
Od 1. 6. 2009 využilo výkonu veřejné služby
celkem 14 osob v hmotné nouzi. Momentálně je
jejich činností úprava městského majetku spočívající v úklidu a drobné údržbě sportovních
areálů.
Slámová Markéta, majetkový odbor

Informace:

Rada města na svém zasedání dne 10. 6. 2009 jmenovala od 1. července 2009 na základě návrhu
tajemníka do funkce vedoucího Odboru výstavby, územního plánování a dopravy paní Jarmilu
Hladkou. Paní Jarmila Hladká má dlouholeté zkušenosti a na městském úřadě v Kynšperku nad
Ohří pracuje jako referent od roku 1999.

Poděkování
Jistě již většina z Vás ví, že začátkem července dojde na městském úřadě ke změně v osobě
vedoucího Odboru výstavby, územního plánování
a dopravy. K této změně dochází z důvodu odchodu
dosavadního vedoucího pana Jana Hermanna,
do předčasného důchodu.
Pan Jan Hermann, který koncem ledna oslavil 61. narozeniny, je výraznou osobou našeho
města po mnoho let. Na městský úřad nastoupil
jako vedoucí v roce 1991 a je osobou, která má
největší přehled o dění v našem městě a také největší odpovědnost za prováděné stavby na území
města.
Funkce vedoucího stavebního úřadu není
nikterak jednoduchá, a to nejen pro odpovědnost danou zákonem, ale i složitou komunikaci
s občany.

Jeho osobní angažovanost v pomoci občanům je podle mého názoru mimořádná, nejen,
že se vždy snažil vyřešit problém občana, přičemž
samozřejmě musel současně hájit zájmy celého
města.
Práce pana vedoucího, ale i jeho jako člověka si osobně velmi vážím. Dovolte mi, abych
jménem svým i jménem všech zaměstnanců
Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří panu
Janu Hermannovi poděkoval za obětavou práci,
pomoc i za přátelské rady, popřál hodně zdraví
a spokojenosti, aby důchodu užíval v plné síle
a plnil si ta přání, která při zaměstnání nebylo
možné stihnout.
Bc. Roman Říha
tajemník MěÚ
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„Koukají na nás správně?“

Děti z mateřských škol v Kynšperku nad Ohří se
letos opět zúčastnily projektu preventivního terénního vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají
na nás správně?“. V loňském roce jej zahájil chebský
oční stacionář pod vedením ředitele Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb MUDr. Roberta Plachého.
Pracovníci stacionáře jednoduchým vyšetřením
přímo v MŠ zjistí, zda dítě netrpí oční vadou. Pokud
ano, odešlou rodičům doporučení k návštěvě očního
lékaře.
Podstatou screeningového vyšetření zraku je aktivní vyhledání dosud nezjištěných očních vad u dětí,
včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti.
Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Chování dítěte může působit jako porucha intelektu, skutečná příčina je však ve špatném prostorovém vnímání způsobeném vadou zraku.
Rodiče dětí, které se vyšetření ve školkách nezúčastnily, mají šanci navštívit přímo oční stacionář.
„Každý pátek od 11 hodin je možné v našem zařízení děti přeměřit,“ uvedla vrchní sestra stacionáře Anna
Valečková. „Pokud rodiče chtějí, můžou nás kontaktovat telefonicky a domluvit si termín,“ poznamenala.
Ortoptická sestra Anna Valečková a asistentka Stanislava Sulovská navštívily děti z mateřských škol
v Kynšperku nad Ohří, aby jim změřily dioptrické oční vady. Za poslední dobu z celkového počtu všech
vyšetřených dětí se projevily vady zhruba u 6,38%, zde byla naměřena vyšší hodnota. Pomocí obrázku
se provádí kontrola zrakové ostrosti a společně s nálezem se dítě posílá k podrobnějšímu vyšetření –
k očnímu lékaři, specialistovi.

Základní umělecká škola

strana 7

Absolventi ZUŠ Kynšperk n. O.

Letošní školní rok ukončilo v Základní umělecké
škole svým absolventským koncertem, divadelním představením a závěrečnou výtvarnou prací 19 žáků z oboru
hudebního, dramatického a výtvarného.
Vše proběhlo dne 8. 6. 2009. Divadelníci uspořádali
v místním kině své představení dopoledne, hudebníci
a výtvarníci se představili tentýž den večer v sále školy.

Absolvovali jak žáci prvního, tak druhého
stupně výuky.
Všechny jejich výkony byly báječné
a posluchači se přesvědčili, že je to baví.
Ráda bych jim popřála další krásná léta
s uměním, které si vybrali a v nadcházejícím
čase krásné prázdniny.
Všem učitelům přeji také krásné prázdniny. Myslím, že si je opravdu zaslouží.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

MŠ U Pivovaru
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Škola v přírodě

V měsíci květnu vyjela naše školka na školu v přírodě. Ubytovali jsme se v Domě dětí a mládeže
v Žírovicích. Počasí nám po celou dobu pobytu přálo, a tak jsme mohli vyrážet na výlety. Navštívili jsme
SOOS, prohlédli si dinosaury, muzeum zvířat, ptáků, prošli jsme se v rašeliništích. V Motýlím domě jsme
se dozvěděli zajímavé věci o životě motýlů. V chebském divadle jsme se trošku báli při pohádce „O Sindibádovi“. Ve Františkových Lázních nás povozil vláček, prohlédli jsme si kolonádu a pochutnali si na lázeňských oplatkách.Ve volných chvílích jsme podnikali vycházky do přírody. Poslední den jsme si zasoutěžili
na zahradě DDM. Každý si odvezl domů medaili za odvahu a spoustu zážitků.                                                                                

Kolektiv uč. MŠ U Pivovaru

MŠ Zahradní
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Zvonečci na Statku Bernard…

Vše začalo tanečkem „Dej mi ruku“ na Sokolovské Mateřince 2009. V hledišti seděla p. Štefková,
kterou naše vystoupení v country stylu zaujalo. Po několika dnech zazvonil telefon a my jsme se od paní
Štefkové dozvěděli, že nás zve na „Zahradní slavnosti“ na Statek Bernard v Královském Poříčí, abychom
zde s tanečkem vystoupili. Pozvání jsme rádi přijali a netrpělivě počítali dny do vystoupení.  Na statek jsme
se vydali společně s rodiči, kteří zajistili dopravu. Počasí nám přálo, a tak nám nic nebránilo v tom, abychom si odpoledne náramně užili. Zatančili jsme, s panem moderátorem si zarecitovali a zazpívali. Také
jsme měli možnost poznat některá netradiční řemesla, hospodářská zvířata a mnoho dalších zajímavostí.
Po společně prožitém odpoledni jsme se příjemně unavení rozjeli k domovu.
Za „zvonečkovou partu“ z MŠ v Zahradní ulici učitelky Jana E. a Jarka R.

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Oznamujeme Vám,
že mateřská škola v ulici U Pivovaru 367 bude uzavřena
od 06. 07. 2009 do 14. 08. 2009.
správní a sociální odbor
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Den dětí
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Den dětí aneb „O Kynšperského buřta“
Po loňské nesmělé premiéře společné organizace programu pro děti byl letošní Den dětí ohrožen
z nedostatku financí. Bez peněz, bez sponzorských
darů, bez ochoty lidí a bez podpory všech se však
jen těžko něco organizuje. Bohužel jsem nenašla oporu tam, kde bych ji očekávala. Rada města
neschválila žádost o finanční příspěvek 2000,- Kč
(jen pro informaci - tato částka
by pokryla pouze nákup buřtů),
ale naštěstí jsem ji našla tam, kde
bych ji nečekala. Velkou oporu,
ochotu a snahu pomoci při
organizaci jsem měla ve všech
zúčastněných
organizacích,
které pomáhaly při přípravě stanovišť dětské soutěže s tajenkou.
Bylo 20 stanovišť, na každém
stanovišti byli minimálně 2
lidé (většinou jich bylo více).
Připočtu-li lidi, kteří pomáhali
vytvářet doprovodný program,
byl tento počet ještě vyšší.
Nadále však zůstávala otázka,

z čeho se zaplatí nutné výdaje, za co se nakoupí sladkosti, pití atd. Nejistotu počátečních organizačních
schůzek začal pomalu, ale jistě rozpouštět zástupce
organizace, díky níž jsme se mohli pustit do realizace a ještě jsme mohli nabídnout bohatý kulturní
program pro rodiče, mládež a ostatní, kteří nechtěli
soutěžit, ale přišli se pobavit.

Den dětí
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Všechno nakonec dobře dopadlo, jako
v pohádce. Myslím, že kdo přišel v sobotu 30.
května do areálu kynologického klubu, ten si odpoledne užil. Počasí nám přálo a s deštěm počkalo až
na večerní hodiny.
Děkuji hlavnímu sponzorovi, děkuji všem,
kteří přispěli finanční částkou, zbožím, službou
nebo pomocnou rukou, děkuji všem organizátorům, ale hlavně dětem. Pro děti jsme to všichni
dělali a přišlo jich letos ještě víc než loni. Z toho
jsme měli všichni radost.               
Kateřina Štochlová

Na přípravě programu spolupracovali: MKS,
Infocentrum, ZUŠ, TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří,
Junáci, Baby club, Správa majetku Kynšperk nad Ohří
s.r.o., Hasiči, Policie ČR, Mezdos Sokolov s.r.o., Městská policie, MŠ U Pivovaru, Airsoft, MOTO Lhotský,
Věznice Kynšperk nad Ohří, Kynologický klub, Evangelický sbor, Dům na půli cesty, Domov pro seniory,
MO ČSSD, MO KSČM, Nebanice Jezdecký oddíl, půjčovna lodí DRONTE s.r.o. a další ochotní lidé.
Sponzoři: MO ČSSD, MO KSČM, TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, konzum Volf, lékárna Primula, ČSSP,
řeznictví Košata, ZKD Sušice.

Dětský den je pro děti.

To víme všichni. Tak to ale nevypadalo v Kynšperku nad Ohří na oslavě dětského dne. Akci si za
své vzali místní sociální demokraté. Už u vchodu na Vás hleděla láhev vody v barvě oranžové s etiketou kandidáta ČSSD v evropských volbách, růže v barvě oranžové, samozřejmě balónek pro děti v barvě
oranžové. A jak jinak vše zdarma a na propagaci strany. Barvy okolí byly laděny, jak jinak než do barvy
oranžové. Jelikož jsem otec tříleté dcery, tak jsem se svou rodinou na oslavu dětského dne v Kynšperku
vyrazil. Netušil jsem, že si tento den vzalo za svou politickou agitaci politické hnutí Sociálních demokratů.
Rozdávání všeho možného, propisek, deštníků, balónků, otvíráků a samozřejmě bonbonů pro nic netušící
děti a návštěvníky „dětského dne“. Děti samozřejmě neví co znamená oranžový balónek nad jejich hlavami a spousta návštěvníků i někteří spolupořadatelé či sponzoři, tak jako já netušilo, že se objeví ne na
dětském dni, ale na oslavě oranžové barvy. Jen doufám, že prostředky na tuto akci byly použity od těch,
co se tam sami propagovali. Nevkusné pánové!
Pavel Vachek, tatínek

Základní škola
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, Středisko volného času
- Dům dětí a mládeže
V měsíci červnu jsme připravili v SVČ - DDM preventivní program na různá témata. Ve spolupráci se
Střední zdravotní školou a vyšší odbornou školou v Chebu a s Policií ČR se mohli v odpoledních hodinách
žáci a mládež zúčastnit několika besed:
• Zdravověda - Zdravá výživa, Zdravé zuby, Antikoncepce (žáci 2. A - zdravotní asistent)
• Beseda s policií ČR - Drogy a Kriminalita mládeže a mladistvých (inspektoři - praporčíci p. Kubis
a p. Štochl)
• Příroda kolem nás Naučná stezka
(p. Fréharová)
Děkuji všem za pomoc
a spolupráci.
Jana Tomsová,
vedoucí SVČ - DDM

DDM
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Přehlídka
zájmové
činnosti

Dne 30. 5.2009 se
za budovou staré školy
konala přehlídka zájmové
činnosti, kde se prezentovaly svou činností některé
zájmové kroužky. V dopoledních hodinách se při
hudbě a tanci představili
členové ZK. Společně se
svými vedoucími připravili
krásný program:
Mažoretky pod vedením p. Kubisové, p. Pencové, p. Trefilové, sl. Hollé
a p. Procházkové.
Pom - poms p. Pencové,
sl. Hollé a p. Procházkové.
Aerobik a hip - hop
p. Tomsové.
Prezentoval se zde také
kroužek keramický a vaření
a pečení.
Děkuji řediteli MKS
p. Palíkovi a p. Kunešovi
za ozvučení celé akce. Také
chci poděkovat Základní
škole, všem účinkujícím
a divákům za krásné dopoledne, které bylo připraveno
k  Mezinárodnímu dni  dětí.
Jana Tomsová,
vedoucí SVČ - DDM

Dívka roku
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Barbora Kavanová se zúčastnila republikového kola

Dívka roku 2009 v Jičíně

V sobotu 20. 6. 2009 se uskutečnilo republikové
kolo Dívky roku 2009 v Jičíně. Město
Kynšperk nad Ohří reprezentovala patnáctiletá
Barbora Kavanová. Velmi dobře si vedla po celou

soutěž. Vzorně reprezentovala naše město nejen
v tento den, ale celý týden se zúčastnila s dalšími
jedenácti dívkami z celé republiky soustředění
a příprav na samotné finále soutěže. A bylo na co
se dívat. Všech dvanáct dívek
bylo nejen krásných, ale také
šikovní porotci měli opravdu
těžký úkol vybrat tři nejlepší.
Jednotlivé soutěžní disciplíny
doprovázel bohatý program,
ve kterém zazpívaly známé
celebrity: Helena Zeťová,
Petr Poláček, Roman Vojtek
a   Kamila Nývltová. Pořad
moderovali   Jiří Mádl a Jana
Plodková.
Líbilo se nám, že před
vyhlášením obou vicemiss
a Dívky roku 2009 poděkoval starosta Jičína hlavním
organizátorkám akce za jejich
záslužnou práci a předal jim
nádherné květiny.
Velké poděkování si
zaslouží nejen Bára, ale také
její rodiče, kteří ji podporovali
morálně i finančně.   Úžasní
byli i Bářini kynšperští kamarádi, kteří s ní vystupovali při
její volné disciplíně a i ti, kteří
jí jenom fandili.
Báro, děkuji za reprezentaci města Kynšperka nad
Ohří.

za všechny fanoušky
Jana Tomsová,
zastupitelka města

Poděkování
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Poděkování

Dne 20.6.2009 proběhly v nově otevřeném sportovním areálu XVI. letní slavnosti města. Alespoň v krátkosti bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě
a průběhu akce podíleli.
V první řadě Městu Kynšperk nad
Ohří, Správě majetku a technickým službám města Kynšperk nad Ohří, obvodnímu oddělení Policie ČR, městským
strážníkům a  sboru dobrovolných hasičů.
Za krásná vystoupení v doprovodu
Městského dechového orchestru děkujeme mažoretkám základní školy, jejich
uměleckým vedoucím, celému orchestru,
učitelkám z mateřských školek a jejich
dětičkám, bez kterých by se žádné letní
slavnosti neobešly.
Za materiální podporu patří dík ZKD Sušice a reklamnímu studiu NIKO.
K dobré náladě přispěl i výkon moderátora Davida Petříka, za což mu též patří dík.
O dobré jídlo a dostatek nápojů se postarala cateringová společnost Vítek a Vaňkát, i jim děkujeme.
Děkujeme také Pavlu Bartákovi a Chebskému divadlu za ozvučení celé akce a zapůjčení pódia.
A na závěr bych chtěl také poděkovat všem obyvatelům města za jejich shovívavost a za to, že se přišli
podívat a svou účastí podpořili nemalé úsilí celého realizačního týmu.

Za MKS Ing.Vladimír Palík
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Pozvánka

Církev
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Věrnost
Musela jsem v poslední dnech o věrnosti
přemýšlet poněkud intenzivněji. Ne, že bych
s tím měla nějaký problém v souvislosti s manželem, ale jak tak už probíráme na dorostu
téma Ovoce Ducha Svatého, došlo i na Věrnost.   Protože se většině populace vybaví toto
slovo v souvislosti s manželstvím, chtěla jsem
dorostu význam přiblížit i jinak. Je jim kolem 13
let, nějaké hlášky o manželské věrnosti je extra
neberou. Že by se omladiny jejich věku věrnost
netýkala? Nevěděla jsem, jak do toho. Jo, kdyby
to chtěli probrat z hlediska českého jazyka …
POZOR! Hle, klube se nápad - synonyma, rozklad slova… – to je moje parketa.
Loajalita, oddanost. Když rozložím slovo
na slabiky, máme   věr-nost. Nést víru. Také
důvěřovat. To není jenom o manželství. Oblastí,
kde můžeme projevit věrnost-důvěru-víru-oddanost, je mnoho.   Ještě třeba přátelství. Mít
věrného přítele, kterému mohu důvěřovat, není
přece marné. A věrnost v práci? Nemám teď
na mysli změnu zaměstnavatele, ale poctivost
a důslednost. Nebýt flink.
Bible na mnoha místech mluví o tom, že
Bůh je věrný.  Boží věrnost se odráží na nás.
U proroka Izaiáše čteme:
„Nyní toto praví Hospodin,
tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli:
‚Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.‘“
Iz 43,1.2
Tento text hovoří o Boží věrnosti k Izraeli.
Bůh je Stvořitel; díky němu existuje nejen izraelský národ, ale i celé stvoření. Bůh je původce
všeho a všech. A tento Bůh říká Izraeli: „Neboj
se, já jsem tě vykoupil“. V těchto slovech je
ujištění o tom, že Bůh vrací svému lidu právo

na jeho jedinečnou existenci, zachraňuje jej
z bídy, ve které se nacházel. Povolání jménem
pak ukazuje na to, že lid je Božím vlastnictvím,
výslovně je zde řečeno: „Jsi můj“. Izrael patří
Bohu, a ten je mu zcela nakloněn. Ať povedou
další cesty Izraele kudykoli, Bůh bude s ním:
v pokušení, v těžkostech, v nebezpečí. Nic
nemůže Izraeli uškodit. Není zde ale řečeno, že
izraelský národ těmito cestami nebude muset jít!
Věřím, že i my, lid Nové smlouvy, můžeme tento
text přijmout za svůj. I nás Bůh stvořil a skrze
křest mu nezrušitelně patříme. I my jsme byli
vykoupeni: skrze Ježíšovu smrt a vzkříšení
je nám otevřena cesta k životu, byli jsme jím
zachráněni z bídy svého hříchu a jsme zachraňováni stále znova. V listu Římanům čteme:
„Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost,
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co
jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem
Pánu.“ (Řím 8,38.39) Nikde v Bibli nenajdeme
žádnou zmínku o tom, že jako lidé, kteří patří
Bohu, nebudeme prožívat bolest, nebudeme
muset procházet „řekami a ohněm“, jak říká
Izaiáš. Víme ale, že nic nás neodloučí od Boží
lásky. Možná se nám to uprostřed bolesti, která
v tuto chvíli zakrývá vše ostatní, zdá jako snadná
a laciná útěcha. Ale jsem přesvědčena, že tato
„laciná útěcha“ je v každém případě jednou
z mála našich životních jistot. Bůh se rozhodl
nás milovat, a tak nás bude milovat vždycky
a ve všem: v naší bolesti, v hříšnosti, slabosti,
ve chvíli, kdy se od Něho budeme odvracet,
v okamžicích, kdy ho znovu budeme hledat,
prostě pořád. Ani my sami nejsme schopni jej
odradit od toho, aby nás miloval.
Zdroj: Bible

Evangelický sbor, D. Holubcová

Policie, Městská policie, Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovalo od  26. 5. do 15. 6. 2009 celkem 4 trestné činy.
• 1 případ ublížení na zdraví a výtržnictví, kdy
mladistvý pachatel fyzicky napadl devatenáctiletého mladíka a způsobil mu zranění
• 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy pachatel nerespektoval výzvu soudu
a v určeném termínu nenastoupil do věznice
k výkonu trestu odnětí svobody

• 1 případ poškozování cizí věci, kdy pachatelka poškrábala bývalému druhovi vozidlo
Kia Sorento a způsobila tak škodu ve výši cca
80 000,- Kč
• policie prověřuje případ krádeže stavebního
stroje Catterpilar, ke které došlo na stavbě rychlostní silnice R/6

npor. Bc. Jiří Novák

Městská policie Kynšperk nad Ohří

řešila od 15. 5. do 15. 6. 2009 celkem 21 případů protiprávního jednání.
• 14 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• 3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
• 4 přestupky proti veřejnému pořádku

• zjištění a označení tří autovraků
Při společné hlídce s policistou místního
oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří byla zadržena osoba, na kterou byl vydán příkaz k dodání
do VTOS.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

• odchycení toulavého psa a jeho předání
do útulku

Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 8. 5. do 15. 6. 2009
• 25. 5. 2009 – Technická pomoc – Jednotka likvidovala rozlitý olej v ulici Štěpánská
• 25. 5. 2009 – Technická pomoc – Jednotka likvidovala včelí roj u základní školy
• 26. 5. 2009 – Technická pomoc – Jednotka likvidovala roj včel u základní školy
• 27. 5. 2009 – Únik nebezpečné látky – Jednotka
se účastnila prověřovacího cvičení v obci Potočiště
• 30. 5. 2009 – Požár – Jednotka zajišťovala místo
zásahu při požárů vysokonapěťového vedení
• 4. 6. 2009 - Požár - Jednotka likvidovala požár
motorového prostoru u nákladního automobilu
• 9. 6. 2009 - Technická pomoc - Jednotka likvidovala sršně přímo ohrožující občany.
• 11. 6. 2009 - Technická pomoc - Jednotka likvidovala roj včel u základní školy

• 15. 6. 2009 - Technická pomoc - Jednotka likvidovala roj včel, který přímo ohrožoval kolemjdoucí občany
• 15. 6. 2009 - Technická pomoc - Jednotka likvidovala roj včel u základní školy

Jaromír Zeman,
zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Karate
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První úspěchy mladých karatistů ZŠ Kynšperk nad Ohří

Žáci Základní školy Kynšperk nad Ohří z oddílu Shinkyokushin karate Gorin se
poprvé zúčastnili otevřeného Mistrovství České republiky mládeže v Shinkyokushin
karate pořádaného v Karlových Varech 13. června ve sportovní hale Slávie. Svého bojového ducha si zde mohli poměřit s bojovníky z celé ČR a Polska.
Všichni naši závodníci měli proti sobě o mnoho zkušenější závodníky, ale i přes to
bojovali s maximálním nasazením a dokázali se umístit. Zápasy probíhaly v různých
kategoriích dle váhy a věku. Za mladší dorostence ve váze - 50 kg nastoupil Petr Stratan
a ve váze + 50 kg Jakub Hildebrant, který získal 2. místo. Za starší dorostence ve váze
– 60 kg nastoupil Jakub Košata a za starší dorostenky ve váze + 50 kg nastoupila Michaela
Kunzová, která získala 3. místo.
Tímto chci poděkovat rodičům a členům oddílu, kteří na závodech naše sportovce
podporovali a závodníkům za skvělé výkony.

Jaromír Stanko
vedoucí oddílu SKK Gorin

Botas
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BOTAS 2009

Dne 23. 5. 2009 za krásného počasí odstartovalo 15 čtyřčlenných posádek 27. ročníku automobilovou soutěž BOTAS 2009. Soutěžící čekala
73 km dlouhá trať zpestřená 12 více či méně
náročných soutěží, jako jízda zručnosti, slalom
na řece v kanoi, štafle a vajíčko, koulení popelnicí,
Rubikova kostka, hasičská soutěž u školy, střelba
na branku a podobně. Jízda samotná se skládala
z jízdy podle slepé mapy, „šipkáče“, bodové mapy,
hledání písmem hesla. Cíl této tradiční soutěže
byl v restauraci Skleník a v kulturním středisku,
kde bylo závěrečné hodnocení a vyhlášení vítězů
za účasti starosty města pana Bolvariho. Organizační štáb děkuje všem dobrovolným pořadatelům, kteří věnují svůj čas této tradiční Kynšperské
akci a děkují všem sponzorům, bez jejichž podpory by se tato soutěž nemohla uskutečnit.

Sponzoři BOTASU 2009: Město Kynšperk
nad Ohří, PREVEN KOV Pavel Kováčik, Represent Pavel Jaroš, ZO ČSSD Kynšperk nad Ohří,
KOŠR Šramota Jiří, Lajka Kynšperk, Kynšperský
kovošrot, Pračky Slavko Gajič, Sklenářství Maršál
Sokolov, Hotel Bílá Labuť, Restaurace Kašna,
Restaurace Koruna, Restaurace Skleník, Sedlářství Novák, Potraviny Volf, Alligard Libavské
Údolí, Kosmetický salon Sedmikráska, Květinářství Laďka, Autodoprava Hruška Daniel, SOU
Kynšperk nad Ohří, Obuv paní Milotová, Řeznictví U Krkovičky, Golem p. Partyngl, Truhlářství
p. Bárta, Jaroslav Kratochvíl, Miroslav Soukup,
Blanka a Oldřich Volfovi, Cappostav Hojka Kolín.
Technické zajištění: Technické služby Kynšperk nad Ohří, ZŠ Kynšperk nad Ohří, Dobrovolný sbor hasičů Kynšperk nad Ohří, Kulturní
středisko Kynšperk nad Ohří, Kovošrot Moravia
a půjčovna lodí Dronte.
Jan Žilina, Jiří Roubínek

Botas
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
27. ročníku branně orientační automobilová soutěže
pořádané v rámci oslav 777. výročí založení města Kynšperk nad Ohří

pořadí

jména posádky

body

1.

J. Radl, V. Stehlík, V. Pečinka, V. Hájek

3256

2.

S. Hauf ml., J. Rozsnyaki l. Maňák, S. Hauf st.

3701

3.

M. Tunega, J. Tunegová, I. Baxová, J. Kovář

4185

4.

D. Mazukovičová, P. Frančeková, J. Franček, T. Prouza

4328

5.

R. Gajič, J. Kohl, P. Gajičová, I. Kohlová

4420

6.

P. Veselý, N. Urbánková, Z. Goldbergerová, V. Marková

4464

7.

F. Kubis, P. Gajič, A. Kubisová, R. Gajičová

4475

8.

R. Fiedler, L. Fiedler, O. Fogatoš, J. Hruška

4674

9.

M. Legr, M. Klapal, E. Legrová, R. Klapalová

4866

10.

J. Rosa, D. Mattesová, I. Baierová, Š. Gudzenková

4947

11.

J. Fürstová, H. Hodinová, E. Bilinčuková, R. Kučera

5179

12.

V. Valjeut, F. Dohnal, E. Valjeutová, J. Horník

5343

13.

V. Koukal, I. Marinkov, M. Gangur, J. Nový

5547

14.

J. Pída, M. Prajer, V. Piškula, M. Kinka

7518

15.

P. Kováčik, P. Jaroš, H. Kováčiková, M. Fibiger

7518

   Nejlepší navigátor   »    Stehlík Václav
   Nejlepší řidič          »    Pída Jan
   Miss Botas  
»    Hodinová Jana
Jiří Roubínek
hlavní rozhodčí
V Kynšperku nad Ohří 23. 5. 2009

Jan Žilina
ředitel soutěže

Sport
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VOLEJBALOVÉ OKÉNKO

Dne 30. 5. 2009 ve spolupráci s městem v rámci oslav 777. výročí založení města Kynšperk n. O. se
konal 28. TURNAJ SMÍŠENÝCH NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV ve volejbalu.
Chladné počasí neodradilo deset zúčastněných družstev, která přijela zápolit o pěkné ceny. K příjemné
atmosféře turnaje přispěla tradičně výborná organizace p. Roubínka a rozhodování p. Hrudky, za což jim
mnohokrát děkujeme.

CELKOVÉ POŘADÍ DRUŽSTEV:
1.
2.
3.
4.
5.

RACHTANI
ZA PĚT DVANÁCT
HULIOVCI
ÁČKO
MLÁĎATA

6.
7.
8.
9.
10.

UKRAJINA
GKS
CVRČCI
BAŽANTI
POTÍŽE

Děkujeme panu starostovi R. Bolvári, který si našel čas na závěrečné slovo a předání cen.
Zároveň děkujeme za sponzorské dary od p. Šramoty a p. Pešky.

OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN

Konečné pořadí:
družstvo
utkání V P S sety
míče
body
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
10
8 2 0 23:13
885:755
19
VSK Baník Sokolov B
10
7 3 0 25:15
853:801
17
ŠVK při I. ZŠ Habartov
10
7 3 0 23:14
827:746
17
TJ Baník Svatava
10
5 5 0 18:21
845:807
15
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
10
2 8 0 16:24
815:875
12
TJ Spartak Chodov
10
2 8 0 9:27
639:826
12
Kynšperské ženy se staly přebornicemi okresního přeboru a mohou postoupit do přeboru krajského.
Během měsíce se musí rozhodnout.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za oddíl volejbalu Y.Milfaitová

Dne 29.6.2009 uplynuly tři roky od úmrtí našeho milého kamaráda, spoluhráče a trenéra
Arnošta Echtnera.
„Arny moc na Tebe vzpomínáme a jsi pořád s námi“.
Tvoje volejbalistky

Výsledky velké kopané
•
•
•
•

23. 5. 2009 - Muži: Kynšperk-Utvina  4:7
Branky Kynšperk: 2 Vágner Miroslav, Šefl,Hleba
23. 5. 2009 – Dorost Kynšperk-Nové Sedlo 3:5
Branky Kynšperk: 2 Toms, Titěra
30. 5. 2009 - Muži: Vojtanov-Kynšperk 0:1
Branky Kynšperk: Plecitý
6. 6. 2009 - Muži: Kynšperk-Žlutice 1:5
Branky Kynšperk: Rakovan

•
•
•

6. 6. 2009 - Dorost: Kynšperk-Dalovice 7:2
Branky Kynšperk: 4 Lhota Jan, 2 Orgoník,
Menšík
13. 6. 2009 - Muži: Lipová-Kynšperk 7:1
Branky Kynšperk: Bobčík
13. 6. 2009 - Dorost: Vintířov-Kynšperk 9:0
Jan Sassmann

Sport
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Uteklo to jako voda, ale bylo na co vzpomínat

Uplynul roků druhý sled, oddíl slaví výročí padesáti let. Podobná slova použil ve své básničce
Svatopluk Matyáš.
Padesát let to jsou dvě třetiny lidského života. Jaká část je to u sportovního oddílu? První
nesmělé krůčky našeho úspěšného oddílu zažilo více než čtvrtina účastníků tohoto setkání, což
je neuvěřitelné číslo. Čtyři z nich byli zakládajícími členy!
Z šedesáti pozvaných se našeho setkání zúčastnilo 51 lidí /!!!/ ze všech koutů naší vlasti
i zahraničí.
Přirozeně, že mezi účastníky převládali už ti s prošedivělými skráněmi, ale překvapivě dobře
se bavili také „vnoučata“, tedy ti, kteří už dál budou pokračovat ve slavné minulosti. /?/ Mezi
účastníky byla řada hráčů nejúspěšnějšího ligového období, bývalé „hvězdy“ Kořistka, Kalinič,
Volf, Hrnčiřík, Medvecký, Vonášek, Haluška, Vrtil, Šimsa a další.
Pozvání přijal dvojnásobný mistr Evropy, bývalý vynikající reprezentant, později státní trenér
V. Miko. Při dopoledním sportovním programu předvedl, že toho ze svého umění tolik nezapomenul.
Bohužel ze slavného celku chyběl nezapomenutelný, legendami opředený Beny Zucker.
Radost nám udělal jeho syn, který to s pálkou také umí. Je otcem člena mistrovského celku
v hokeji. Připomněli jsme si další bývalé spoluhráče, kteří už nejsou mezi námi. V. Malá, P. Vakeš,
F. Škoda a V. Haluška, J. Kraus si s námi už nikdy nezavzpomínají…
Mezi významnými hosty byli mj. starosta města p. Bolvari, předseda krajského svazu stolního
tenisu Klátil, sekretář svazu Duchoslav, předseda naší TJ Dr. Štrunc a redaktor časopisu Stolní
tenis pan Braňka. Ten pořídil řadu snímků a reportáž z naší akce.
Milá byla účast mnoha dam, které většinou doprovázely své partnery, ale také mnohé z nich
byly výbornými stolními teniskami. Také ony mají veliký podíl na úspěchu setkání. Patří jim dík.
Těžko by akce skončila takovým úspěchem, nebýt starostlivosti předsedy naší TJ, Štrunce,
hospodáře Ing. Neuberga a jeho paní, paní M. Chalupové, M. Rohlíka a jejich obětavé práce.
Uznání a poděkování patří také členům oddílu tenisu za vzornou péči o své sportoviště, které
udělalo na účastníky mocný dojem. Skvěle vyšlo i počasí, což ještě dokonale umocnilo kulisu.
Podle mínění všech zúčastněných se akce skutečně vydařila a loučení s některými hosty bylo
až dojemné. Věřme, že se podobná akce uskuteční při některém kulatém výročí. To už budou
muset organizovat ti mladší.
Oldřich Volf

Den s myslivci
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Den s myslivci

Červen je měsíc myslivosti, proto 12. 6. pozvali myslivci ze sdružení LESANA-KYNŠPERK 5. třídy ze
Základní školy v Kynšperku nad Ohří na dopoledne plné her, poučení a zábavy. Po příjezdu se nás myslivci
přivítali a celé dopoledne se nám věnovali.
Stříleli jsme ze vzduchovky na terče a plechové zajíce. Ukázali nám myslivecké pušky, vycpaná zvířata (např. tchoře, káně…) a různá paroží. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o zvěři. V závěru jsme
psali test. Během čekání na výsledky jsme opékali vuřty. Každý dostal nějakou cenu a osvědčení. Moc se
nám toto dopoledne líbilo. Na oplátku jsme myslivcům slíbili, že na podzim nasbíráme pro zvěř kaštany
a žaludy.
Všem organizátorům pod vedením pana Roberta Sommera, předsedy tohoto mysliveckého sdružení,
děkujeme.

Eva Ácsová a Veronika Šindelářová,
žákyně 5. ročníku,
Základní škola Kynšperk nad Ohří

MO ČSSD pořádá dne 11. 7. 2009
na hřišti „u lávky“

II. ročník letní kynšperské olympiády.

Pět nestandardních disciplín pro rodinné dvojice a dvě vložené soutěže, vše nesoucí se
v duchu olympismu, přináší pro soutěžící i příchozí výbornou zábavu.
Prezentace závodníků od 12.00 hod. do 15.00 hod. Po celou dobu soutěží a po vyhodnocení
zajištěno občerstvení, ceny soutěžícím, hudbu a zajímavé odpoledne.
Za MO ČSSD Kynšperk nad Ohří Mgr. Jiří Hrubý

Pozvánka
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Den Ohře
25. července 2009 tradiční oslava na tradičním místě
u Ohře
Změna pojetí programu - my vás bavíme
Začínáme od 10 hodin prohlídkou přehrady Horka – do 12 hodin
Zábavné odpoledne začne ve 14 hodin
Závody o Pohár Povodí Ohře od 14 hodin, start Tršnice
Zajímavá kopaná - připravila TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Zábavu zajistí Medium – Pražský Pouťový Orchestr – Parťáci Cheb
Za slovním doprovodem: David Petřík a Štěpánka Hendrychová
Zazpívá nám Pepa Štross z Klášterce nad Ohří
Zapálíme v 18 hodin Vatru řeky Ohře
Zajistili jsme na 22. hodinu ohňostroj u Ohře
Zajistili jsme občerstvení po dobu celé akce
Za vstupné u nás u řeky nic neplatíte
Za pořadatele vás zve starosta René Bolvari a Míra Volf

Veselé odpoledne, Rybáři
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Veselé odpoledne

Dne 26. 5. 2009 bylo na našem internátě veselo.
Přijely k nám děti z DD Horní Slavkov z výchovné skupiny paní vych. Kovářové a zároveň proběhla
třetí tématická beseda s Policií ČR, tentokrát na téma: „Výzbroj a výstroj policistů a přiblížení práce
POLICIE ČR“ – a to vše v jeden den!
Nejprve přijely dětičky s tetou Jarkou, poobědvaly připravený oběd od našich žáků a mistrů z kuchyně
SŠŽ - obor kuchař a jako malý zákusek jim žáci a paní mistrová Procházková upekli chutný koláč. Tímto
jim děkujeme za přichystanou dobrotu, a že to dětem chutnalo je zřejmé z fota.
Po dobrém obědě přijeli i praporčíci F. Kubis a J. Štochl, kteří všechny přítomné seznámili s prací Policie ČR a také se vším, co nosí policisté u sebe při běžné obchůzce po městě nebo při nebezpečném výjezdu
do terénu. A protože nám počasí přálo, tak jsme celou akci uspořádali na hřišti u DM.
Děti z DD i žáci z DM si mohli například vyzkoušet, jaké to je mít pouta na rukou, nebo jaké to je, když
Vám berou otisky prstů a spousta jiných velice zajímavých, pro laika nedostupných, věcí, které policista
musí znát a vědět (viz. foto). Ti, kteří měli nejvšetečnější dotazy, byli za odměnu svezeni v policejním autě.
Byla to velice povedená akce, která
se líbila jak dětem z DD, tak žákům
z DM a také nám vychovatelkám
z obou těchto školských zařízení.
Největší poděkování však patří
zmiňovaným policistům z obvodního
oddělení Policie ČR v Kynšperku n/O.
I přes pracovní vytížení, které v ten
den měli, byli ochotni ve svém vlastním volném čase ještě přijít k nám
na DM a trpělivě vysvětlovat a odpovídat na všetečné dotazy všech zúčastněných.
Děkujeme!

Za všechny žáky, děti a vychovatelky, co se
této akce zúčastnili - Iva Jirsová

Rybářské závody „Zlatá udice“
Dne 2. 5. 2009 proběhlo v Habartově místní
kolo „Zlaté udice“ pořádané MO ČRS Kynšperk
nad Ohří. Mladí rybáři a rybářky ze ZŠ Kynšperk
a ZŠ Habartov bojovali o nominaci do okresního
kola této soutěže. Z naší školy se soutěže zúčastnilo
8 žáků a dále pak jeden člen rybářského kroužku,
který již naši školu opustil, ale vždy ji dobře reprezentoval. Všichni soutěžící se snažili zúročit veškeré své znalosti a dovednosti, kterých nabyli
od října 2008.
Zahájení závodů se ujal vedoucí kroužku
z Habartova. Celkem soupeřilo 16 dětí, z toho 2
žákyně, 6 dorostenců a 8 žáků.

Celá akce probíhala na habartovském koupališti,
škvárovém hřišti a v klubovně rybářů. Náplní soutěže
byl nejen rybolov, ale také rybolovná technika (skish,
arenberg - plachta, hod zátěží do dálky), poznávání
rostlin a živočichů, a na závěr se psaly znalostní testy
obsahující rybářský zákon a jednotný rybářský řád
platný pro rok 2009. Vyhlášení výsledků probíhalo
po svačince v klubovně rybářů.
Nominace na okresní kolo Zlaté udice, které
se konalo dne 16. 4. 2009 v Kynšperku nad Ohří:
za Habartov Matěj, Daniel a Štěpánka Sochorovi
a Dominik Karol, a za Kynšperk Vladimír Kazilovský
a Jakub Jeřábek.

Rybáři, Inzerce
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Výsledky:

žáci
1. místo
Dominik Karol
2. místo
Jakub Jeřábek
3. místo
Rudolf Pešák
4. místo
Daniel Sochor

Habartov
Kynšperk
Loket
Habartov

žákyně		
1. místo
Denisa Biohlávková
Loket
2. místo
Jana Horáková
Habartov
Dne 16. 5. 2009 proběhlo v Kynšperku nad Ohří
okresní kolo „Zlaté udice“, na které bylo pozváno 5
týmů z Karlovarského kraje, bohužel se ale z pozvaných zúčastnil pouze jeden tým z Lokte nad Ohří.
První část akce se konala na fotbalovém hřišti, kde
soutěžící porovnali síly v rybolovné technice. Zhruba
po dvou hodinách jsme se přemístili na řeku Ohři
soutěžit v rybolovu. Po vyčerpávajících čtyřech hodinách chytání se zapsaly výsledky závodníků a upekly
se buřty. Poslední část byla kolem 13 hodiny v klubovně rybářů, kde se psaly všeobecné testy.

dorost		
1. místo
Matěj Sochor
Habartov
2. místo
Zdenek Šlechtický
Loket
Počasí nám oba dny přálo, závodníci odcházeli domů s pocitem zúročení dosavadního úsilí
a s velkou motivací pro další práci.

				
Petr Kříž
Vedoucí rybářského kroužku

Náš výlet
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Náš výlet

V úterý 9.června jsme se vydali na výlet s naší třídou do Karlových Varů. Jeli jsme vlakem, pak jsme
přestoupili do autobusu a jeli až na konečnou k Imperiálu. Tam na už na nás čekala lanovka. Jeli jsme takovým tunelem a když jsme jeli dolů, tak Šárka měla trochu strach, ale nakonec ho překonala. U divadla jsme
vystoupili a šli jsme do muzea, kde nás již očekávala průvodkyně. Výklad se mi moc líbil, protože se vyprávěly příhody o Karlu IV. a o znaku KarlovýchVar, co která vlnka zmamená. Také se mi líbily zbraně, u jedné
jsem se vyfotil. Po prohlídce nám začalo pršet a my v dešti utíkali na další lanovku. Byla téměř stejná jako
ta předtím, ale mně to nevadilo, hlavně že byla nějaká. Vystoupili jsme na zastávce Jelení skok. Měli jsme
jít po žluté turistické značce ke Kamzíku. Chvíli jsme ho hledali, ale po chvilce jsme k němu došli a všichni
jsme se u něj vyfotili. Pak jsme šli už jenom z kopce až k ruskému kostelu sv.Petra a Pavla.Ruský kostel se
mi moc líbil a také jsem se doslechl, že mají Bohoslužby ve stoje a že jenom staří lidí mohou sedět. A pak
už hurá!: do cukrárny. Paní učitelka nám koupila zmrzlinový pohár a některým ještě zákusek. To jsme si
pochutnali! Ale ještě něco: když dostal Janko pohár, tak ho nejprve nechtěl jíst, že je na něm máslo, ale
byla to moc dobrá šlehačka. Pak už to do něj jelo jako o závod. Při zpáteční cestě na nádraží jsme šli kolem
domu, kde se vyrábí a prodává Becherovka. Na nádraží jsme se najedli, napili a pak už hurá všichni domů.
Štěpán Holubec spec.třída, 5.ročník ZŠ v Kynšperk nad Ohří

Pozvánka
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Kultura
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386,  telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé
UPOZORNĚNÍ
V době letních prázdnin bude
knihovna otevřena:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Novinky na policích

Pro dospělé:
Šabach, P. – Škoda lásky, Rodriguez, D. – Kábulská
škola krásy, Castillon, C. – Havěť, Shaw, P. – Mangový vrch, Švec, B. – Tajemství pevnosti na kraji
lesa, Kudynová, V. – Zrcadlo v koupelně, Gibson, R.
– Sex, lži a rande přes internet, Nowak, H. – Země
zalévaná krví, Kraus, I. – Muž na vlastní křižovatce,
Saudek, J. – Tramvaj noci, Procházková, P. – Oční
kapky, Poledňáková, M. – Líbáš jako Bůh, Wermuth, V. – Zakázaná žena
Detektivky a thrillery:
Parrish, P.J. – Neklidný hrob, McBain, E. – Zmizelé
dívky, Sefraty, T. – Pátý pacient, Rendell, R. – Rafinovaná vražda, Francis, D. – Talár a dres, Rankin,
I. – Jména mrtvých,
Romány pro ženy:
Enoch, S. – Hříšné tajemství, Madejová, R. – Spalující vášeň, Scott, K. – Mezi námi děvčaty, Matthews,
C. – Taková nevinná lež, Steel, D. – Bludiště života,
Čálková, A. – Mužolapka,

Historie:
Kat, M. – Dědic hraběte z Grevillu, Terrell, H. –
Zloděj map, Coulter, C. – Píseň válečníka, Vaughan,
H.P. – Krvavá relikvie, Egeland, T. – Strážci úmluvy,
Vondruška, V. – Jménem krále, Pogožev, A. –Útěk
z Osvětimi,
Naučná literatura:
Okáč, P. – Záhadné stavby, Fosar, G. – Chyby v Matrix,
Bez gravitace a neviditelní, Coffrant, F. – Vestavěné
skříně a úložné prostory, Úpravy okolí domu, Mahieu,
C. – Úpravy půdních prostor, Houten, D. – Německý
ovčák, Verhoef, E. – Chov psů, Schrader, V. – Tvoříme
z obrázků našich dětí, Däniken, E. – Výbušná archeologie, Toušlová, I. – Toulavá kamera 8
Knihy pro děti:
Stínil, L. – Hra s nevěrou, Simon, F. - Darebák
David chystá léčku, Kratochvíl, M. – Jejda a Helemes, Chalupa, J. – Jů a Hele, Cajthamlová, M.
– Láska z plakátu, Francková, Z. – Valčík na rozloučenou, Řeháčková, V. – V říši skalních bytostí,
Francková, Z. – Příliš brzy dospělá, Haškovec, V. –
Svět v souvislostech, Marx, A. – Divoká tlupa hledá
pomoc, Semel, N. – Láska pro začátečníky, Kosik,
R. – Felix, Net a Nika, Whitehead, S. – Jak mluvit
psí řečí!, Lamkovi, H+J. – Tajemství čtyřlístku
Krásné prázdniny s knihou, Vám přejí knihovnice
Městské knihovny.

AKCE A POŘADY MKS
ČERVENEC 2009
pátek 3.7. – 25.7. .............. ve výstavní síni Panský dům

středa 9.9. - 3.10. ............. ve výstavní síni Panský dům

JANA SÁDRIKOVÁ
- výstava obrazů
- vernisáž 3. 7. od 17.00 hod.

FRANTIŠEK RINGO ČECH
- výstava obrazů
- vernisáž 9. 9. od 17.00 hod.  s autorem Františkem
Ringo Čechem  

„PROCHÁZKA PASTELOVÝM SVĚTEM”

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN, ZÁŘÍ 2009....................
sobota 1. 8. – 29. 8. . ......... ve výstavní síni Panský dům

„KOMPOZICE VE FOTOGRAFII”
DAVID ŘEZÁČ
- výstava fotografií
- vernisáž 1. 8. od 17.00 hod.

„RINGO EVER REMBRANT NEVER!”

středa 9.9. od 19.00 hod. . ............................ v sále kina
DIVADLO FRANTIŠKA RINGO ČECHA

DÍVČÍ VÁLKA

- divadelní představení s hereckým obsazením

Kino
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PRODEJ LUXUSNÍCH ŠPERKŮ SWAROVSKI V KINĚ
- přijďte si vybrat do kina originální šperky za nízké ceny

PROGRAM KINA
ČERVENEC 2009

O PRÁZDNINÁCH KINO NEHRAJE
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
úterý 1. 9. .................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 8. 9. .................................................. v 16.30 hod.

V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu
nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla,
dětští návštěvníci jsou doma ve svých postelích...  
přesto je v „prázdném“ muzeu podivný šramot.
Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je
opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. Film v českém
znění. Hrají:  Johan Hill, Owen Wilson, Robin Williams, Hank Azaria a další. USA, MP, vstupné 55,Kč, délka 105 min.

Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sida
a šavlozubého tygra Diega, kteří se tentokrát společně s mamuticí Elliie (která si už nemyslí, že je
vačice) a veverkou Scrat propadnou pod ledovce
a dostanou se do jeskyně ve které se uchovává
druhohorní klima - a spolu s ním i obří dinosauři... Animovaný film v českém znění.  USA, MP,
vstupné 30,- Kč.

NOC V MUZEU 2 *

DOBA LEDOVÁ 3 *

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

strana 32

VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ SPORTOVIŠTĚ
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3 x volejbalový kurt, 2 x beachvolejbalový kurt, 1 x víceúčelové hřiště s umělou
trávou 20x40 metrů (osvětlené), 2 x tenisový kurt, 1 x fotbalové hřiště (velké),
1 x multifunkční hřiště (tartan), inlain dráha 440 metrů, dětské hřiště,
společenská místnost pro 20 osob
v areálu jsou umístěny nápojové automaty na teplé i studené nápoje
možnost zapůjčení všech druhů míčů, síťí a tenisových raket,

K
T
KT
AK
TA
NT
ON
KO

Rezervace na www.kynsperk.cz
telefon:
352350431

email:
sportovistekynsperk.cz
mobil správce:
725038753

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
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AKCE! – V MĚSÍCI ČERVENCI SLEVA 15% PŘI NÁKUPU LEHKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY EVERTILE
A EVERTECH S 30-LETOU ZÁRUKOU. NAVŠTIVTE NÁS V NAŠÍ PROVOZOVNĚ V CHEBSKÉ
ULICI č.p. 803, KDE VÁS RÁDI SEZNÁMÍME S VÝHODAMI A VZORKY TÉTO KRYTINY. NA
POŽÁDÁNÍ VÁM VYTVOŘÍME ZDARMA KALKULACI NA REKONSTRUKCI VAŠÍ STŘECHY.
PRO REALIZAČNÍ FIRMY MÁME PŘIPRAVENÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
FIRMA JE REGISTROVÁNA V DOTAČNÍM PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM.
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu nemovitostí ?
Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků ? Zajistíme Vám
hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní
noviny pro Českou republiku – Celoplošný INZERT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ od 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny. Jsme schopni
za Vámi po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám a přímo u Vás dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty
v okresech: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete

na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@iol.cz
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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
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Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, s.r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 352 683 061, 352 683 114
www.smkynsperk.cz

Nabízíme pronájem mechanizace
Nabíz

Pronájem plošiny:

Pronájem Terexu:

Kontejnery s nosností 5 tun a 7 tun
Pronájem kontejneru:

590,- Kč / hod

170,- Kč / 15 min

95,- Kč / den

včetně obsluhy

včetně obsluhy

Svoz komunálního odpadu pro
obce, ﬁrmy i soukromé subjekty

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 5. 2009

OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
VÝMĚNA OLEJE, BRZDOVÝCH DESTIČEK, VÝMĚNY SPOJEK,
OPRAVY TLUMIČŮ, FILTRŮ, PŘÍPRAVY NA STK ATD.

Práce mechanika

199,Kč / hodinu

Ruční mytí

od

59,-

 Dále provádíme tyto práce
elektro

zednické

pokrývačské

klempířské

truhlářské

 Kontakty
Středisko Správa
Středisko Údržba
Středisko Tech. služby
Jednatel společnosti

sklenářské

zámečnické vodoinstalatérské

Příjem objednávek
pí. Dudíková - 775 736 606
p. Valenta - 775 736 607
p. Dusík
- 775 736 612
p. Pokluda - 602 166 090

 Renata Hronová
 Tel. - 352 683 061
 Mob. - 775 736 610

Příloha
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří

ze dne 27. května 2009
(upravená verze)

č. 174

hodnocení práce ředitelů školských příspěvkových organizací
města,

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu uzavřenou
dne 26. 7. 2007 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04
Praha 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 175

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří.

č. 176

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
- Základní škole Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540,
- Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511 a
- Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, Nám.
SNP 389,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 177

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 31. 3. 2009 těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
- Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367,
- Základní škole Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540,
- Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511,
- Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, Nám.
SNP 389 a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31. 3. 2009 hospodářské činnosti města.

č. 178

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor platů dle jednotlivých profesí za měsíce březen 2009
a duben 2009 v Městském kulturním středisku v Kynšperku nad
Ohří.

č. 179

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

splnění kritérií pro zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků řediteli školských příspěvkových organizací
města.

č. 180

1. s c h v a l u j e

návrh nájemní smlouvy s ustanoveními budoucí kupní smlouvy
na pozemky parc. č. 900/1 o výměře 497 m2, parc. č. 938
o výměře 15 196 m2, parc. č. 955 o výměře 856 m2, parc. č.
1017/9 o výměře 281 m2, parc. č. 911/1 o výměře 7 268 m2 a část
pozemku parc. č. 912 díl „a“ o výměře 536 m2 uzavřenou mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a R & G Real s. r. o., IČ: 275 97 083,
se sídlem Chomutov, Klostermannova 138/17, PSČ 430 01 a

2. p o v ě ř u j e

starostu předložit návrh této smlouvy smluvnímu partnerovi
s výzvou k dalšímu jednání.

č. 181

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu radou
města, tajemníkem úřadu, odbory Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří a organizačními složkami, která jsou přílohou č.1 tohoto
usnesení a

2. u k l á d á

tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, veliteli městské policie a veliteli sboru dobrovolných hasičů, řídit se těmito pravidly.

č. 182

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Smlouvu o pořízení a odepisování hmotného majetku mezi pronajímatelem Městem Kynšperk nad Ohří, IČO: 00259454 a nájemcem Vodohospodářskou společností Sokolov, s. r. o., Dimitrovova
1619, 356 444 Sokolov, IČO: 45351325, která je přílohou číslo 1
tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi.

č. 183

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ul. XXX Kynšperk
nad Ohří do nájmu žadateli XXX na dobu určitou 1 rok s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši 60,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

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

č. 184

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

Příloha
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prominutí úhrady poplatku z prodlení XXX za pozdní úhradu
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. XXX nájemci
bytu XXX a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Advokátní kanceláři Šendera a Čihák.

č. 185

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

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. 190

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 1533 (vodní plocha) o výměře
743 m2 a pozemek parc. č. 1150/1 (trvalý travní porost) o výměře
2 644 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

r e v o k a c i svého usnesení č. 342 ze dne 12. 11. 2008, a to
původní znění: „…a části pozemku p. č. 28 (ostatní plocha)
o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad Ohří za části pozemku p. č. 459 – PK 143 (ostatní komunikace) o výměře 18 m2…“ nahrazuje novým zněním: „…a části
pozemku p. č. 28 (ostatní plocha) o výměře cca 73 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří za části pozemku p. č.
459 – PK 143 (ostatní komunikace) o výměře 12 m2… a rozdíl
mezi výměrami parcel uhradí XXX za cenu 203,- Kč/m2.“ a

záměr koupě pozemku parc. č. 111 (vodní plocha) o výměře 1 778
m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří a nabízí cenu 4,- Kč/
m2 a

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit změnu směny na úřední
desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět navrhovatele o usnesení rady města.

2. u k l á d á

č. 186

2. u k l á d á

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

č. 191

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 195

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. M. Gorkého č.p. 19,
Kynšperk nad Ohří za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 7. 2009
- výše nájemného minimálně 616,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

prodej pozemku parc. č. 441/2 (zastavěná plocha) o výměře 59
m2 a pozemku parc. č. 442/1 (zahrada) o výměře 703 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří panu XXX,

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

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

č. 187

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit prodej výše uvedených pozemků a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru stanovit návrh ceny za 1 m2
pozemků a předložit návrh prodeje na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

č. 197

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. u k l á d á

a) pronájem části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost)
o výměře 300 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35
Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení nájemní smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č.
1347 (trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou
s XXX dohodou ke dni 31. 05. 2009 a

záměr pronájmu pozemku parc. č. 1107/1 (ostatní plocha)
o výměře 5 961 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a
vedoucímu majetkového odboru předložit žádost o pronájem
pozemku parc. č. 1107/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří Pozemkovému
fondu ČR.

č. 188

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

záměr prodeje 4 částí pozemků parc. č. 772/1, parc. č. 786/1, parc.
č. 786/2 a parc. č. 772/9 o jednotlivých výměrách cca 850 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří a

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce města na dobu minimálně 30-ti dnů.

č. 189

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 779 (zahrada) o výměře 417 m2

č. 198

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 618 (zahrada) o výměře 442 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou.

č. 199
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Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

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

2. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu této smlouvy.

pro konkurenceschopnost Základní školou Kynšperk nad Ohří,
a to do výše 3 mil. Kč a

2. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu souhlasu zřizovatele s podáním této žádosti
Základní školou Kynšperk nad Ohří.
Ing. Josef Baron 		
René B o l v a r i
místostarosta v.r.
starosta v.r.

č. 200

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr předložený ředitelem Základní školy Kynšperk nad Ohří
požádat o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří

ze dne 10. června 2009
(upravená verze)

č. 201

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

snížení nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, dle přílohy č.
1 tohoto usnesení a

2. s c h v a l u j e

posunutí termínu splatnosti 1. splátky nařízeného odvodu z odpisů
do 30. 9. 2009.

č. 203

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. v y h o v u j e

žádosti jednatele Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o.
o prodloužení termínu splatnosti nájemného a

2. u k l á d á

jednateli společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s.r.o. uhradit veškeré nájemné do 23. 12. 2009.

č. 207

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh tajemníka jmenovat do funkce vedoucí Odboru výstavby,
územního plánování a dopravy, Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří, paní Jarmilu Hladkou, XXX,

2. j m e n u j e

Jarmilu Hladkou vedoucí Odboru výstavby, územního plánování
a dopravy, Městského úřadu Kynšperk nad Ohří dnem 1. 7. 2009 a

3. p o v ě ř u j e

tajemníka provést jmenování výše uvedené do této funkce.

č. 208

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 209

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.XXX J. K. Tyla č.p.XXX se
stávajícím nájemcem bytu do 20. září 2009 a

2. u k l á d á

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

č. 210

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. XXX, ul. J. K. Tyla čp. XXX, Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 8. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli.

č. 211

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX 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 XXX a za podmínek:
- doložení příjmu za měsíc květen před uzavřením smlouvy
- XXX a

Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo
100844/119 pro objekt správce sportovního areálu ve Školní ulici
v Kynšperku nad Ohří, uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, Jana A. Komenského 221 a Vodohospodářskou společností
Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tuto smlouvu k podpisu
starostovi a

1. s o u h l a s í

2. u k l á d á

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

č. 212

Rada města Kynšperk nad Ohří
s ukončením nájmu nebytových prostor v ul. M. Gorkého XXX,

Příloha
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Kynšperk nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 8. 2009 a

spěvková organizace, XXX do rejstříku škol a školských
zařízení.

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli.

1. u k l á d á

2. u k l á d á

č. 213

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1366/1 (zahrada) o výměře
179 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. 214

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

záměr prodeje pozemku parc. č. 603 (zastavěná plocha) o výměře
57 m2 a části pozemku parc. č. 604/1 (zahrada) o výměře cca 712
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyzvat uživatele pozemku k jeho
vyklizení.

č. 215

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 246/1 (zahrada) o výměře 455 m2,
pozemku parc. č. 246/2 (zahrada) o výměře 5 m2 a pozemku parc.
č. 246/3 (zahrada) o výměře 40 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

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

č. 216

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy č. 173/2006 o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou oprávněnou k podnikání XXX se zpětnou účinností
ke dni 31. 12. 2008,

2. s c h v a l u j e

uzavření smluv s níže uvedenými fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání XXX,

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedené
smlouvy k podpisu v termínu do 30. 06. 2009 a

4. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smluv.

č. 217

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

v souladu s ust. § 144 odst. 1 písm. i) a § 149 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se zápisem změny údaje
o příjmení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, pří-

č. 218

Rada města Kynšperk nad Ohří
a) vedoucí správního a sociálního odboru zpracovat variantní
řešení systému provozování výherních hracích přístrojů ve městě,
b) starostovi projednat podmínky provozování s majiteli objektů,
v nichž jsou v současné době výherní hrací přístroje umístěny a
c) vedoucí správního a sociálního odboru předložit dopracovaný
materiál na příští jednání zastupitelstva města.

č. 219

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. PM2009A007 na dodávku, montáž a provozování prodejního automatu na nápoje mezi firmou Autic a.s.,
Branická 47, 147 00 Praha 4, IČO: 26027887, DIČ: CZ 26027887,
zastoupenou Dr. Stanislavem Svatošem a Městem Kynšperk nad
Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
zastoupeným starostou René Bolvarim a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedené smlouvy, která tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení.

č. 220

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

nákup vstupenek pro čestné hosty, kteří se zúčastní dne 28. 06.
2009 koncertu v rámci Festivalu uprostřed Evropy, pořádaného
v evangelickém kostele Vykupitele v Kynšperku nad Ohří v počtu
cca 20 vstupenek, podle zúčastněných hostů.

č. 221

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o provedení práce s XXX na vytvoření grafických podkladů pro použití při příležitosti 777. let města Kynšperk
nad Ohří, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 222

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. p o v ě ř u j e

starostu zasláním dopisu ředitelům školských organizací zřízených městem s upozorněním na nutnost striktního dodržování
školského zákona ve věci činnosti a propagace politických stran
a hnutí na půdě těchto institucí.
Ing. Josef Baron 		
René B o l v a r i
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 Rady města
Kynšperka nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. V přehledu také nejsou uvedena usnesení
pouze doporučující.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady
je k dispozici v podatelně městského úřadu.“  
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LOGO

STAVE
EBNINY
Y
ul.Horn
nická 864/14
4, Kynperk nad Ohí
tel./fax. 352 683 64
42, mob. 777 552 200

Otevírací doba
a
Po - Pá 7:00 - 16:30
0 hod.
So 8:0
00 - 12:00 hod.
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ÉTO 20
009

SLE
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Jolana ATANASOVÁ

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Nehtovou modeláž provádíme
v pohodlí Vašeho domova !

Objednávky na :
tel.: 606 674 677
e-mail : j.atanasova@seznam.cz

Nově otevíráme každý pátek a sobotu od 17:00 – 22:00.

První otevření se bude konat dne 4. 7. 2009.
Zveme Vás na příjemnou večeři v klidném prostředí.
Nabízíme výborné minutky, poháry
a především pizzy a to vše za skvělé ceny!!!!!
Těšíme se Vaši návštěvu………….
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Infocentrum, cestovní agentura a výstavní síň
v Panském domě
nabízí občanům a návštěvníkům města tyto služby:

• informační služby regionálního rozsahu: informace o dopravním spojení, ubytování a stravování,
o turistických zajímavostech, otevíracích dobách památkových objektů apod.
• prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů, bižuterie apod.
• prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek (Student Agency, Letuška apod.)
• prodej vstupenek po celé ČR (sport – koncerty
– party – divadlo – festivaly), autorizovaný
prodejce: TicketArt, agentura Vlny, Klubíčko
• kopírovací práce (do formátu A3), propagační
práce
• tisk z PC barevně i černobíle
• internet pro veřejnost ZDARMA
• laminování (do formátu A3)
• prodej zájezdů cestovních kanceláří – Firo
tour, Evropa, F & K, L‘ubica – NABÍDKA
DESTINACÍ PO CELÝ ROK, DO CELÉHO
SVĚTA
Otevírací doba: pondělí – pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00, sobota 13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno, tel: 352 324 271, e-mail: mkskynsperk.info@volny.cz, www.kynsperk.cz

NOVĚ V PRODEJI v Infocentru:

Sběratelská karta Klubu českých turistů s motivem města Kynšperka nad Ohří.
Na přední straně je fotografie města a na zadní straně jsou základní informace o městě a kontakt
na naše Infocentrum. Sbíráním těchto karet si turista založí a postupně doplní sbírku zajímavých informací o České republice.
Karty zároveň slouží
jako jednotlivé odpovědi do hádankové
křížovky, jejímž vyluštěním se účastník dostává
do finále hry o tajemný
poklad „Cesty ke hvězdám“.
a
Plechové magnety s motivem města Kynšperka nad
Ohří

