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Střípky z majetkového odboru
V májovém vydání zpravodaje jsme vás informovali o podání žádosti o dotaci na restaurování vitráží
v kostele Nanebevzetí Panny Marie prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a také  o dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na výstavbu cyklostezky z Kynšperku nad Ohří směrem na Kamenný Dvůr.
Ministerstvo kultury k nám bylo štědré a v rámci programu „Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ nám poskytlo účelový finanční příspěvek ve výši 390 tisíc
Kč. Tím může Město Kynšperk nad Ohří začít s restaurováním dvou figurálních vitráží v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie a dalších souvisejících prací s tím spojených. Finanční spoluúčast města na této
akci je 83 tisíc Kč.
Karlovarský kraj nám bohužel na výstavbu cyklostezky nepřispěl, ale poskytl městu dotaci na projekt
„Rekonstrukce kaple na Kamenném Dvoře, výměna krovu a výměna střešní krytiny“ ve výši 100 tisíc Kč
se spoluúčastí města 84 tisíc Kč a také poskytl finanční prostředky ze svého rozpočtu na podporu aktivit
v cestovním ruchu na projekt „IV. etapa výstavby naučné stezky v Kynšperku nad Ohří v lokalitě nad
rybníkem Sýkorák“ ve výši 30 tisíc Kč se spoluúčastí města 30 tisíc Kč.
Dík patří i státnímu podniku LESY ČR, který prostřednictvím lesního závodu Kraslice, zainvestoval
úpravu lesní cesty částkou 30 tisíc Kč a tím přispěl k zatraktivnění této lokality.
O podrobnostech při realizaci těchto akcí vás budeme informovat.
V polovině září byly zahájeny práce na výstavbě vodovodu v ulici J. K. Tyla. Akce vyjde na cca 600
tisíc Kč, kdy město bude hradit podíl cca 300 tisíc Kč.
Práce na páteřní cyklostezce Sokolov-Kynšperk nad Ohří se chýlí ke konci. Již se dokončuje nájezd
na předmostí dřevěné lávky v ulici Nádražní  a co nevidět se začne s opravou mostku přes Bezejmenný
potok v ulici Na Hrázi. Opravu se nám podařilo prosadit do této akce, která je hrazena ze státních finančních prostředků. Po dokončení této části stavby již bude v samotném Kynšperku nad Ohří hotovo a jen
budeme čekat na položení asfaltů na komunikaci směrem do Dasnic. A pak již huráááá na kole do Sokolova. Malým zádrhelem a to zejména pro rodiny s dětmi bude kopec nad Chlumkem, který někteří budou
muset vytlačit. I přes to je to krásná vyjížďka a hlavně v minimálním silničním provozu.  
Koncem září jsme zpracovali a podali na Místní akční skupinu Sokolovsko žádost o poskytnutí dotace
na výstavbu místní komunikace IV. třídy, kde bude vyloučena doprava silničních motorových vozidel mezi
Kynšperkem nad Ohří a Kamenným Dvorem. Komunikace by měla vést podél stávající silnice, kde je tak
hustý provoz motorových vozidel, že pro cyklisty a chodce je zde pohyb značně nebezpečný. Mohli bychom
obdržet 1,8 milionu Kč a podíl města by tvořil cca 900 tisíc Kč. Účelem této komunikace je i umožnění
bezpečného přístupu do Kynšperka, a to jinak, než motorovým vozidlem, pro obyvatele bydlící v okolních
vesnicích, pro které je Kynšperk nad Ohří spádovou obcí, nejen jako návštěva pověřené obce, ale také jako
jistého centra kulturního, společenského a sportovního života.
Miluše Svatková, Josef Špaček

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve dnech 9. a 10. října 2009 nebudou
- usnesení Státní volební komise č. 95 ze dne 10. září 2009

Státní volební komise dne 10. září 2009 na svém mimořádném zasedání, konaném v návaznosti na
vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon
č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, kontrasignovaného předsedou vlády, uložila všem volebním orgánům ukončení příprav voleb
do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009.

Za sociální odbor, Eva Knížová

Z města
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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. 14, o velikosti 1+1, v ul. Zámečnická čp. 501 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení
o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,78 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Miluše Svatková
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.

Oslavy města
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Václav I. přijel založit Kynšperk
Tamboři v exotických kostýmech bijí do bubnů, až jejich rachotivá ozvěna temným duněním
otřásá kynšperskou zástavbou… V čele průvodu kráčí důstojně vzpřímený herold s holí ceremoniáře, oděn v červeném baretu i rudém tabardu (šatu), na němž má vyšitého dvojocasého českého
lva ve skoku. Za ním mašíruje 8 bubeníků se dvěma menšími a šesti velkými bubny. Jejich rytmické
bubnování vytváří iluzi, jako by král táhl do války či přinejmenším jako by pod zachmuřenou oblohou začala nad Kynšperkem bouřka, ačkoliv jen drobně prší.
Za neúmorně tlukoucími tambory, kteří sem na tu slávu přijeli až z Nepomuku a Blovic, pochodují praporečníci s pestrobarevnými prapory. Na nich jsou vyšita erbovní znamení pěti dědičných
zemí Koruny české (Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice), ale i Braniborska, Saska, Bavorska, Falce atd. Nechybějí ani korouhve v červenobílých zemských barvách českých.
Zvolna jdoucí štolbové čili podkoní drží za uzdy ladným krokem kráčející ušlechtilé koně krále
a královny. Za nimi jedou a kráčejí jejich komoří, družina, ale i doksanské premonstrátky, jejich
šafář a poddaní, řemeslníci i první zdejší osadníci, muži, ženy i děti.
Neboť se píše sobota 5. září 2009 a s impozantním historickým průvodem exoticky, bohatě
a pestře kostýmovaných postav
do Kynšperku právě dorazil jednooký český král Václav I. z rodu
Přemyslovců (oko ztratil v mládí
na lovu) s chotí Kunhutou Švábskou, aby na vyjížďce z právě přestavovaného hradu Lokte, nového
centra zdejšího kraje (namísto
staršího Sedlecka), udělil městská
práva zdejší obci, zastupované abatyší doksanských premonstrátek. Ty
kdysi vychovaly jeho sestru, svatou
Anežku Českou, a nyní, v roce 1232,
po úspěšné kolonizaci středního
Poohří, zkoušejí osídlit také Poohří
horní.
Abatyše sem právě dorazila
na inspekci, aby osobně dohlédla
na kácení lesa, budování vsi se
zemnicemi (předchůdci chalup),
s poli a pastvinami, když ji tu
zastihne královský pár, aby jí skrze
svého herolda a komořího sdělil,
že vznikající vesnici povyšuje
na město a obdařil ho městskými
právy. Abatyše od krále a jeho
úředníků přebírá zakládací listinu
Kynšperka, určenou proboštovi
doksanského kláštera. Děkuje králi
a královně za projevenou přízeň
a milost, seznamuje královský pár
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s již odvedenou prací a sděluje, že nové město bude ke cti českého krále pojmenováno Cuningberch aneb Kynšperk (čili Králova Hora aneb Mons Regius), aby osadníci a příchozí z německých končin a říšského Chebska věděli, že zde, v Kynšperku, jsou již na území pod svrchovaností
českých králů, nikoliv císařů. Václav I. souhlasí a vybízí osadníky jazyka českého i německého
ke svornosti a ke společnému dílu pod vedením premonstrátek, k modlitbě i pilné práci, a doufá,
že nové město, které právě vysadil, bude pevnou oporou jeho moci v nově utvářeném Loketském
kraji. Než odjede, předvede přítomným při té slávě ukázku gotických tanců, neboť královna Kunhuta, rodem Němka, přivedla na jeho dvůr nejen vyspělou gotickou kulturu, ale i jemnost mravů,
tanec, zpěv a středověké bardy – minnesängry. Král jí proto nemůže a vlastně ani nechce tanec
odmítnout…
Takový byl zhruba syžet scény, kterou skupiny historického tance Ambrenau z Nového Sedla,
zmínění tamboři z Nepomuku, historičtí šermíři atd., najatí agenturou Cukulet, dle scénáře a dialogů regionalisty J. Brtka ze Sokolova připravili a sehráli pro účastníky oslav založení města Kynšperka nad Ohří, jež se ve znamení „magických tří sedmiček“ konaly 5. září k 777. výročí vzniku
města. Kdo navzdory pošmournému počasí přišel na hřiště, ke kynšperské lávce přes Ohři, jistě
nelitoval. Krále a jeho průvod tu přijal, uvítal a uhostil starosta města poté, kdy odtud průvod
důkladně prošel a obešel celé město, aby se sem znovu vrátil. K vidění byla také řada jiných
atrakcí. Ta kostýmová, věřme, se může stát např. trvalou součástí Dnů Ohře, neb obyvatele s historickou tradicí města seznamovati a k lokálpatriotismu je vychovávati za tu trochu finančních
nákladů i za mnoho obětavosti organizátorů, za radost ze hry aktérů i za potěšení mnoha diváků
jistě stojí. Jen tak dál! Letošní kostýmovaný průvod k nové tradici města Kynšperka nad Ohří
vykročil správnou nohou.
(JB)

Oslavy města
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Dívčí válka
Obnovená premiéra Dívčí válka přilákala do kynšperského kina mnoho diváků.
Sál byl naplněn po dlouhé době do posledního místa. Děj historické komedie začínal
na veselohru dosti neobvykle, pohřbem
kněžny Libuše. Smutný začátek s veselým
koncem. Tak by se dala charakterizovat celá
Dívčí válka s hvězdným obsazením. Skvělá
podívaná. Odpoledne se konala vernisáž
obrazů, které ztvárnil pan František Ringo
Čech. Tento skvělý člověk je také autorem
vlastenecké komedie Dívčí válka.
Joyce

Dívčí válka / Pozvánka
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Tábor 39,2°C
Ne, název letošního tábora skautského střediska Lípa se
opravdu nesnaží vystihnout charakter počasí. Průběh letošního
tábora se vyznačoval celou řadou novinek a změn a název tábora
popisuje pouze jednu nevýznamnou charakteristiku.
První a nejvýraznější změnou byl fakt, že jsme naši slunečnou krásenskou louku vyměnili za nejisté horské podmínky
a tábor postavili na Liščím koutu u Nových Hamrů. S tím souvisela i další změna; klid a opuštěnost krásenského tábořiště
vystřídala záplava táborů a táborníků v našem okolí. Překvapil nás i charakter počasí na počátku tábora, kdy jsme si podle
bouřek seřizovali hodinky. První zahřmění po slunečném ránu
oznamovalo, že je přesně 11:10 a je čas začít vařit oběd. Přeběhla bouřka a za pět minut ve tři čtvrtě
na jednu se rozjasnilo, abychom si polední klid užili v suchu a teple. Druhá bouřka přicházela
ve čtvrt na čtyři, aby se o půl šesté opět rozjasnilo. Jen ta třetí, nezodpovědná bouřka nám dělala
starosti. Přicházela nepravidelně mezi půl osmou a půl devátou, čímž nám nepěkně narušovala
denní řád. Třetího dne po příjezdu dětí se pak počasí změnilo na vytrvalý desetidenní déšť, podle
nějž už se čas nedal odhadovat vůbec.
Zda bylo počasí příčinou následujících událostí, se už nedozvíme. Přibližně v polovině tábora
skolila několik dětí horečka a každého dalšího dne se objevily dva tři nové případy. Marodi brzy
zaplnili celé týpko vyhlášené jako karanténní prostor. Brzy se ukázalo, že choroba má velmi krátkodobý charakter; třetího rána po vypuknutí nemoci byl postižený zdráv a vesele pobíhal po táboře.
Postupně jsme si na situaci zvykli a ke konci tábora už ani rekordní horečka 39,9°C nikoho příliš
nevzrušila. A hodnota 39,2°C v názvu tábora? Typická táborová teplota určena váženým průměrem teplot všech registrovaných členů. Nutno ještě dodat, že zdravotnice Chechty zvládla celou
situaci bravurně a s přehledem, za což jí patří velká pochvala a dík. Pátrací balón jí splaskl na normální velikost hlavy již několik dní po ukončení tábora.
Ale rozhodně jsme se neváleli s horečkou ve spacácích po celou dobu tábora. Celotáborová
hra letos nebyla (další ze změn), ale program jednotlivých oddílů byl o to našláplejší. Vlčata se
přenesla do středověku, kde se snažila vydobýt čest a slávu a získat rytířský titul. Světlušky na tom
byly hůře, ty žily dokonce až v pravěku, a tak celé dva týdny jedly pouze mamuty a hořké bobule.
Skautky bloudily džunglemi Guatemaly, opuchlé od komárů a napůl vysáté pijavicemi. Pouze
skauti žili poklidným současným táborovým životem a jen občas vyrazili prozkoumávat jeskynní
komplexy či shánět protijed na otravu, kterou jim způsobila kuchařka Zoubek.
Ani sportovně jsme nezaháleli. K stále oblíbenému ringu, pétanque a lakrosu letos přibylo frisbíčko a také kroket. Ringo se dokonce stalo sportem, v němž jsme zvítězili v mezinárodním utkání
proti skupině německých dětí sídlících v hotelu v Nových Hamrech. Načež jsme od těch samých
protivníků dostali slušně naklepáno ve fotbale, ačkoli ještě v prvním poločase jsme vedli 2:0.
Tři dny před koncem tábora se zcela změnilo počasí. Nastaly chladné jasné noci a horké slunečné dny.  Předposlední den, pátek, byl ze všech nejžhavější. Jako by nás slunko chtělo varovat:
„Zbourejte, co nepotřebujete, a schovejte, co je suché. Já tu věčně svítit nebudu.“ Snažili jsme se
uposlechnout a zbourali a do sucha uklidili, co se dalo. Máme totiž takovou střediskovou tradici.
Každou poslední táborovou noc, když dohasne slavnostní oheň a děti ve svých stanech naposledy
usnou, přižene se vždy bouřka. Ale taková, že to stojí za to. Ta letošní nezklamala, co do intenzity
předčila drtivou většinu těch minulých. V kuchyni u kamen bylo příjemné poslouchat hřmění
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vodopádů tříštících se o plachtu nad námi a snažit se ho překřičet za doprovodu kytar, banja,
chrastítek a kazoo. Okolo ale bylo krušněji. Hektolitry vody valící se na tábořiště proměnily louku
brzy v obrovský bazén. Skauti z Mostu, kteří v pátek přijeli, aby si po našem odjezdu postavili svůj
tábor, se ocitli na dně jezera a plavali se ohřát k nám do kuchyně. A naše pečlivě uschované věci?
Nad tábořištěm se ucpalo koryto potůčku a rozběsněný živel se vrhnul do našeho hangáru, kde
všechen náš materiál zalil čtyřiceti centimetry vody… Od neděle do středy jsme sušili všechny
naše hangáry, stany, deky, spacáky….
A abych nezapomněl, děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tábora. Zvláštní dík
patří paní Mgr. Moravčíkové z lékárny Primula, která nám opět vybavila bezplatně naši táborovou
lékárnu a panu Karhanovi z Lagarde Spedition, který nám zajistil odvoz materiálu.
Více informací a také fotek naleznete na našich webových stránkách:
www.lipakynsperk.wz.cz
Rikki – Karel Kuželka

Sbohem školko…
Jménem rodičů dětí – předškoláků bych ráda poděkovala učitelkám z MŠ U Pivovaru za laskavý
přístup k dětem a za vše, co je naučily. Děti si školku zamilovaly a někdy nechtěly ani domů.
Zvláště ráda bych poděkovala paní učitelce Alence Kubisové za krásně nacvičený „Taneček čarodějnic“, který děti předvedly i na červnových slavnostech města.
Děkují rodiče malých školáků z MŠ U Pivovaru
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Kynšperské strašení

Nikoliv, nejedná se o politickou agitaci ;)
Zveme Vás na tradiční akci připravovanou kynšperskými skauty. Akci, kde jediné, co
musíte řešit, je, jestli stále ještě nemáte plné kalhoty.
Přijďte se vybát do pochmurného podzimního lesa, do společnosti děsivých strašidel.
Nechte si běhat mráz po zádech při děsuplných zvucích noci. Ztuhněte hrůzou, až se
na Vás vyřítí krví potřísněná obluda toužící spatřit Vaše vnitřnosti…
Nakonec budete moci beze strachu usednout k ohýnku, dát si horký čaj a v klidu si
opéct buřta.
Již šesté Kynšperské Strašení proběhne v sobotu 31. 10. od 17 do 19 hodin. Akce je
určena pro děti do 12 let i včetně rodičů.
S sebou: odvahu, buřtíka či něco jiného na opečení.
Bližší informace najdete na plakátech ve městě a na našich webových stránkách.
Skauti Lípa Kynšperk
www.lipakynsperk.wz.cz

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR
PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České
republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.
cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale
také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled.
Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje
Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické
řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita,
která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase
najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky,
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou,
zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz.
Třeba se budete rádi vracet.

Burza dětského oblečení
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Burza dětského
oblečení
Domov mládeže ve spolupráci s Baby klubem
v Kynšperku nad Ohří vás srdečně zvou na
Burzu oblečení pro Vaše nejmenší i větší děti.
Opět na DM- internát při SŠŽ.
od 5.10. 2009 do 23. 10. 2009
Sledujte nástěnku pro Baby klub
a vyvěšené plakáty po městě!
Vyprané a cenovkou polepené věci, hračky a knížky můžete po telefonické
domluvě nosit od 29.9. – 2.10. na DM !!!

Boty ne!!!!!!!
Nevyzvednuté nebo darované věci a hračky budou předány
dětem do DD Horní Slavkov.
Informace podává K. Štochlová mobil: 603 187 425
a I. Jirsová mobil: 732 876 057

Baby club nabízí:
Cvičení: Každé pondělí od 10,00 – 12,00 hodin v hale TJ SLAVOJ Kynšperk nad Ohří. Vhodné
pro děti, které začínají chodit. Začínáme 7.9. 2009 .
Pokud máte o cvičení zájem, ozvěte se na mobil: 603187425 paní Štochlové,
nebo přijďte v pondělí rovnou do haly.
Hraní: Každý čtvrtek od 14,30 – 16,00 hodin v MŠ U Pivovaru. Vhodné i pro batolata lezoucí.
Pouze po dohodě s paní ředitelkou paní Valešovou. Začínáme 1.10.2009.

Rybářský tábor
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Zpráva z letního rybářského tábora na Skalce
Od 04. 07. – 11. 07. 2009

Ve dnech 04. – 11. 07. 2009 se uskutečnil rybářský letní tábor mladých rybářů z MO ČRS Kynšperk
nad Ohří na údolní nádrži Skalka. Tábor byl zaměřen hlavně na praktický lov ryb udicí, ekologii, chování
v přírodě, ale i na teorii, která je velmi důležitá pro praktický lov ryb.
Z rybářského hlediska bylo soustředění protkáno různými závody, které měly jedno společné - dobrá
a kvalitní příprava nových závodníků jak v plavané tak i v rybolovné technice. V posledních letech tato
příprava potvrdila důležitost těchto soustředění na mnohých závodech.             
Soustředění na Skalce je organizováno vždy na závěr školního roku, kdy končí rybářské kroužky. Děti
na rybářském táboře plnily i jiné úkoly, které byly provázány se základy zvládnutí přípravy na rybolovnou
techniku nenásilnou formou pomocí různorodých zábavných her. Závodníci byli za své výkony v jednotlivých soutěžích bodováni a na závěr tábora bylo vyhodnocení soutěžících a rozdání cen za jednotlivá
umístění. Rozdaly se ceny v hodnotě vyšší než 12.000,- Kč, na které přispěly MO ČRS Kynšperk nad Ohří,
Dům dětí a mládeže Habartov a věcnými cenami Sokolovská Uhelná a.s.
Dětem se na letním rybářském táboře moc líbilo a zdálo se jim, že byl moc krátký. Stravování bylo
hodnoceno všemi účastníky na velmi dobré úrovni, pod vedením zkušené kuchařky paní Hoškové a jejího
manžela. Za to jim patří velký dík. Celý tábor se obešel bez úrazů a problémů. Všichni se při odjezdu těšili
na příští pokračování tábora v roce 2010 a děkují všem, díky kterým se tento tábor podařilo zorganizovat.
Petrův zdar
Petr Kmošek a Petr Kříž
Vedoucí rybářského kroužku.

Rybářský tábor
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„Hraj si, sportuj, vzdělávej se“
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na říjen 2009
3. 10. 2009

Podzimní plenér (malování v přírodě) - sraz před SVČ – DDM v 15.00

4. 10. 2009

Podzimní plenér (malování v přírodě) - sraz před SVČ – DDM v 9.00
odpoledne vyhodnocení výkresů - v SVČ – DDM od 13.00

10. 10. 2009

Pouštění draků - sraz ve 10.00 před SVČ – DDM (draka s sebou)

11. 10. 2009

Turnaj v malé kopané - sraz ve 13.00 v SVČ – DDM
(sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití)

17. 10. 2009

Šipkovaná – sraz před SVČ – DDM ve 14.00

18. 10. 2009

Sportovní odpoledne v přírodě - sraz před SVČ – DDM ve 13.00

24. 10. 2009

Výlet do Karlových Varů - sraz v 8.00 u SVČ DDM,
odjezd vlakem v 8.27 návrat zpět do Kynšperka na vl.nádraží v 17.27
(s sebou svačinu, pití a peníze na cestu)

25. 10. 2009

Pěšky do Nebanic - sraz ve 10.00 před SVČ svačinu a pití s sebou

31. 10 – 1. 11. 2009 Šumava 2009 - poznejte s námi krásy Šumavy (dvoudenní výlet)
Informace o všech nabídnutých akcích získáte u pracovníků SVČ - DDM
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili
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Inzerce

Dotazník
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dotazník – Kynšperský zpravodaj
☐ muž                                     ☐ žena

                                  Váš věk ………………

1) Kupujete kynšperský zpravodaj?
☐ ano    
a) ☐ pravidelně            b) ☐ občas
☐ ne
2) Líbí se Vám grafická úprava?
☐ ano
☐ ne
Co by jste zlepšil(a)?……………………………………………………………………
3) Jste spokojen(a) s obsahem?
☐ ano
☐ ne
Co se Vám nelíbí?………………………………………………………………………
4) Vyberte, které z následujících témat by jste přidal(a):
☐ a) recepty na vaření
☐ b) kutilství
☐ c) zahrádkářství
☐ d) jiné…………………………………………………………………………………………………
5) Už jste někdy do zpravodaje přispíval(a)?
☐ ano
Kolikrát?:……………
☐ ne
6) Uvítal(a) by jste jako přílohu informace o lékařích, obchodech a institucích našeho města na
kartičkách z tvrdého papíru?
☐ ano
☐ ne
7) Co dalšího by se mělo objevit v rubrice Příloha?
…………………………………………………………………………………………………..……….
8) Souhlasíte s cenou (15 Kč)?
☐ ano
☐ ne Myslím, že je  a) ☐ nízká

b) ☐ vysoká

9) Máte nějaké další nápady a připomínky?
☐ ano
Jaké?……………………………………………………………………………………….….………….
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
☐ ne
Sběrné místo na vhazování vyplněných dotazníků: knihovna, kino, infocentrum a podatelna městského úřadu.

Policie, Městská policie, Hasiči
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Policie

Kynšperští policisté prošetřovali v období od 12. 7. do
konce prázdnin celkem 19 případů trestné činnosti. Rád
bych zmínil některé z nich:
• případ výtržnosti, ke kterému došlo v baru El Paso,
kde dosud neznámí útočníci fyzicky napadli skupinku
vodáků. Případ fyzického napadení, ke kterému došlo
poblíž domu na Půli cesty v Kynšperku nad Ohří, přičemž
pachatel byl policisty zjištěn.  
• tři případy krádeže, kdy v jednom případě došlo k odcizení pokladničky s finanční hotovostí z kanceláře firmy
BFG Czech v areálu společnosti IMMOGARD s.r.o.
v Libavském Údolí, dále došlo ke krádeži elektrorozvaděče ze stavby rychlostní silnice R6 a dále byla odcizena peněženka z nezajištěného nákladního vozidla v ul.
Maxima Gorkého v Kynšperku nad Ohří, kdy tyto případy stále nejsou objasněny.
• dva případy krádeže vloupáním a to do kanceláře
v objektu bývalého pivovaru a do objektu skladu v ul.
Nádražní v Kynšperku nad Ohří, kdy tyto případy jsou
stále v šetření
• případ krádeže peněz z rodinného domu. Pachatele se
podařilo ve spolupráci s dalšími policejními útvary odhalit. Vzhledem k tomu, že se obdobného jednání dopustil i
na jiných místech Karlovarského kraje byl soudem umístěn do vazby.
• případ trestného činu loupeže, ke kterému došlo
v Restauraci Koruna. Oba pachatelé byli zadrženi a na

základě rozhodnutí soudu umístěni do vazby.
• případ poškrábání laku osobního automobilu na Náměstí
Míru v Kynšperku n/O. kdy věc je dosud stále v šetření
• případ krádeže, při kterém se pachatel pokusil odcizit
z garáže rodinného domu poblíž obce Dasnice elektrické
přívodní kabely. Pachatel byl zjištěn a tento případ byl
realizován v tzv. zjednodušeném řízení
• případ zpronevěry notebooku a podvodu, kde byl také
pachatel zjištěn a věc realizována také v tzv. zjednodušeném řízení.
• dva případy ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy
se policistům podařilo odhalit řidiče, kteří požili před
jízdou alkoholické nápoje
Závěrem mi dovolte pár slov. Jak je shora patrno, některým případům šlo předejít. V této souvislosti Vás žádám,
zabezpečujte svá osobní vozidla, nenechávejte uvnitř žádné
cenné věci. Majitele rodinných domů a bytů žádám o obezřetnost a bezpečné zajištění svých nemovitostí. Pachatelé
krádeží v domech a bytech jsou většinou velmi dobře znalí,
umějí vysledovat majitele, jak se chová, kdy kam chodí a
poté využijí tyto poznatky ke krádežím a nebojí se pohybovat se po domě i v době, kdy majitelé jsou doma, spí, nebo
šli jen na zahradu.
Děkuji občanům za poskytnuté informace, které vedly
k odhalení pachatelů. Vážíme si těch, kterým není kriminalita lhostejná a pomohou nám postavit pachatele před soud.
nprap. Miroslav Bobčík

Městská policie Kynšperk nad Ohří

řešila od 03. 08. do 17. 09. 2009 celkem 45 případů protiprávního jednání.
31 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích
• 5 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi
• 8 přestupků proti veřejnému pořádku
• 1 případ řízení nemotorového vozidla pod vlivem alkoholu

• zjištění a označení pěti autovraků
• odchycení toulavého psa a jeho předání do útulku
Dále byly na odboru dopravně správních agend
v Sokolově oznámeny 2 přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Za Městskou policii Jaromír Stanko

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 06. 08. do 05. 09. 2009
• 12. 8. 2009 – Požár – jednotka byla povolána na pomoc
při požáru v Sokolově, ale byla odvolána před odjezdem na základnu
• 16. 8. 2009 – Technická pomoc – jednotka provedla
odchyt hada ve sklepě rodinného domu v Kynšperku n/O.
• 17. 8. 2009 – Technická pomoc – jednotka byla povolána na likvidaci padlého stromu
• 20. 8. 2009 – Požár trávy – jednotka likvidovala požár
suché trávy

• 29. 8. 2009 – Planý poplach – jednotka vyjela z důvodu
potřeby otevření uzavřených prostor, ale byla odvolána
před dojezdem na místo události
• 5. 9. 2009 – Technická pomoc – jednotka byla povolána na otevření uzavřených prostor, ale po příjezdu na
místo se podařilo probudit majitele, který byt otevřel
Jaromír Zeman,
zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Sport
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Stolní tenisté budou letos silnější
V květnu oslavili stolní tenisté padesát let úspěšné činnosti. Podobně jako při oslavách před deseti roky
„slovo dalo slovo“ a do oddílu se po létech vrátili někteří bývalí spoluhráči.
Po neúspěšném působení Baníku Svatava ve třetí lize se vrátil l. Medvecký. Z TJ Merklín přestoupil
P. Vonášek, který si zahrál v nejúspěšnějším období ligovou soutěž. Třetím navrátilcem je Jirka Buchtele.
Z oddílu nikdo neodešel a tak se zdá, že budou mít všechna družstva vyšší cíle než v minulé sezóně.
V divizní soutěži odešla ze čtyř předních celků řada výborných hráčů, jediný náš celek posílil. Jak se to
promítne do konečného umístění? Teoreticky by naše A družstvo mělo bojovat o nejvyšší příčky. Z krajského přeboru do divize postoupilo první a třetí družstvo, druhý celek Start Karlovy Vary B musel doplnit
své A družstvo a bude také oslaben. Naše druhé družstvo bude letos velkým aspirantem na vítězství v této
soutěži. C družstvo se koncem srpna a začátkem září zúčastnilo baráže o postup do krajského přeboru II.
třídy. D družstvo startovalo v okresním přeboru.
Otázkou je, jak to bude s nejmladšími stolními tenisty v nové sezóně? Minulou sezónu byla naše
družstva mladších i starších žáků a dorostenců krajskými přeborníky. Letos až na jednoho si všichni našli
jiného koníčka a mladší žáci získali „pouze“ stříbro. Začíná se vlastně od nuly. Náš sport má v Kynšperku
nad Ohří dlouhou úspěšnou tradici, podaří se vychovat další následovníky? Nejen proto, že oddíly, které
s mládeží nepracují, čekají finanční sankce. Těžko tedy můžeme v nejbližší době očekávat nějaké výraznější
úspěchy. Snad nyní, již po prázdninách, pošlou rodiče své ratolesti znovu do tělocvičny… Věřme, že do
druhé padesátky vstoupí stolní tenisté tou správnou nohou.
Oldřich Volf

Výsledky velké kopané
Muži:

Hrozňatov – Kynšperk 3:3, Branky Kynšperk - Šefl, Mikleš, Rakovan
Kynšperk - Pila 1:1, Branky Kynšperk - Samek
Sedlec - Kynšperk 6:2, Branky Kynšperk - Lhota Jan, Lhota Martin
Kynšperk - Útvina 1:7, Branky Kynšperk - Kolov
Nejdek - Kynšperk 6:0

Dorost:

Loket - Kynšperk 2:2, Branky Kynšperk - Ševel, Carda
Kynšperk - Vojkovice 2:1, Branky Kynšperk - Orgoník, Toms
Nové Sedlo - Kynšperk 2:0

Žáci:

Rotava - Kynšperk 3:3, Branky Kynšperk - 3 Stratan
Kynšperk - Kr. Poříčí 3:2, Branky Kynšperk - Kaucký, Beran, Stratan
Březová - Kynšperk 6:2, Branky Kynšperk - Kazilovský, Beran

Přípravka:

Kynšperk - Kraslice 1:9, Branky Kynšperk – Nosil
Kynšperk - Vintířov
Kr. Poříčí - Kynšperk 9:0
Lomnice - Kynšperk 9:0
Kraslice - Kynšperk
Krajková - Kynšperk

Jan Sassmann

Sport
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Mezinárodní letní tábor Shinkyokushin karate
Dne 8. 8. 2009 byl zahájen sedmidenní mezinárodní letní tábor (seminář) Shinkyokushin karate,
který pořádal oddíl SKK Gorin Kynšperk nad Ohří pod vedením Jaromíra Stanka a Martiny Stankové Žofčinové za podpory České asociace Shinkyokushin karate a presidentem Mgr. Jiřím Žofčinem. Tábor probíhal v krásném prostředí Ranče Vránov u Sokolova kam se sjeli karatisté z celé
České republiky. Pozvání přijal president Polské asociace Shinkyokushin karate pan Jacek Baranowski 4. dan se svými svěřenci. Dalším hostem byl šéf Doněcké oblasti (východní pohraničí Ukrajiny a Ruska) vzdálené 2200 km od ČR Sergej Getmansky 3. dan a Ruslan Zvonko 2. dan. Účast byla
tedy veliká, bezmála 100 karatistů. Počasí nám přálo, a proto mohly tréninky probíhat pod širým
nebem na rozlehlé louce, kterou nám pro tyto účely připravil majitel Ranče Vránov pan Zdeňek
Vrána. Děti trénovaly jednou denně a dospělí třikrát.
Po trénincích byl pro děti připraven program, kde si měly možnost zasportovat (sportovní den,
olympiáda) nebo se něčemu přiučit (zdravotní příprava, základy lezení – vázání uzlů) atd. Podívaly
se na zříceninu hradu, seznámily se s vojenskou technikou, kterou pan Vrána sbírá a spravuje, a ty
které se nebály, se mohly svést v upraveném bojovém voze pěchoty, a protože jsme byli na ranči,
nechyběli ani koně, na kterých se děti pod vedením instruktorek povozily.
V pátek 14. byl den „D“, protože na programu byly zkoušky z technické vyspělosti. Začalo se
cvičit v 10 hodin ráno a s přestávkou na oběd se pokračovalo až do 19 hodin. Celý den svítilo slunce,
a tak si každý z vás asi umí představit, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale to je kyokushin.
Po celotýdenní náročné přípravě mohli všichni zúročit nasbírané zkušenosti a úspěšným zvládnutím závěrečné zkoušky zakončit tento týdenní seminář.
V sobotu bylo slavnostní předávání certifikátů o absolvování semináře, diplomů a cen za sportovní hry, olympiádu, chování a vyhodnocení zkoušek. Nejvíce ocenění získala svěřenkyně oddílu
SKK Gorin Michaela Kunzová. Hlavní cenu tábora, samurajský meč, získal od prezidenta Mgr. Jiřího
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Žofčina za celkový přístup na semináři Jakub Košata, také svěřenec oddílu SKK Gorin. Oběma ještě
jednou gratuluji. OSU!
Velkou zásluhu na celkové organizaci tábora měla jednatelka Dojo SKK Gorin a členka výkonného výboru AKO ČR Martina Stanková Žofčinová. Rád bych poděkoval lékařskému a zdravotnímu
dozoru Lucii Křítkové a primáři MUDr. Martinu Čeganovi za to, že jsme se všichni vrátili domů
zdraví. Dále pak státnímu trenérovi representace Františku Slámovi, WKO B.CH. prezidentu Polské
asociace a zkušebnímu komisaři Jackovi Baranowskému a WKO B.CH ČR pro AKO ČR presidentu
České asociace Shinkyokushin karate, zkušebnímu komisaři panu Mgr. Jiřímu Žofčinovi za podporu.
Mé poděkování patří také řediteli Základní školy v Kynšperku nad Ohří panu Mgr. Jiřímu Danešovi za technickou pomoc, panu Zdeňkovi Vránovi a jeho kolektivu za vytvoření krásných podmínek a hlavnímu sponzorovi Sokolovské Uhelné generálnímu řediteli panu Ing. Františku Štěpánkovi
za pěkné ceny a za sponzorství. Děkuji také všem ostatním účastníkům, kteří se aktivně podíleli na
organizaci tábora
Příští rok na viděnou.
   OSU!!!
Jaromír Stanko, vedoucí oddílu
SKK Gorin Kynšperk nad Ohří

Shinkyokushin karate Gorin Kynšperk nad Ohří
Oznamuje, že i tento školní rok je otevřen zájmový kroužek kyokushin
karate oddílu Shinkyokushin karate Gorin Kynšperk nad Ohří, který vede
trenér a instruktor Jaromír Stanko. Pravidelně se scházíme v pondělí a ve středu
od 18:00 – 20:00 hodin ve velké tělocvičně a v pátek od 18:00 – 20:00 hodin v
malé tělocvičně.
Přijďte si zacvičit, naučte se bojovému umění, které vám maximálně zvýší
kondici a rozvine vašeho bojového ducha.
Stále častěji se setkávám s tím, že si lidé spojují můj oddíl karate a oddíl
karate pana Šimka. Pan Šimek se věnuje zcela jinému druhu karate a je v jiné
organizaci. Oddíl karate, který zde vedu, se jmenuje Shinkyokushin karate
Gorin, jedná se o nejtvrdší styl karate – kyokushin karate. Oddíl, který vede pan
Šimek, se jmenuje Meibukan karate (Meibukan Gojyu-ryu karate).
Karate je jen jedno, ale má více stylů. Někdo se učí stínovému boji, někdo
si cvičí pro radost, ale my se učíme té nejtvrdší formě karate (v překladu - cesta
poslední pravdy). Kyokushin je plnokontaktní forma boje. V našem stylu se
neučíme boji vyhnout, ale jak mu čelit! Při zápasech nepoužíváme chrániče a
celý zápas je systémem K.O. Pro nás jsou postaveny boje v K1, aby jsme se zde
mohli konfrontovat s jinými styly.
I v tomto školním roce bychom rádi navázali na výrazné sportovní úspěchy
našich svěřenců, kterých v minulém roce docílili a přejeme hodně sil do dalších
vítězství.
OSU!

Jaromír Stanko, vedoucí oddílu
Shinkyokushin karate Gorin Kynšperk n. O.

Sport
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Volejbalové okénko
Ženám TJ SLAVOJ Kynšperk nad Ohří začala sezóna. Pro Áčko úspěšně - výhrou nad Béčkem. Druhé
kolo ženy A prohrály 0:3 a ženy B 2:3. Další zápasy je čekají. Přijďte povzbudit kynšperské hráčky na nové
volejbalové kurty v areálu za sportovní halou.

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU ŽEN
1. kolo
03.09. 17:00
1

TJ Baník Svatava
- ŠVK při I. ZŠ Habartov
Havránek
2:3 (-19,11,21,-21,-11)
2
03.09. 17:00
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
- TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
Roubínek
3:0 (17,10,15)
3
03.09. 17:00
6
10.09. 17:00
TJ Baník Svatava
- TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
Havránek
3:0 (24,9,20)

3. kolo
17.09. 17:00
7

TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
- ŠVK při I. ZŠ Habartov
Roubínek
8
17.09. 17:00
TJ Spartak Chodov B
- TJ Baník Svatava
Tureček

9
17.09. 17:00
VSK Baník Sokolov B
- TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
Pospíšil
4. kolo
10
24.09. 17:00

ŠVK při I. ZŠ Habartov
- TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
Havránek
11
24.09. 17:00
TJ Baník Svatava
- VSK Baník Sokolov B
Osvald
12
24.09. 17:00
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
- TJ Spartak Chodov B
Roubínek

5. kolo
01.10. 17:00
13

TJ Spartak Chodov B
- ŠVK při I. ZŠ Habartov
Voleman
14
01.10. 17:00
VSK Baník Sokolov B
- TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
Štěpánek

15
01.10. 17:00
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
- TJ Baník Svatava
Roubínek

Za oddíl volejbalu Bc. Y. Milfaitová

TJ Spartak Chodov B
- VSK Baník Sokolov B
Voleman
0:3 (-24,-14,-12)

2. kolo
4
10.09. 17:00

ŠVK při I. ZŠ Habartov
- VSK Baník Sokolov B
Štěpánek
5
10.09. 17:00
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří B
- TJ Spartak Chodov B
Roubínek
2:3 (-24,19,-20,13,-10)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a
známým, kteří přišli dát
poslední sbohem mému
drahému muži Albertu
Hrudkovi.

Manželka Marie

Dne 29. srpna 2009 odešel do volejbalového nebe po těžké nemoci náš kamarád, volejbalista a rozhodčí Albert Hrudka - poslední z nejstarších zakládajících členů kynšperského volejbalu. Člověk vždy
ochotný pomoci. Do poslední chvíle aktivní a věrný rozhodčí karlovarského kraje.
,,Alberte, budeš nám moc chybět a nikdy na Tebe nezapomeneme.“
Tvé volejbalistky a volejbalisté
29. srpna 2009 nám zemřel kamarád, kolega, spoluhráč. Více než pět desetiletí byl členem naší sportovní organizace. Začínal jako výborný atlet, později byl dlouho oporou volejbalistů. Do poslední doby
působil jako rozhodčí s nejvyšší licencí. Po skončení aktivní činnosti byl obětavým funkcionářem.
Jeho organizačních schopností využívala řada různých institucí půl století. Pro naše volejbalisty je jeho
odchod nenahraditelnou ztrátou.
Sportovci TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Věznice Kynšperk nad Ohří
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Vážení čtenáři,
konec roku 2008 znamenal pro Věznici Kynšperk nad Ohří ztrátu dlouholetého dodavatele práce pro
zhruba šest desítek odsouzených. Holandská firma, která se zabývala recyklací textilu, se po 10 letech
rozhodla přesunout svou výrobu do zahraničí. Začátkem roku 2009 pak poklesly i objednávky dalších
firem a průměrná zaměstnanost spadla z dlouhodobých bezmála 60 procent na necelých 27, denní průměr
zaměstnanosti se dostal dokonce až na 16%. Věznice musela intenzivně hledat další formy zaměstnávání.
Přestože byly osloveny desítky firem, nejčastěji jsme slýchávali: “zeptejte se později”.
Po čase se podařilo smlouvy o zaměstnávání vězňů s některými cizími subjekty uzavřít a k branám
věznice tak nyní několik měsíců přijíždí každý den ráno vozidla firem a odvážejí skupinky vězňů za prací
do nedalekého okolí.
Odsouzení se osvědčili například při údržbě a opravách ústavů sociální péče stejně dobře jako při
rekultivaci výsypek, údržbě městských sadů nebo výsadbě lesních školek. Věnovali se úpravám zámeckého
parku, zahradnickým pracím a někteří zastávají například pomocné stavební práce při výstavbě výrobní
haly. Činnost odsouzených kontroluje každý týden personál věznice.
Odměnu za odvedenou práci vyplácí vězňům středisko hospodářské činnosti věznice, které ji smluvním partnerům fakturuje a odvádí současně i zdravotní a sociální pojištění. Polovina vydělaných peněz
jde na úhradu nákladů výkonu trestu, popř. i výkonu vazby, na škody způsobené trestnou činností, soudní
výlohy aj. Pokud má odsouzený vyživovací povinnost, je z takto stržených peněz přednostně plněna alimentační povinnost. Odsouzeným zbývá zhruba 400-600 korun kapesného, které mohou využít k nákupu
ve vězeňské kantýně.
Poctivou práci odsouzených chválili už v minulosti například v Domově důchodců v nedalekých Horních Pochlovicích. Tam dojížděli vězni několikrát týdně v doprovodu zaměstnance věznice a pokládali
zámkovou dlažbu, budovali přístupové cesty, ohrazení parku, pečovali o zeleň a sázeli stromy. Likvidovali
také následky silné větrné bouře a několik měsíců odváděli náročnou práci při budování pietní kapličky,
kterou budovali v bývalé štole původně jako terapeutickou jeskyni. Lidé na „druhé straně mříží” mají možnost přesvědčit se, že i mezi odsouzenými jsou takoví, kteří se práce neštítí, ale naopak za ni rádi vezmou.
Smysluplně odváděná práce a aktivní vyplnění volného času v průběhu výkonu trestu je jedním
z nezbytných předpokladů pro úspěšný návrat do občanského života, možnost výdělku a úhrada narůstajících dluhů pak jedním z kroků ze začarovaného kruhu. Všichni odsouzení jsou zařazování na určitý druh
práce a jednotlivé typy pracovišť podle přísných kritérií.
V současné době je ve Věznici Kynšperk umístěno téměř 800 odsouzených dospělých mužů a zaměstnanost se pohybuje kolem 55 procent. Chod věznice zajišťuje 247 zaměstnanců.
Mgr. Petra Bělíková, tisková mluvčí Věznice Kynšperk nad Ohří

Prodám dveře vchodové plastové a okna, nové z neuskutečněné
stavby. Dále zahradní bránu a branku včetně sloupků a pletiva.
Levně. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.

Ukázka dravců
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Ukázka dravců
Žáci z mateřské a základní školy v Kynšperku nad Ohří viděli ukázku dravých ptáků. Až z Moravy je
navštívili Výr velký, Raroh velký, Dřemlík tundrový, Karančo jižní, který běhá pěšky, Puštík obecný, Sokol
stěhovavý, Sokol lovecký, Sova pálená, Raroh jižní, Sup krahujový, Jestřáb lesní, Orel skalní a další dravci.
Děti si dravce prohlédly a dostaly výklad o tom, čím je který dravec zajímavý. Byly připraveny soutěže
o pexesa s dravci a měly možnost si zavolat dravce na ruku. Každý si mohl pohladit výra po bříšku. Po
krátkém a poučném výkladu začínaly lety. Vše bylo dobře ozvučeno aparaturou. Dravci létali těsně kolem
diváků. Ukázka byla velice zajímavá a hlavně poučná. Poděkování patří firmě Zayferus a celému týmu.
Joyce
Zayferus je společnost pro ochranu dravých ptáků.

Ukázka dravců
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Zájmové kroužky
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SVČ - DDM Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2009 - 2010
Vážení rodiče, nabízíme  pro vaše děti činnost v těchto zájmových kroužcích:
Název kroužku
ZŠ I. Stupeň
Mažoretky I.
      II
Angličtina s flétnou
Náprava dyslexie II.
Náprava dyslexie I.
Dopravní
Anglický jazyk 2. tř.
Logopedie I.
Cvičení z Čj a M 4. třídy
Počítače 1. tř.
Počítače ml.
Cvičení z Čj a M  5.B
PC klub
Německý jazyk 1. a 2.  tř.
Zdravotní
Pohybové hry 1. tř.
Keramický ŠD
Turistický oddíl
Náprava dyslexie III.
18
ZŠ II. Stupeň
Cvičení z Čj  9. tř.
Cvičení z Čj  7. tř.
Cvičení z Čj  8. tř.
Cvičení z Čj  6. tř.
Cvičení z M  9. tř.
Vaření a pečení
Floorbal
Silový víceboj
Basketbal
Tenis
Rybáři
11

Místo konání

Den

velká TV
      II
ZŠ 5.A
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ 5.B
ZŠ 5.B.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
ZŠ I.st.
malá TV
malá TV
ZŠ II.st.
SVČ - DDM
ZŠ I.st.

Pá  
So, Ne
St
Čt
Pá
St
Čt
Út
Po
Po
St
Po a Út
Po až Pá
Pá
Čt
St
Po
St
St

17. 00 - 19. 00
10. 00 - 12. 00
13. 00 - 14. 00
13. 00 - 14. 00
11. 45 - 12. 45
13. 00 - 14. 00
13. 00 - 14. 00
11. 30 - 12. 30
13. 00 - 14. 00
11. 35 - 12. 30
12. 30 - 13. 30
  7. 00 – 7. 35
  8. 00 – 7. 35
11. 35 - 12. 30
  7. 00 – 7. 40
12. 35 - 13. 35
16. 00 - 17. 00
14. 00 - 15. 00
13. 00 - 14. 00

ZŠ uč. PC
ZŠ uč. PC
ZŠ knihovna
ZŠ uč. PC
ZŠ II. st
cv. kuchyň
velká TV
velká TV
velká TV
velká TV
tenisové kurty
SVČ - DDM

Po a St
Út a Čt
Po a St
Út a Čt
St

  7. 10 - 7. 40
  7. 10 - 7. 40
  7. 10 - 7. 40
  7. 10 - 7. 40
14. 00 - 15. 00
14. 00 - 15. 30
16. 00 - 18. 00
14. 00 - 16. 00
14. 00 - 16. 00
14. 00 - 16. 00

Po
Po a Čt
St
Pá
Čt

Hodina

Vyučující
p.u. Danešová
      II
p.u. Turečková
      II
p.u. Nalevajková
      II
      II
p.u. Švédová
p.u. Bestajovská
p.u. Nováková
p.u. Malá
      II
      II
p.u. Mazancová
      II
p.u. Bradáčová
p.u. Soukupová
p.u. Wagner
p.u. Nováková

p.u. Hrušková B.
      II
p.u. Neubergová
      II
p.u. Krapfová
p.u. Hausteinová
p.u. Adamec
      II
      II
p.ř. Daneš
      II
15. 00 - 17. 00 p. Kříž

Zájmové kroužky
Název kroužku
Externí pracovníci
Mažoretky II.
Mažoretky III.
Pom - poms ml.
Balet a gymnastika
Mažoretky IV.
Gymnastika
Kopaná přípravka
Kopaná žáci
Kopaná dorost
      II
Stolní tenis
Sebeobrana
Letecký modelář
Karate
Mladý hasič
Scrabble
Pohybová průprava
15
SVČ - DDM
Dívka roku
      II
Aerobik st.
Aerobik ml.
Taneční
Fotografický
In-line brusle
Cyklistický
Sportovky
Plavání
Práce s počítačem
Mažoretky V.
      II
Pom - poms ml. + starší
Klub dojíždějících
Kulečník
Stolní fotbal
Playstation
13
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Místo konání

Den

velká TV
malá TV
malá TV
malá TV
velká TV
malá TV
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
sp. hala
malá TV
SVČ - DDM
velká TV
malá TV
hasičárna
SVČ - DDM
velká TV

St
Pá
Út  
Po
Pá
Po a St
Po a Čt
Po a Čt
Po a St
Pá
Út a Čt
Čt

16. 00 - 18. 00
15. 00 - 17. 00
16. 00 - 18. 00
15. 00 - 16. 00
16. 00 - 17. 00
16. 00 - 18. 00
17. 00 - 18. 30
17. 00 - 18. 30
18. 00 - 19. 30
18. 00 - 19. 30
18. 00 - 20. 00
16. 30 - 18. 00

p. Kubisová
sl. Hollá
      II
      II
p. Trefilová
sl. Horová
p.Prančl,p.Maštera
p.u. Šefl, p. Vágner
p. Kardoš,p. Hřib
      II
p. Volf
p. Nováček

Po a St
Pá
1x týdně
Út
Čt

18. 00 – 20. 00
18. 00 – 20. 00
15. 30 - 17. 00
15. 00 - 17.00
16. 00 - 18. 00

p. Stanko
      II
p. Sassmannová
p. Fiedlerová
sl. Pencová

malá TV
      II
malá TV
malá TV
malá TV
SVČ - DDM

Hodina

Vyučující

Čt
14. 00 - 16. 00 p. Tomsová
Pá
14. 00 - 15. 00       II
Út a Čt
18. 00 – 19. 00       II
Po
13. 00 - 14. 00       II
Po
14. 00 - 15. 00       II
Po
15. 00 - 16. 00       II
Po
14. 00 - 15. 30 p. Maštera
Út
14. 00 - 16. 00       II
malá TV
St
14. 00 - 16. 00       II
bazén Sokolov Pá
14. 30 - 18. 00       II
SVČ - DDM
St
14. 00 - 16. 00 p. Pencová
velká TV
Út
15. 30 - 17. 00       II
      II
So 1x měs. 13. 00 - 17. 00       II
velká TV
Út
17. 00 - 19. 00       II
SVČ - DDM
denně
12. 35 - 18. 00 DDM - SVČ
SVČ - DDM
SVČ - DDM
SVČ - DDM
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Kultura

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

Pondělí:

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

Středa:
Čtvrtek:

Novinky na policích
Pro dospělé:
Pawlowská, H. – Když sob se ženou snídá, Gruen, S. –
Voda pro slony, Hong, Y. – Umění milování, Nemat, M.
– Vězeňkyně z Teheránu, Mann, R. – Rabínova dcera,
Fröhling, U. – Byla jsem otrokyní v satanské sektě,
Sobotka, R. – Lovecká vášeň, Kňaze, I. – Moje lovy beze
zbraní, Westwater, J. – Nikdo tě nemá rád, Amrein, N. –
Doktorka Kateřina, Lancene, M. – Stále na útěku, Townsend, S. – Dětské přízraky, Howard, C. – Zebra, Vaněček,
J. – Běžecké závody
Historie:
MacGregor, K. – Mistr svádění, Bauer, J. – Pražský rozparovač, Rowland, L.J. – Ohnivé kimono, Cornwell, B.
– Azincourt
Detektivky a thrillery:
England, T. – Konec kruhu, Grisham, J. – Odvolání, Švr-

činová-Cinnings, L. – Bez slitování, Sedgwick, M. – Moje
ruka touží po meči, Connolly, J. – Zabijáci, King, S. – Za
soumraku, Slaughter, K. – Nic nebude jako dřív
Romány pro ženy:
Proctor, C. – Ozvěna noci, Cartland, B. – Dáma a lupič,
Coulter, C. – Píseň země, Cabot, P. – Polibek pro nevěstu,
Needham, L. – Ztracená nevěsta, Howard, L. – V síti lásky
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Walló, O. – Jak jsem zabila maminku, Šiktanc, K. – Vážná
známost, Lomová, L. – Zlaté České pohádky
Naučná literatura:
Rohál, R. – Karel Gott. Umělecký a soukromý život, Motl,
S. – Lída Baarová Joseph Goebbels, Co za to stálo, s Milošem Kopeckým rozmlouvá Milan Hein,
Pro děti:
Asquith, R. – Patnáctka v tom!, Brezina, T. –Šíleně divocí
andílci, Černík, Z. –Malá medvědí knížka, Braunová, P.
– Princové nemyjou záchody, Becker, T. – Krev života,
Ziegesar, C. –Proslulá-to je ona, Flanagan, J. – Hraničářův učeň 5.,
Patočka, K. – Sk8ová princezna, Wich, H. – Jezdecký klub
v ohrožení, Cabot, M. – V kůži supermodelky

AKCE A POŘADY MKS
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 7.- 31.10. ............. ve výstavní síni Panský dům

MĚSTO OČIMA DĚTÍ

- výstava prací dětí ZUŠ Kynšperk nad Ohří
- vernisáž 7.10. od 17.00 hod.

středa 28.10. .......................................... od 17.00 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

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

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2009........................
pátek 6.- 28.11. .............. ve výstavní síni Panský dům

KRESBY A SPOL.

ANTONÍN GRAFNETTER
- výstava obrazů
- vernisáž 6.11. od 17.00 hod.

neděle 15.11. . .......................od 19.00 hod. v sále kina

MIROSLAV DONUTIL
- ZÁBAVNÝ POŘAD

- vstupné v předprodeji 195,- Kč,
  hodinu před konáním 240,- Kč
- předprodej vstupenek od 1.10.
v kině

Kino
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2009

čtvrtek 1.10. . ...........................................ve 20.00 hod.

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE *

Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech
X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli, která z něj
udělala filmovou hvězdu; v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolverina obdařeného zázračnou schopností regenerace a také adamantiovými
drápy na rukou. Zatímco tři předchozí filmy byly
zasazeny do nepříliš vzdálené budoucnosti, hlavní
část nového příběhu se odehrává v 70. letech minulého století.  Hrají: Hugh Jackman, Ryan Reynolds,
Liev Schreiber a další. USA / Austrálie / Kanada,
MP, vstupné 55,- Kč, délka 107 min.
úterý 6.10. ..................................................v 16.30 hod.

VZHŮRU DO OBLAK *

Carl Fredricksen (Edward Asner) je 78-letý
stařík. Když byl  mladý, potkal a nakonec si i vzal
dívku jménem Ellie, která vyrůstala ve středozápadním městečku. Ellie vždycky snila o objevování nových končin, ale zemřela dříve, než k tomu
dostala šanci. Nyní, když Carlovi hrozí, že ho přesunou do domova důchodců, rozhodne se splnit
slib, který dal Ellie. Aby toho dosáhl, spřátelí se s
osmiletým buclatým cestovatelem jménem Russell. Tyto dva protiklady se vrhají do vzrušujícího
dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým
terénem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými tvory čekajícími v džungli. Animovaný  film
v českém znění.  USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka
102 min.
úterý 6.10. ................................................ve 20.00 hod.

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA *

Mladý manželský
pár Uli a Vanilka se
právě rozvádí a toho
času bydlí každý v jedné
polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší
Advokát, který přichází
manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě
rozvody opěvuje. Situace se ale začne kompliko-

vat s příchodem dalšího narušitele – Listonoše,
který přináší záhadný telegram z Liverpoolu. Hrají:
Jiří  Suchý, Dáša Zázvůková, Petr Stach, Petr Píša a
další.  Česko, MP, vstupné 55,- Kč , délka 85 min.
čtvrtek 8.10. . ...........................................ve 20.00 hod.

T.M.A.

Marek, charismatický muž kolem čtyřicítky, touží
najít vnitřní klid a vyrovnanost. Proto se rozhodne
opustit velkoměsto i kariéru hudebníka a usadí se
v opuštěném starém domě, ve kterém prožil dětství.
Navazuje vztah s místní dívkou Lucií a věnuje se milovanému malířství. Po idylickým povrchem zní ale
temné memento tohoto nevlídného místa. Hrají: Ivan
Franěk, Lenka Krobotová, Andrej Hryc, Malgorzata
Kozuchowska a další. ČR, MP 12, vstupné 65,- Kč,
délka 93 min.

úterý 13.10. .............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PAŘBA VE VEGAS

Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Justin
Bartha) a jeho tři kamarádi (Bradley Cooper, Ed
Helms a Zach Galifianakis) do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic
nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak
po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít.  USA,
MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 100 min.

čtvrtek 15.10. . .........................................ve 20.00 hod.

ÚNOS VLAKU 123 *

Ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru
a požadují tučné výkupné. Jak se úřady pokoušejí vést
jednání s únosci rukojmích, jsou zvědavi, jak se únosci
plánují dostat z místa činu… Hrají: Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Victor Gojcaj a další.
USA, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 105 min.
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úterý 20.10................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ *

Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála
osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví
o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti,
navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle
státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty,
kdo zavinili hospodářskou krizi. Hrají: Johnny Depp,
Christian Bale, Marion Cotillard a další. USA, MN 15,
vstupné 55,- Kč, délka 138 min.

čtvrtek 22.10. . .........................................ve 20.00 hod.

GRAN TORINO *

Film vypráví příběh
neústupného válečného
veterána Walta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje,
že na nový svět už nestačí.
Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky.   Hrají: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her,
Christopher Carley a další. USA, MP 12, vstupné 65,Kč, délka 117 min.

úterý 27.10. ................................................v 16.30 hod.

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ *

Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky
Marušky Marryweatherové, která po smrti rodičů
odjíždí žít ke svému strýci Siru Benjamínovi do
Měsíčního zámku. Odhaluje temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po staletí ničí Měsíční údolí.
Film českém znění. Hrají: D.B. Richards, I. Gruffudd,
T.Curry, N.McElhone a další. Země původu: Velká
Británie ∕  Francie ∕ Maďarsko, MP, vstupné 55,- Kč,
délka 102 min.

tinu na moře a obsadil do ní ty nejlepší britské komiky
současnosti a ty nejlepší hudební kousky z šedesátých let minulého století. Vznikla rebelantsky drzá
komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž
by každý rád prožil aspoň kousek života. Hrají: Philip
Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost a
další. Velká Británie / Německo / USA Francie, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 134 min.

čtvrtek 29.10. . .........................................ve 20.00 hod.

OPERACE DUNAJ *

Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“
hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla poté,
co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský
vehikl, účastník srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh z 21. srpna 1968, který
měl nečekaně zábavný rozměr. Hrají: Jiří Menzel, Eva
Holubová,  Boleslav Polívka a další. Polsko / Česko,
MP, vstupné 55,- Kč, délka 104 min.

PŘIPRAVUJEME
PROGRAM KINA NA LISTOPAD................................
VENI VIDI VICI, HODINU NEVÍŠ, JÁNOŠÍK
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

úterý 27.10. ..............................................ve 20.00 hod.

PIRÁTI NA VLNÁCH *

Po Lásce nebeské
přichází Plavba nebeská.
Jeden z nejúspěšnějších a
nejzábavnějších scenáristů
současnosti Richard Curtis
umístil svou režijní druho-

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
VIDEOPŮJČOVNA: od 1. 10. 2009 výprodej všech VHS kazet.
Cena za kus 20,- Kč.

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

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
Říjnové číslo vychází  30.9. 2009  
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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

Příloha

strana 2

www.kosina-reality.cz

604 109 442

kosina-reality@email.cz

Stručný výběr z aktuální nabídky nemovitostí na prodej pro měsíc říjen 2009
Byt 4+1 s lodžií v OV, 90 m2, plastová okna, 2.p

Kynšperk n.O, U Pivovaru

999.000,- Kč

Byt 2+1+ L v OV, 66 m2, po kompletní rekonstrukci

Kynšperk n.O, U Pivovaru

850 000,- Kč

Byt 2+1+b v OV, 54 m2, 3. patro, výtah, panel

Kynšperk n.O, Nám. SNP

595 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 55 m2, původní stav

Habartov, Karla Čapka

395 000,-Kč

Byt 2+1+balk. v OV, 55 m2, po kompl. rekonstrukci

Kynšperk n.O., Nám. SNP

789 000,- Kč

Byt 2+1+balkon v OV, 58 m2, 3 patro, výtah, cihla

Kynšperk n.O., J.K.Tyla

585 000,- Kč

Super cena a místo

Byt 3+1+b, plastová okna, výtah

Kynšperk n.O, Nám. SNP

250 000,-Kč

Dům nově zateplený

Byt 1+1 v OV, plastová okna, bezbariérový přístup

Sokolov, Jelínkova

569 000,-Kč

Byt 2+1+ lodžie v OV,66 m2, původní stav

Kynšperk n.O., U Pivovaru

770 000,- Kč

Byt 3+1+ lodžie v OV, 72 m2, po rekonstrukci

Sokolov, Mánesova

1 055 000,-Kč

Byt 3+1+lodžie v OV, 72 m2, kompl. rekonstrukce

Habarto, Švermova

585 000,-Kč

Byt 1+1, 40 m2, 1.p, původní stav, výtah

Sokolov, Slovenská

615 000,- Kč

Byt 3+1+lodžie, 72 m2, původní stav

Sokolov, Rooseweltova

1 065 000,-Kč Centrum města

Byt 1+1 v OV, původní stav

Horní Slavkov

280 000,-Kč

Pozemky vhodné pro RD, od 1100 m2

Šabina

890,- Kč/m2 Kompletně zasíťovaný

2 X pozemek vhodný pro RD, á cca 3000 m2

Josefov

285,-Kč/m2

Rodinný dům 2 X4+1 a pneuservis, po rekonstrukci

Libavské Údolí

2 995 000,-Kč

Vila v prvorepublikovém stylu, 12+2, zahrada

Chodov, Nejdecká 374

3 800 000,- Kč

Pozemek pro RD, sítě u hranice, 1221 m2

Habartov, Rád

360,-Kč/m2

Rodinný dům 4+1+garáž, po část. rekonstrukci

Kynšperk nad Ohří, Na Hrázi

1 995 000,-Kč

Byt 3+1+b, 72 m2, po rekonstrukci

Bukovany

515 000,- Kč

Super stav

Super stav

Více na

www.kosina-reality.cz
Dále inzerujeme na inzertních stránkách
Sreality, bazoš, hyperinzerce aj.

Kvalitní právní
zastoupení
Hypotéku vyřídíme
ČS, ČSOB, KB aj.

Vaše realitní kancelář

z Kynšperka nad Ohří

U nás nic neplatíte. Zprostředkování prodeje je možné i bez smlouvy.

Kancelář v budově České spořitelny, Kynšperk nad Ohří. Tel. 604 109 442
www.kosina-reality.cz

604 109 442

kosina-reality@email.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 5. srpna 2009
(upravená verze)

č. 262

Rada města Kynšperk nad Ohří
v působnosti valné hromady

1. s c h v a l u j e

Zprávu o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2008, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,

2. u k l á d á

návrh Obecně závazné vyhlášky – Požárního řádu města Kynšperk
nad Ohří, zpracovaný správním a sociálním odborem a

2. u k l á d á

vedoucí správního a sociálního odboru projednat tento návrh
s Odborem kontroly a dozoru ministerstva vnitra Karlovy Vary a
s jeho stanoviskem předložit tento materiál (případně upravený)
opět k projednání radě města.

č. 268

jednateli Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s. r. o., aby předložil schválenou Zprávu o vztazích mezi ovládající, ovládanou a
propojenými osobami za rok 2008 do Sbírky listin obchodního
rejstříku Krajského soudu v Plzni spolu s ostatními dokumenty,

Rada města Kynšperk nad Ohří

roční účetní uzávěrku a rozbory hospodaření Správy majetku spol.
s. r. o. k 31. 12. 2008, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a

tajemníka Městského úřadu Kynšperk nad Ohří podpisem tohoto
Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří.

3. s c h v a l u j e

4. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření Správy majetku spol. s. r. o. k 31. 3. 2009, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.

č. 263

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

a) výsledky hospodaření města k 30. 6. 2009
b) výsledky hospodaření hospodářské činnosti města k 30. 6. 2009
a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru ve spolupráci s ostatními vedoucími
odborů a tajemníkem zapracovat do rozpočtového opatření č. 4
snížení rozpočtových příjmů a výdajů o 3 %.

č. 264

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu člena likvidační komise za slečnu Dagmar Halířovou a

2. j m e n u j e

člena likvidační komise paní Miluši Matejovovou.

č. 265

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce s XXX na období od 6. 8. 2009
do 31. 12. 2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení města. Dohoda o provedení práce tvoří přílohu č.
1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 266

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti od 6. 8. 2009 do 31. 12. 2009
s XXX na sjednaný druh práce jako hasič výjezdového družstva
JPO II Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 267

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

1. s c h v a l u j e

Spisový a skartační řád Městského úřadu Kynšperk nad Ohří –
vnitřní směrnice č. 14/2009 a

2. p o v ě ř u j e

č. 269

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

a) inspekční zprávu České školní inspekce, Karlovarský inspektorát, z provedené inspekce v Mateřské škole Kynšperk nad Ohří,
U Pivovaru 367, okres Sokolov, p.o. ve dnech 2. – 3. června 2009
a
b) oznámení o přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných
inspekcí.

č. 270

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

oznámení o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných inspekční činností Českou školní inspekcí v Karlových
Varech v Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres
Sokolov, příspěvková organizace, ve dnech 20. – 22. ledna 2009.

č. 271

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

a) zvolení pana D. Brahy předsedou školské rady základní školy, sl.
Cibové místopředsedkyní a paní Kadavé zapisovatelkou školské
rady a
b) informace z jednání školské rady dne 30. 06. 2009.

č. 272

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

zvýšení nájemného o maximální možný přírůstek měsíčního
nájemného dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009
Sb. na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v bytech ve vlastnictví
Města Kynšperk nad Ohří v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb.,
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o jednostranném zvyšování nájemného z bytů,
uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit písemně usnesení rady
města Správě majetku spol. s. r. o. Kynšperk nad Ohří.

č. 273

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

návrh nájemní smlouvy s ustanoveními budoucí kupní smlouvy

Příloha
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, doplněný o smluvní pokuty, uzavřený
mezi Městem Kynšperk nad Ohří a R & G Real s. r. o., IČ: 275 97
083, se sídlem Chomutov, 430 01, Klostermannova 138/17 a

2. p o v ě ř u j e

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

č. 274

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídky realitní kanceláře NORBERT BRAUN a PARTNERS s. r. o.
a realitní kanceláře Bc. Ladislav Sedláček,

2. s c h v a l u j e

zprostředkování prodeje objektu čp. 675 v Kynšperku nad Ohří na
základě neexkluzivní smlouvy oběma realitním kancelářím a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města realitním kancelářím a předložit zprostředkovatelské smlouvy k podpisu.

č. 275

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

A) s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) Napojení sjezdu z parc. č. 1439/7 na parc. č. 1455 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
b) Zhotovení hydroizolace domů č.p. 409 a 410 na parc. č. 1276/1 v
k. ú. Kynšperk nad Ohří
c) Umístění stříšek nad vchody do domu č.p. 220 v Gorkého ulici,
zasahujícími na parc. č. 16/1
d) Inženýrské přípojky k RD manželů XXX,
B) s realizacemi staveb na pozemcích, sousedících s pozemky ve
vlastnictví města:
a) Stavební úpravy domu č. XXX v ulici F. Palackého
b) Umístění fotovoltaických článků na nemovitost č. XXX v městské části Štědrá
c) Stavební úpravy a úprava vstupu v Hornické ulici č.p. XXX
v Kynšperku nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasů.

č. 276

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici A. Jiráska XXX v
Kynšperku nad Ohří do nájmu 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 vybranému žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s. r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 277

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 XXX
v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 1 rok
s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 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.
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č. 278

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX na
Náměstí Míru s nájemcem bytu XXX na dobu určitou 3 roky a

2. u k l á d á

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

č. 279

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
Zahradní č.p. XXX se stávajícím nájemcem bytu XXX na dobu
určitou, a to do 30. 9. 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. 280

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 nájemcem ke dni uzavření nájemní smlouvy
s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní
lhůty, tj. do 31. 10. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a zveřejnění pronájmu bytu na úřední desce po dobu 15-ti
dnů s možností prodloužení zveřejnění do doby doručení první
žádosti.

č. 281

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

záměr bezúplatného převodu stavby silnice č. III/00632, včetně
všech součástí, příslušenství a pozemků parc. č. 34 o výměře 1 806
m2, parc. č. 250/31 o výměře 51 m2, parc. č. 250/61 o výměře 27
m2, parc. č. 13 o výměře 15 714 m2, parc. č. 163/6 o výměře 49
m2, a parc. č. 163/7 o výměře 13 m2 v k. ú. Štědrá u Kynšperka
nad Ohří z majetku Karlovarského kraje, IČ 70891168, se sídlem
Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, do majetku Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět navrhovatele o usnesení rady města.

č. 282

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

záměr bezúplatného převodu komunikací a pozemků, na kterých
se komunikace nachází a to na pozemku p. č. 30/3, p. č. 31/1, p. č.
92/22 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, p. č. 196, p. č. 220/2
v k. ú. Kamenný Dvůr, p. č. 1565/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, p. č.
57, p. č. 92/1, p. č. 92/2, p. č. 112/1, 2, 3, 4 a 5, p. č. 118, p. č. 159/1,
2, 3 a 4 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří a p. č. 95/1, 2, p. č. 131,
p. č. 154, p. č. 166, p. č. 177, p. č. 290, p. č. 310, p. č. 313/1, 2 v k. ú.
Zlatá u Kynšperka nad Ohří z majetku Pozemkového fondu ČR,
IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 do
majetku Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a

Příloha
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět navrhovatele o usnesení rady města.

č. 286

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

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

č. 284

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

výpovědi k níže uvedeným nájemním smlouvám
a) č. 80 N 03/67 ze dne 1. 5. 2003 uzavřená mezi Pozemkovým
fondem ČR, převzatá Městem Kynšperk nad Ohří v rámci převodu pozemků, s XXX na část pozemku parc. č. 786/1 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří ke dni 1. 10. 2009,
b) č. 131 N 06/67 ze dne 6. 11. 2006 uzavřená mezi Pozemkovým
fondem ČR, převzatá Městem Kynšperk nad Ohří v rámci převodu pozemků, s XXX na část pozemku parc. č. 772/1 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří ke dni 1. 10. 2009,
c) č. 140 N 06/67 ze dne 15. 11. 2006 uzavřená mezi Pozemkovým fondem ČR, převzatá Městem Kynšperk nad Ohří v rámci
převodu pozemků, s XXX na část pozemku parc. č. 772/6, část
pozemku parc. č. 772/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a pozemek
parc. č. 156/1 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří ke dni 1. 10.
2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit doručení výpovědí nájemníkům a jednat s XXX o případném pronájmu pozemku parc. č.
772/6 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a parc. č. 156/1 v k. ú. Liboc u
Kynšperka nad Ohří.

č. 285

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

č. 287

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 632 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 127 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 zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou.

č. 288

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy č. 64/2002 o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou
osobou XXX ke dni 30. 06. 2009.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1218/1 (zahrada) o výměře
221 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.

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
(upravená verze)

ze dne 26. srpna 2009

č. 289

č. 292

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

příkaz starosty č. 1/2009 k provádění řádné inventarizace majetku,
pohledávek a závazků v roce 2009.

1. s c h v a l u j e

č. 290

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 30. 6. 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. n e s c h v a l u j e

navýšení příspěvku Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres
Sokolov, příspěvková organizace.

1. b e r e n a v ě d o m í

č. 293

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu člena likvidační komise za paní Jaroslavu Kocovou a

2. j m e n u j e

člena likvidační komise slečnu Michaelu Kisovou.

č. 295

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

umístění 1 ks informační směrové tabule XXX na oplocení
pozemku parc. č. 191 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasu.

č. 296

Příloha
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 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. 297

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

A) uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN mezi konečným zákazníkem Městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
který je vlastníkem parc. č. 1320 – ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plochy u řeky Ohře, kde je umístěn rozvaděč a
ČEZ prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha, IČO 27232433, jako
obchodníkem, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
B) uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení mezi oprávněným zákazníkem Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana
A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem
parc. č. 1320 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plochy u
řeky Ohře, kde je umístěn rozvaděč a ČEZ distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako provozovatelem distribuční soustavy,
která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
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3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasů a stanovisek.

č. 299

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici Zámečnická čp.
XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu 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 vybranému žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s. r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 300

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX
v ulici Jiráskova s nájemcem bytu XXX dobu určitou 1 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 uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 301

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. v y p o v í d á

2. p o v ě ř u j e

nájemní smlouvu ze dne 06. 06. 2000 na část pozemku parc. č. 1347
v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX ke dni 01. 09. 2009 a

č. 298

vedoucímu majetkového odboru zajistit doručení výpovědi
nájemci.

starostu podpisem této smlouvy.
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

A) s prodloužením termínu užívání a realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) prodloužením termínu dočasného užívání stavby chatky a stavbou pergoly na pozemku parc. č. 1510/3 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří, pronajatém XXX,
b) prodloužením termínu dočasného užívání stavby chatky na
pozemku parc. č. 1299/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pronajatém
XXX,
c) stavbou hospodářského přístřešku na pozemku parc. č. 1347
v k.ú. Kynšperk nad Ohří, pronajatém XXX,
d) stavbou plynové přípojky na parc. č. 787/1 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří pro provozovnu XXX,
e) napojením sjezdu z pozemku parc. č. 1265/7 XXX na pozemek
parc. č. 1556 (ostatní komunikace) v k.ú. Kynšperk nad Ohří;
B) s realizací stavby na pozemku sousedícím s pozemky ve vlastnictví města:
a) rodinného domu XXX na pozemku parc. č. 1265/7 v k.ú. Kynšperk nad Ohří,

2. n e s o u h l a s í

A) s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) parkovištěm osobních aut pro potřebu provozu baru žadatele
XXX, na parc. č. 787/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří - dle předložené projektové dokumentace, s úkolem vedoucímu majetkového odboru, nabídnout žadateli odkup potřebného pozemku
za dodržení technických norem pro příjezd k ostatním nemovitostem a
b) napojením sjezdu od rodinného domu č. p. XXX v ulici XXX na
městský pozemek parc. č. 471/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří - dle
předložené projektové dokumentace, jelikož návrh není v souladu se záměry města a pozemek ve vlastnictví žadatele je již
na místní komunikaci napojen přímo do ulice Petra Bezruče
( dlážděná část) a

2. u k l á d á

č. 302

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parc. č. 1089/1 (ostatní plocha) v k. ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
13. 09. 1999 uzavřenou s XXX, a to ke dni předání vyklizené části
předmětného pozemku a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody o
ukončení nájmu.

č. 303

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 1004/1 (trvalý travní porost) o
výměře 238 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli XXX za cenu
2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 1004/1
(trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří, uzavřenou
s nájemcem XXX dohodou ke dni 31. 08. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01. 09. 2009 a zajistit
vyhotovení dohody o ukončení nájmu.

č. 304

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku parc. č. 603 (zastavěná plocha) o výměře 57 m2
a části pozemku parc. č. 604/1 (zahrada) o výměře 712 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří žadateli XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

Příloha
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01. 09. 2009.

č. 311

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

Rada města Kynšperk nad Ohří

informaci o důvodech změny ujednání smluv o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu,

pronájem části pozemku parc. č. 1347 (zahrada) o výměře 208 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří žadateli XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci a

znění dodatku smluv, navyšujícího ode dne 01. 9. 2009 cenová
ujednání o daň z přidané hodnoty, který je přílohou č. l tohoto
usnesení a bude zakomponován do znění jednotlivých smluv a

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2009.

vedoucímu majetkového odboru odeslat návrhy dodatků smluv
smluvním partnerům dne 27. 08. 2009.

č. 305

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 307

2. s c h v a l u j e

3. u k l á d á

č. 312

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

záměr prodeje části pozemku parc. č. 84/5 (ostatní plocha) o
výměře 4 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

„Smlouvu o produkci“ uzavřenou mezi dodavatelem Agenturou
CUKULET, Dalimil Dolejší, Osvoboditelů 338, 357 31 Horní Slavkov a pořadatelem Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří na zajištění akce „Historické
oslavy 777 let města Kynšperk nad Ohří“, konané 5. září 2009 a

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 15-ti dnů.

č. 309

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem výše uvedené smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.

uzavření smluv o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání,

Rada města Kynšperk nad Ohří

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedené
smlouvy k podpisu v termínu do 31. 08. 2009 a

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 521 (zahrada) o výměře 29
m2 a části pozemku parc. č. 525/1 o výměře 158 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

1. s c h v a l u j e

č. 313

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

3. p o v ě ř u j e

2. u k l á d á

starostu podpisem smluv.

č. 310

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. 10/2002, uzavřené dne 1. dubna 2002 mezi
XXX a Městem Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení - s účinností od 01. 07. 2009,

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemků na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi (termín do 28. 08. 2009) a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
ze dne 9. září 2009
(upravená verze)

č. 314

Rada města Kynšperk nad Ohří
v působnosti valné hromady

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

2. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření (účetní uzávěrku) Správy majetku Kynšperk
nad Ohří spol. s. r. o. k 30. 6. 2009, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 315

2. s c h v a l u j e

nezapracování snížení rozpočtových příjmů a výdajů o 3% do rozpočtového opatření č. 4.

č. 317

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

zprávu základní školy, základní umělecké školy a mateřských škol o
využití účelové dotace z rozvojového programu MŠMT na zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků, XXX.

č. 318

Rada města Kynšperk nad Ohří

Příloha
1. s c h v a l u j e

A) uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN mezi konečným zákazníkem městem Kynšperk nad
Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
který je vlastníkem parc. č. 605/1 - objekt občanské vybavenosti
(sokolovna) v k.ú. Kynšperk nad Ohří a ČEZ prodej, s. r. o.,
Duhová 1/425, Praha, IČO 27232433 jako obchodníkem, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
B) uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení mezi oprávněným zákazníkem městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana
A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem
parc. č. 605/1 - objekt občanské vybavenosti (sokolovna) v k.ú.
Kynšperk nad Ohří a ČEZ distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín, jako provozovatelem distribuční soustavy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedených smluv.

č. 319
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šperk nad Ohří, pronajatém XXX a
B. s realizací stavby na pozemku sousedícím s pozemky ve vlastnictví města:
a) oplocení a stavba dočasného přístřešku stavebního materiálu pro výstavbu rodinného domu XXX na pozemku parc. č.
1265/7 v k.ú. Kynšperk nad Ohří.

č. 323

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 do nájmu
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 vybranému žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s. r. o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 324

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

A) uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi
konečným zákazníkem městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem parc. č. 605/1 – objekt občanské vybavenosti, Sokolovská
ul. č.p. 499 a RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ 49903209, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
B) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi oprávněným zákazníkem městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana
A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem
parc. č. 605/1 – objekt občanské vybavenosti, Sokolovská ul. č.p.
499 a ZČP Net, s. r. o., Edvarda Beneše 24739/70, 304 77 Plzeň
3, IČ 26412527, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 788/1 (ostatní plocha) v k.
ú. Kynšperk nad Ohří a

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedených smluv.

č. 320

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

A) uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN mezi konečným zákazníkem městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad
Ohří, který je vlastníkem parc. č. 7 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Kynšperk nad Ohří, objekt č.p. 221/13 – Městský úřad
Kynšperk nad Ohří a ČEZ prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha,
IČO 27232433, jako obchodníkem, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a
B) uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení mezi oprávněným zákazníkem městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana
A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, který je vlastníkem
parc. č. 7 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
objekt č.p. 221/13 – Městský úřad Kynšperk nad Ohří a ČEZ
distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako provozovatelem
distribuční soustavy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výše uvedených smluv.

č. 322

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

A. s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) prodloužením termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky,
dílny, sklepa a altánu na části pozemku parc.č. 1299/1 v k.ú
Kynšperk nad Ohří, pronajatém XXX,
b) prodloužením termínu dočasného užívání stavby dřevěné
zahradní chatky na části pozemku parc.č. 1299/1 v k.ú. Kyn-

1. s c h v a l u j e
2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.

č. 325

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 1218/1 (zahrada) o výměře 221
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci,
b) ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1218/1 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX dohodou ke dni 14.
09. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 15. 09. 2009 a zajistit
vyhotovení dohody o ukončení nájmu.
MUDr. Luboš Galek
člen rady města v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.
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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.

Příloha
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Květinářství v Kynšperku nad Ohří
v ulici Maxima Gorkého, vedle městského úřadu

Vám nabízí veliký výběr:

řezaných a hrnkových květin, dekorací, květináčů, zeminy, hnojiv, svíček atd.

Uvážeme Vám květiny dle Vašeho přání:

svatební, smuteční, dekorativní na stůl, recepci, do restaurace…
Květiny k narozeninám, svátku, výročí anebo jen tak pro radost.
Květiny jsou denně čerstvé, dovezené z Holandska za velmi zajímavé ceny.

V měsíci září květinářství rozšířilo svůj sortiment o:
vína z celého světa,
stáčená domácí slivovice.

Ivana B. Mulders

