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Střípky z majetkového odboru
• Majetkový odbor přepracoval část nařízení obce k zajišťování zimní údržby. Jedná se o část navazující na změnu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která se týká změny v odpovědnosti za škody vzniklých na místních komunikacích a chodnících. Podle novely zákona (chodníkový
zákon) odpovídá za škody vzniklé na těchto komunikacích jejich vlastník. Tedy již to není vlastník
přilehlé nemovitosti, jak tomu bylo do letošního roku. Většina chodníků a místních komunikací je
ve vlastnictví města. Správa majetku s.r.o., která pro město tuto činnost smluvně zajišťuje, bude muset
přijmout rozsáhlá opatření, aby sjízdnost a schůdnost byla v zimním období dosahována co nejdříve.
• Jak jste si možná všimli, byly z kostela Nanebevzetí Panny Marie odvezeny dvě figurální vitráže
a dočasně nahrazeny folií a čirým sklem. Vitráže jsou restaurovány v dílně restaurátora, jelikož tyto
odborné práce nelze provádět přímo na místě. Vrátit by se měly během listopadu.

• Také práce na opravě krovu a střechy kaple v Kamenném Dvoře pokračují. Kontrolou klenby pod
krovem bylo zjištěno, že tato je v dobrém stavu a nebude potřeba větší náročnější zásah.  Se záchranou této sakrální památky jsme začali s přispěním Karlovarského kraje opravdu na poslední chvíli.
• Byla dokončena výstavba vodovodu v ulici J. K. Tyla s hodnotou díla téměř 500 tisíc Kč. Stavbu jsme
převzali v polovině října, jak bylo naplánováno.
• Rozběhly se práce na opravě veřejného osvětlení ve městě. Nákladem téměř půl milionu Kč bude
provedena výměna kabeláže a sloupů veřejného osvětlení v ulici J. K. Tyla, kde byla oprava nutná
po provedených elektrorevizích.
• Během roku jsme postupně upravovali velké travnaté hřiště ve sportovním areálu ve Školní ulici.
Jaké bylo naše překvapení jednoho rána v polovině října? Téměř čtvrtina plochy byla doslova rozorána. Ptáte se, kdo to byl? Měli jsme návštěvu divokých prasat, kterým se zřejmě zachtělo místních
myší, nebo jiných malých zvířátek. Škodu odhadujeme tak na 15 tisíc Kč.
• Postupně připravujeme stavební povolení na akce, které budeme moci realizovat v příštím roce
nebo v následujících letech. Jedná se o akce menší, jako je vybudování různých parkovišť ve městě,
chodníků a veřejných prostranství.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

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.
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

Bližší informace na majetkovém odboru.

Podmínky pronájmu:

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

Z města
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Co dělat při nálezu uhynulého zvířete
Pokud na území obce naleznete uhynulého volně žijícího živočicha, vztahuje se na něj ustanovení
zákona o veterinární péči (z. č. 166/1999 Sb. v platném znění), které stanoví, že není-li znám chovatel/vlastník uhynulého zvířete (volně žijící zvířata nemají žádného vlastníka!), nálezce kadáveru tuto
skutečnost oznámí městskému úřadu, městské policii, nebo přímo asanační službě. V případě nálezu
uhynulého domácího zvířete postupujte obdobně.
V případě nálezu uhynulého zvířete zařazeného do kategorie „zvěř“ (vyhláška Mze č. 245/2002
Sb.) je povinen odstranit kadáver správce honitby. Zvěř je totiž v majetku mysliveckého sdružení a dle
mysliveckého zákona je občan povinen ji odevzdat správci honitby. Oznámit mrtvou zvěř můžete též
městskému úřadu nebo policii.
Pokud se jedná o uhynulé ptáky menších rozměrů (např. holub, kos, vrabec aj.) na soukromých
pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený
igelitový sáček, gumové rukavice, dezinfekce Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného
kadáveru se považuje též zakopání do země (min. 80 cm hluboko), avšak v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné Krajské veterinární správy (zde pracoviště Cheb – tel.:
354 431 398).
Pozor! Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. jsou dle § 50
jmenovaného zákona chráněni i mrtví!
(volné pokračování)
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří

Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu
Jak je již léta zaběhnuto, první čtvrtek měsíce září proběhl pravidelný podzimní svoz nebezpečného a
objemného odpadu. Svoz odpadů opětovně zajistili oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna
Tisová a  Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. K jednotlivým komoditám: Objemného komunálního odpadu bylo sebráno 8,13 tun. Tento odpad však pro hodnocení výsledku periodického svozu
není směrodatný, neboť je svážen a likvidován průběžně, a to z toho důvodu, že některé občany vyhláška
města, zákon o odpadech a další právní předpisy nezajímají a odkládají jej kdykoliv a kamkoli (často i
odpady nebezpečné)  Obdobně jsou na tom pneumatiky, kterých bylo v září odvezeno 1,31 tun (na jaře
4,88 tun). Potěšující je bilance odpadů nebezpečných: chladicích zařízení bylo sebráno 31
ks kompletních (za které neplatíme) a „pouze“
10 ks vybrakovaných, za které město zaplatilo
4 200.- Kč (na jaře 36 750.- Kč), elektrospotřebičů  0,45 tun nekompletních (za 3 825.- Kč),
na jaře 1,65 tun  (bratru za 14 025.- Kč). Proti
výsledku jarního sběru, který město přišel na
80 607.- Kč, je podzimní faktura v částce 23
500.- Kč přijatelnou, neboť je v relaci s náklady
vynaloženými na svozy minulé (s výjimkou
letošního jarního), a tudíž i rozpočtovanými.
Květnový „horor“ se tedy neopakoval.
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor

MŠ U Pivovaru
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Podzimní vycházka

„Na pomoc zvířátkům“
Když jsme si s dětmi povídali o zvířátkách a blížící se zimě, rozhodli jsme se, že bychom jim mohli
pomoci. A to tak, že nasbíráme spoustu kaštanů a žaludů a až napadne sníh, vezmeme je zvířátkům do
lesa.  Proto jsme se vypravili ve čtvrtek 1. 10. 2009 náš nápad uskutečnit. Vzali jsme si tašku, batůžky se
svačinou (na posilněnou) a vyrazili do lesa. Prošli jsme celý Sýkorák a když už jsme měli tašku plnou,
pustili jsme se s chutí do našich svačinek, které nám připravily maminky. I když se na nás chvílemi
počasí mračilo, nás to neodradilo. Měli jsme pěkný pocit z toho, že pomáháme a děláme radost druhým.
Už se nemůžeme dočkat, až napadne sníh, abychom se vypravili na zimní vycházku, kde všechny plody
děti z MŠ U Pivovaru
odneseme zvířátkům do krmelce!

Rodiče pozor!
Sháníte Mikuláše a nedaří se vám ho najít? Soubor mladých kynšperských ochotníků Stratus vám nabízí jedinečnou příležitost. Přijdeme
až k vám domů a vašim dětem zahrajeme krátkou scénku. Vedle Mikuláše nebudou chybět ani čerti a anděl, kteří nestraší, ale dokážou vykouzlit
úsměv na každé dětské tváři. V případě zájmu volejte na číslo 732 244 803
nebo pište na m.bocanka@seznam.cz.
Markéta Bočanová
režisérka souboru Stratus
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Městská dechová hudba

Reprezentovali jsme město Kynšperk nad Ohří
Ve dnech 25. – 26. září 2009 se Městská dechová hudba a mažoretky z Kynšperka nad Ohří zúčastnily Mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav 2009.
V těchto dvou dnech absolvovala obě tělesa několik velmi náročných vystoupení. První den vystoupila hned třikrát a to ve Slunečním parku na Zbraslavi, potom v devadesátiminutovém koncertě v Klínci
a večer ve stanu na Zbraslavském náměstí. Další den dopoledne proběhl koncert s vystoupením mažoretek opět ve stanu,   který byl stejně jako večer minulého dne zaplněn diváky do posledního místa.
V poledních hodinách se dechová hudba zúčastnila soutěže v Černém divadle Jiřího Srnce. Odpoledne
měly mažoretky svoji samostatnou show.
Vyvrcholením festivalu byl slavnostní pochod všech orchestrů a mažoretkových skupin. Po skončení průvodu následoval společný koncert všech zúčastněných orchestrů, kdy pod taktovkou Josefa
Vejvody zahrály tři skladby jeho otce, Jaromíra Vejvody.
Na závěr proběhl koncert Vejvodovy kapely, při kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže. Městská
dechová hudba Kynšperk nad Ohří se rozhodnutím poroty (předsedou byl Jan Slabák, kapelník Moravanky) umístila v bronzovém pásmu.
Mažoretky soutěžně nevystupovaly, ale dle ohlasu diváků a pořadatelů byly kynšperské označeny
za nejlepší ze všech sedmi skupin.
A právě díky neskutečné píli mažoretek, obětavosti členů dechového orchestru a finanční podpoře
města Kynšperk nad Ohří jsem mohl být vyhlášen nejlepším dirigentem tohoto festivalu dechových
hudeb.
Jan Zmrzlý
dirigent Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří

Městská dechová hudba
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ZUŠ
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Hudební nástroj a naše dítě - 1. díl
„Nezdar při zvládnutí hudebního nástroje znamená celoživotní ochuzení a nenaplnění touhy
po hudbě, která se skrývá v každém z nás. Správná volba hudebního nástroje je klíčem k otevření
hudebního potenciálu vašeho dítěte. V dnešním světě jsou děti vystaveny sílícímu tlaku, který je nutí
dosahovat výborných studijních výsledku, a někteří rodiče se ptají, zda má smysl vynakládat čas, peníze
a energii na zdlouhavý proces zvládnutí hudebního nástroje. Odpověď zní, že dnes je tento proces
smysluplnější než kdy jindy:
- hudba často zlepšuje školní výkony dítěte. Sami pedagogové dnes připouštějí, že vzdělání je příliš
verbální a zaměřené na levou hemisféru, kdežto hraní na hudební nástroj je neverbální činnost,
rozvíjí pravou hemisféru a přispívá k celkové vyváženosti.
- postupné ovládání hudebního nástroje posiluje sebevědomí.
- studenti, kteří při osvojování hry na hudební nástroj získali přirozeným způsobem motivaci
a sebekázeň, s menší pravděpodobností zanechají studia.
- člověk, který hraje na hudební nástroj, chápe hudbu zcela jinak než ten, kdo si hru na hudební
nástroj neosvojil.
- výzkumy potvrzují, že naslouchání klasické hudbě napomáhá intelektuálnímu rozvoji nemluvňat
a malých dětí. Jestliže takto působí naslouchání hudbě, o kolik účinnější je aktivní provozování
hudby.
- učení hře na nástroj zahrnuje tělesné a duševní procesy, které pozitivně ovlivňují tělo, vědomí
i podvědomí.“ *

BEN-TOVIM/BOYDOVA METODA VÝBĚRU HUDEBNÍHO NÁSTROJE

Jedná se o ojedinělý výzkumný program, jehož se účastnilo několik tisíc rodičů a dětí, učitelé, psychologové, lékaři, pedagogové a další specialisté.
Výsledky tohoto výzkumu přinesly zjištění, že většina dětí má HUDEBNÍ SCHOPNOSTI, jež bohatě
postačí k tomu, aby se naučily hrát na vhodně zvolený hudební nástroj. V sérii článků, které budou
vycházet každý měsíc, bychom Vám chtěli prostřednictvím již zmíněné knihy a metody pomoci při
výběru hudebního nástroje pro Vaše dítě. Ze svých pedagogických zkušeností sami víme, jak je těžké
zvolit opravdu správný nástroj a někdy ani sebelepší metoda nepomůže bez velké podpory a vytrvalosti
zvláště ze strany rodičů. Tato kniha nás však zaujala a metody zde zmíněné jsou vhodným návodem pro
rodiče, kteří mají pochybnosti o své volbě. Podotýkáme, že ne všechny děti se dají zařadit do stejného
vzorce a mnoho dětí si svůj nástroj vybírá i podle svých pocitů a preferencí, které jistě nejsou zanedbatelné. Proto bychom vždy měli přihlédnout i k tomuto faktu a děti do jiného nástroje nenutit, i když nám
podle metody vychází nástroj úplně jiný.   
* volně převzato z publikace:
A. Ben-Tovim, D. Boyd: Hudební nástroj a naše dítě, nakl. Portál
Atarah Ben-Tovim byla v dětství zázračnou hudebnicí a stala se profesionální flétnistkou.
Douglas Boyd je autor řady populárních příruček a známý lingvista. V dětství zanechal hry
na hudební nástroje kvůli nesprávné hudební výchově ze strany rodičů.
                                                                                           

autorky článku jsou učitelky ZUŠ Kynšperk nad Ohří
pokračování příště . . . . .

Vyhláška č. 3/2009
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MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Města Kynšperk nad Ohří

č. 3/2009

o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje (dále jen „VHP“)
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří se na svém zasedání dne 23. 09. 2009, usnesením č. 38,
usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm.
d), ustanovením § 35 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst k provozování VHP

Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na těchto místech:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Herna-bar, Nádražní 556
Hena-bar, Sokolovská 236
Restaurace „Skleník“, nám. SNP 389
Restaurace „Bílá Labuť“, Sokolovská 232
Provozovna „Rybářský dům“, Sokolovská 513
Restaurace „Koruna“, Chebská čp. 197
Herna-bar, Nerudova čp. 531
Provozovna „Gambrinus“, Sokolovská, bez čp. (El Paso)
Prozovovna „Sport-bar“, Dlouhá 86
Pivnice „U Splavu“, Hornická 750/4
Zámeček „Kamenný Dvůr“, čp. 1
Provozovna „Bobeš“, Zlatá 21
Restaurace „Na Kameňáku“, Kamenný Dvůr čp. 3
Zlatá čp. 32
Zlatá čp. 47
Restaurace „Kašna“, K. H. Borovského 662
Nádražní restaurace (vlakové nádraží)

Čl. 2
Určení času

Na místech uvedených v článku 1 lze provozovat výherní hrací přístroje pouze v čase od 14:00 do
23:00 hodin.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem od jejího vyhlášení.
Ing. Josef Baron
místostarosta

René Bolvari
starosta

Kynologický klub
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Branný závod
V sobotu 26. 9. 2009 proběhl 1. ročník branného závodu členů kynologického klubu Kynšperk nad
Ohří, kterého se zúčastnilo 12 členů v kategoriích štěňat (6) a dospělých psů (6).
Závodníci si hravě poradili se všemi překážkami a nástrahami, které bravurně sestavil hlavní výcvikář Pavel Hora. Štěňata si zazávodila v areálu cvičiště a dospělí psi se svými zdatnými páníčky vyběhli
i do okolní přírody.
Závod dokončili všichni aktéři s úsměvy na tvářích, možná i díky krásnému počasí po celý den. Po
sečtení bodů bylo vyhlášení vítězů obou kategorií a předání krásných cen.
POŘADÍ - štěňata

POŘADÍ - dospělí psi

1. V. PODRACKÝ - BERRY

1. M. JOURA - JACKIE

2. P. LIDMILA - BARRY

2. P. HORA - BOJAR

3. T. VEVERKOVÁ - MAGGIE

3. H. BATZ - BELMONDO

4. J. SAKSONOVÁ - RENČA

4. H. BAŠTOVÁ - TEREZA

5. Z. TEGDA - HAGY

5. D. FÜSSIOVÁ - MÁJA

6. R. DOLEŽALOVÁ - TARA

6. I. ŠKODOVÁ - DON

Pro závodníky i diváky bylo po celou dobu v klubovně zajištěno občerstvení. Po skončení závodu
následoval odpočinek a příjemné posezení při gulášku a opékání buřtíků a bylo také potřeba řádně
doplnit tekutiny :-D
Závod se opravdu vydařil, a proto se těšíme na další ročník. Nasazení závodníků bylo super, pejskové byli skvělí a velký dík patří zejména Pavlovi Horovi, že to pro nás perfektně zorganizoval a také
velké díky patří našim sponzorům - MěÚ Kynšperk nad Ohří, Zverimex Pajtaš a Firma Danek - za
finanční podporu a věcné ceny :-D

Kynologický klub
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Páteřní cyklostezka

strana 12

Dne 6. 11. 2009 jste všichni zváni
na slavnostní ukončení stavby:

Páteřní cyklostezka,
úsek Sokolov – Kynšperk nad Ohří
Program:
11.00 – cyklojízda po nově vybudovaném úseku Kynšperk – Sokolov – klášter 15 km krásnou
podzimní krajinou
12.00 – Sokolov – klášter, dojezd pelotonu – slavnostní otevření cyklostezky
12.30 – Sokolov – Baník – poděkování všem zúčastněným, raut

Zveme Vás mezi nás
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Zveme vás mezi nás
Přijďte a uvidíte. My děvčata oddílu mažoretek pod vedením paní Ivetky Treflové tě zveme mezi
sebe. Jsou ti čtyři roky až sedm let, máš chuť si s námi zatančit a zacvičit s hůlkou při hudbě? Můžeš se
přijít podívat do velké tělocvičny v pátek ve čtyři hodiny odpoledne. Rádi uvítáme nové zájemce. Pravidelný trénink je každý pátek 16.00 – 17.00 hod.
Těší se na vás Dáša a Ivetka Treflová, trenérka.

Dne 05. 11. 2009 se uskuteční slavnostní uvedení do provozu polovičního profilu stavby
R6 Tisová – Kamenný Dvůr.

Šumava 2009
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„Šumava 2009“
„HRAJ SI, SPORTUJ, VZDĚLÁVEJ SE“

Ve dnech 16. – 18. 10. 2009 se konal výlet za poznáním krásy naší přírody.
Akce se zúčastnilo celkem 20 nadšenců.
Železná Ruda nás přivítala 15 centimetrovou sněhovou pokrývkou, ze které jsme měli všichni
radost.
Během víkendu jsme navštívili Prášilské jezero, 7 statečných zdolalo sněhem zapadanou rozhlednu
Poledník (1314 m. n. m). Ti, kteří měli pas, navštívili v německém Ludwigsthalu výběhy s vlky a  rysem.
Ostatní navštívili muzeum sklářství v Železné Rudě.
I přes zimní počasí se výlet všem líbil a doufáme, že se v tak hojném počtu na nějaké cestě za přírodou opět shledáme.
Za ZŠ Kynšperk nad Ohří Michal Maštera a Vojta Wagner

Šumava 2009
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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.

Církev
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Kupte si štěstí
Tuto výzvu, načmáranou na kusu kartonu a vystavenou na prodejním stánku, jsem četla
na jedné z mnoha slavností, které jste mohli v minulých dvou třech měsících v okolí navštívit. V tomto případě šlo o koupi čehosi v pytlíčku, co zdaleka nemělo hodnotu vydané sumy
plus canc papíru s uklidněním „…klid, všechno bude dobré.“ Zarazilo mě, co všechno jsou lidé
ochotni při podobných akcích koupit. To je tolik lidí nešťastných?
Souhlasím s názorem spisovatelky Marcy Shimoffové, která tvrdí, že mezi lidmi koluje mýtus
zvaný „budu šťastný/á, až …“
Tedy:  Budu šťastný/á, až se vdám/ožením. Budu šťastný/á, až budu mít tu skvělou práci. Budu
šťastný/á, až budu mít dítě (příp. další dítě). Budu šťastný/á, až se děti osamostatní. Budu šťastný/á,
až mě konečně všichni ocení.
A hodně oblíbený na závěr: Budu šťastný/á, až zhubnu těch 5 (10,15,20) kg. Ostatní si přidejte
sami. Nemám nejmenší pochyby o tom, že minimálně jeden dva by každý ještě přihodil.
Marcy Shimoffová  rozděluje šťastné lidi do tří skupin: šťastní ze špatných důvodů
(závislosti, dočasný způsob), šťastní z dobrých důvodů (dobré vztahy, úspěch, finanční zajištění, majetek, nadání) a šťastní jen tak (stav klidu a pohody, který není závislý na vnějších okolnostech). Mohli bychom tak říct, že šťastný je ten, kdo ke štěstí nepotřebuje důvod. Být šťastní
z dobrého důvodu totiž znamená, že jsme závislí na vnější situaci. Jakmile se změní, mizí i štěstí.
Co je však zajímavé, Bible o štěstí nemluví. Čteme o požehnání, o blahoslavenství, pokoji.
Vyjádření pro tzv. šťastný život by mohl být třeba 22. verš 10. kapitoly knihy Přísloví: Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
Dá se tedy štěstí koupit? Víme, že ne. Ovšem nějaká investice se musí rozhodně vynaložit:
Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka na procházku a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá
v nitru každého člověka. Řekl mu: „ Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma Vlky. Jeden je
špatný. Je to ztělesněný vztek, závist, žárlivost,smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš,
namyšlenost.
Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, věrnost, soucit, skromnost,
empatie, štědrost a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý Indián odpověděl: „ Ten, kterého krmíš.“
Evangelický sbor, D. Holubcová

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.

Policie, Městská policie, Hasiči
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Policie
Kynšperští policisté prošetřovali v období od 1. 9. do 15. 10. 2009 celkem 12 případů trestné činnosti, kdy se jednalo o:
• tři případy trestných činů zanedbání povinné • jeden případ útoku na veřejného činitele, kdy
výživy, kdy zapomětliví otcové dluží na výživném
pachatel vyhrožoval likvidací místnímu policistovi
na své děti celkem přes 30 000,- Kč  
• dva případy výtržnictví, kdy došlo ke rvačkám
• tři případy krádeží motorové nafty, kdy ve dvou
v restauraci El Paso
případech se jednalo o krádeže ze stavebních strojů • jeden případ vloupání do Restaurace Koruna, kde
pachatel využil krátkodobé nepřítomnosti obsluhy
na stavbě rychlostní silnice R/6, v jednom případě
a odcizil několikatisícovou finanční hotovost. Po
zloději odcizili naftu ze dvou nákladních vozidel
pachateli policie pátrá
v Kynšperku nad Ohří
• jeden případ poškození kolumbárií na hřbitově • jeden případ ohrožení pod vlivem návykové látky,
kdy policisté zadrželi řidiče, který požil před jízdou
v Kynšperku, kde dosud nezjištěný pachatel poškoalkoholické nápoje
dil celkem 35 schránek na urny umístěných ve hřbitovních zdech. V tomto případě policie žádá občany,
V souvislosti s předčasným příchodem zimního
aby sdělili na obvodní oddělení či telefonicky počasí žádáme řidiče, aby se k sobě navzájem chojakékoliv informace, které by vedly k dopadení vali ohleduplně, přizpůsobili svou jízdu klimaticpachatele, neboť přes rozsáhlé šetření a opakované kým podmínkám a dodržovali pravidla silničního
kontroly hřbitova se dosud nepodařilo zjistit jaký- provozu.
koliv poznatek
npor. Bc. Jiří Novák

Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 17. 09. do 15. 10. 2009 celkem 41 případů protiprávního jednání.
• 32 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• 3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi
• 5 přestupků proti veřejnému pořádku
• předání podezření ze spáchání trestného činu
výtržnictví místnímu oddělení PČR

• zjištění a označení dvou autovraků
• 2 x odchycení zaběhnutého psa a jeho předání
majiteli
• ohlášení požáru lesu v lokalitě Sýkorák jednotce
SDH Kynšperk a zabezpečení požáru proti rozšíření do jejího příjezdu
Za Městskou policii Jaromír Stanko

Hasiči
Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří od 06. 09. do 12. 10. 2009
• 21. 9. 2009 – Požár lesa – Jednotka byla povolána
na požár lesa do vojenského prostoru Doupov. Po
příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná
o prověřovací cvičení FOREST FIRES 2009
• 21. 09. 2009 – Požár – Jednotce byl vyhlášen
poplach na událost požár sklepa v Sokolově, ale
jednotka byla odvolána před výjezdem
• 21. 09. 2009 – Požár – Jednotka vyjela na požár do
Sokolova, Hornické ulice, ale byla odvolána krátce
po výjezdu
• 22. 09. 2009 – Požár – Jednotka byla povolána na
požár skladu do Třebeně, ale byla odvolána před
dojezdem na místo zásahu
• 29. 09. 2009 – Technická pomoc – Jednotka pro-

•
•
•
•

vedla otevření zabouchnutého bytu, kde se uvnitř
nacházelo malé dítě
30. 09. 2009 – Planý poplach – jednotka vyjela na
požár do obce Mostov. Po příjezdu bylo zjištěno,
že se jedná o planý poplach.
02. 10. 2009 – Požár – Jednotka likvidovala požár
lesní hrabanky v Kynšperku nad Ohří na Sýkoráku
03. 10. 2009 – Jednotka likvidovala požár lesní hrabanky v Kynšperku nad Ohří na Sýkoráku, tentokrát na jiném místě než v den předchozím
12. 10. 2009 – Dopravní nehoda – Jednotka likvidovala únik ropných produktů po dopravní
nehodě na rychlostní silnici R6.
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Sbor dobrovolných hasičů

Hledáme mladé hasiče
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Úvodem tohoto článku bych chtěla složit poklonu a veliké díky všem kynšperským dobrovolným hasičům, kteří pro všechny občany nejen našeho města nasazují skoro denně své zdraví a často i životy, aby nás
chránili a starali se o pohodlí našich domovů. Píši tento článek jako manželka jednoho z našich hasičů a tím
skoro také jako „jedna z nich“. Všem z našich hasičů patří obdiv nás všech!
Opravdu nelehká je práce těchto obětavých mužů, kteří tuto činnost vykonávají pouze ve svém volném
čase, vždy s nadmírou ochoty a obětavosti. Což značí, že každý z nich tuto práci „hasiče“ má, jak se tak říká
„v sobě“ a dělá ji s láskou a od srdce.
Jenže nemilou skutečností je, že zájem o tuto činnost upadá. Nemyslím, že se to týká pouze našeho
města, je to bohužel dnešní svět, kdy lidé, a především ti mladí z nás, nemají o tak důležité věci zájem.
Dnešní teenageři upřednostňují jiné způsoby trávení volného času, což je zcela jistě výsledkem dnešní
uspěchané doby, ale máme na tom nemalý podíl i my, rodiče.
Proto bych ráda přešla k jádru tohoto článku. Po vzájemné dohodě kynšperských dobrovolných hasičů
(velitel pan Luděk Matoušek) a vedení ZŠ v Kynšperku nad Ohří (pan ředitel Mgr. Jiří Daneš), samozřejmě za podpory vedení města Kynšperk nad Ohří, byl v září založen školní kroužek pod názvem „Mladý
hasič“. Já osobně s panem Matouškem jsem se zúčastnila besedy ve škole a prvního náboru dětí do tohoto
kroužku, který proběhl taktéž ve škole. Snažili jsme se ve spolupráci se školou oslovit a zaujmout všechny
děti (od 1. do 9. tříd). Bohužel ze strany těch starších byl zájem minimální. Kroužek proběhl již pětkrát, kdy
ho navštěvují děti ve věku zhruba od 7 do 10 let, a musím říci, snad i za ně, že jsme se za tu krátkou dobu
stali dobrou partou, a že děti chodí do kroužku rády. Snahou nás všech, kteří máme děti na starost, je, aby
poznaly, co obnáší „hasičina“, aby potkaly nové kamarády a zažily s nimi spousty zábavy, a hlavně, aby se
z nich v budoucnu staly tak skvělí hasiči, jako máme dnes. S dětmi se do budoucna plánují různé akce, např.
tábory, výlety a především soutěže na profesionální úrovni hasičů.
Tímto bych ráda oslovila ty z vás, kteří máte zájem (tím nemyslím jen děti do kroužku), přijďte se
podívat mezi nás. Budeme všichni vděčni za každou novou sílu, která přijde a stane se novým kynšperským
malým či velkým hasičem!
Předem vám děkuji.
Za Sbor dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří
Renata Sassmannová, vedoucí kroužku „Mladý hasič“

Sport
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Výsledky velké kopané
Muži:

Kynšpek - Kaceřov  
Březová - Kynšperk
Kynšperk - Dalovice
Kynšperk - Loket

Dorost:

Kynšperk - Březová
St. Role - Kynšperk
Kynšperk - Fc. K. Vary C
Kynšperk - Bečov

Žáci:

Kynšperk - Bukovany
Lomnice - Kynšperk
Kynšperk - Kraslice
Svatava - Kynšperk

Přípravka:

Březová - Kynšperk
Vintířov - Kynšperk
Kynšperk - Lomnice
Kynšperk - D. Rychnov
Habartov - Kynšperk
Krajková - Kynšperk
Kynšperk - H. Slavkov
Kynšperk - Habartov

2:2
2:2
1:1
5:2

Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:

Kolov, Švec
Lhota Martin, Hleba
Lhota Martin
Lhota Martin, Lhota Jan, Vágner Miroslav,
Sassmann, Rakovan

0:3
6:1
0:5
1:2

Branky Kynšperk: Packert

5:3
4:2
1:1
1:1

Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:
Branky Kynšperk:

13:0
7:0
0:3
2:0
6:1
1:0
0:8
0:8

Branky Kynšperk: 2 Korček
Branky Kynšperk: Korček

Branky Kynšperk: Packert

3 Lukáč, Beran, Urbánek
Beran, Kazilovský
Kaucký
Lukáč

Více informací na www.fotbal-kynsperk.wz.cz

Poděkování
Oddíl kopané
Slavoj Kynšperk
děkuje společnosti Takko
Fashion s.r.o.
- pobočka Cheb,
za sponzorský dar
- sada dresů pro
fotbalové družstvo
přípravky.

Kynšperská tamburinka
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Kynšperská tamburínka
Dne 3. října 2009 proběhl v MKS v Kynšperku nad
Ohří již 4. ročník Kynšperské   tamburínky. Kynšperská
tamburínka je oblastní předkolo celostátního festivalu
Brána. Brána je soutěžní pěvecko–hudební přehlídka
interpretace a tvorby písniček do přírody, k táboráku, do
klubovny i na pódia bez žánrového omezení. Soutěžící,
kteří se zde nejlépe umístili, postoupili do západočeského
finále v Ostrově. Této soutěže se zúčastnily děti ve věkové
kategorii 6 – 17 let. Nejlépe se umístili Laura Andelová,
Adrian Andel, Kristýnka Vášová, Eliška Krejčí, Andrea
Hakelová a Lucie Hakelová. Absolutním vítězem se stal
Adrian Andel, kterého doprovázela na keyboard Andrea
Hakelová. Všichni účastníci si pak odnesli domů krásné
ceny, které věnovali p. Karel Pýcha a p. Vladimír Vrba.
V porotě zasedali porotci  p. Erika Kutišová, p. Alena
Fiedlerová, p. Bc. Naďa Ann Olchawski, p. Karel Pýcha
a p. Vladimír Vrba, za což jim děkujeme.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Pozvánka na maškarní

Kynšperk očima dětí
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Kynšperk očima dětí
Pod tímto názvem byla dne 7. 10. 2009 zahájena výstava výtvarného oboru základní umělecké školy
Kynšperk n. O. v Panském domě.
Žáci tvořili své práce na toto téma k letošnímu 777. výročí našeho města. Vernisáž výstavy zahájili
žáci hudebního oboru školy pod vedením paní učitelky Knoblochové a průvodního slova se ujala paní
učitelka Medvecká.
Karbulová Zdeňka
Výstava je moc pěkná, přijďte se přesvědčit.

Halové závody
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Kynšperk nad Ohří 357 51, Komenského 540, Tel. 352 693 356
EMAIL: zs.kynsperk@volny.cz; petrkrojc@centrum.cz

Propozice – Halové závody
Krajská halová soutěž VII. ročník
Vyhlašovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pořadatel:

ČRS MO Kynšperk nad Ohří

Spolupořadatel:

ZŠ Kynšperk nad Ohří

Datum a místo konání: 21. 11. 2009 v ZŠ Kynšperk nad Ohří
Organizační zajištění: Ředitel závodu
- Petr Kříž
Hlavní rozhodčí
- ing. Josef Baron
Zpracovatel výsledků - ing. Josef Baron
Technické zázemí
Jana Tomsová
Časový harmonogram: Prezentace – 21. 11. 2007 v době od 7,00 do 8.00 hod.
Zahájení – v 8.00 hodin
Ukončení – v 15.00 hodin
Disciplíny:

Rybolovná technika – (skisch, aremberg)

Kategorie:

Jednotlivci (žáci, žákyně a dorost)
Družstva – smíšená čtyřčlenná

Přihlášky:

Zasílejte na adresu – Ředitel ZŠ Kynšperk n/O
Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
e-mailem na adresu: zs.kynsperk@volny.cz
petrkrojc@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek je 13. 11. 2009
Hodnocení:

První tři v kategorii obdrží medaili a ušlechtilou věcnou cenu
První tři družstva poháry a medaile

Vedoucí družstev ručí za bezpečnost a chování svých závodníků.
Přezutí je v areálu školy povinné!!!
Platí i pro vedoucí a ostatní účastníky!
Informace:
Petr Kříž tel. 602 839 188
Jana Tomsová 723 753 126

PS: Putovní pohár sebou!!!!!!!!!!

Hraj si, sportuj, vzdělávej se

strana 25

„Hraj si, sportuj, vzdělávej se“
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na listopad 2009
31. 10. 2009
01. 11. 2009
08. 11. 2009

Turnaj ve florbale
Turnaj v kopané
Nedělní dopolední přehazovaná
- sraz v SVČ – DDM v 9.00 hod.
- s sebou sportovní oblečení a obuv -  povinně  
Odpolední program - Chráníme přírodu, čistíme les
sraz v SVČ – DDM ve 13.00 hod.
s sebou pracovní, teplé oblečení, svačinu, pití
14. 11. 2009
Vlakem do Chebu – návštěva chebského hradu
		
- vlak tam a zpět 50,- Kč, vstupné do hradu 15,- Kč
		
- svačinu a pití s sebou
15. 11. 2009
Filmové odpoledne
		
– promítání školních akcí (začátek ve 14.00 hod.)
21. 11. 2009
Maškarní karneval v kině
		
– 14.00 – 18.00
		
-  vstup zdarma
		
-  karnevalový kostým s sebou
22. 11. 2009
Turnaj ve stolním tenise
29. 11. 2009
Nedělní plavecké závody - Podzimní víceboj - přihlášky v SVČ - DDM
- sraz v SVČ – DDM ve 13.30 hod.
- s sebou: plavky, svačinu, pití, peníze na dopravu a bazén cca 100,-Kč
- návrat cca 18.45 hod.
Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

Kácení dřevin
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Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
pro majitele a uživatele pozemků
Dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení.
Okleštění dřevin proveďte prosím do 15. listopadu.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní
dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých
vodičů; 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku;
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních
vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů u ovocných stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení; u
lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku;
• v ochranném pásmu vedení 110 kW, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m.
Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed.
2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte
pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o.
Děkujeme Vám za spolupráci. ČEZ Distribuce, a.s.

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Vás srdečně zve na

CORNI DI EGRA
ADVENTNÍ MELODIE V PODÁNÍ
ČESKO – NĚMECKÉHO SOUBORU LOVECKÝCH ROHŮ V ES LADĚNÍ
ČTVRTEK 17. PROSINCE 2009 OD 19.00 HOD.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VSTUPNÉ 60,- KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KINĚ V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ OD 16.11.2009



29. 11. 2009
18.00 hodin
Drobné s sebou, občerstvení zajištěno!

Zpívání u stromu

Žáci a učitelé
Základní školy v Kynšperku nad Ohří
zvou všechny příznivce předvánočních písní
na



Pozvánka
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Kultura
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AKCE A POŘADY MKS
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.

MIROSLAV DONUTIL

CESTOU NECESTOU
- ZÁBAVNÝ POŘAD
- vstupné v předprodeji 195,- Kč,
- hodinu před konáním 240,- Kč
- předprodej vstupenek již zahájen v kině
pátek 27. 11. .........................od 18.00 hod. v sále kina

„SOUSEDY SI NEVYBEREŠ“

- divadelní představení
hrají: Bričová Lucie, Eštoková Anna,
Bjalončiková Kristýna, Bílková Kateřina,
Jánošíková Petra, Veselá Kateřina, Hurdich Marek
a Lisá Markéta.

PŘIPRAVUJEME AKCE MKS PROSINEC 2009
čtvrtek 10. - 23. 12. ........ ve výstavní síni Panský dům

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

- vánoční výstava prací dětí z MŠ a družiny při
ZŠ Kynšperk
- vernisáž 10. 12. od 17.00 hod.
středa 9. 12. v sále kina
A. P. ČECHOV

NÁMLUVY, MEDVĚD

- divadelní představení
- divadlo z Františkových Lázní
čtvrtek 17. 12. .........................od 19.00 hod. v kostele

CORNI DI EGRA

- Adventní melodie v podání Česko – německého
souboru loveckých rohů v Es
ladění

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:
Středa:
Čtvrtek:

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

Novinky na policích
PRO DOSPĚLÉ:
Hakl,E. – Někdy jindy, někde jinde, Lustig,A. –
Láska, tělo a smrt, Formanová,M. – Ten sen, Kupka,J.S. – Krvavé jahody, Lancaster,J. – Nádherně
tlustá, Monyová,S. – Hříšný kanec, Alpsten,E. –
Prameny touhy, Baddiel,D. – Tajné záměry, Hermanson,M. – Ta, která se dívá, Rollins,J. – Poslední
orákulum, Müller,R. – Nelítostné slunce, Banáš,J. –
Zóna nadšení
Romány pro ženy:
Keyes,M. – Idol žen, Alexander,V. – Tajemství
ctnostné dámy, MacGregor,K. – Pirátova zajatkyně,
Held,D. – Domilováno, Collins,J. – Ženatí milenci,
Holt,Ch. – Pečeť hříchu, Steel,D. – Milost, Brown,S.
– Milenec ze snů, Podhorcová,O. – Co vzrušuje
velké holky
Historie:
Spence,A. – Čistá země, Berry,S. – Rasputinovo
proroctví, Cornwell,B. – Sharpův úder, McCain,Ch.
– Válka jednoho Němce, Vondruška,V.- Znamení
Jidáš, O´Banyon,C. – Dcera Egypta,
Březinová,A. – Poslední láska Petra Voka, Körnerová,A.M. – Pán hor
Detektivky a thrillery
McCullough,C. – Bez důkazů, Kačírková,E. – Vraky
bez pokladů, Cain,T. – Specialista, Rottová,I. –

Případ dárkové kazety, Armstrong,V. – Třikrát
Roger Hayes, Kuťák,J. – Podraz na příděl, Craig,S.
– Kořist, Cawthorne,N. – Zabijáci, Gerritsen,T. –
Zahrada kostí, McCarthy,A. – Tajné trumfy, Vandenberg,P. – Osmý hřích, Webb, Debra. – Beze
jména
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření
Ministerstva kultury:
Nekula,M. – Otec, Opelík,J. – O Karlu Čapkovi, Březinová,I. – Blázniví donkichoti, Malý,R. – Kam až
smí smích
Sci-fi: Meyer,S. – Hostitel
Naučná literatura:
Urquhart,R.E. – Arnhem, Bradley,J. – Flyboys,
Babica,J. – Babicovy dobroty, Mulligan,T.P. – Vlk
samotář, Fosar,G. – Předurčené události, Matějů,P.
– Excel 2007, Pírková,K. – Word 2007, Král,M. –
Outlook 2007
Pro děti:
Steklač,V. – Zapeklité domácí násilí, Osborn,M.P.
– Dobrodružství mezi dinosaury, Gehm,F.- Trable
s blondýnkou, Brezina,T. – Záhada sněžné příšery,
Kahoun,I. – Jak se mají včelí medvídci?, Zweig,S.
– Pes hledá člověka, Kahoun,J. – O autech, Čapková,B. – Jak jsem dostal ségru, Lindsay,N. – Kouzelná
bašta, Shakespeare Manga – Richard III., Romeo
a Julie, Gehm,F. – Školní superstar, Riordan,R. –
Zloděj blesku
Naučná literatura pro děti:
Pritchard,L. – Jak mluvit koňskou řečí, Hirscher,P.
– Otázky a odpovědi pro holky, Otázky a odpovědi
pro kluky
Barevný podzim s knihou Vám přejí knihovnice
Za knihovnu Irena Zolotarová

Kino
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2009

úterý 3. 11. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

VENI, VIDI, VICI *

Honza je normální devatenáctiletý kluk z
Ústí nad Labem
po uši zamilovaný do své
přítelkyně studentky a fotografky Terezky.
Honza, po tragické smrti svého otce - vášnivého
golfisty, vyrůstá jenom s maminkou a malým bráškou Lukáškem. Rodina se smrtí otce těžce vyrovnává, navíc se na ní řítí i existenční problémy v
podobě exekutorů vymáhajících pohledávky za
lichvářskou půjčku na byt. Honza se k celé vzniklé
situaci staví čelem. Nechce nechat všechny starosti
na mamince, a tak místo plánovaných romantických prázdnin s Terezkou ve Francii nastupuje
na brigádu do luxusního hotelu v Karlových
Varech, kde pracuje jeho strýc Maxmilián. Hrají:
Filip Tomsa, Sandra Nováková, Bohumil Klepl a  
další. ČR, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 95 min.

čtvrtek 5. 11. ............................................ve 20.00 hod.

BRUNO *

Dokukomedie Brüno o homosexuálním modelovi a reportérovi původem z Rakouska navazuje
na velepopulárního kazašského reportéra Borata.
Bruno se podobně jako Borat vydává napříč Amerikou a i tentokrát je zaručena pořádná dávka

zábavy. Na filmu se podíleli stejní tvůrci jako na
filmu Borat: Nakoukání do amerycké kultůry
na obědnávku slavnoj kazašskoj národa. Bruna
ztvárnil anglický komik Sacha Baron Cohen, kterého můžete znát i z role rappera Ali G. Hrají:
Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Clifford
Bañagale a další.  USA, MN 15, vstupné 55,- Kč,
délka 81 min.
úterý 10. 11. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

G – FORCE *

Producent Jerry Bruckheimer uvádí svůj první
celovečerní 3D film G-Force, dobrodružnou
komedii o posledních úspěších tajného vládního
programu pro výcvik špionážních zvířat. Tato
špičkově vycvičená morčata, vybavená nejdokonalejším špionážním vybavením, zjistí, že mají
osud světa ve svých prackách. Členy týmu G-Force
jsou morčata Darwin velitel jednotky, rozhodnutý
za každou cenu uspět, Blaster, špičkový odborník
na zbraňové systémy, který je tak trochu cvok a
zbožňuje cokoliv extrémního, a Juarez, sexy specialistka na bojová umění. Dalšími členy týmu je
specialista na průzkumné muší operace, Mooch, a
slabozraký krtek Speckles, odborník na počítače.
Film v českém znění.  MP, vstupné 30,- Kč, délka
89 min.
čtvrtek 12. 11. ..........................................ve 20.00 hod.

HODINU NEVÍŠ

Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve
skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co
bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka,

Kino
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který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší
zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá
dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního
adepta studia medicíny z podstaty se změnit a
páchat na lidech zlo? Je hrozná, ta představa,
že vraždí člověk, kterého dobře znáte, kterého
denně vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem
nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor vlastního pohodlí a svých vlastních věcí. Hrají: Václav
Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová a další. ČR, MP 12,
vstupné 70,- Kč, délka 100 min.  

dií pro celou rodinu zasazenou do středověku.
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství
obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Martin z Vamberka
(David Prachař) čestný rytíř a starostlivý otec
pěti dětí je nařčen z čarodějnictví a loupeživých
výprav. Odjíždí proto na královský dvůr hájit
svoji čest a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra a jeho sourozenců. Hrají:  David
Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková a další.  ČR,  
MP, vstupné 55,- Kč, délka 109 min.

čtvrtek 19. 11. ..........................................ve 20.00 hod.

KLÍČEK *

čtvrtek 26. 11. .........................................ve 20.00 hod.

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE

„Tak kde, u mě ani u tebe doma to nejde, tak
kde?“ zlobí se lehce namachrovaný Jakub na svou
přítelkyni. Ještě neví, že dnes opuštěné vězení v
centru Uherského Hradiště, do kterého vlezou,
aby si trochu užili, není tak úplně prázdné.  „Co
sakra chcete vědět?!“ řve Jakub při výslechu na
policii o několik hodin později.   Právě prodělal
cestu časem, když se z ospalé prázdninové nudy
léta roku 2009 přesunul do brutální atmosféry
komunistického žaláře z padesátých let minulého
století. Jemu se cestu do civilizované současnosti
nalézt podařilo, jenže jeho holka tam zůstala.
Ve zdech vězení, v epicentru krutých výslechů
doprovázených bitím a mučením. Dokáže ji
zachránit, nebo se neplánovaně přidá k obětem
zvůle komunistického režimu? Hrají: Jan Přeučil,
Stanislav Zindulka, Eva Hrušková a další. ČR, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 69 min.

úterý 24. 11. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA NA PROSINEC
LIŠTIČKY, MUŽI V ŘÍJI, BOBULE 2  

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který
bohatým bral a
chudým dával. Stal
se symbolem lidového odporu proti
panskému útlaku.
Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými
vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy. I když byly dosud natočeny čtyři celovečerní filmy o Jánošíkovi, slavného
lidového hrdinu příliš neznáme. Známe jen lidovou legendu o slavném zbojníkovi, který bohatým
bral a chudým dával a kterého po zradě popravili
zavěšením na hák za žebro. Hrají: Václav Jiráček,
Ivan Martinka, Michal Zebrowski a další. Polsko/
Slovensko/Česko, MN 15, vstupné 70,- Kč,  délka
140 min.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI! *

Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů přichází jeden z nejúspěšnějších
a
nejzábavnějších
režisérů
současnosti Karel Janák s dobrodružnou kome-

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 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
Listopadové číslo vychází  30.10. 2009  
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PLASTOVÁ OKNA ŠESTIA SEDMIKOMOROVÁ,
NĚMECKÝ PROFIL GEALAN
STAVEBNÍ HLOUBKA 74 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
OD 0,7 DO 2,8 W/m2
VELKÁ ŠKÁLA BAREV
CELOOBVODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPETY
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
p o – pá

8 –17

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

Příloha
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LOGO

STAVEBNINY

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

So

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

AKCE PODZIM 2009
Mletý vápenec druh B 40kg

74,- Kč/ks s DPH

www.kessl.cz

Příloha
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 23. září 2009
(upravená verze)

č. 326

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné
položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle přílohy č.1
tohoto usnesení.

č. 327

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru XXX ve výši 3.000,- Kč na vydání knihy BIOGRAFICKÝ LEXIKON SOKOLOVSKÉHO REGIONU a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat smlouvu o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří.

č. 328

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. s c h v a l u j e

zajištění spolufinancování města na projekt „Místní komunikace IV. třídy
Kynšperk nad Ohří – Kamenný Dvůr“, který je ve výši 2 705 807,-- Kč
s DPH. Maximální výše dotace na způsobilé výdaje stanovené MAS
Sokolovsko v této Fichi činí 1,8 mil. Kč a podíl způsobilých a nezpůsobilých výdajů města nad rámec poskytnuté dotace činí 905.807.-- Kč.

č. 333

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky pro zahradu
č. 5 v zahrádkářské osadě č. 3 užívanou XXX na části pozemku parc. č.
1299/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému zahrádkářskému
svazu Kynšperk nad Ohří do 31. 12. 2012.

č. 334

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

předání podkladů Advokátní kanceláři Šendera a Čihák pro zaslání poslední
upomínky před podáním žaloby a následné podání žaloby na dlužnou
částku minimálně 9 371,-- Kč za nájemné a služby spojené s užíváním
nebytového prostoru v Zámečnické ulici č. 501, který je majetkem města a
výpověď z nájmu tohoto nebytového prostoru z důvodu neplnění předmětu
nájemní smlouvy. V případě neuvolnění pronajatých prostor v odpovídající
lhůtě podání návrhu na vyklizení u okresního soudu.

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a evidenčního majetku ve
výši 73 194,00 Kč z majetku Městského kulturního střediska, Nám. SNP
386, Kynšperk nad Ohří a

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Advokátní
kanceláři Šendera a Čihák a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s.r.o. do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady města.

řediteli Městského kulturního střediska, Nám. SNP 386, Kynšperk nad
Ohří vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to
formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat
do pokladny městského úřadu slečně Kisové.

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

poskytnutí finančního daru panu Hrbáčkovi z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zakoupení nového osobního automobilu určeného
výhradně pro činnost útulku pro psy.

č. 329

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 330

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

a) oznámení paní Marie Elicharové o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres
Sokolov, příspěvková organizace (dále jen „MŠ Školní 525“), ke dni
31. 12. 2009,
b) návrh na vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky
příspěvkové organizace MŠ Školní 525,
c) návrh znění „Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace MŠ Školní 525“,

2. s c h v a l u j e

znění „Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěv.
organizace MŠ Školní 525“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. v y h l a š u j e

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace
MŠ Školní 525, s účinností od 01. 01. 2010 a

4. u k l á d á

vedoucí správního a sociálního odboru městského úřadu, paní Bc.
Naďě Ann Olchawski, zajistit zveřejnění vyhlášení konkurzního řízení
na úřední desce a internetových stránkách města a zabezpečit přípravu
návrhu na jmenování předsedy a členů konkurzní komise pro uvedené
konkurzní řízení.

č. 332

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 - 2013, osy IV. LEADER, Fiche č. l – obnova a rozvoj kvality života
na venkově – opatření III. 2.1.1 Oblast podpory: a) Zlepšení dopravní a
technické infrastruktury a vzhledu obcí, vyhlášené Místní akční skupinou
Sokolovsko o.p.s. na projekt „Místní komunikace IV. třídy Kynšperk nad
Ohří – Kamenný Dvůr“ a

2. u k l á d á

č. 335

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX v ulici J. K.
Tyla s nájemci bytu XXX na dobu určitou 1 rok a

2. u k l á d á

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

č. 337

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. č. 16/1 (ostatní plocha) o výměře cca
5 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří mezi pozemkem parc. č. 16/2 a parc.
č. 12 a

2. u k l á d á

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

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

záměr prodeje části pozemku parc. č. 16/1 (ostatní plocha) o výměře cca
36 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří mezi pozemkem parc. č. 8 a parc. č. 9 a

4. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady
města.

č. 338

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o
výměře 285 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. 339

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o
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výměře 320 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. 341

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem 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 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 s účinností od 01. 10. 2009.

č. 342

Rada města Kynšperk nad Ohří v působnosti valné hromady

žádost jednatele Správy majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. ze dne
22. 9. 2009 a

2. u d ě l u j e s o u h l a s

Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s.r.o. s přijetím úvěru od
Komerční banky a.s. ve výši cca 5.000.000,- Kč k financování rekonstrukce veškerých plynových kotelen ve správě Správy majetku Kynšperk
nad Ohří spol. s.r.o., sestávající z rozdělení licencované kotelny na čp.
409-410, ul. Jana Jiskry v Kynšperku nad Ohří na dvě samostatné jednotky na čp. 369-370 a čp. 409-410, obojí Jana Jiskry v Kynšperku nad
Ohří, výstavby centrálního dispečinku s napojením veškerých kotelen
a instalace spalinových výměníků – ekonomizérů ve všech zmíněných
kotelnách.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 23. září 2009
(upravená verze)

č. 35

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové
příjmy se navyšují o 971,53 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o
1.178,53 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 58.122,52 tis. Kč
a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65.703,13 tis. Kč, dle přílohy č.1
tohoto usnesení,
b) použití prostředků získaných prodejem bytů na neinvestiční akci
restaurování vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši 83,00
tis. Kč, na neinvestiční akci „Kaple, výměna krovu a výměna střešní
krytiny“ ve výši 84,00 tis. Kč a na neinvestiční akci „IV. etapa výstavby
naučné stezky v Kynšperku nad Ohří v lokalitě nad rybníkem Sýkorák“ ve výši 30,00 tis. Kč,
c) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna
stavu na bankovních účtech) o 207,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8.747,61 tis. Kč.

č. 36

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o změně OZV č. 2/2005, č. 3/2006,
č. 1/2007 a č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 37

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávek místních poplatků za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 74 483,- Kč dle přehledu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru zajistit odpis těchto pohledávek z účetnictví
města do 31. 10. 2009.

č. 38

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o loteriích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), ustanovením §
35 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst a času, v nichž mohou být
provozovány výherní hrací přístroje (dále jen „VHP“) a

2. p o v ě ř u j e

starostu a místostarostu podpisem výše nadepsané obecně závazné
vyhlášky.

č. 39

Zastupitelstvo 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“) a
b) vyhodnocení projednání návrhu Zadání ÚP,

2. s c h v a l u j e

jako schvalující orgán 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. 40

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

umístění stavby pro bydlení rodinného domu na p.p.č. XXX (zahrada)
v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří pro XXX, za podmínek, že stavba
rodinného domu bude obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou o
sklonu cca 45 stupňů, vzdálenost stavební čáry min. 6 m od uliční čáry;
zastavěnost pozemku max. 25 %, podlažnost 1NP + podkroví, min. ozelenění pozemku 60 %.

č. 41

Zastupitelstvo 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 „Revitalizace 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 12,62 % a 1 382 155,- Kč činí
nezpůsobilé náklady.

č. 42

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

bezúplatný převod komunikací a pozemků, na kterých se komunikace
nachází a to na pozemku p. č. 36/1, p. č. 50/1, p. č. 76/7 v k. ú. Chotíkov
u Kynšperka nad Ohří, p. č. 55/4 v k. ú. Kamenný Dvůr, p. č. 1361/2, p. č.
1361/11, p. č. 1361/12, p. č. 1541/1, p. č. 1552/3, p. č. 1586/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, p. č. 35, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 128 v k. ú. Štědrá u
Kynšperka nad Ohří z majetku Pozemkového fondu ČR, IČ 45797072, se

Příloha
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51
Kynšperk nad Ohří.

č. 43

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

koupi pozemku parc. č. 111 (vodní plocha) o výměře 1 778 m2 v k. ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří od společnosti Agrokombinát Aš, státní podnik
v likvidaci, IČ 00115924, se sídlem Hlavní 108, 352 01 Aš za cenu 4,- Kč/m2 do
vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ 002549454, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

č. 44

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 779 (zahrada) o výměře 417 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří XXX za cenu 225,- Kč/m2.

č. 45

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1617/7 (zastavěná plocha) o výměře 20 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 259,- Kč/m2.
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č. 46

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 246/1 (zahrada) o výměře 455 m2, pozemku parc.
č. 246/2 (zahrada) o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 246/3 (zahrada) o
výměře 40 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 180,- Kč/m2.

č. 47

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) prodej pozemku parc. č. 1150/3 (zastavěná plocha) o výměře 40 m2 a
část pozemku parc. č. 1150/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 241
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 38,- Kč/m2,
b) prodej pozemku parc. č. 1533 (vodní plocha) o výměře 743 m2 a část
pozemku parc. č. 1150/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 2 403 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 38,- Kč/m2,
c) snížení lhůty stanovené dle zásad pro prodej majetku města bod 6
a) k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1150/3 (zastavěná
plocha) a část pozemku parc. č. 1150/1 (trvalý travní porost) v k. ú.
Kynšperk nad Ohří na 4 měsíce od vyrozumění žadatelů o výsledku
jednání pro kupující XXX.
Ing. Josef Baron		
místostarosta v.r.

René Bolvari
starosta v.r..

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009

(upravená verze)

č. 344

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 348

se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o
provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem je pořizování
videozáznamů (včetně vlastního zpracování) ze zasedání zastupitelstev
města Kynšperk nad Ohří v roce 2009. Dohoda tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem této dohody.

vedoucí finančního odboru proplatit paní Medvecké odměnu za zpracování materiálů a za zápis do kroniky za rok 2008 dle uzavřené dohody a

2. p o v ě ř u j e

č. 345

1. s c h v a l u j e

návrh zápisu do městské kroniky za rok 2008,

2. u k l á d á

paní Medvecké přepsat návrh zápisu za rok 2008 do kroniky města,

3. u k l á d á

Rada města Kynšperk nad Ohří

4. b e r e n a v ě d o m í

uzavření dohody o provedení práce s XXX na období od 8. 10. 2009 do 31.
12. 2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení města. Dohoda o provedení práce tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 346

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na dodávku vyprošťovacího nářadí Holmatro č.
333-1631/3040 mezi dodavatelem, společností JaGa, spol. s.r.o., Gdaňská
656/4, 181 00 Praha 8, hlavní provozovna: Na Hlavní 166, 182 00 Praha
8 – Březiněves, IČO: 16188071, DIČ: CZ16188071, zastoupenou jednatelem společnosti JUDr. Martinem Zavázalem a objednatelem, Městem
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
zastoupeným starostou panem René Bolvarim a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 347

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření „Smlouvy o převodu vlastnického práva k majetku České
republiky“, s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70883611
(dále jen „poskytovatel“) dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů a podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a

rezignaci paní Medvecké na funkci kronikáře Města Kynšperk nad Ohří
od roku 2010.

č. 349

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Kynšperku nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě: Sokolovská elektrofirma spol. s.r.o., se sídlem Rolnická 656, 356 01 Sokolov, IČO: 49197703, DIČ: CZ49197703,
b) provedení rekonstrukce v ulici J. K. Tyla, tj. SO 02,
c) návrh smlouvy o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.

č. 350

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

„Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ číslo 100844/42
na objekt č.p. 227 ulice Sokolovská v Kynšperku nad Ohří, uzavřenou
mezi Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221 a Vodohospodářskou společností Sokolov, s. r. o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tuto smlouvu k podpisu starostovi a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 351

Rada města Kynšperk nad Ohří
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1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 63/2009 na restaurátorské práce figurálních
vitráží kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří, uzavřené
dne 14. dubna 2009 mezi Jaroslavem Skuhravým - Sklovitráž, Janov 27,
473 01 Nový Bor a Městem Kynšperk nad Ohří, který je přílohou č. 1
tohoto materiálu,

2. u k l á d á

smlouvy 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 to tak, že slova: „
ke dni 01. 09. 2009“ se nahrazují slovy „ ke dni 01. 11. 2009“ a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru doručit výpověď výše uvedenému
nájemci.

č. 358

vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi a

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem tohoto dodatku.

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1218/1 (trvalý travní porost) o
výměře cca 270 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

3. p o v ě ř u j e

č. 352

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e
2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

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

2. p o v ě ř u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

uzavřít s XXX smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a
starostu podpisem smlouvy.

č. 353

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pořádání lampiónového průvodu u příležitosti oslav státního svátku dne
28. 10. 2009 po komunikacích ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
podle přílohy č.1 tohoto materiálu a vstup do parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasu.

č. 354

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení termínu užívání dočasné stavby zahradní chatky pro
zahradu č. 38 v zahrádkářské osadě č. 4 užívanou XXX, na části pozemku
parc. č. 1246/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří pronajatém Českému zahrádkářskému svazu, Základní organizace Kynšperk nad Ohří, IČ: 69457948,
do 31. 12. 2012.

č. 355

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) vodovodem a kanalizační přípojkou na parc.č. 1556 a 1276/1 v k.ú
Kynšperk nad Ohří pro rodinný dům XXX,
b) opravou havárie vodovodní přípojky, která vede přes parc. č. 187 a 188
v k.ú Kamenný Dvůr pro rodinný dům XXX,
c) s provedením elektropřípojky a rozpojovací skříně na pozemku parc.
č. 647/3 a 648/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří pro XXX,

2. s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu na parc. č. 647/3 a 648/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří mezi Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasů a smlouvy o právu provést stavbu.

č. 356

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. XXX, ul. J. K. Tyla čp. XXX, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a XXX dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 12. 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. 357

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. m ě n í

své usnesení č. 301 ze dne 26. 08. 2009 - schválení výpovědi nájemní

č. 359

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 788/1 (ostatní plocha) o výměře 179 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří 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 s účinností od 15. 10. 2009.

č. 360

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního
odpadu s XXX s účinností od 01. 09. 2009 - na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedenou
smlouvu k podpisu a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 361

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

úpravu dopravního značení v souvislosti s vyznačením cyklotrasy č. 204,
zpracovanou Ing. Miroslavem Landou, bytem Tyršova 302, 354 71 Velká
Hleďsebe, který zastupuje Klub Českých Turistů, Archeologická 2256, 155
00 Praha 5, a umístění dopravních značek na sloupky v majetku města
Kynšperk nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem souhlasu.

č. 362

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu smlouvy Spolku Městské hudby Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucí finančního odboru vypracovat změnu smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří a předložit na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.
MUDr. Václav Janda v.r.
René B o l v a r i v.r.
člen rady
města starosta
„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.“
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www.kosina-reality.cz

604 109 442

kosina-reality@email.cz

Stručný výběr z aktuální nabídky nemovitostí na prodej pro měsíc listopad
Byt 4+1 s lodžií v OV, 90 m2, plastová okna, 2.p
Byt 2+1+ L v OV, 66 m2, po kompletní rekonstrukci

Kynšperk n.O, U Pivovaru
Kvalitní
právní zastoupení995 000,- Kč
Kynšperk n.O, U Pivovaru

850 000,- Kč

Kynšperk n.O,
Nám. SNP
Hypotéku
vyřídíme
Habartov,
Karla
Čapka
ČS,
ČSOB,
KB
aj.
Byt 2+1+balk. v OV, 55 m2, po kompl. rekonstrukci

595 000,-Kč

Byt 2+1+b v OV, 54 m2, 3. patro, výtah, panel
Byt 2+1 v OV, 55 m2, plastová okna

Byt 2+1+balkon v OV, 58 m2, 3 patro, výtah, cihla
Byt 3+1+b, plastová okna, výtah
Dr. Byt 3+1 s lodžií, 72 m2, 1. patro
Byt 3+1+ lodžie v OV,72 m2
Byt 3+1+ lodžie v OV, 72 m2, po rekonstrukci
Byt 3+1+lodžie v OV, 72 m2, kompl. rekonstrukce
Byt 1+1, 40 m2, 1.p, původní stav, výtah
Byt 3+1+lodžie, 72 m2, původní stav
Byt 1+1 v OV, původní stav
Pozemky vhodné pro RD, od 1100 m2
Restaurace, vinárna, penzion „ Bílá Labuť “
Rodinný dům 2 X4+1 a pneuservis, po rekonstrukci
Vila v prvorepublikovém stylu, 12+2, zahrada
Pozemek pro RD, sítě u hranice, 1221 m2
Rodinný dům s garáží a zahradou
Byt 3+1+b, 72 m2, po rekonstrukci

Super stav

430 000,-Kč

Kynšperk n.O., Nám. SNP

770 000,- Kč

Super stav

Kynšperk n.O., J.K.Tyla

585 000,- Kč

Super cena a místo

Kynšperk n.O, Nám. SNP

795 000,-Kč

Dům nově zateplený

Kynšperk n.O., U Pivovaru

690 000,-Kč

Kynšperk n.O., U Pivovaru

755 000,- Kč

Sokolov, Mánesova

1 055 000,-Kč

Habarto, Švermova

585 000,-Kč

Sokolov, Slovenská

615 000,- Kč

Sokolov, Rooseweltova

1 065 000,-Kč Centrum města

Horní Slavkov

280 000,-Kč

Šabina

890,- Kč/m2 Kompletně zasíťovaný

Kynšperk, Sokolovská

4.200.000 ,-Kč

Libavské Údolí

2 995 000,-Kč

Chodov, Nejdecká 374

3 550 000,- Kč

Habartov, Rád

360,-Kč/m2

Kynšperk nad Ohří, U Tavírny

1 795 000,-Kč

Bukovany

515 000,- Kč

Více nabídky a informací s fotkami na

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

604 109 442

kosina-reality@email.cz

