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Střípky z majetkového odboru.

A zase je další měsíc za námi. Opět se máme čím pochlubit na úseku investiční výstavby a oprav
majetku města.
Jako jedna z největších akcí minulého  
měsíce byla rekonstrukce vodovodu v ulici
Sokolovská, která nás vyšla na cca 1,5 milionu
Kč. Jak jste si asi všimli při jízdě z Kynšperka
na Sokolov, objevilo se v Sokolovské ulici několik děr a to ve dvou fázích. V prvé se jednalo
o šachty přes které se prováděly podvrty hlavního řadu od bývalé Sokolovny až k penzionu
za čističkou odpadních vod. Po uložení potrubí
a zasypání děr se zdálo, že již je akce skončena,
ale přišlo ještě více děr a to bylo proto, že došlo
k přepojování přípojek jednotlivých odběratelů. Dnes již je akce skončena, díry zasypány
a v dohledné době bude i provedena oprava
asfaltového povrchu. Při přípravě této stavby
jsme zvažovali, jakým způsobem výměnu vodovodního potrubí provést. Zda výkopovým způsobem, nebo pomocí vrtací techniky. Myslím,
že jsme zvolili dobře. Když jsem totiž viděl
dopravní „ mumraj“ na Sokolovské ulici, v době
kdy byl proveden odklon dopravy ze silnice I/6
přes Kynšperk, představil jsem si, jaké by to
bylo, kdyby byl podélně v ulici proveden souvislý výkop a doprava řízena třeba semaforem.
Další očekávanou akcí je výměna potrubí
přívodu teplé užitkové vody od kotelny na sídlišti U pivovaru k jednotlivým obytným blokům.
V průběhu odkrývání topných kanálů jsme
zjistili, že původní projektová dokumentace
a zaměření jednotlivých topných kanálů, tak,
jak jsme je měli k dispozici neodpovídají skutečnosti. Kanály byly při výstavbě zřejmě posunuty o několik metrů. Například kanál vedoucí
k bloku 353 až 358 se nachází pod podezdívkou
mateřské školy. Mimo toto a podobná překvapení měly být kanály v hloubce přibližně 1,5
metru. Ve skutečnosti jsou někde až 2,3 metru
pod zemí. S tímto jsme si poradili. Při otevření
topných kanálů, které jsou jinak neprůlezné
jsme zjistili i poškození izolace na potrubí
přívodu topné vody. Rozhodli jsme o opravě

a doplnění chybějící izolace. Mělo by to mít příznivý  vliv i na úsporu nákladů na topení všech
připojených uživatelů. Předpokládáme, že akce
bude dokončena do konce srpna a pak budou
průběžně upravovány povrchy. Zatím v prostoru parkoviště plánujeme dosypání drcenou
asfaltovou směsí, jelikož by ještě na podzim
a nebo v jarních měsících mělo dojít k rekonstrukci celého parkoviště a ke zvýšení jeho kapacity. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a po dovolených by mělo proběhnout stavební řízení. Tak uvidíme, zda se nám
podaří akci zrealizovat ještě letos.
V ulici Mládeže je již pěkný chodník. Nákladem 135 tisíc Kč jsme nechali opravit chodník
který vede podél obvodního oddělení Policie
ČR. Chodník je velice frekventovaný a byl již
opravdu ve špatném stavu.
Opakovaně jsme zpracovali a podali žádost
o dotaci na „ Revitalizaci Starého náměstí
a ulice U tavírny“. Vzhledem ke změně podmínek daných regionální radou požadujeme
na tuto akci 25 milionů Kč, což je maximum,
z celkových nákladů 29,9 milionů Kč. Jedná
se o finanční prostředky vyčleněné v regionu
NUTS 2 severozápad. Že by nám to konečně
do třetice  vyšlo?
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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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.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Miluše Matejovová
referent majetkového odboru

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

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

Bližší informace na majetkovém odboru.
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Ještě k veřejným sportovištím – již několikátý díl.
Jak jste již jistě zaznamenali, uživatelský režim
na sportovištích města je z části regulován. Tato
regulace spočívá v zaplacení minimálních poplatků
za užití sportoviště. Například u volejbalu je to
100.— Kč za hodinu. Když si vezmu, že volejbal
přijde hrát cca 10 hráčů, tak na každého je to 10.—
Kč za hodinu. To je přece směšné, kolikrát jdu
týdně? Tak jednou a za dvě hodiny toho mám tak
akorát. Takže dám 20.— Kč týdně do svého zdraví
a pro své potěšení.
Víte ale není důvodem skutečnost, že by město
nemělo finance na zaplacení správce či na ostatní
výdaje. Ty by se určitě našly, ale
zavedli jsme rezervační systém,
který je a musí být vázán na nějaký
finanční vklad nebo na jiné např.
smluvní ujednání. Kdyby tohoto
nebylo, tak bych si já Josef Špaček
z Dolního Rychnova zarezervoval
využití všech hřišť až do konce
roku. A řekněte mi, kdo by pak
rozhodoval, jestli mi rezervaci
přizná či nikoliv? Kdo by hodnotil,
tomu ano, tomu ne. A pokud by to
nikdo nereguloval, tak by si nikdo
jiný, než já, nezahrál. Není to takto
jednodušší?
Víte, píši o tomto problému
již asi potřetí, ale je to proto, že
se neustále ozývají hlasy lidí, kteří
to nechápou a možná ani pochopit  nechtějí. Pokud je to z politických důvodů, tak to chápu, ale já
nejsem politik, já jsem pracovník
města, který chce svou práci dělat
co nejlépe.
TJ Slavoj, konkrétně družstvo
volejbalistek, je se systémem spokojeno. Mají to, co měly i před tím,
mají kvalitnější sportoviště se sprchami, přijdou, mají nalajnováno,
hřiště upravené a nemusí se vůbec
o nic dalšího starat. Mají k dispozici, když se nesejdou v potřebném
počtu na klasický volejbal, i  beachvolejbalové kurty. Stejné je to

s malou kopanou.  
S hřištěm u základní školy je to obdobně.
V době mimo prázdnin využívá sportoviště v době
výuky základní škola. V době od 13.30 hod.
do 16.00 hodin pak je k dispozici všem žákům, kteří
navštíví středisko volného času. Ano, toto středisko jim zapůjčí i míče a další potřebný sportovní
materiál. Od 16 do 20 hodin přebírá odpovědnost
správce sportovišť, který je pracovníkem majetkového odboru. Hřiště otevře pro veřejnost. Je tedy
možné využít atletickou dráhu, prostory pro skok
daleký, vrh koulí a dětský koutek. Vstup na hrací
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dvorec je regulován na základě rezervace. Ano i my
můžeme poskytnout míče, tenisové rakety, máme
to v nabídce. Ale je nám vyčítáno že vybíráme kauci
500.—Kč za kus, kterou vrátíme po vrácení materiálu, že na to rodiče dětem nemohou dát. Prosím
a můžete mi říci, kde bych já pak hledal někoho
po Kynšperku s tím, že mi nevrátil míč? Různé
vybírání průkazek, kreditních karet nebo občanských průkazů jako zástavu odmítám na základě
svých životních zkušeností.
Ano, pracovníci střediska volného času pustí
žáky školy na sportoviště, převážně je osobně
znají, vědí již, komu mohou věřit nebo komu ne
a dotyčný žák, když skončí se sportováním, musí
projít přes budovu školy ven.
Dáte mi za pravdu, že toto my zajistit nemůžeme? Ledaže by správce sportoviště měl jen toto
sportoviště a nemusel se vzdalovat   na Sportovní
areál ve Školní ulici. Ale to bychom museli mít
správce dva.  
V době prázdnin bylo a je toto sportoviště
u základní školy otevřené denně od 9 do 20hodin.
Po dohodě se starostou otevíráme volně i hrací
plochu pro děti v době od 13 do 16 hodin, tedy
v době, kdy měli možnost cestou střediska volného
času tuto plochu využívat. Napsal nám jeden tatínek, že po tom, co jsme zavedli jiný systém, nemohou si chodit kluci kopat na toto hřiště s umělým

povrchem. Všimli jste si, jak to bylo před tím,
například loni? Hřiště bylo sice otevřené, ale zde
několik dětských postaviček postávalo, někdo
kopal do míče bez cíle, někdo možná občas hodil
míč na koš. Ale věřte mi, nikdy jsem neviděl, mimo
sportovních akcí organizovaných školou, aby zde
parta dětí hrála fotbal, nebo košíkovou. Když jsem
se pracovníka střediska volného času ptal, kdy by
bylo volno, že bych si šel zahrát tenis, tak mi vždy
sdělil, „Ty Josef, tady je pořád někdo“.Takže to jsou
zase zkušenosti mé. A tatínkové, kteří chcete, aby si
kluci mohli kopat do míče, poradím vám. Ve sportovním areálu, nedaleko tohoto hřiště,  máme velké
fotbalové hřiště, dokonce s trávou. To je vám málo?
Když máte zájem, přijďte, jsme schopni i zajistit
menší branky, abychom vyhověli vašim dětem. Já
jsem za mládí hrál na škváře na Březové, hráli jsem
se zapálením, hráli jsme zde soutěže i I.B třídu.
Věřím tedy, že pro občasné kopnutí do míče bude
travnatý povrch vašim dětem stačit.
Promiňte mi vy ostatní, kteří náš zavedený
systém schvalujete, já jsem musel své názory opět
sdělit.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

      

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané,
dne 31. 08. 2009 skončí termín zaplacení druhé části místního poplatku za psy. Ti, kteří
zapomněli, ať urychleně svoji chybu napraví a zaplatí výše jmenované poplatky v pokladně
Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, nebo převodním příkazem na účet Komerční
banky  č. ú.: 19-4587390287/0100, VS 31591, spec. s. je rodné číslo.
Neuhradíte-li výše jmenované místní poplatky, vystavujete se nebezpečí, že přikročíme
k jeho vymáhání, čímž Vám vzniknou další náklady s tím spojené.
Dále Vás upozorňujeme, že se blíží termín 30. 09. 2009, kdy je  nutné uhradit poměrnou
část místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Upozorňujeme Vás na tuto skutečnost s předstihem a věříme, že poplatek zaplatíte včas.
MěÚ Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Uhynulá zvířata a nakládání s nimi
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Uhynulá zvířata a nakládání s nimi
V současné době žije veřejnost v obavách z různých chorob, jejichž nositeli jsou zvířata, proto si Vás
dovolím postupně seznámit s příslušnými právními
předpisy, které vymezují povinnosti jak chovatelů
při uhynutí zvířete, tak i občanů při nálezu uhynulého kusu (tzv. kadáveru).
Dle § 40 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární
zákon) jak vyplývá z pozdějších změn:
(1) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými
produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů, které
vzniknou v souvislosti s jejich činností nebo
v jejich zařízení; to platí přiměřeně také pro provozovatele letišť, přístavů a jiných míst vstupu
do České republiky, jde-li o dovážené živočišné
produkty, popřípadě jiné dovážené zboží, zabavené v souladu s předpisy Evropských společenství a určené k neškodnému odstranění, nebo
o kuchyňské odpady z dopravních prostředků
v mezinárodní dopravě. Není-li stanoveno
jinak, jsou povinni
hlásit neprodleně výskyt vedlejších živočišných
produktů osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz). Ohlašovací povinnost
má chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými
produkty, pokud se s osobou , jíž byl povolen výkon
veterinární asanační činnosti, dohodla na pravidelném (turnusovém) svozu vedlejších živočišných
produktů,
třídit, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat vedlejší živočišné produkty na místech, s nimiž
vyslovila souhlas krajská veterinární správa, a to tak,
aby nedocházelo k jejich zcizení, k ohrožení zdraví
lidí a zvířat nebo k poškození životního prostředí,
uchovávat obchodní a jiné doklady, týkající se
vedlejších živočišných produktů předaných k přepravě, po dobu nejméně dvou let, a jde-li o kadávery
zvířat individuálně označovaných podle zvláštních
právních předpisů, zabezpečit, aby tyto kadávery
byly předávány k přepravě včetně identifikačních
prostředků,
předávat vedlejší živočišné produkty osobě,
která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz), poskytovat jí k tomu nezbytnou sou-

činnost a pomoc, zejména při přibližování kadáverů
na místa přístupná dopravním prostředkům a při
jejich nakládání, a platit jí za přepravu a neškodné
odstraňování a další zpracování vedlejších živočišných produktů sjednanou cenu.
(2) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými
produkty, u nichž se obvykle vyskytují vedlejší
živočišné produkty, jsou dále povinni
zřizovat nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné kafilerní box\ pro krátkodobé ukládání vedlejších živočišných produkt, čistit
a dezinfikovat je po každém vyprázdnění,
vhodně umísťovat kafilerní boxy jak z hlediska
jejich oddělení od ostatních provozních prostorů,
tak i z hlediska nakládání a přepravy vedlejších živočišných produktů.
(3) Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo
nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady
neškodného odstranění kadáveru obec.
(4) Nerozhodne-li příslušný orgán veterinární
správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud
tento kadáver nepochází ze zvířete náležícího
mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete
nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním
se v tomto případě rozumí zahrabání na místě
vhodném z hlediska ochrany zdraví a zvířat
a ochrany životního prostředí, a to do hloubky
nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může
chovatel neškodně odstranit sám na vlastním
pozemku jen se souhlasem krajské veterinární
správy a za podmínek jí stanovených.
(5) Podnikatel, který zachází se živočišnými produkty, může se souhlasem krajské veterinární
správy a za podmínek stanovených předpisy
Evropských společenství zpracovávat ve vlastním zařízení vedlejší živočišné produkty, které
vznikly v souvislosti s jeho činností.
(pokračování)

Vladimír Kodýdek,
majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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15.00 Kostýmovaný historický průvod městem král s dvorem a doprovodem:
V průvodu král s královnou, dvořané a hosté
s doprovodem, herold, šermíři, bubeníci,
korouhevníci, kejklíři, tanečníci, doboví
hudebníci a další
15:00 sraz účastníků průvodu na seřadišti – u kostela, odchod průvodu po trase přes město,
cíl na městském sportovišti (za sportovní
halou), příchod průvodu na hřiště, ceremonie
na podiu – projevy, krátká vystoupení
16.00 rytíři, kejklíři, hudba, tanec, jídlo, pití,
atrakce, soutěže a ukázky – na městském
sportovišti
Tambour Blovice – vystoupení dobových
bubeníků, Ambrenau Nové Sedlo – skupina
historických tanců, Gothic Teufel – hudci písní
středověkých z kraje Karlova, Rytíři z Tachova

– vystoupení skupiny historického šermu,
Salome Sokolov – orientální tance, Kejklíř
Žolík
V průběhu proběhnou závody ve skateboardingu (Skatepark)
20.30 Koncert kapely Kukulín (Jan Hrubý a spol.) –
irské balady – keltský rock
21.30 Ohňová show - plivači ohně a kejkle ohnivé,
až se tají dech
22.00 Velký ohňostroj s živou hudbou (Kukulín)
jaký jsme ještě neviděli !!!

V místě je dobová krčma s jídlem a pitím, tržiště s řemeslnými a prodejními stánky, ukázky zbraní a zbroje,
střelba z kuše a luku, koně a mnoho dalších atrakcí.
Všichni jsou srdečně zváni – účast v kostýmech vítána
– vstup volný.

Oznámení občanům Kynšperka nad Ohří
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou
dnech, v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 10. října 2009 od 08.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volby budou probíhat ve volebních místnostech
jako obvykle.
Voličem je státní občan České republiky, který
aspoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem,
pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který stálý seznam

voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. 7. října 2009.
Voličský průkaz bude dle zákona předán nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 24. září 2009 voliči
osobně, nebo zašle voliči na jím uvedenou adresu anebo
předá osobě na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem voliče. Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům
nejpozději 3 dny pře dnem voleb, tj. 6. října 2009. Ze
závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič
požádat Městský úřad Kynšperk nad Ohří a ve dnech
voleb okrskovou volební   komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Bc. Naďa Ann Olchawski
Vedoucí správního a sociálního odboru

Digitalizace
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Přecházíme na digitální tv
PROČ DIGITALIZACE?

Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně
v roce 2012. Digitální  způsob zpracování signálu je efektivnější než analogový, a díky tomu dovoluje
přenášet více programů při stejné „spotřebě“ vysílacích frekvencí. Umožňuje rovněž využití doprovodných informací a služeb.

ANALOG NA PLZEŇSKU A KARLOVARSKU KONČÍ
30. ZÁŘÍ 2009!

Zemské analogové TV vysílání z vysílače Plzeň – Krašov a současně i řady dalších menších vysílačů
bude 30. září tohoto roku ukončeno. Na většině  územní oblasti Plzeň, která zahrnuje Karlovarský kraj,
část Plzeňského kraje, část Ústeckého kraje a část Středočeského kraje, tak nebude od října možné „přes
anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. O ukončení analogového vysílání informují televize
piktogramy, informační lištou  a  spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes
anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba buď zakoupit set-top-box (převaděč signálu) a zapojit
jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. září.

VÝHODY A NEVÝHODY DIGITALIZACE

Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího a stabilnějšího obrazu, je především mnohem
větší programová nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí.
V územní oblasti Plzeň jsou dostupné čtyři zemské digitální sítě, tzv. multiplexy. Digitální televizní signál
je šířen jak z vysílače Plzeň – Krašov, tak i dalšími většími vysílači Domažlice – Vraní vrch, Cheb – Zelená
hora, Jáchymov – Klínovec.

Digitalizace
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   Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního programu, z něhož se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, jaký pořad bude
následovat, a může si prolistovat program zvolené televize na týden dopředu. EPG obsahuje také krátké
texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.
Základní podmínkou pro bezstarostný příjem a využívání všech výhod digitálního vysílání je kvalitní
anténní přijímací systém.

KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?

Na www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají všechny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, termíny vypnutí analogového vysílání pro konkrétní obec či odpovědi na již
zaslané dotazy. Navíc je zde ke stažení i celá řada materiálů, od legislativních norem týkajících se digitalizace, např. tzv. „Technický plán přechodu“, přes doporučení, jakými způsoby lze upravit společné televizní
antény, až po elektronickou verzi Diginovin, které jsou distribuovány do poštovních schránek.
Na infolince 800 90 60 30
Pro ty, kdo nemají přístup k internetu či dávají přednost komunikaci po telefonu, je zřízena bezplatná
telefonní linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin. Volající navíc díky
dostatečnému počtu operátorů nemusí protrpět nekonečné čekání ve frontě, naprostá většina hovorů
je spojena během pár vteřin.
Na seminářích nebo u digihlídek
Digihlídky jsou týmy promotérů, kteří mohou poradit s přechodem na digitální vysílán přímo v konkrétní obci. Termíny zastávek digihlídek jsou uvedeny na webu www.digitalne.tv.
V září proběhne také řada seminářů pro veřejnost v šesti městech územní oblasti Plzeň.
KDY PŘEJÍT NA DIGITÁL?
Nejpozději do 30. září. Digitální vysílání je již ale plně v provozu a není třeba na nic čekat. Všechny
výhody digitální televize je možné využívat ihned.
Více informací:
Rostislav Starý
tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání
Email:  rostislav.stary@prpoint.cz
Tel.: +420 241 408 194
GSM:  +420 774 278 839
O Národní koordinační skupině
Národní koordinační skupina (NKS) je centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení schválila
vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha
resortů a oblastí. NKS realizuje informační kampaň, jejímiž hlavnímio pilíři jsou bezplatná infolinka
800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv
Více viz www.digitalne.tv a www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx
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Ohře teče a čas letí

Ohře teče a čas letí, 7. ročník je za námi
Dnes chci poděkovat za pomoc při přípravě a zajištění letošního Dne Ohře. Krajský úřad, Město Kynšperk nad Ohří, Povodí
Ohře, VOSS Sokolov a HEXION chemický závod Sokolov jsou
tradičními sponzory, kteří si uvědomují odpovědnost za čistotu
vody v řece Ohři.
TJ Slavoj svým velkým sportovním zápasem toho dne přitáhl stovky fanoušků krásného fotbalu. Vedení Správy majetku
a zaměstnanci, kteří připravovali místo na uspořádání akce
u lávky a následnou likvidaci a úklid po nás, zaslouží poděkovaní.
Letos jsme trochu změnili zábavní program a já věřím, že
k lepšímu. Také zajištěné občerstvení doznalo zlepšení.
Vodácký závod vytvořil nový rekord v čase 1 hodina 37 minut.
Zvítězili pánové Jaroslav Sýkora a Michal Tajer z Karlových Varů.
Závodu se zúčastnilo celkem 17 dvojic, 1 kajakář a 4 rafty. Tuto
akci měl na starost pan Jiří Roubínek a firma DRONTE.
Náš Den Ohře již má dosti velkou reputaci v regionu a zájem
o účast mají i naši poslanci, senátor, krajští zastupitelé a i exministři. Naši hasiči zajišťující bezpečnost při
závodě a postavení vatry „Řeka Ohře“ a dohledu při ohňostroji mě pomáhají od prvého ročníku.
Za pomoc zaslouží poděkování starosta města pan René Bolvari, tajemník MěÚ pan Bc. Roman Říha
a vedoucí majetkového odboru pan Josef Špaček, jednatel správy majetku pan Marek Pokluda, mistři pan
Graman a pan Dusík a ostatní zaměstnanci správy majetku, předseda TJ Slavoj Míra Štrunc a všichni, kteří
zajistili fotbalový svátek, mažoretky za reprezentaci města, za MKS pan Ing. Vladimír Palíkov a Štěpánka
Hendrychová s kolektivem.
Poděkování patří všem dalším sponzorům: firma Pentrit, výroba plastových oken pánů Fäthů, Iva
Cikánková, Jiří Šramota, Evžen Ifkovich, Ing. Tomáš Svoboda, Václav Paulíček, Václav Novák, Pavel Košata,
MOTO Lhotský, reklamní agentura NIKO… Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl, bylo vás spousty.
Děkuji všem návštěvníkům a hostům za jejich vytrvalost. Počasí ovlivnit nemůžeme.
Věřím, že za rok se všichni sejdeme na 8. ročníku Jedinec bez ostatních neudělá nic.
Miroslav Volf

Ohře teče a čas letí
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Přátelské setkání v Himmelkronu

Přátelské setkání kynšperských zastupitelů na AlleeFestu
v Himmelkronu

Dne 19. 07. 2009 se zastupitelé Kynšperka
nad Ohří ve složení p. Bolvari, Baron, Folta,
Bernáth, Svoboda a paní Bočková zúčastnili
v partnerském městě Himmelkron, tradičních slavností AlleeFestu – slavnosti v lipové
aleji. Po přátelském přivítání následovaly
projevy hlavních zastupitelů partnerských
měst a vystoupení tamních mažoretek a dalších účastníků slavností. Podél a oboustranně
velmi dlouhé lipové aleje byly postaveny
stánky, kde místní občané vystavovali a prodávali své výrobky z rukodělných dílen. I když
počasí nebylo příliš vlídné, slavnosti měly
svoje kouzlo a osobitost, která přitahovala
nejen místní, ale i obyvatele ze širokého okolí.
Po rozloučení se zástupci města Himmelkronu
naše delegace odjela zpět s tím, že se těšíme
na setkání samospráv v září opět v Himmelkronu.
Ing. Josef Baron
Místostarosta města

Organizace školního roku 2009/2010
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Český zahrádkářský svaz, ZO Kynšperk nad Ohří
Dne 21. 09. 2009 náš zahrádkářský svaz pořádá zájezd na akci „Zahrada Čech“
do Litoměřic. Odjezd v 6,00 z autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří,
příjezd cca v 19,00 hodin.
Zveme všechny na zájezd nejen z řad zahrádkářů,
ale i ostatní obyvatele města Kynšperk nad Ohří.
Cena zájezdu (bez vstupného) činí pro členy 100,- Kč, pro ostatní 200,- Kč.
Členové - přihlášky a platby u svých předsedů osad do 15. 08. 2009.
Ostatní do 01. 09. 2009, v případě zájmu se můžete obrátit na paní Baronovou,
tel.: 736 273 040.

Těšíme se na vaši účast a věříme, že s námi prožijete hezký den na Výstavišti v Litoměřicích mezi
květinami a zahrádkářskými potřebami.

Organizace školního roku 2009/2010

v základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
Okres: Sokolov
Termín: 8.3. – 14. 3. 2009
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010
do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011
začne ve středu 1. září 2010.

Piráti z Hrachova
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Piráti z Hrachova

Dne 2. 7. 2009 jsme se nalodili na koráb Kynšperská perla a vypluli jsme směrem k Brdským lesům.
Naším cílem bylo dobýt ostrov Kymevo v Hrachově. Tam se celá posádka 46 pirátů a 7 pirátských hlavounů
s kapitánkou Anaj vylodila. Nic jim nepřekáželo v tom, aby pokračovali v pirátských loupežných výpravách, a tak dobyli Kamýk nad Vltavou, procesím
táhli na Svatou Horu, pokořili Příbram a ukotvili svůj koráb v Dobříši na zámku, kde si odpočinuli
ve francouzském parku. Po návratu na ostrov se utkali v mnohých sportovních i pamětních soubojích,
cvičili svoji zdatnost v hrachovské vodní nádrži a hledali mnohé poklady v hrachovských lesích. Všichni
do jednoho naplnili své pokladnice a s celým pokladem se vrátili 13. 7. 2009 do domovského přístavu.
Anaj – Jana Tomsová, vedoucí SVČ-DDM.

Piráti z Hrachova
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Letní kynšperská olympiáda
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Letní kynšperská olympiáda

V červenci se uskutečnil pod záštitou MO ČSSD II. ročník letní kynšperské olympiády. Celý den jsme
vzhlíželi k nebi a doufali, že vyjde počasí, které nás nakonec opět nepřekvapilo – stejně jako loni zase zapršelo. Přesto se však celá LKO vydařila po stránce organizátorské i předvedenými sportovními výkony. Smíšená družstva předvedla hodnotné výkony a zase zvedla výsledkovou laťku o něco výše. Jak soutěžící, tak
i příchozí diváci se velmi dobře bavili a bylo o ně všemožně postaráno. Občerstvení bylo zajištěno a kvalitní
hudební reprodukovaná hudba v podání F. Kuneše a živá dechovka dokreslovala olympijská klání.
Vítězem II. ročníku se stalo družstvo ŘÍMANI z Kynšperka nad Ohří a zlepšili loni ustavený olympijský rekord ze 101 bodů na 122. V těsném závěsu skončilo druhé se stejným ziskem bodů družstvo R.U.M.,
které však prohrálo na doplňující otázky z olympijské problematiky. Třetí místo obsadilo družstvo JIHOČEŠI se ziskem 111 bodů, čtvrtí skončili loňští vítězové ČEPICE s 90 body, pátí pak GALLOVÉ se 714 body
a na šestém místě všechny účastníky velmi pobavilo družstvo MAGOŘI se ziskem 69 bodů. Po jednotlivých „disciplínách“ jsou pak rekordy nastaveny od zúčastněných družstev takto:
16 bodů, což znamená popředu 10m a pozadu 9m (vyrovnaný rekord z roku 2008)
21 bodů za čas 16,59 vteřiny (zlepšený rekord o více jak 7
* speciální dámská dispiclína  SEŽER HO!       
vteřin!!)
40 bodů za čas 20,73 vteřiny (opět o malinko posunutý
* BĚH S BŘEMENEM                                   
rekord)
12 bodů, což není při možnosti zisku 60 bodů nic moc
* HOD NA CÍL                                             
(přesto byl ale rekord zlepšen o 3 body)
* PLAVBA SLALOMOVÁ po Ohři              50 bodů a zlepšení rekordu o 12 bodů
Vloženou speciální dovednostní soutěž „pití 0,5 litru piva na čas“ vyhrál KUBÁNEC za čas 4,58 vteřiny, čímž opět posunul hranici snů směrem dolů a v „pojídání bramborových šišek se strouhankou na čas“
zvítězil TOM, který jich spořádal za 3 minuty 27, čímž rekord vyrovnal. Věříme, že příští ročník bude
na soutěžící početnější a na počasí slunečnější. MO ČSSD děkuje všem, kteří se na zábavné akci podíleli
Jiří Hrubý, MO ČSSD
a již nyní zve všechny na III. ročník v létě 2010.
* HOD BŘEMENEM                                   

Poděkování, MŠ
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Poděkování

Za spolek USA
děkujeme všem, kteří
letos (11. července)
sponzorovali Dirt and
Street Jam volume 6,
bikové závody. Dále
děkujeme všem pořadatelům a závodníkům
za jejich účast na našich
závodech a těšíme se
na další ročník.
Venca Piškula,
SP USA

Všechno jednou končí…

Ano, všechno jednou končí. I velké úpravy, které ve spolupráci s MěÚ Kynšperk nad Ohří, Státním
fondem životního prostředí a Stavební společností  Hubert, s.r.o.  byly provedeny  v naší mateřské škole
v Zahradní ulici, se blíží ke svému konci. Po rekonstrukci rozvodů tepla na podzim loňského roku bylo
na konci měsíce června dokončeno zateplování střechy budovy a obvodových zdí. Spolu s tím získala
naše mateřinka i nový barevný kabátek.

Marie Elicharová, ředitelka MŠ

Policie, Městská policie, Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovalo od 16. 6. do 12. 7. 2009 celkem 11 trestných
činů, kdy se jednalo o:
• 2 případy loupeží, ke kterým došlo dne 22. 6.
2009, v obou případech se podařilo pachatele
dopadnout a jednoho z nich poslal soud do vazby
• 1 případ ohrožení pod vlivem návykové látky,
kdy řidič řídil motorové vozidlo po předchozím
požívání alkoholických nápojů
• 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí
a řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění
• 2 případy krádeží nářadí a izolačních materiálů a 1 případ poškození stavebního stroje,
ke kterým došlo na stavbě rychlostní silnice R/6
• 2 případy maření výkonu úředního rozhodnutí užíváním mobilních telefonů odsouzenými
ve věznici

• 1 případ pokusu krádeže mobilního telefonu,
kdy se pachatel pokusil odcizit telefonní přístroj,
který měl poškozený mladík zavěšen na krku při
přecházení lávky přes řeku Ohři
• 1 případ výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, ke kterému došlo v baru El Paso,
kde pachatel fyzicky napadl tři hosty
Závěrem mi dovolte, abych využil prostoru,
který je mi ve zpravodaji poskytnut a informoval
čtenáře o tom, že dne 3. července 2009 žák základní
školy v Kynšperku nad Ohří Vladimír Kazilovský
vytáhl z vody a fakticky zachránil dívku, která se
topila v řece Ohři. Za tento čin si zaslouží úctu
npor. Bc. Jiří Novák
a poděkování.

Městská policie Kynšperk nad Ohří

řešila od 15. 06. do 03. 08. 2009 celkem 58 případů protiprávního jednání.
• 45 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• 7 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
• 5 přestupků proti veřejnému pořádku

• 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu
• odchycení toulavého psa a jeho předání
do útulku

Za Městskou policii, Jaromír Stanko

Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 24. 6. do 5. 8. 2009
• 24. 6. 2009 – Požár – jednotka pomáhala s likvidací požáru u rodinného domu v Sokolově
• 29. 6. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka spolupracovala na likvidaci následků dopravní nehody
• 30. 6. 2009 – Požár komunálního odpadu – jednotka likvidovala požár odpadu
• 7. 7. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka likvidovala únik oleje po DN
• 8. 7. 2009 – Požár – jednotka likvidovala požár
skládky v Kynšperku nad Ohří
• 14. 7. 209 – Dopravní nehoda – jednotka likvidovala následky dopravní nehody
• 14. 7. 209 – Technická pomoc – jednotka likvidovala hnízdo sršní
• 21. 7. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka likvidovala následky po dopravní nehodě na silnici č. 6

• 27. 7. 2009 – Technická pomoc – jednotka provedla sundání mrtvého čápa z komína
• 28. 7. 2009 – Dopravní nehoda – jednotka likvidovala následky dopravní nehody na silnici č. 6
• 3. 8. 2009 – Požár – jednotka likvidovala požár
slámy na pastvině v Tuřanech
• 5. 8. 2009 – Požár – jednotka likvidovala požár
hrabanky v Libavském Údolí
Jaromír Zeman,
zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Stolní tenis
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Je jiná doba
Hlavním cílem našeho spolku je nabídnout
mladým lidem možnost sportovního vyžití.
Jsme sportovní klub a tak je to přirozená věc.
Snahou je samozřejmě dosahovat v našem
sportu co nejlepších výkonů, co nejlepších umístění. Výhodou stolního tenisu je, že umožňuje
aktivně sportovat také lidem dříve narozených
a v našem městě je řada sportovců této kategorie, kteří svou výkonností tento fakt dokazují. Snahou dospělých by však mělo být, aby
jednou jejich pozice zaujali mladší spoluhráči.
Často slyším názor „je jiná doba“, nebo „jinde
mají podobné problémy“. Vždycky byla jiná
doba a také problémy byly stále. Je to o sobectví
a pohodlnosti! Jsou lidé, kteří jsou ochotní něco
pro druhé udělat a lidé, kteří hledají výmluvy.
Všimněte si skutečnosti, že stále fungují ti funkcionáři, kteří fungovali už v minulém režimu
a nejvíce kritičtí a nejvíce zaneprázdnění jsou ti,
kteří ani ve skutečně „jiné době“ nepřiložili ruku
k dílu. Není třeba jmenovat, že? Stačí se vlastně
rozhlédnout.
Činnost oddílů však není omezená pouze
na hraní, jak se mnozí členové domnívají.
V posledních sezónách například se v našem
městě konalo několikrát mistrovství kraje všech
kategorií, nebo více než dvě desítky bodovacích turnajů mládeže. Mistrovství Západočeského kraje České policie a podobných akcí.
Zajímavá byla tenkrát reakce kynšperské veřejnosti na zaparkovanou kolonu policejních aut
před sportovní halou… Podobnou aktivitou se
v našem kraji může jen těžko někdo pochlubit!
Mávnete rukou, „tak by se hrálo jinde“. Ano, ale
je to jedna z mála možností, jak naší sportovní
společnosti přinést potřebné finance. Zamyslel
se někdo nad tím, kolik je třeba peněz na nákup
dresů, míčků, cen na turnaje, vklady pro soutěže
mládeže, startovné, cestovné, poštovné a jiné
další výdaje? Poslední ročník jubilejní dvacátý
dospělých o pohár města se konal před pěti roky.
Nikdo z dospělých se nechtěl angažovat!
Jednou z vydařených akcí bylo zajištění exhibice fenomenálních stolních tenistů vicemistrů

světa Milana Orlovského a Jindry Panského.
Bylo to při příležitosti oslav čtyřicátého pátého
výročí činnosti našeho oddílu. Naše město ten
rok, jak si jistě vzpomínáte, slavilo 770. výročí.
Možná, že si někdo vzpomenul, že Panský
býval v minulosti soupeřem našich hráčů…
To, co tito borci předvedli, stovce diváků určitě
stálo za podívanou. Zájem sportovní veřejnosti
o vystoupení těchto osobností, které naši vlast
proslavili po celém světě, byl však zklamáním.
Jak často se mohou fanoušci v našem městě
setkat s tak úspěšnými sportovci?
Podmínky pro provozování našeho sportu
nám mohou v kraji závidět všechny oddíly
a nejen v kraji. Proto také můžeme bez problémů
pořádat významné soutěže. Pohled do hracího
prostoru, kde při tréninku nebo turnaji stojí
deset kvalitních stolů, hrací prostory oddělují
perfektní ohrádky, značkové síťky, stoly rozhodčích s číselnými ukazateli…je impozantní. Ti,
kteří pamatují začátky stolního tenisu v našem
městě, mají co srovnávat. Mladším spoluhráčům to připadá samozřejmostí, no je vlastně
jiná doba.
Podmínky pro další úspěšné období tedy
jsou. Starým veteránům pomalu dochází dech
a je nutné, aby zabrali mladí, jinak nebude naše
další vzpomínání.
Volf O., stolní tenis

Fotbal
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Fotbal - výsledky
TABULKA muži
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Chodov B
Bukovany
Bečov
Loket
Žlutice
Lipová
Útvina
Hrozňatov
Sedlec
Dalovice
Kynšperk
Pila
Teplá
Vojtanov

Záp +
26 18
26 16
26 15
26 14
26 14
26 11
26 12
26 10
26 9
26 8
26 8
26 7
26 7
26 5

Konečná tabulka dorost		
0
6
6
6
5
4
6
1
4
3
4
3
4
3
1

2
4
5
7
8
9
13
12
14
14
15
15
16
20

Skóre
103: 41
77: 40
52: 35
57: 38
70: 49
68: 58
67: 63
77: 71
56: 78
58: 62
54: 87
37: 61
42: 69
48:114

Body (Prav)
60
( 21)
54
( 15)
51
( 12)
47
( 8)
46
( 7)
39
( 0)
37
( -2)
34
( -5)
30
( -9)
28
(-11)
27
(-12)
25
(-14)
24
(-15)
16
(-23)

Rk. Tým
Záp +
1. Kr.Poříčí 18 15
2. Vintířov
18 12
3. Bochov
18 11
4. Buldoci D 18 9
5. Nové Sedlo18 8
6. Kynšperk 18 7
7. Vojkovice 18 8
8. Bečov
18 6
9. Loket
18 5
10. Dalovice 18 1
		

0
1
2
4
0
1
3
0
2
3
0

2
4
3
9
9
8
10
10
10
17

Skóre
84: 25
89: 24
70: 33
58: 51
53: 52
48: 55
51: 65
37: 60
40: 58
15:122

Body (Prav)
46
( 19)
38
( 11)
37
( 10)
27
( 0)
25
( -2)
24
( -3)
24
( -3)
20
( -7)
18
( -9)
3
(-24)

Jan Sassmann

Karate
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Seminář ve Slovinsku
Začátkem června 2009 se vyrazilo do Slovinska, kde se konal jediný seminář v Evropě, který
vedl mistr Meitatsu Yagi 10.Dan Hanshi s jeho
prvním synem a prezidentem I.M.G.K.A   Akihito
Yagi  6.Dan Renshi.
Náš „Kynšperský“ klub zde zastupoval sensei
Václav Šimek 5. Dan. Vyrazili jsme společně s představiteli klubů z Chodova - sensei Matouš 4. Dan,
Bukovan - sensei Janková 2. Dan, sensei Bilka 4.
Dan a jiní představitelé klubů z ČR.
Jednalo se o první seminář vedený ve Slovinsku, takže máme nové kamarády v této zemi a naše
asociace se slušně rozrůstá, z čehož máme nezměrnou radost, protože můžeme jezdit do nových destinací.
Seminář byl vedený v duchu cvičení ze staré
Okinawy a vše se odehrávalo dle přesných pokynů
od mistra Yagi a jeho syna, který je velmi dobrý učitel
karate. Cvičilo se od základních technik Kihon,
Renzoku, Yakusoku a Oyo kumite, dále určená kata
a kobudo, které mělo mezi Slovinci veliký úspěch.
Kobudo se cvičí s Bo (dřevěná kónická tyč) a Sai
(ocelové zbraně podobné trojzubci v menším provedení). Jelikož Slovinci tyto zbraně neovládají, byli
jsme já a sensei Matouš
vybráni, abychom učili
naše nové kamarády těmto
zbraním. Neobešlo se to
bez skvělých hereckých
výkonů a spousty legrace.
Poté Slovinci cvičili sami
a my dostali drill od mistra
nám známým způsobem
“Check your kata“, kde
se jede jedna kata minimálně třikrát a mistr vám
odstraňuje nedostatky. Je
to veliká pocta cvičit před
takovýmto mistrem vás,
donutí vás to dělat chyby,
které jinak vůbec neděláte,
ale to k tomu patří, neboť
mistr Yagi měl stejný problém před svým otcem
Meitoku Yagi. Takto probíhal seminář od pátku

do nedělního večera, kdy se oficiálně ukončil.
Slovinci dali vysokou laťku, ale náš seminář v ČR
překonán nebyl, což potvrdil sám mistr Yagi a to
s úsměvem na tváři. Rozloučili jsme se s mistrem
Yagi, jeho synem a Slovinci a vraceli se spokojeni
zpět do ČR s tím, že Slovinci přijedou studovat
karate do mého dojo.
Po necelém měsíci se uskutečnila návštěva
pěti karatistů ze Slovinska v Kynšperku nad Ohří
a v Sokolově. Trénink probíhal v dojo v Sokolově a trval déle jak tři hodiny. Slovinci odjížděli
maximálně spokojení, poněvadž si odvezli nové
vědomosti, které však musí dále rozšiřovat, stejně
jako my. A takto je to stále dokola. Studium karate
je dlouhá a těžká cesta, což mnohé lidi zklame
a zahodí svoje šance. Chtěl bych, aby i vy jste měli
svoji šanci a zkusili jít touto cestu s námi. Neučím,
jak vyhrát zápas, neučím jak získat medaile, ale
učím, jak neprohrát a chtěl bych dám šanci všem,
aby našli sami sebe skrze karate.
Sensei Mgr. Václav Šimek 5.
Dan Meibukan karate

Rodinné rybářské závody
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Rodinné rybářské závody

Dne 20. června 2009 se uskutečnil již 5. ročník tradičních rodinných rybářských závodů na soukromém rybníku v Kaceřově. Závody byly zahájeny v 9,00 hodin za účasti 12 dvojic a trvaly do 12,00 hodin
za pěkného slunečného počasí. V průběhu soutěže bylo pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení, které přišlo na čerstvém vzduchu k chuti. Na regulernost soutěže dohlížela bdělá porota, která pečlivě změřila a zapsala všechny úlovky do připravených soutěžních lístků a ryby byly pouštěny zpět do vody.
Po ukončení úlovkové části se všichni
přesunuli do restaurace Bílá Labuť, kde proběhlo vyhodnocení celé soutěže a předání
cen a diplomů.
Konečné pořadí:
1.místo:......................... 91 bodů
Princová Nela a Princ Slávek         
2.místo:......................... 59 bodů
Novák Pepa a Novák Josef           
3.místo.......................... 56 bodů
Košata Jakub a Vítek Laďa           
Tuto akci pořádala MO ČSSD Kynšpek nad Oří za velké podpory p. Vítězslava Nováka, kterému patří
náš velký dík. Dále děkuji všem zúčastněným družstvům a pořadatelům, bez kterých se akce nedá uskutečnit. Zároveň bych chtěl touto cestou všechny pozvat na příští ročník, který se uskuteční v červnu příštího
Ing. Tomáš Svoboda
roku.

Setkání dětí s myslivci

Setkání dětí s myslivci
téma „Červen měsíc myslivosti“
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Dne 12. 6. 2009 uspořádalo myslivecké sdružení LESANA KYNŠPERK „Den dětí“ pro žáky
I. stupně Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Této akce se celkem zúčastnilo z důvodu nemoci
a obav ze špatného počasí jen 34 dětí. Ve své odchovně bažantů v Liboci jsme po příchodu učitelek pí. Bestajovské a pí. Koukalové a jejich svěřenců seznamovali děti ve 4 skupinách postupně
s mysliveckou zoologií, kynologií, péčí a chovem zvěře, lovectvím a střelectvím. Děti také zkoušely vzduchovou puškou střílet na terč nebo na plechového zajíce. Na závěr akce byl připravený test z oboru myslivosti a táborák s opékáním vuřtů. Po celý den byl také zajištěn základní
pitný režim. V testu děti uplatnily znalosti získané během dne, podle dosažených bodů jsme je
na závěr ocenili a každý si navíc odnesl malý dárek. I když se nám letos počasí moc nevyvedlo,
všem se akce náramně líbila. Jako
dárek nám byly spokojeně zářící
oči dětí. I tito malé děti dokáží
pochopit základní rozdíly mezi
lovectvím a mysliveckou činností, což se nedá říci o mnohých
dospělých.
Poděkování patří Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří
za pomoc, bez které bychom
tuto časově a finančně náročnou
akce mohli jen stěží uskutečnit. Poděkovat bych chtěl i panu
Šimáčkovi z Nebanic, který nám
poskytnul dostatečně velký stan,
kde se mohly naše děti v případě deště schovat a všem našim
členům, kteří se na akci podíleli.
Na jedné z fotografií probíhá
spojení myslivců s lidmi. To je dle
mého názoru jedna ze správných
cest – ukazovat myslivost a myslivce i při jiné činnosti.
Na závěr dodatečně přeji
všem
překrásné
prázdniny
a pěknou dovolenou.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Robert Sommer, předseda mysliveckého
sdružení LESANA KYNŠPERK

ZUŠ
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Pozvánka

Žáci výtvarného oboru ZUŠ, se svojí paní učitelkou Věrou Medveckou, Vás srdečně zvou
na výstavu výtvarných prací na téma „Naše město“.  Výstava proběhne u příležitosti 777. výročí našeho
města v zimní zahradě MKS Kynšperk nad Ohří v měsíci září 2009.
Vernisáž výstava se uskuteční dne 4. 9. 2009 v 16,00 hod. v zimní zahradě MKS.
Všichni jste srdečně zváni.
Karbulová Zdeňka, ředitelka školy

Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
pro rok 2009 – 2010
Nabízíme vám možnost výuky v oboru:		
výtvarném
literárně – dramatickém
hudebním
„Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou: děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí bez omezení věku, na základě vyplnění přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk n/O od 1. 9. do 11. 9. 2009.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky – tel. 352 683 229
1. 9.
8.00 - 17.00 hod.
2. 9. – 11. 9. 12.00 – 17.00 hod.
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!
Pro dospělé opět otevíráme výuky paličkování a keramiky – točení na hrnčířském kruhu, ruční
výroby, glazování, výpal. Těšíme se i na dospělé.
Zdeňka Karbulová, ředitelka školy

Všichni žáci přijati do ZUŠ si přijdou domluvit rozvrhy k třídním učitelům, nebo do ředitelny školy
od 1. září do 11. září 2009
Jakékoliv  informace je možné získat na ředitelství ZUŠ i přímo od učitelů a to osobně nebo telefonicky
352 683 229, 737 526 710  a na www.kynsperk.cz - městské organizace
adresa školy:
Sokolovská 511
357 51 Kynšperk nad Ohří

AKCE ZUŠ

Škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty žáků. Dále vánoční koncerty pro obyvatele Domova
důchodců Pochlovice, Dům pečovatelské služby Kynšperk, Svaz invalidů a vánoční koncert v kostele. Tradicí se stala také přehlídka „Kynšperský klíč“ (sourozenci, nebo rodiče s dětmi). Pravidelně každý rok jsou
uspořádány koncerty : závěrečný, náborový, absolventský, vánoční, podzimní, zimní a třídní přehrávky.
Učitelé se představí vždy na koncertě učitelů. Desátým rokem bude uspořádán ples ZUŠ a MKS. Mládežnický dechový orchestr (s 15 hráči) pořádá pravidelně novoroční koncert a účastní se několika výjezdních
vystoupení (i v zahraničí). Žáci literárně dramatického oboru nacvičí a vystoupí na veřejnosti vždy s minimálně čtyřmi divadelními představeními. Výtvarný obor zajišťuje výstavy a výzdobu školy. Vyučujeme
i dospělé a opět otvíráme keramiku a paličkování.

ZUŠ
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TROJKOMBINACE – ESTETICKÁ VÝCHOVA

Je určena dětem, které budou ve školním roce 2009/2010  předškolní (5 let). Děti se v této výchově
seznámí se všemi obory – hudebním, výtvarným, literárně dramatickým. Na konci šk. roku si vyberou,
čemu se budou v dalším roce věnovat. Výuka probíhá vždy od 15.45 do 18.00 hodin. Školné se platí pololetně a to 1000,- Kč.
V letošním roce si žáci v této výuce vyzkouší i hru na zobcovou flétnu a klavír,  proto je výuka prodloužena na 3 vyučovací hodiny.

Školné pro školní rok 2009 /2010

Školné se platí pololetně a to hotově v kanceláři školy, nebo složenkou. Splatnost 1. pololetí je vždy
do konce měsíce října a 2. pololetí do konce měsíce února.
Není-li po těchto datech školné zaplaceno, není možné žáky dále vyučovat.

Obor

Hudební obor:
Nástroj
Obligátní nástroj
Dospělí
Lit.-dramatický obor
Trojkombinace
Výtvarný obor
Dospělí
keramika a paličkování

měsíčně

pololetně

200,- Kč
   20,- Kč
550,- Kč
130,- Kč
200,- Kč
180,- Kč

1.000,-Kč
   100,-Kč
2.750,-Kč
   650,-Kč
1.000,-Kč
   900,-Kč

550,- Kč

2.750,-Kč

Půjčování hudebních nástrojů
Škola půjčuje :
trubka, klarinet, saxofon, příčná flétna, tenor, baryton, pozoun,   tuba, lesní roh.
Platba na rok :
0 ,- Kč
Po třetím roce  výpůjčky je třeba zakoupit nástroj vlastní!

Seznam učitelů a oborů ZUŠ

HUDEBNÍ OBOR
S. Bárta
trubka, zobcová flétna
K. Drašarová
příčná flétna, zobcová flétna, keyboard, hudební nauka
I. Hoyerová
klarinet, saxofon, zobcová flétna
L. Janatová
kytara, příčná flétna, klavír
Z. Karbulová
akordeon, keyboard
L. Knoblochová příčná flétna, zobcová flétna, baskytara,dechový orchestr
J. Janata
lesní roh, tuba,bicí
E. Kutišová
keyboard, zpěv, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
P. Tyralík
housle, kytara
A. Pavlasová
klavír, korepetice
M. Bochníček
baskytara, el. kytara
VÝTVARNÝ OBOR
V. Medvecká
kresba, malba, grafika, keramika, paličkování
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
E. Mrázková
divadelní soubor, slovesný projev, recitace, loutky                    
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Nabídka zájmových kroužků

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2009/2010

Vážení rodiče,
budeme velmi rádi, když naši pestrou nabídku využijete a vyplníte tak volný čas svého dítěte, protože
my se řídíme heslem: „Kdo si hraje, nezlobí“.

Sportovní

basketbal, floorbal, nohejbal, kopaná, stolní tenis, tenis, volejbal, atletika, vybíjená, sebeobrana, gymnastika, dívčí kopaná, cyklistika, aerobic

Dovednostní – pracovní

vaření a pečení, letecký modelář, rybáři, mladý hasič, klub filmového diváka, fotografický – mladý
reportér, šikovné ruce, scrable

Výtvarné

výtvarný, keramický, aranžování

Hudební

sborový zpěv, hra na flétnu, hra na kytaru

Taneční

mažoretky, pom-pons, orientální tanec, country tance, pohybová výchova, Hip - hop

Naukové, vědomostní

logopedie, náprava dyslexie, dopravní, přírodovědný, literární, práce na počítači,
jazyk – anglický, německý, ruský, doučování z českého jazyka a matematiky

Většinu zájmových kroužků povedou vedoucí jako v loňském školním roce, mnohé kroužky povedou
pedagogové naší školy.
Podrobnější informace k ZK podají pracovníci DDM-SVČ p. Jana Tomsová a p. Michal Maštera.

Infocentrum
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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 - historické fotografie
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Dívčí válka

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Pro dospělé:
Watson, W. – Slečna Pettigrewová začíná žít, Canfield, J.
– Slepičí polévka pro otce a syna, Natascha – Dušemrdi
(autentický příběh sedmnáctileté narkomanky), Enright,
A. – Shledání, Kessler, L. – Velký útěk, Peters, E. – Kniha
mrtvých, Forsyth, F. – Spis Odessa, Chaussoy, F. – Nejsem
vrah, Zweig, S. – Dům v Rothschildově aleji, Werth, N. –
Ostrov kanibalů, Edwards, K. – Strom v srdci
Detektivky a thrillery:
Magnan, P. – Pokoj za zrcadlem, Harris, R. – Duch,
Braun, J. L. – Kočka, která rozmlouvala s krocany, Kellerman, J. – Impuls, Koontz, D. – Oči soumraku, Massey,
S. – Mrtvá v lázni, Crais, R. – Temnota, Brožíková, H.
– Znamení motýla, Ferguson, A. – Anděl smrti, Pospíšilová, J. – Podzimní blues, Braun, L. J. – Kočka, která
shodila bombu, Christie, A. – Vražda v postranní ulici,
Romány pro ženy:
Coulter, C. - Píseň ohně, Jeffries, S. – Tanec vášní, Johnson, S. – Síla vášně, Roberts, N. – Srdce oceánu, Brown,
S. – Růžový víkend, Birkner-Mahler, F. – Perly krásné
hraběnky, Francková, Z. – Žít svůj život, Hofmanová, J. –
Žíznivé sny osudu, Urbaníková, E. – Stalo se mi všechno,
Váňová, M. – Přítulný zajíček, Brown, S. – Nebezpečná
podoba, Saalih, M. Safira,

Historie:
Heyer, G. – Sylvestr, Baxter, S. – Císař, Franklin, A. – Vykladačka smrti, Sansom, C. J. – Rozpuštění, Vondruška, V.
– Letopisy královské komory, Whitton, H. – Anna Česká,
Královnin nápadník, Bauer, J. – Vampír z Koňského trhu
Naučná literatura:
Hasset, A. – Čtení z dětské ruky, Hermitte,D. - Michael
Jackson, Čermáková, D. – Génius Zdeněk Svěrák
Sci-fi:
Pratchett, T. – Národ, Karpyshyn, D. – Zjevení, Marshall,
J. – Ztracený syn Atrie,
Knihy pro děti:
Mackler, C. – Země, můj zadek a další velký kulatý věci,
French, J. – Hitlerova dcera, Ferstl, R. – Prohnaní Přemyslovci, Hrůzová, B. – Čarodějky, Zadinová, R. – Motýlí čas,
Březinová, I. – Bramborová Bára, Bešťáková, E. – Bára,
Flíček a…, Stavarič, M. – Včelikář, Harrison, L. – Dívčí
parta o prázdninách, Deary, T. – Stín šibenice, Deary, T.
– Surová středověká Anglie, Brezina, T. – Fantom školy,
Stieper, F. – Spiknutí robotů
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Urban, M. – Lord Mord, Dvořáková,  P. – Já jsem hlad,
Šmaus,M. – Židle pro Štefana, Hakl, E. – Let čarodějnice,
Zábranský, D. – Šternův pokus milovat, Březinová, I. –
Bojíš se, Margito?, Jech, J. – Krakonoš, Doležalová, M. T.
– Jitřenka, Kožík, F. – Čarovný prsten
Krásné poprázdninové dny s knihou, přejí knihovnice.

Kultura, kino
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AKCE A POŘADY MKS
ZÁŘÍ 2009
středa 9. 9. - 3. 10. ............ ve výstavní síni Panský dům

RINGO EVER REMBRANT NEVER!
FRANTIŠEK RINGO ČECH
- výstava obrazů
- vernisáž 9. 9. od 17.00 hod. s autorem
Františkem Ringo Čechem  

středa 9. 9. od 19.00 hod. . ............................ v sále kina
HISTORICKÁ KOMEDIE FRANTIŠKA RINGO
ČECHA

DÍVČÍ VÁLKA

- účinkují: František Ringo Čech, Bára Štěpánová,
Petr Martinák, Pavel  Novotný a další...
- vstupné v předprodeji 195,- Kč,
hodinu před představením 240,- Kč
- předprodej vstupenek již v kině

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2009...........................
sobota 3. 10. od 9.00 hod. .................................... v kině

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

- základní kolo pěvecké soutěže BRÁNA pro děti
od 6 do 14 let s postupem do Západočeského finále
- vstupné 20,- Kč
středa 28. 10. od 18.00 hod.............................................

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- ke státnímu svátku, start u školy, cíl v parku u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní
program

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2009

úterý 1.9. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

NOC V MUZEU 2 *

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

čtvrtek 3.9. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

Voldemort upevňuje v lidském a čarodějném
světě svou moc. Bradavice postupně přestávají být
spolehlivým přístavem bezpečí. Harry se právem
obává, že největší nebezpečí číhá na chodbách čarodějné školy a ředitel Brumbál jej proto začíná připravovat na poslední bitvu, která se kvapem blíží.
Společně hledají způsob, jakým Voldemorta zasáh-

nout na nejcitlivějším místě a sprovodit ze světa.
Mezitím však dospívající studenti čelí útokům jiného
zákeřného nepřítele – vlastním hormonům. Film
v českém znění.  Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint
a další. USA, MP, vstupné 70,- Kč, délka 154 min.

úterý 8.9. ...................................v 16.30 a ve 20.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 3 *

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, délka 94 min.

čtvrtek 10.9. ..............................................ve 20.00 hod.

STAR TREK *

Příběh pojednává o první výpravě mladé posádky
na palubě hvězdné lodi U.S.S. Enterprise. Jejich cestu
doprovází spousta akce, humoru a vesmírného nebez-

Kino
pečenství. Nováčci musejí nalézt způsob, jak zastavit
padoucha, jehož honba za pomstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukou dvojice zapřisáhlých nepřátel. Jedním z nich je James T. Kirk (Chris
Pine), nezvedený venkovský kluk z Iowy a milovník
života... Hrají: Zachary Quinto, Chris Pine, a další.
USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 127 min.

úterý 15.9. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NA ODSTŘEL *

Práce investigativních novinářů je vzrušující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život, někdy
postaví psavce před rozhodnutí, které připomíná
pověstnou Sofiinu volbu. Režisér Kevin Macdonald
(Poslední skotský král) se na tuhle nelehkou profesi
podíval s využitím veleúspěšného britského seriálu,
který přetvořil v chytrý thriller opepřený hvězdným obsazením. Hrají: Russell Crowe, Ben Affleck,
Rachel McAdams a další. USA, MP 12, vstupné 55,Kč, délka 127 min.

čtvrtek 17.9. ..............................................ve 20.00 hod.

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY *

Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce
a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Už popáté se
objeví v kinech film podle jednoho z bestsellerů asi
nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti,
Michala Viewegha. Adaptace se dočkal tragikomický
román Případ nevěrné Kláry z roku 2003, který vznikl
v česko-italské koprodukci.  Hrají: Miroslav Šimůnek,
Pavlína Němcová, Anna Geislerová a další. ČR, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 95 min.

úterý 22.9. .................................................. v 16.30 hod.

HANNAH MONTANA *

Miley Stewart si užívá života popové hvězdy jako
Hannah Montana. Pak přichází šok - otec ji v letadle utajil, že nesměřují do New Yorku, kde na ni
čekají tisíce fanoušků, ale vracejí se na venkov zpět
do rodného Tennesse. Miley se totiž postupem času
mění na rozmazlenou hvězdu, která má vše, co si jen
umane - a právě to chce její táta změnit. Ze života
popové hvězdy se stává život normální holky. Miley
se chce hned vrátit zpět - bojí se, že už se nebude moci
vrátit k životu Hanny Montany.  Hrají: Miley Cyrus,
Emily Osment, Melora Hardin a další. USA. MP,
vstupné 55,- Kč, délka 102 min.

úterý 22.9.................................................. ve 20.00 hod.

ODPOR *
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Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. Poprvé se na světlo světa
dostal v Bělorusku v roce 1944, když byli místní lidé
svědky ohromujícího, téměř surrealistického obrazu:
více než 1200 lidí vyšlo z hlubokých a neobydlených
běloruských lesů. Příběh se začal skládat dohromady
díky vzpomínkám a vyprávění, které si lidé mezi
sebou šeptali. Hrají: Daniel Craig, Liev Schreiber,
Jamie Bell a další. USA. MN 15, vstupné 55,- Kč, délka
136 min.

čtvrtek 24.9. ..............................................ve 20.00 hod.

TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH *

Na začátku příběhu jsou Autoboti a americká
armáda uprostřed tajné války proti Decepticonům.
Čím více obřích robotů sem přichází, tím zjevnější je
nesporná role Transformerů v daleké historii samotné
planety Země. Film v českém znění. Hrají: Peter
Culen, Shia  LaBeouf  a další. USA, MP, vstupné 55,Kč, délka 147 min.

úterý 29.9. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HOTEL PRO PSY *

Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa?
Dlouho ne, což si sourozenci Andi (Emma Roberts)
a Bruce (Jake T. Austin) moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali
do spárů pěstounů, kteří   zvířata přímo nenávidí.
Výchozí situace pro filmovou adaptaci slavné stejnojmenné knížky nemohla být vyhrocenější.   USA/
Německo,  MP, vstupné 55,- Kč,  délka 100 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA ŘÍJEN........................................

VZHŮRU DO OBLAK,
PIRÁTI NA VLNÁCH

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

Správa majetku
Kynšperk nadSpráva
Ohří, s.r.o. majetku
Chebská 697, 357 51 Kynšperk
nad Ohří
Kynšperk
nad O

Tel.: 352 683 061, 352 683 114
Chebská 697, 357 51 Kyn
www.smkynsperk.czTel.: 352 683 061, 352 68
www.smkynsperk.cz

Nabíz
Nabízíme
pronájem mechanizace
Nabízíme pronájem me
Nabíz
Kontejnery s nosností 5 tun a 7 tun

Pronájem plošiny:
Pronájem Terexu:
Pronájem kontejneru:
Pronájem plošiny:
Pronájem
/ den
590,- Kč / hod
170,- Kč / 15 min 95,- KčTerexu:

590,včetně
obsluhyKč / hod
včetně obsluhy
včetně obsluhy

Konte
P
Proná

95,5

Svoz komunálního odpadu pro
170,/ 15
min
obce,Kč
ﬁrmy i soukromé
subjekty

Svoz k
obce,v

včetně obsluhy

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 5. 2009
NOVĚ OTEVŘENO OD 1

OPRAVY MOTOROVÝCH
VOZIDEL
OPRAVY MOTOROVÝCH

VÝMĚNA OLEJE, BRZDOVÝCH DESTIČEK, VÝMĚNY SPOJEK,
VÝM
Ě N APŘÍPRAVY
O L E J E,NA
B STK
RZD
O V ÝC H D E S T I Č E K
OPRAVY TLUMIČŮ,
FILTRŮ,
ATD.
O P R AV Y T LU M I Č Ů, F I LT R Ů, P Ř Í P R AV

Práce mechanika

199,- Ruční mytí od 59199
,,Kč / hodinu
Práce
mechanika
Kč / hodinu

Ruční


Dále
provádíme
tyto práce tyto práce
Dále
provádíme
elektro
elektro zednické

pokrývačské
zednické


Kontakty
Kontakty

klempířské
truhlářské
pokrývačské

sklenářské
zámečnické truhlářské
vodoinstalatérské
klempířské

Příjem objednávek

Středisko
Správa Správa
pí. Dudíková - 775
736Dudíková
606
Středisko
pí.
- 775 736 606
 Renata
Hronová
Středisko
ÚdržbaÚdržba
p. Valenta - 775
736
607
Středisko
p.
Valenta
- 775
736 607
 Tel. - 775
- 352 683
061612
Středisko
Tech. služby
p. Dusík
- 775
736
612
Středisko
Tech.
služby
p.
Dusík
736
 Mob.
- 775 736
610090
Jednatel
společnosti
p. Pokluda - 602
166
090
Jednatel
společnosti
p.
Pokluda
- 602
166


sklenářské

e


Příje
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AKVAMAK-Hobby.cz
Internetový obchod s akvaristikou

a sortimentem pro zahradní jezírka.
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akvarijní komplety na klíč
potřeby
literaturu
krmiva
chemii
dekorace
jezírkové folie na míru
CO2 sety
atd.

VÝRAZNĚ NIŽŠÍ CENY OPROTI KAMENNÝM
OBCHODŮM!!!
Zboží objednávejte na www.akvamak-hobby.cz,
vyzvednout si je pak můžete v našem prodejním
skladě v Novém Sedle (budova městského úřadu).
Info na tel. 605 591 318
nebo na akvamak@seznam.cz
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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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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří

ze dne 24. června 2009

(upravená verze)

č. 225

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle
přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 226

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o provedení práce od 25. 6. 2009 do 31. 12. 2009
XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem je tlumočnická a překladatelská činnost a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této dohody.

č. 227

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření dohod o provedení práce na období od 25. 6. 2009 do 31.
12. 2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení města s XXX a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto dohod.

č. 228

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
Základní škole Kynšperk nad Ohří čerpání finančních prostředků
z rozpočtu školy na ocenění žáků základní školy za vzorný prospěch, velmi dobré umístění v soutěžích okresních, krajských, celorepublikových a za vzornou reprezentaci školy i města Kynšperk
nad Ohří v hodnotě do 10 000,- Kč.

č. 229

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
žádost XXX o vydání povolení k použití městského znaku a
2. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), povolit XXX užití znaku Města Kynšperk
nad Ohří (městského znaku) při příležitosti sportovně kulturní
akce Dne Ohře pořádané dne 25. července 2009.

č. 230

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výše úplat za vzdělávání v Základní umělecké škole Kynšperk nad
Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, stanovené pro školní
rok 2009/2010 dle důvodové zprávy.

č. 231

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pro školní rok 2009/2010 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,
příspěvková organizace, na základě ustanovení § 23 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do 4 dětí na každou
třídu, a to do 28 dětí v každé třídě mateřské školy, za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

č. 232

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e
r e v o k a c i svého usnesení č. 371 ze dne 10. 12. 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.“,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 59 ze dne 18.
12. 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
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál do příštího
zasedání zastupitelstva města.

č. 233

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák pro zaslání
poslední upomínky před podáním žaloby a následné podání žaloby
na dlužnou částku 40 428,--Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu XXX, který je majetkem města a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Advokátní kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku spol. s r.o. do 7
dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 234

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák pro zaslání
poslední upomínky před podáním žaloby a následné podání žaloby
na dlužnou částku 42 849,--Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu XXX, který byl majetkem města a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Advokátní kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku spol. s r.o. do 7
dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 235

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s ukončením nájmu bytu XXX a na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX ke dni uzavření
smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 9. 2009 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žada-
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telce a zveřejnit záměr pronájmu bytu na úřední desce.

č. 236

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 1344/6 (trvalý travní
porost) o výměře 701 m2 XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.

č. 237

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 632 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 127 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 min. 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 238

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. M. Gorkého č.p. 19, Kynšperk
nad Ohří XXX za podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 7. 2009
- výše nájemného 616,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně 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. 240

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s právnickou osobou s účinností od 01.
07. 2009,
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání s účinností od 01. 07. 2009,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedenou smlouvu a dodatek smlouvy k podpisu v termínu do 30. 06.
2009 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy a dodatku.

č. 241

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření Smluv o nájmu a servisu věci a dodávce spotřebního
materiálu č. 12331159, č. 12331161, č. 12331160, Dodatku
ke smlouvě č. 12330613-06-2009-01 a Dodatku ke smlouvě č.
12330772-06-2009-01 mezi firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s. r. o., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, zastoupenou ředitelem oblasti p. Vavříkem a Městem Kynšperk nad Ohří,
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupeným
starostou p. Bolvarim a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedených smluv a dodatků, které jsou přílohami č. 1 – 5 tohoto usnesení.

USNESENÍ

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

č. 29

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se navyšují o 564,00 tis. Kč a rozpočtové výdaje se
navyšují o 605,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
57.150,99 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 64.524,60
tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let
(změna stavu na bankovních účtech) o 41,00 tis. Kč. Změna
stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8 540,61 tis. Kč.

č. 30

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
snížení příspěvku na energie na rok 2009 TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří o 100 tis. Kč na částku 300 tis. Kč,
2. s c h v a l u j e
smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2009 TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, které tvoří přílohy
č. 1 a 2 tohoto usnesení a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smluv.

č. 31

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad

Ohří na rok 2009 neziskovým organizacím a fyzickým osobám,
které tvoří přílohy č. 1 - 4 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smluv.

č. 32

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
revokaci usnesení zastupitelstva města č. 59 ze dne 18. 12. 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.“

č. 33

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
koupi pozemku parc. č. 10 (ostatní plocha) o výměře 412 m2 v k.
ú. Dolní Pochlovice z vlastnictví CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem
Tršnická 4/11, Cheb za celkovou cenu 84.000,- Kč.

č. 34

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. u k l á d á
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radě města zpracovat návrh Obecně závazné vyhlášky o provozu
výherních hracích přístrojů na území města Kynšperk nad Ohří
v souladu se zmocněním § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
a předložit její návrh na příštím zasedání zastupitelstva města
a vyzývá jednotlivé zastupitele předložit své návrhy řešení problematiky do 31. 8. 2009.
Ing. Josef Baron
místostarosta 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.“

René Bolvari
starosta v.r.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří

ze dne 15. července 2009

(upravená verze)

č. 242

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 3/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle
přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 243

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2009 uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě
č. 3-065-1930-18 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění
živelní, pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží)
uzavřené dne 26. 7. 2007 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16,
113 04 Praha 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 244

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
návrh tajemníka městského úřadu jmenovat na dobu určitou
do funkce vedoucí finančního odboru Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří, paní Jaroslavu Kocovou, XXX,
2. j m e n u j e
s účinností od 30. 7. 2009 Jaroslavu Kocovou vedoucí finančního
odboru po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené paní
Blanky Kučerové a
3. p o v ě ř u j e
tajemníka městského úřadu k provedení jmenování paní Jaroslavy
Kocové do výše uvedené funkce.

č. 245

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
a) záznam o projednání návrhu Zadání Územního plánu Kynšperk
nad Ohří (dále jen „ÚP“), b) vyhodnocení projednání návrhu
Zadání ÚP a
2. d o p o r u č u j e
projednat a schválit Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří, jako
schvalujícímu orgánu podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
předpisů pozdějších (dále jen „stavební zákon“), projednané
a upravené Zadání Územního plánu Kynšperk nad Ohří, jako podklad pro zpracování návrhu ÚP a zpracování vyhodnocení vlivů
ÚP na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

č. 246

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Revitali-

zace a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavírny v Kynšperku nad
Ohří“ v oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst ve výši 29 993 260,- Kč celkových nákladů a
2. s c h v a l u j e
a) zajištění předfinancování města na projekt „Revitalizace a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavírny v Kynšperku nad Ohří“
ve výši 30 000 000,- Kč, tj. 100 % z celkových nákladů projektu,
z bankovního úvěru.
b) zajištění spolufinancování města na projekt „Revitalizace a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavírny v Kynšperku nad Ohří“
ve výši 4 993 260,- Kč, z toho 3 611 105,- Kč činí podíl 7,5 %
ze způsobilých nákladů a podíl žadatele nad rámec poskytnuté
dotace, a 1 382 155,- Kč činí nezpůsobilé náklady.

č. 247

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a Stavebním bytovým družstvem Rozvoj Sokolov, se sídlem
Nádražní 42, Sokolov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a Společenstvím U Pivovaru čp. 364, Kynšperk nad Ohří, se sídlem U Pivovaru
364, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
c) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a Společenstvím U Pivovaru čp. 358 Kynšperk nad Ohří, se sídlem U Pivovaru
358, Kynšperk nad Ohří , která je přílohou č. 3 tohoto usnesení,
d) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a Mateřskou školou v Kynšperku nad Ohří, se sídlem U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 4 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto dohod.

č. 248

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 25. listopadu 2004, uzavřené
mezi Městským kulturním střediskem v Kynšperku nad Ohří,
se sídlem Náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČ 00368636
a Městem Kynšperk nad Ohří o snížení platby ročního nájemného
za pronájem části 1. nadzemního podlaží v objektu č.p. 1 v ulici M.
Gorkého v Kynšperku nad Ohří XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit řediteli MKS usnesení rady
města do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 249

Rada města Kynšperk nad Ohří
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1. s c h v a l u j e
přidělení bytu XXX v bytovém domě v ul. Gorkého čp. XXX, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadateli XXX na dobu určitou 3 let s tím,
že nájemné je stanoveno XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a po uhrazení stanovené kauce vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s. r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 250

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. XXX
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli XXX na dobu určitou 1
rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši XXX 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. 251

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku parc. č. 84/5 (ostatní plocha)
o výměře 58 m2 a části pozemku parc. č. 125 (ostatní plocha)
o výměře cca 16 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.

č. 252

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1617/7 (zastavěná plocha)
o výměře 20 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. 253

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1150/3 (zastavěná plocha)
o výměře 40 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. 254

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu 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 zveřejnit záměr pronájmu
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 255

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347 (zahrada) o výměře
208 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. 256

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e
a) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 1366/1
(zahrada) v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s nájemcem XXX,
dohodou ke dni podpisu nájemní smlouvy s novými nájemci,
b) pronájem části pozemku parc. č. 1366/1 (zahrada) o výměře 179
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu XXX s každoročním navýšením o inflaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou od 1. 8. 2009 a dohodu o ukončení nájmu.

č. 258

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. 209/2009, uzavřené dne 17. 05. 2009 XXX,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 01. 07. 2009,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi (termín do 25. 07. 2009) a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 259

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XXX v bytovém domě v ulici
J. K. Tyla č.p. XXX se stávajícím nájemcem bytu XXX na dobu
určitou l rok 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. 260

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2009 uzavřené mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a firmou PVKP stavební, s. r. o., Střelničná 1660, Praha 8, IČ 27203964 na akci „ Rekonstrukce rozvodů
TUV na sídlišti U Pivovaru, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit podpis dodatku oběma
smluvními stranami.

č. 261

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) 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 XXX,
b) udělení výjimky rady města dle čl. 6, bodu 3, Všeobecných ustanovení Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu XXX,,
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.
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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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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Navštivte naší prodejnu
v Kynšperku nad Ohří
Chebská ul., součást Penny Marketu

Nabízíme maso,
uzeniny a lahůdky
Denně čerstvé pečivo
Každý týden speciální
nabídka Zemanovy ceny

Přijďte, těšíme se na Vás.

