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Střípky z majetkového odboru
Byl čas dovolených, ale u nás na úřadě to tak ani nevypadalo. V plném běhu bylo několik stavebních akcí.
Nyní v září dojde k opravě některých komunikací ve městě. Rada města vyčlenila v letošním roce 9 milionů
Kč na tento účel, samozřejmě ještě mimo úprav náměstí Míru a Gorkého ulice. Dodávka rekonstrukce místních
komunikací K.H.Borovského a Františka Křižíka proběhne od měsíce září po dokončení rekonstrukce kanalizace
a vodovodu v této lokalitě a to v celkové částce téměř 6 milionů Kč. Z daných 9 milionů již bylo použito téměř
700 tisíc na výstavbu chodníku mezi mosty přes řeku Ohří směrem na Dolní Pochlovice a na vybudování nového
veřejného osvětlení. Téměř 300 tisíc stála rekonstrukce náměstí 5.května.
Tedy o zbývajících dvou milionech rozhodla Rada města na svém jednání 21. srpna.
Opravy budou provedeny v září a říjnu tohoto roku.
Koncem září a v říjnu bychom měli rekonstruovat autobusové nádraží, které i když je dočasné (prostor je
územním plánem určen k zastavění), zaslouží si patřičnou opravu. Je nakoupen moderní přístřešek pro cestující
a bude změněna celková koncepce nádraží. Je to nejen z estetických důvodů, ale i pro to, aby se zvýšila bezpečnost
chodců a cestujících. V souvislosti s touto úpravou bude i vybudován přechod pro chodce se středovým ostrůvkem
ve směru od parku právě k autobusovému nádraží. Takže už by na cestující nemělo kapat a někdy i téct při dešti
a sněhu. V současné době ještě vyřizujeme stavební povolení.
Pracovníci technických služeb dokončili druhou fázi posekání bolševníku velkolepého na pozemcích města.
Rovněž probíhá druhá seč trávy, která nebývale vyrazila po srpnových deštích.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Rekonstrukce hřiště zš
Jistě si řada z Vás všimla, že práce v rámci projektu „Rekonstrukce hřiště ZŠ na veřejné městské sportoviště“,
který je spolufinancován z prostředků státního a městského rozpočtu, jsou v plném proudu a ráz tohoto místa se
mění přímo před našima očima.
V současné době jsou hotovy podkladní vrstvy, včetně položení drenáží a čeká se již pouze na příznivé klimatické podmínky, které jsou nutné pro položení speciálních vrstev betonu, na který poté bude položen nový povrch
– tartan. Tuto část stavby provádí specializovaná firma a proto věříme, že výsledné dílo bude splňovat veškeré námi
požadované nároky. V současné
době se rozběhly práce na novém
oplocení pozemku, kdy bude zhotovena nová podezdívka s oplocením a zároveň bude zhotoven
i nový chodník z betonové dlažby
kolem celého areálu.
Doufáme, že se současné
klimatické podmínky umoudří
(polovina srpna) a proměna hřiště
ZŠ bude ukončena včas, tak aby
bylo možné toto hřiště již využívat
v podzimních měsících nejen školáky, ale také širokou veřejností.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací
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Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Pannny Marie
Blíží se konec srpna a projekt „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“, který
je spolufinancován z prostředků EU, Karlovarského kraje a městského rozpočtu, se blíží ke svému závěru..
V uplynulých měsících byla dokončena pokládka nové kamenné dlažby ve vnitřních prostorách kostela. Zároveň bylo provedeno zrestaurování nalezené fresky a byl kompletně
zrenovován křišťálový lustr, který je zavěšený od stropu lodi kostela. Bylo instalováno nové jižní zádveří, které bude v budoucnu
tvořit nový vchod do kostela, z městského parku v okolí kostela.
V současné době se ve vnitřních prostorách provádějí dokončovací práce. Jistě si již řada z Vás všimla, že kostel dostává také
novou podobu z venku, kdy již byly natřeny omítky na západní
a severní straně kostela. Zároveň již na těchto stranách bylo
demontováno lešení a kostel svítí novými barvami. Připomínám,
že byly vybírány barvy ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem v Plzni, kdy vnitřní barevnost byla dodržena dle nalezených zbytků barev a vnější barevná úprava stěn byla navržena
v barokním stylu.
Věřím, že nová barevnost kostela, ať již vnitřní či vnější, se
Vám bude líbit a kostel navštívíte.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací

Sadové úpravy
- výsadbu dřevin ve vnitrobloku za Panským domem čp.1 zničil neznámý pachatel
Město realizovalo v červnu letošního roku výsadbu ve vnitrobloku za Panským domem čp. 1. Výsadba byla
provedena v souladu s návrhem sadových úprav Ing. Mileny Novákové a RNDr. Pocové. Město uhradilo celkem
za sadové úpravy (rostlinný materiál, mulč a mulčovací textilie) 16 296,- Kč.Výsadbu rostlinného materiálu včetně
souvisejících prací realizovali pracovníci Technických služeb města pod pečlivým vedením p. Baloga. Práce byly
provedeny kvalitně a na vysoké odborné úrovni. Celkový vzhled vnitrobloku se provedenou výsadbou výrazně
zkrásněl. O to víc nás mrzí, když po dokončení prací 8. 6. 2006, již 21. 6.2006 jsme zjistili první škody. Někdo nám
zlomil tři vysazené škumpy v centrální části vnitrobloku. Na místo přijela rovněž téhož dne Policie ČR, Obvodní
oddělení Kynšperk nad Ohří. O vzniklé škodě byl pořízen zápis, kterého součástí se stala rovněž fotodokumentace. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o přestupku ve
věci vzniku škody proti majetku dle § 50 odst. 1 písm.
a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění. Přestupek byl dne 17. 7. 2006 odložen, neboť se
do současné doby nepodařilo zjistit pachatele (nikdo nic
neviděl?). Pracovníci Technických služeb již provedli
náhradní výsadbu za zničené škumpy. Závěrem chceme
požádat všechny o to, aby nebyli lhostejní k tomu, co se
kolem nich děje a chránili tím to, co má sloužit těm, jenž
tu bydlí a případně i dalším, kteří tuto lokalitu navštíví
příležitostně.
Za majetkový odbor, ing. Bernáthová
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Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu.
Pravidelný podzimní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu se uskuteční v souladu s ustanoveními
Obecně závazné vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005 ve čtvrtek 7. září 2006. Svoz odpadu zajišťuje
oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová ve spolupráci s Technickými službami p.o. města
Kynšperk nad Ohří.
Dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem:
zbytky barev, ředidel, chemikálií,vyřazené ledničky, televizory (obrazovky), rtuťové výbojky, automobilové baterie,
požité olejové filtry, brzdové destičky obsahující azbest, pneumatiky, a další výrobky a látky.
Sběrná místa nebezpečného odpadu:
Dolní Pochlovice - prostor před sběrným dvorem (bývalé stavebniny)
Kynšperk nad Ohří - areál Technických služeb
Chotíkov - náves
Liboc - u autobusové zastávky
Štědrá - na návsi
Zlatá - u bývalé prodejny potravin

14.00 - 15.15
14.00 - 17.00
15.30 - 15.45
16.00 - 16.15
16.30 - 16.45
17.00 - 17.15

Objemný odpad odkládejte na obvyklá místa v maximálním předstihu jednoho až dvou dnů, aby nemohlo
dojít k jeho přemístění a následnému znečištění města. Mimo termínů jarního a podzimního svozu využívejte pouze
velkoobjemových kontejnerů v areálu bývalé kotelny v ulici SNP. Do těchto kontejnerů (stejně jako do popelnic) na
komunální odpady však nesmí být ukládány odpady nebezpečné. Sběr vyřazených autobaterií provádějí též čerpací
stanice pohonných hmot, nepoužitá léčiva vracejte vždy do lékárny.
Vladimír Kodýdek majetkový odbor

Záměr pronájmu nebytových prostor
Opakovaně nabízíme do pronájmu nebytový prostor v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří
s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží:
1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného:
pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Záměr prodeje nemovitostí
Majetkový odbor opětovně oznamuje, že je zveřejněn záměr prodeje těchto nemovitostí:
• čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)
• čp. 579 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 b.j., z toho je volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)
• čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky v přízemí domu - holobyty IV. kategorie)
• objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74 včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382 m2 a pozemek parc. č. 46 (zahrada) o výměře 1256 m2 vše v k.ú. Dolní
Pochlovice - nejnižší nabídková cena 1 500 000,- Kč.
Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení
rady města. Bližší informace na majetkovém odboru, 2. patro, dveře č. 24.
Ilona Klučková, referent majetkového odboru

Z MĚSTA

strana 5

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu vyhlášený ve sbírce zákonů pod
č. 107/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. března 2006 a pronajímatelům umožňuje od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2010 zvyšovat jednostranným právním úkonem nájemné v bytech s tzv. regulovaným nájemným. Pronajímatel je
oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně. Maximální přírůstek měsíčního nájemného bude stanoven
Ministerstvem pro místní rozvoj a zveřejněn ve Sbírce zákonů pro každý rok. V souladu s tímto zákonem zpracovala Správa majetku úpravu nájemného v bytech města, na které se zákon vztahuje, a nájemcům bylo doporučeně
zasláno oznámení o jednostranném zvýšení nájemného.
Současně došlo i k některým změnám ustanovení občanského zákoníku, které se týkají úpravy nájmu bytů
(skončení nájemního poměru ze strany pronajímatele, přechodu nájmu /vnuci i vnučky se vyřazují z přednostní
skupiny pro převod nájmu bytu/, bytových náhrad, nově zákon také stanoví pravidla pro kauci a znovu zavádí tzv.
písemnou ohlašovací povinnost pro nájemce bytu o osobách, které s ním žijí. Ruší se automatické prodlužování
nájemních smluv na dobu určitou).
Blíže k některým změnám občanského zákoníku:
§ Stávající znění ustanovení § 711 obč. zákoníku upravující skončení nájemního vztahů výpovědí bylo rozděleno do nových ustanovení § 711 a § 711a. V § 711 jsou vymezeny důvody, kdy může pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu (hrubé porušování dobrých mravů v domě nebo povinností vyplývajících
z nájmu bytu - zejména neplacení nájemného, porušení povinnosti nájemce ohlásit změny v počtu osob
a dále nedoplnění kauce do potřebné výše, nájem více bytů, neužívání nebo jen občasné užívání bytu bez
vážných důvodů, neužívání bytu zvláštního určení nebo bytu v domě zvláštního určení osobou zdravotně
postiženou). U ostatních výpovědních důvodů (§ 711a) zůstává v platnosti dosavadní postup a k výpovědi
musí přivolit soud.
§ Poměrně významnou změnu představuje § 686a odst. 6 obč. zákoníku - u nájemních smluv uzavřených na
dobu určitou již nedochází automaticky k obnovení nájmu ze zákona dle § 676 odst. 2 obč. zákoníku. Nájem
skončí uplynutím sjednané doby nájmu. Nájemce, který užívá byt na základě nájemní smlouvy uzavřené
na dobu určitou se bude muset po uplynutí sjednané doby s pronajímatelem dohodnout na nové nájemní
smlouvě.
§ Další důležitou změnou pro nájemce bytů je povinnost písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení
nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplnění této povinnosti
se považuje za hrubé porušení povinností nájemce a pronajímatel by mohl nájem vypovědět nyní již bez
přivolení soudu.
Ilona Klučková, referentka majetkového odboru

Oprava železničního přejezdu ČD v Kynšperku nad Ohří
Na základě stížností na technický stav železničního přejezdu, budou České dráhy (za ČD vyřizuje p. Seidl,
datum doručení oznámení dne 7. 8. 2006) dodavatelsky provádět opravu železničního přejezdu v Kynšperku nad
Ohří na II/212. Tato oprava bude realizovaná v době od 5. 9 do 8. 9. 2006. Práce bude provádět firma: Železniční
projekčně – stavební kancelář s. r.o., Alej Svobody 29, 323 00 Plzeň. České dráhy požádaly Městský úřad
Sokolov, odbor dopravně – správních agend o úplnou uzavírku výše uvedeného železničního přejezdu s tím, že
předpokládají průjezd autobusů po místní komunikaci s řízením signalizací, takže nedojde k vynechání zastávek
a prodloužení trasy spojů bude minimální. Další možností pro ostatní dopravní prostředky bude využití ostatních
místních komunikací, zejména směrem na Liboc a pokračováním v jízdě kolem Domova Důchodců v Dolních
Pochlovicích.
Za majetkový odbor Ing. Bernáthová

strana 6

Z MĚSTA

Správní a sociální odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří informuje občany města o

vyhlášení V. ročníku celostátního ocenění „ Pečovatel/ka roku“
Diakonie ČCE – střediska křesťanské pomoci v Praze ve spolupráci s českou asociací pečovatelské služby
hodlá ocenit pečovatele a pečovatelky, kteří poskytují péči lidem oslabeným, dlouhodobě nemocným či lidem
postiženým celoživotním úrazem.
Pravidla pro nominaci:
- návrh na ocenění mohou zaslat klienti pečovatelských služeb, rodiny a přátelé klientů, spolupracovníci nebo
lidé z jejich okolí.
- Na ocenění mohou být navrženi mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně pracující pečovatelé zaměstnaní
ve státních, nestátních neziskových a soukromých organizacích i samostatně pracující pečovatelé. Podmínkou nominace je výkon přímé péče po dobu nejméně tří let.
- Písemné návrhy musí obsahovat jméno pečovatele/ky, jméno a adresu organizace, ve které pracuje, důvod,
proč je na ocenění nominován/a ( v čem je spatřován přínos pro klienty, o které pečuje).
Návrhy zasílejte na adresu: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Mgr. Libuše Roytová
Belgická 22, 120 00 Praha 2 nebo
e-mail: skp@diakoniecce.cz
Uzávěrka pro podání návrhů je 15.09.2006
Chceme upozornit na potřebnost tohoto povolání chápaného zpravidla jako životní poslání.

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Dotaz: Je nutné informovat sousedy před podáním žádosti o stavební povolení?
Zákon ani jiný právní předpis neukládá stavebníkovi povinnost informovat sousedy o zamýšlené stavební činnosti či žádat k jejich vyjádření nebo souhlas.
Na stavebníkovi (navrhovateli) proto nelze žádat, aby si vyjádření nebo souhlas souseda obstaral. Navrhovatel
k návrhu na vydání územního rozhodnutí ( k řízení o vydání stavebního povolení) doložil doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena a doklady stanovenými zvláštními předpisy (§ 3 odst. 3 písm. b/ a
§ 16 odst. 2 písm. c/ vyhl.č. 132/1998 Sb.). V této souvislosti je nutno připomenout čl.4 Listiny základních lidských
práv a svobod, podle kterého povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích. Souhlas nebo
stanovisko souseda není nezbytným podkladem pro posouzení věci.Soused má právo se ke stavbě vyjadřovat, ale
není to jeho povinnost.
Nikdo nemůže zneužít svého vlastnického práva k tomu, aby svým nesouhlasem nebo tím, že se odepře ke
stavbě vyjádřit, znemožní druhému realizaci výstavby na jeho vlastním pozemku.
Totéž platí pro případy, kdy k realizaci stavby postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Ani v těchto případech, a to
ani tehdy, hodláme-li drobnou stavbu realizovat na samé pozemkové hranici, se nevyžaduje souhlas či vyjádření
souseda. K ohlášení není nutné přikládat souhlas nebo vyjádření souseda, a to ze stejného důvodu. Je možno přiložit
vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, jestliže k provedení drobné stavby má být sousední nemovitost použita
(§ 10 odst.1 písm. d/ vyhl. č.132/1998 Sb.). Nejde však o povinnost takové stanovisko přikládat, a to ze stejných
důvodů, které již byly uvedeny.
Jiná věc je, že v zájmu dobrých sousedských vztahů je vždy vhodné své sousedy o zamýšleném stavebním
záměru informovat.
Stavební zákon počítá i s tím, že při provádění stavby nebo jejich změn, udržovacích pracích nebo odstranění
stavby bude někdy nutné použít sousední pozemek, nebo stavbu. Umožňuje stavebnímu úřadu v takových případech nařídit sousedům, aby provedená prací za svého pozemku nebo stavby trpěli (§ 135 SZ), jinou povinnost jim
uložit nesmí.
J. Hermann
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Oprava místních komunikací
Rada města na svém zasedání dne 22.8.2006 vybrala na návrh majetkového odboru několik místních komunikací, které budou ještě v letošním roce v rámci finančního rozpočtu města opraveny. Samozřejmě bychom rádi
opravili komunikace všechny, ale bohužel je to otázkou peněz. Takže ze zbývajících prostředků na komunikace a to
1,5 milionu Kč, vybrala rada města k opravě tyto: Aloise Jiráska, včetně napojení do ulice Třebízského. U této
akce bude využito projektu zpracovaného již před několika lety a z ulice vznikne obytná zóna. Stávající chodníky
budou sloužit jako odstavná místa pro automobily, které do současné doby neměly v celé ulici kde stát. Na zadní
části, kde je provoz nižší, bude oprava provedena levnějším způsobem a to položením frézované asfaltové drti
a následným nástřikem.
Další ulicí je ulice Hornická, kde bude položen klasický asfaltový koberec a na části k Pobřežní ulici bude
opět využito levnější varianty. Knoflíková ulice se dočká větších výsprav. Ještě před tím však bude rekonstruováno
5 kanalizačních šachet, které jsou rovněž ve špatném stavu. Rada vybrala k opravě také prostor před autobusovou
zastávkou směrem na Sokolov u bývalého pivovaru.
Bohužel na jiné akce se již v letošním roce nedostane. Například výspravy a položení asfaltového koberce
v ulici U tavírny je oceněno dodavateli v průměru na 650 tisíc Kč. A to je bez položení obrubníků a nejsou řešeny
chodníky. Bylo rozhodnuto, že efektivnější bude vložit do rekonstrukce vyšší prostředky v dalších letech a udělat
ulici z gruntu a pořádně.
I na některé jiné ulice se nedostalo. Samozřejmě o nich víme, ale jak jsem již uvedl, je to otázka financí. Vždyť
letos město vydalo ze svého rozpočtu jen na komunikace cca 13 milionů Kč. Tyto komunikaci se budeme snažit
maximálně opravit za využití prostředků Technických služeb města.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Regenerace panelových sídlišť
V současné době jsme zahájili činnost na přípravě
projektů k regeneraci panelových sídlišť. Bude se jednat
o projekt, na kterém se počítá i s náměty občanů, společenství vlastníků bytů i jiných právnických osob.
V případě Kynšperka nad Ohří počítáme s projektem na
sídliště SNP, včetně prostranství okolo domů v postranních ulicích, které byly stavěny jako jedny z prvních a to
z panelových bloků v padesátých letech minulého století.
Dále se samozřejmě jedná o sídliště U pivovaru a ulici
Krátká, kam chceme začlenit i přístupovou cestu a možnost rozšíření parkovacích ploch na Starém náměstí.
V roce 2006 poskytovalo ministerstvo pro místní
rozvoj na tyto účely vybraným městům a obcím až 70 %
celkových nákladů. Věříme, že tomu tak bude i v roce
2007 a že bude naše město s žádostí úspěšné.
Co by tato regenerace asi měla obsahovat. Samozřejmě úpravu okolí domů, rekonstrukci komunikací
a chodníků, zrušení cest a pěšin, které nikdo nepoužívá,
jelikož byly vyprojektovány pravoúhlým způsobem.
Naopak zhotovení cest a pěšin tam, kde si je občané
za tu dobu vyšlapali a brodí se tam dnes blátem. Chtěli
bychom začlenit do této akce i opravu okapových
chodníků, které jsou dnes polámané, někde již chybí
a domy jsou bez nich nevzhledné. Výraznou částí akce
bude úprava městské zeleně. Zejména budou odstraněny dřeviny, které před 30 až 50 –ti lety někdo vysa-

dil, bez jakéhokoliv výhledu a ohledu na růst. Jedná se
mnohdy o dřeviny nevhodné do městské zástavby, které
dnes stíní do bytů i ve vyšších podlažích a mnohdy jsou
i nebezpečné (např. topoly). Místo těchto dřevin bude
osazena městská zeleň a nižší stromy, které do sídlištních útvarů patří. Samozřejmě necháme to zpracovat
a navrhnout odborníkům.
Dále se může jednat o úpravu veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn, odstavných
a parkovacích stání, doplnění veřejného osvětlení,
sanace stávajících a zřizování nových moderních dětských hřišť, které budou odpovídat současným hygienickým normám.
V nejbližších týdnech oslovíme občany bydlící
na těchto sídlištích s prosbou o spolupráci a o vyplnění
anketních lístků. Jsem přesvědčen, že žádný nápad a návrh nezapadne, určitě se jím budeme zabývat, dáme jej
k posouzení architektovi a projektantovi i když nebude
realizován, tak bude zkušeností a námětem pro nás do
budoucna.
Pokud by se podařilo dotaci získat, a uděláme pro
to vše, podařilo by se radě města a zastupitelstvu zajistit náš 30 ti procentní podíl z rozpočtu města, tak by
i novější části našeho města doznaly krásných změn.
Držme si palce.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru
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Rozhovor se starostou města Reném Bolvarim
§ Vaše druhé volební období pomalu
končí. Možná je čas pro bilancování. V čem
bylo toto období jiné oproti prvnímu?
Mám-li se vyjádřit hodně stručně, tak
v právě končícím volebním období bylo již
na co navázat. Před osmi lety, když jsem do
funkce starosty nastoupil, byl rozpracován
snad pouze projekt rekonstrukce čistírny
odpadních vod, ostatní se začalo teprve rodit
a na řadu přišla tvorba dalších projektů pro
posílení infrastruktury města. Před čtyřmi
lety, tedy v mém druhém volebním období,
už jsme mohli navázat na projekty, které jsme
v prvním volebním období nestihli realizovat.
Ty už byly připraveny jak administrativně tak
technicky, a některé i finančně. Změna tedy
byla předně v tom, že se pozitivně projevila
kontinuita mé práce zejména v již navázaných
kontaktech, získaných informacích, znalosti
institucí, zkrátka v nabytí politické kompetence.
§ Vedení města prosazovalo politiku realizování projektů, na které se podaří získat
dotace. Město určitě díky této politice zkrásnělo. Jaká částka se podařila pro rekonstrukce,
výstavby atd. získat?
Nemyslím si sice, že dotační prostředky jsou
univerzálním řešením na vždy. Investice, které
město potřebovalo a potřebovat bude, mají ale
takový objem, že běžné rozpočtové prostředky
popřípadě sdružení prostředků s jinými subjekty by na jejich uskutečnění nestačily. To, co
jsme získali na dotacích činilo zhruba 20 milionů korun ročně. Ani letošní rok se od tohoto
průměru neodklání. Za celé volební období
se tak dostaneme na částku skoro 90 milionů
korun, což je 1,5 násobek ročního provozního
rozpočtu města.

§ Možnost získat finanční dotace z různých fondů vyžaduje náročnou přípravu. Kdo
tuto přípravu realizoval? Co je pro získání
dotace důležité? Musí se žádost třeba osobně
obhajovat?
Počátek, tedy idea a rozhodnutí uskutečnit a
spolufinancovat určitou záležitost je na politickém vedení města. Následuje podrobná příprava
zahrnující propočty, projekt, zpracování a zdůvodnění žádosti a její podání. To leží na bedrech
úředníků, zejména na majetkovém odboru. To
je ale jen začátek. Zajištění co nejlepších předpokladů pro úspěšné vyřízení žádosti přichází
až v další fázi - vlastního prosazení žádosti. Jde
v ní o přidělování priorit konkrétním žádostem,
příslušnými výbory a komisemi, ať již ze strany
kraje, státu či Evropské unie a rozhodování o
jejich poskytnutí. Zde je potřeba účinný lobbying. Ač vím, že jde o slovo nejednoznačně
chápané, jde o důležitou politickou práci, která
je úkolem mým. Zatím se snad úspěšně daří i
díky tomu, co jsem uvedl v odpovědi na Vaši
první otázku.
§ Mluvíme spíše o úspěších minulých
volebních období. Určitě musí být ale něco, co
se nedaří. Co řeknete k tomu?
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Třeba komunikace ve městě neodpovídají
svými rozměry současným potřebám automobilismu. Je to ale historická danost, která ve
většině případů není, vzhledem k zástavbě,
technicky ani organizačně řešitelná. Co se
řešit dá, to jsou změny značení a úpravy těch
komunikací, u nichž to jde. Dalším problémem
je nezaměstnanost. Byť je dlouhodobě v našem
mikroregionu nejnižší v okrese, je podle mne
ještě stále zbytečně vysoká. V této otázce je
však město malým hráčem, za delší část provazu tahá svou politikou, zejména v daňové
a sociální oblasti, stát. Dlouho se nám také
nedařilo přivést do města širší nabídku zboží,
lidé zde po léta nakupují například potraviny
řádově o koruny dráž než jinde nebo za levnějšími nákupy dojíždí. Na jaře příštího roku
by ale již měla začít výstavba marketu v prostoru bývalé Benziny, která snad přinese v této
oblasti změnu k lepšímu. Je mnoho dalších
problémů a oblastí, které mne a zejména naše
občany trápí. Můžu Vás ujistit v tom, že je vnímáme či se o nich od občanů dozvídáme a jdeli to, řešíme je.

Nejde přece jen a jen o mojí soukromou
radost. Co se daří samozřejmě radost přináší,
ale spíše jsem rád, když vidím radost jiných.
Nemyslím to nadneseně, ale když potkávám
Kynšperáky s jejich známými odjinud, jak jim
při procházkách ukazují měnící se tvář města,
zahřeje to i mne osobně.
§ A na závěr - jste připraven na variantu,
že tímto obdobím můžete skončit ve funkci starosty?
Samozřejmě i politik má vyměřen svůj čas.
Není mi ale vlastní poraženectví. Neberte proto
to, čím náš rozhovor ukončujeme, za mé lpění
na funkci nebo za přehnané sebevědomí. Prostě
se přiznám, že než myšlenkami na úspěch či
neúspěch ve volbách se spíše zaobírám rozdělanými věcmi a přípravou dalších záležitostí,
potřebných pro spokojenější život lidí v našem
městě. S těmito plány chci kynšperské občany
oslovit v nadcházejících volbách a budu se
snažit se svou představou uspět.
Děkuji za rozhovor.

§ A naopak, co Vám udělalo radost?

Kateřina Štochlová

Výsledek sbírky nadačního fondu
Před závěrečným koncertem Festivalu uprostřed Evropy uspořádal Nadační fond pro opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie sbírku do přenosné pokladničky. Vybraná částka činila 360,- Kč (včetně vhozených eur, přepočítaných na Kč) a byla následující pracovní den uložena na účet nadačního fondu č. 197928000237/0100.
Ti z čtenářů, kteří by chtěli na účet nadačního fondu ještě přispět, tak mohou učinit prostřednictvím uvedeného
účtu, drobnější obnosy lze vhodit do kasičky v nákupním středisku u pokladny. Třetí možností, jak do fondu přispět,
je nákup pohlednic s motivem hlavního oltáře, vedlejšího oltáře a také se snímkem makety kostela. Pohledy po 5,Kč lze zakoupit v infocentru a v podatelně Městského úřadu.
Za nadační fond Hana Bašková

VOLBY
Komunální volby do zastupitelstva města se budou konat 20. a 21. října 2006.
Volby budou probíhat v 5 volebních místnostech v Kynšperku nad Ohří.
Kandidátku podalo 12 volebních stran.
Senátní volby se budou konat ve stejné dny 20. a 21. října 2006.
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Závěrečný koncert Festivalu Mitte Europa
se konal v Kynšperku nad Ohří
Koncertem Německého komorního orchestru Berlín pod vedením Marka Poschnera byl ukončen 15. ročník
Festivalu Mitte Europa Bavorsko - Čechy - Sasko. Své jubileum oslavil festival v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří díly Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Suka a Wolfganga Amadea Mozarta. Hudebníkům se
dostalo od stojícího publika dlouhotrvajícího potlesku.
V uplynulých týdnech bylo s velkým úspěchem uspořádáno 79 představení v 60 městech a obcích v oblasti
téměř 400 kilometrů podél německo-české hranice. 68 koncertů si poslechlo 25 000 návštěvníků, v nabídce festivalu bylo navíc 6 výstav a 5 workshopů. Těmito čísly zvětšil Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa svou paletu
kulturních nabídek o 90. K úspěchu letošního ročníku, který nesl motto
„Pojďme všichni slavit, přátelé“ z Mozartovy opery Figarova svatba, přispělo 47 souborů a 44 uměleckých osobností z 13 zemí.
Vysoká mobilita publika, které také letos urazilo na cestě za koncerty
veliké vzdálenosti, svědčí o významu tohoto hranice přesahujícího festivalu pro setkávání lidí z různých regionů a pro česko-německý dialog.
Hranice překračující Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa se bude
konat i v roce příštím. Na recepci pořádané městem Kynšperk při příležitosti
závěrečného koncertu vyjádřil umělecký vedoucí festivalu prof. Thomas
Thomaschke své přání pro příští festivalové ročníky: vyzval přítomné
politiky, zástupce obcí, měst i ministerstev a vlád všech tří na festivalu se
podílejících zemí, aby se pokusili najít jednotný základ, například formu
mezistátní dohody, na které by mohla být vystavena další, pokračující kulturní spolupráce, zlepšující porozumění mezi národy. Po patnácti letech
trvání festivalu je načase zajistit, této pro region střední Evropy tak důleS pozdravem Birgit Hennig
žité kulturní události, pevnou existenci.

DEN OHŘE
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Den Ohře byl opravdu slavnostní

Poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli svými
finanční či věcnými dary k hodnotnému průběhu svátku
řeky Ohře

Novinkou byla jízda na rychlost v raftu, podstatné bylo, že
nikdo nedojel suchý.

Rychlostního závodu se mohl zúčastnit každý, kdo byl
schopen držet pádlo.

„Hlavně, aby se nikdo neutopil“ S obavami ve tváři sledovali veškeré dění kapitáni Jan Žilina a Jiří Roubínek.

Jedna z nejoblíbenějších soutěží: přetahování lana. Letos
se zapojilo 6 družstev. Statečně bojovalo družstvo Holky
z Chebu, které mělo největší podporu publika.

Ani letos nechyběli vozy US ARMY Cheb, členové clubu
přijeli oslavit Den Ohře do Kynšperka nad Ohří.
(kat)
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Základní škola Kynšperk nad Ohří
nabízí pro školní rok 2006/2007
Kdo si hraje, nezlobí
Vážení rodiče, v letošním školním roce 2006/2007 opět nabízíme zájmové kroužky pro odpolední činnost vašich dětí.
Těšíme se, že si děti z pestré nabídky vyberou:
a) SPORTOVNÍ
basketbal
floorbal
kopaná
volejbal
stolní tenis
dívčí kopaná
gymnastika
atletika
nohejbal
sebeobrana
aerobik
sportovní gymnastika
gymnastika

b) NAUKOVÉ
náprava dyslexie
logopedie
dopravní
počítače
anglický jazyk
německý jazyk
přírodovědný
literární

c) PRACOVNÍ
vaření
rybáři
fotografický
šachy
šikovné ruce
letecký modelář

d) TANEČNÍ
mažoretky
orientální tanec
moderní tanec
pom - pons
taneční
pohybová výchova

e) HUDEBNÍ
sborový zpěv
hra na flétnu

f) VÝTVARNÝ
výtvarný
keramický

Letos rozšiřujeme nabídku zájmových kroužků:
aranžování
mladý reportér
psaní na počítači
rehabilitační cvičení
aerobik
šikovné ruce
knihovník
cyklistika
dívčí klub
divadelní a dramatický
klub filmového diváka
vybíjená a přehazovaná
vaření a pečení
mladý hasič
hra na kytaru
výuka ruského jazyka

- úprava květin, výroba obrázků, výroba svíček
- fotografický kroužek, vytvoření redakce a školního časopisu
- technika administrativy a práce s počítačem
- zdravotní cvičení, techniky - aby se duše a tělo nehádalo
- rytmika, cvičení při hudbě pro I. a II. stupeň
- práce s papírem, textilem a odpadovým materiálem
- práce ve školní knihovně, seznámení s novými knihami
- využití nově vybudované cyklotrasy
- lidové tradice, stolování, pletení, háčkování, vyšívání, batikování
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V letošním školním roce 2006/2007 se budou všechny zájmové kroužky hradit takto:
Jeden zájmový kroužek na celý školní rok - poplatek činí 200 Kč,Dva zájmové kroužky na celý školní rok - poplatek činí 400 Kč,Po zaplacení 400 Kč,- může žák navštěvovat neomezený počet kroužků (tzn., že další vybrané zájmové kroužky má
zdarma). Žák je povinen zaplatit částku na začátku školního roku na celý rok, než začne kroužky navštěvovat.

Školní družina
Vážení rodiče žáků 1.-5. tříd a dojíždějících žáků,
i letos vám nabízíme ranní i odpolední zájmovou činnost pro vaše děti. Školní družina je zařízení určené pro
výchovu mimo vyučování. Zajišťuje dětem bezpečnost, ochranu, rozvíjí talent a schopnosti, umožňuje seberealizaci, poskytuje činnost v kolektivu spolužáků a ostatních dětí.
Do programu jsou zařazovány odpočinkové, zájmové, rekreační a individuální činnosti.
Děti se také zúčastňují různých soutěží. Navíc nabízíme dětem, jejich kamarádům, rodičům
a dalším zájemcům sobotní výlety a akce pořádané nejen do okolí našeho města, ale i do zajímavých koutů celé
republiky.
Provoz školní družiny:

od 6. 00 – do 7.40 hodin
od 11.35 – do 16.00 hodin

Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně.
Zápis do školní družiny proběhne v pondělí 4. 9. 2006 od 8.00 – 16.00 hodin ve školní družině (budova I.
stupně).

Školní jídelna
Také v letošním školním roce 2006/2007 nabízíme stravování ve školní
jídelně za stále stejnou cenu, což je ve srovnání s jiným stravovacím
zařízením poměrně v nízké cenové kategorii. Oběd: polévka, hlavní
jídlo a ovoce, moučník nebo sušenka.
Cena pro 1.- 4. ročník
Cena pro 5.- 9. ročník

19 Kč,20 Kč,-

Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybyste využili naší nabídky a přihlásili své dítě do naší školní jídelny. Vaří se zde velice dobře a jídlo
odpovídá normám zdravé výživy.
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Nabídka
Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
pro rok 2006 - 2007
Nabízíme vám možnost výuky v oborech: výtvarném, literárně – dramatickém, hudebním tanečním a v „Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou: děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí bez omezení věku, na základě vyplnění
přihlášky, kterou si vyzvednou v Základní umělecké škole Kynšperk n/O od 4. 9. do 15. 9. 2006.
Jakékoliv informace je možné získat na ředitelství ZUŠ i přímo od učitelů a to osobně nebo telefonicky 352
683 229, 359 603 039 a na www.kynsperk.cz - městské organizace
4.9.
8.00 - 17.00 hod.
5.9. - 15.9.
12.00 - 17.00 hod.
Adresa školy: Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního, výtvarného i dramatického směru!
Pro dospělé opět otevíráme výuky paličkování a keramiky - točení na hrnčířském kruhu, ruční výroby, glazování, výpal. Těšíme se i na dospělé.
Z. Karbulová

Všichni žáci přijatí do ZUŠ si přijdou domluvit rozvrhy k třídním učitelům,
nebo do ředitelny školy od 4. září do 15. září 2006
AKCE ZUŠ
Škola pořádá pravidelně každý měsíc koncerty žáků. Dále vánoční koncerty pro obyvatele Domova důchodců
Pochlovice, Dům pečovatelské služby Kynšperk, Svaz invalidů a vánoční koncert v kostele.
Tradicí se stala také přehlídka „Kynšperský klíč“ (sourozenci, nebo rodiče s dětmi).
Pravidelně každý rok jsou uspořádány koncerty: závěrečný, náborový a absolventský.
Učitelé se představí vždy na koncertě učitelů. Sedmým rokem bude uspořádán ples ZUŠ a MKS. Mládežnický
dechový orchestr (s 35 hráči) pořádá pravidelně novoroční koncert a účastní se několika výjezdních vystoupení
(i v zahraničí). Žáci literárně dramatického oboru nacvičí a vystoupí na veřejnosti vždy s minimálně čtyřmi divadelními představeními. Výtvarný obor zajišťuje výstavy a výzdobu školy. Vyučujeme i dospělé a opět otvíráme
keramiku a paličkování.

TROJKOMBINACE – ESTETICKÁ
VÝCHOVA
Je určena dětem, které budou ve školním roce 2006/
2007 předškolní (5 let). Děti se v této výchově seznámí
se všemi obory – hudebním, výtvarným, literárně dramatickým i tanečním. Na konci školního roku si vyberou,
čemu se budou v dalším roce věnovat.
Výuka probíhá vždy od 15.30 do 18.00 hodin. Školné
se platí pololetně a to 1000,- Kč.
V letošním roce si žáci v této výuce vyzkouší i hru
na zobcovou flétnu, proto je výuka prodloužena na 3 vyučovací hodiny.
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Školné pro školní rok 2006/2007
Školné se platí pololetně a to hotově v kanceláři školy nebo složenkou.
Splatnost 1. pololetí je vždy do konce měsíce října a 2. pololetí do konce měsíce února.
Není-li po těchto datech školné zaplaceno, není možné žáky dále vyučovat.
Obor
Hudební obor:
Nástroj
Obligátní nástroj
Dospělí
Lit.-dramatický obor
Trojkombinace
Výtvarný obor
Dospělí
keramika a paličkování
Taneční obor

měsíčně

pololetně

200,- Kč
20,- Kč
250,- Kč
110,- Kč
200,- Kč
180,- Kč

1.000,-Kč
100,-Kč
1.250,-Kč
550,-Kč
1.000,-Kč
900,-Kč

250,- Kč
50,- Kč

1.250,-Kč
250,-Kč

ŠKOLA PŮJČUJE :
trubka, klarinet, saxofon, příčná flétna, tenor, baryton, pozoun, tuba, lesní roh.
Platba na rok :
500,- Kč
Po třetím roce placené výpůjčky je třeba zakoupit nástroj vlastní!

Seznam učitelů a oborů ZUŠ
HUDEBNÍ OBOR
S. Bárta
trubka, zobcová flétna
K. Drašarová
příčná flétna, zobcová flétna, keyboard, hudební nauka
I. Hoyerová
klarinet, saxofon
L. Janatová
kytara, příčná flétna, klavír
Z. Karbulová
akordeon, keyboard
L. Knoblochová příčná flétna, zobcová flétna, baskytara,dechový orchestr
J. Janata
lesní roh, tuba,bicí
E. Kutišová
keyboard, zpěv, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
P. Tyralík
housle, kytara
A. Pavlasová
klavír, korepetice
Z. Žoček
pozoun, baryton, tenor, zobcová flétna
VÝTVARNÝ OBOR
V. Medvecká
kresba, malba, grafika, keramika,
paličkování
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
E. Mrázková
divadelní soubor, slovesný projev,
recitace, loutky
TANEČNÍ OBOR
M. Knížová,Mgr. scénický tanec, přípravná taneční
výchova,
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Rok po přestěhování
Je to už skoro rok, kdy se okruh firem a organizací, které působí na území města Kynšperk
nad Ohří rozšířil o dalšího významného zaměstnavatele. V obchodním rejstříku je od 1.11.2005
zapsáno nové sídlo naší organizace – Okresního ústavu sociálních služeb – na adrese Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří. Více jak po 20 letech působení podniku v bývalém okresním
městě Sokolově si naši zaměstnanci a veřejnost zvyká na nové působiště.
Důvodem přestěhování bylo předání původního objektu do vlastnictví města Sokolova.
Občané města jistě dobře znají největší provozovnu, která je také součástí našeho podniku, a sice Domov důchodců v Pochlovické ulici. Nové sídlo naší organizace je na stejné adrese, v jednom z objektů
v areálu DD, v tak zvané správní budově. Rád bych obyvatele města seznámil trochu podrobněji s „novou“ organizací
v jejich městě.
Jak se vlastně jmenujeme:
Celé naše oficiální jméno je „Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace“. Ono „ …v
Sokolově“ je teď vlastně neaktuální a trochu matoucí. Bohužel, s tím se v dohledné době nedá nic dělat, takto jsme
zapsáni v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni a podle obchodního zákoníku musíme používat jméno, které
je v zápisu. Nesmíme je svévolně, z vlastní vůle měnit. Oficiální změna bude nějakou dobu trvat. Váže rovněž na
změnu zřizovací listiny naším zřizovatelem Karlovarským krajem a také soud si dá jistě na čas. V neoficiálním styku
však používáme zažitou zkratku, jinak příliš dlouhého názvu – OÚSS. Naši zaměstnanci říkají prostě a jednoduše
„ous“.
Já se občas pokouším o vtip na naše jméno. „Není pravda, že jsme okresní, protože patříme pod kraj, není pravda
že jsme v Sokolově, protože jsme v Kynšperku, ale jinak nám můžete věřit všechno.“
Čím se zabýváme?
Organizace spravuje síť zařízení sociálních služeb, rozesetých v celém regionu Sokolovska a částečně i Chebska.
„Patří“ nám kromě již zmiňovaného Domova důchodců v Kynšperku nad Ohří také Penzion pro důchodce v Chodově,
Ústav sociální péče Sokolík v Sokolově, podobný ústav v Habartově a v Lubech u Chebu. V Chodově máme ještě stacionář pro děti, které potřebují odbornou péči. Provozujeme také azylová zařízení: Azylový dům v Sokolově a Dům
na půli cesty v Kynšperku nad Ohří. Nesmím vynechat poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově a Chebu. Celkem napočítáte 11 zařízení, v celé škále sociálních služeb pro nejrůznější cílové skupiny. Organizace
má 250 zaměstnanců a hospodaří s ročním rozpočtem 85 milionů Kč. Prioritou, kterou se celou dobu snažíme ve své
práci dodržovat je respekt k důstojnosti našich klientů, jejich právům a potřebám.
Čím může Okresní ústav sociálních služeb prospět městu?
Ačkoliv fyzicky se na novou adresu přestěhoval samozřejmě jen ředitel a několik pracovníků řídících útvarů,
znamená změna sídla příspěvek do městské pokladny z mezd všech 250 zaměstnanců organizace, cestou rozpočtového
určení daní. Tento nemalý příspěvek šel v minulosti do Sokolova. Organizace však může prospět městu i jinak. Náš
podnik vynakládá ročně značné finanční prostředky na potraviny, materiál, služby, údržbu, stavební práce atd. Tady
vidím příležitost pro místní firmy a živnosti jako dodavatele služeb a zboží. Musím však dopředu říci, že jsme náročný
odběratel, vyžadujeme dobrý standard, kvalitu a spolehlivost. Za to zaručujeme jistotu a transparentnost v obchodních vztazích a přísnou platební kázeň. Všechny zakázky zadáváme formou výběrového řízení podle zákona a pravidel
Karlovarského kraje, jehož zastupitelé se výběru účastní.
Nesmím zapomenout na významnou úlohu organizace při vytváření pracovních příležitostí. Zaměstnání u nás
představuje určitou jistotu, netýkají se nás až tolik otřesy v hospodářské sféře. Platy jsou u nás tabulkové a podléhají
státní valorizaci. Často poskytujeme svým zaměstnancům další vzdělávání a to včetně těch, kteří jsou úplně bez kvalifikace. Práce u nás je však hodně náročná a ne všichni obstojí. Samozřejmě, že si vybíráme, můžeme často nabídnout
kariérní růst a dlouhodobou perspektivu.
Na závěr…
S odstupem doby mohu říci, že já sám osobně vidím přestěhování do Kynšperku nad Ohří jako obrovskou výhodu.
Když pomineme dojíždění několika zaměstnanců, máme všeobecně lepší podmínky pro práci než v Sokolově. Cením
si také zájmu o naši práci ze strany představitelů města, jmenovitě pana starosty René Bolvariho, a přál bych si, aby
dobré vztahy s tímto městem a jeho obyvateli trvaly i nadále.
PhDr. Pavel Čáslava, ředitel OÚSS
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Učni opravovali křesla v kostele
Učni oboru čalouník ze SOŠ, OU a U v Kynšperku nad Ohří dostali výjimečnou příležitost. Paní Josefová z fary na Chlumu sv. Maří se obrátila na školu s prosbou o opravu
několika kusů nábytku, jež jsou součástí inventáře kynšperského kostela, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně se jednalo o jedno veliké kardinálské křeslo, čtyři polokřesla
a šest židlí v barokním slohu.
Osm žáků posledního ročníku oboru čalouník pracovalo na opravě 4 měsíce v rámci
školní praxe. Pod vedením mistrů odborné výuky paní Barbory Šperkové a Emy Bremertové
se s ohromným zájmem pustili do práce. Práce je bavila, dali si opravdu záležet a vážili si
této příležitosti.
Křesla nebyla na seznamu historických památek, proto nemusela být opravována specialisty. Po konzultaci s pracovníky z památkářského ústavu při rekonstrukci zachovali
jak technologii tak materiál barokního stylu (africká tráva, koňské žíně, juta). Zachování
technologie byl trošku problém, protože původní práce byla překryta patrným neodborným
zásahem. Původní řemeslník použil při výrobě křesel netradiční barokní technologii. Zřejmě
se jednalo o využití více technologií čalouníkem. Žáci si jeho postup nazvali vlastním pracovním názvem „kostelní sloh“.
Rekonstruovaná křesla jsou zatím uložena na faře na Chlumu a čekají na svůj návrat do
kostela.
Vojtěch Bubenčík, Tomáš Nusek, Oldřich Konopa, Štefan Volčík, František Mňuk, Lucie
Ševčíková a další mohou být na sebe právem hrdí. Určitě je potěšila i finanční odměna v podobě kapesného.
Je škoda, že o obor není zájem a že se pro další rok nový ročník neotevře pro nedostatek
zájemců, zrovna v době kdy je o učně zájem. Pro otevření ročníku by bylo potřeba, aby se
přihlásilo 8 učňů. Poprvé se ohlásila soukromá firma z Citic, z Toužimi, Rychnova, která by
chtěla učně do provozu. Nezájem dnešní generace o řemeslo, které má svoji historii, ale také
velmi zajímavou současnost a také budoucnost, je smutný. Ale je to problém celorepublikový. Nejbližší škola, která nabízí obor čalouník, je až v Praze.
Při výrobě dnešního čalouněného nábytku se dbá na ergonomii, hlavně u dětí. Přestává
být zájem o levný nábytek z dřevotřísky, lidé si začínají vybírat a díky zdravotní osvětě
každý přemýšlí, na čem bude spát a na čem bude sedět. Dnešní doba nabízí nové materiály,
nové možnosti, zajímavé designy. To vše mohli učni vidět na veletrzích, kam jsme s nimi
jezdili. Také jsme navštěvovali zámky, aby poznali historii tohoto oboru, na které pak mohou
stavět.
Je pravda, že na tento obor se dostali někteří žáci, kteří ani nevěděli, co čalouník je.
V prvním roce bylo potřeba je pro obor jako takový získat. Ve druhém ročníku museli přijmout, že je to fyzicky namáhavá práce, ale na veletrzích mohli vidět konečné výsledky.
Mohli si říci, tak tohle všechno můžeme vyrobit a záleží jen na nás, kam to dotáhneme.
Informace poskytla Ema Bremertová, (kat)
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Letní tábor na „ Vlaštovce “
Nejeden rodič se potýká s problémem, kam s dítětem o prázdninách, které trvají celé dva měsíce a dovolená je pouze čtyři týdny, někdy ani to ne. Proto základní škola v Kynšperku nad Ohří se snaží zčásti
problém vyřešit a nabízí prázdninovou činnost s DDM-SVČ. V červenci od 6.7. do 15.7. odjelo 38 dětí
s pracovníky základní školy na letní dětský tábor „Vlaštovka“ v Plasích u Plzně. V nádherném prostředí
povodí řeky Střely si všichni užili deset dní prázdnin, na které budou jistě dlouho vzpomínat. Děti byly rozděleny do čtyř oddílů. S vedoucím si vyrobily oddílovou vlajku s vlastním názvem: Piráti, Smajlíci, Motýlci
a Berušky. O radosti i starosti dětí se spravedlivě dělili Lenka, Míša, Jana, David, Michal a zdravotník
Jirka a pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“ tvořili program na každý nový den. Den začínal rozcvičkou při
hudbě, poté ranní hygienou, snídaní, následovalo bodování chatek, dopolední program, oběd, polední klid,
odpolední program, svačina, nástup na rozkaz, večeře, zábava, večerní hygiena a den končil večerkou. První
den byl seznamovací večer, dále jsme se koupali v bazénu, chodili na výlety, navštívili klášter v Plasích,
místní letiště, hráli různé hry. Např. živé člověče nezlob se, oddíl baví oddíl, patříme k sobě, táborová olympiáda, hledání pokladu. Tančili na diskotéce, vyráběli masky na maškarní karneval, u táboráku opékali buřty,
zdolali bobříka odvahy, užili si narozeninový den s oslavou a návštěvou pana ředitele Mgr. Jiřího Daneše
s manželkou a synem a na pátek, den před odjezdem, jsme každému objednali pizzu. Myslím si, že se tábor
líbil všem dětem ale i nám dospělým. Už se těšíme, že si příští rok určitě letní tábor zopakujeme.
Fotografie z tábora jsou k nahlédnutí s možností objednávky v DDM-SVČ při základní škole u paní
Jany Tomsové.
(Joyce)
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Junácký tábor čar a kouzel v Bradavicích 2006
Jako každý rok, obsadili i letos v druhé polovině července kynšperští skauti louku i rybník v blízkosti
vesničky Krásno. Na těchto 14,
i se stavbou tábora 17 dní se
všichni celý rok těšíme, a proto
jsme si je opět pořádně užili. Do
našich srdcí se zapsal nespočet
překrásných okamžiků, načerpali
jsme novou energii a dostatečně
si odpočinuli od civilizace. Naše
paměť se zcela zaplnila zážitky,
na které jen tak nezapomeneme.
Táborem opět vládla (většinou) klidná a hlavně přátelská atmosféra. Každý oddíl měl
svůj vlastní program, ale všichni
dohromady jsme si užívali překrásného počasí (takhle krásně
jsme snad opravdu ještě neměli
- zapršelo 3x za tábor) i našich
věčných „kamarádek tiplic“.
Drobet nás vyvedlo z míry,
když tábor přepadly zatoulané
krávy a také když kolem nás
proběhli dva pštrosi. Přestože
na tyto skutečnosti asi těžko
zapomeneme, ještě hlouběji se
nám do paměti vryly společné
chvíle. Opět budeme vzpomínat na kouzlo táborových ohňů,
večerů s kytarami, přespání
v tee-pee...

Dalším společným zážitkem
byla celotáborová hra. Letos jsme
se přenesli do kouzelnické školy
v Bradavicích, kde jsme prožili
jeden školní rok. Již na konci
června přiletěla mladým čarodějům a čarodějkám první sova
s pozváním do čarodějnické školy
v Bradavicích. Podle pokynů si
všichni sehnali vše potřebné ke
studiu prvního ročníku. A tak
hned po příjezdu bradavickým
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expresem mohl Moudrý klobouk jednotlivé studenty, již oděné v řádné kouzelnické ošacení, jednobarevný
plášť i špičatý klobouk, rozřadit do jednotlivých kolejí. Studenti čarovali kouzly, která skutečně fungovala
a naučili se vybírat kouzelnické peníze z Gingottovy banky.

V polovině školního roku jsme samozřejmě
všichni společně neopomenuli oslavit nejkouzelnější svátky celého roku – Vánoce. Po celodenním
půstu jsme nakonec přeci jenom zlaté prasátko
spatřili. Vyzkoušeli jsme i některé vánoční zvyky,
zazpívali si koledy. Po slavnostní večeři jsme se
všichni odebrali k námi ozdobenému stromečku,
kde samozřejmě došlo k předání dárečků. Po úspěšném splnění ročníkových zkoušek, probíhajících
formou známých soutěží AZ-Kvíz, Chcete být milionářem?, Riskuj a Kufr mohli být všichni mladí
čarodějové a čarodějky na sebe hrdí, jelikož všichni
zde prokázali znalosti nabyté v průběhu celého
pobytu v Bradavicích.
Pro příští rok počítáme s ještě větší podporou
rodičů a vůbec zbývá už jen vyslovit přání, aby
i ten příští tábor byl takový jako ten letošní.
Anna-Zoubek-Kuželková

AKCE
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KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA 2006
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
a Česká tábornická unie Praha
vyhlašují oblastní předkolo celostátního festivalu BRÁNA 2006 pro věkovou kategorii 6 – 10 let.
Brána je soutěžní pěvecko-hudební přehlídka interpretace a tvorby písniček do přírody, k táboráku, do klubovny i na pódia bez žánrového omezení.
2. ročník oblastního předkola pro nejnižší věkovou kategorii se koná v sobotu 14.10. 2006 v kině v Kynšperku
nad Ohří pod názvem

zájemci se mohou přihlásit v těchto pěveckých kategoriích:
a)
jednotlivci
b)
dua
c)
skupiny
Přihlášeným nesmí být v letošním roce
11 let, osoba doprovázející na hudební
nástroj může být starší. Je možné použít
i amatérsky připravený hudební podklad na
nosiči (kazeta, CD).
Nejlepší tři z každé kategorie postupují do západočeského finále, které se bude
konat o týden později, v sobotu 21.10. 2005
v Ostrově, kde porota určí postupující do
celostátního finále v Brně.
Přihlášky a bližší informace obdržíte
v Městském kulturním středisku v Kynšperku nad Ohří, tel. 352 683 085 u slečny
Duškové, na tel. 605 760 097 u paní Malé
nebo si je můžete vyžádat na e-mailové
adrese: mkskynsperk@volny.cz, přihlášky
si můžete i stáhnout z www.kynsperk.cz
(městské organizace > MKS > soubory ke
stažení) Uzávěrka přihlášek je 30.9. 2006.
Generálním sponzorem akce je Strunal
Luby, mediálním partnerem je Sokolovský
deník.

INZERÁT
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Modeláři z Kynšperka jedou na MČR
28.5.2006 se modeláři z DDM zúčastnili soutěže „Přebor žáků Karlovarského kraje“.
Za velmi nepříznivého počasí, kdy start musel být o 1,5 hodiny odložen a soutěž byla pro nepříznivé počasí
přerušována, bojovali o postup na mistrovství ČR.
Přes mnohé překážky vybojovali velmi pěkná umístění.
žáci mladší
místo jméno
body
1.
Hassmann Václav 215
2.
Knobloch Tomáš 207

žáci starší
místo jméno
body
1.
Braha Lukáš
334
3.
Valtr Jan
260
4.
Rozmuš Daniel
l200
5.
Braha Tomáš
195
6.
Kučerák Stanislav 180
Body = součet doby jednotlivých letů v deseti po sobě jdoucích startech /v sekundách/

Na mistrovství ČR bylo nominováno všech 7 soutěžících z DDM v Kynšperku.
Mistrovství ČR se koná 23.9.2006 v Kožlanech.

Petr Braha

Chceš si také postavit svůj model letadla a jít s námi létat na louky v okolí Kynšperka? Chceš s námi prožít
chvíle plné napětí a radosti nad stavbou svého modelu?
Pak stačí, že se na začátku školního roku přihlásíš ve škole nebo v DDM na kroužek leteckých modelářů.
Čekáme na tebe!!!!
Modeláři z DDM v Kynšperku

VOLBY
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VOLBY DO SENÁTU
20. - 21. ŘÍJNA 2006
VOLEBNÍ OBVOD

2
Volební obvod
Karlovy Vary
Volební obvod
Sokolov

1

2

Volební obvod
Rokycany

8

Volební obvod
Cheb

3

PaedDr. Josef Novotný
ředitel střední školy v Sokolově

SPORT
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Začala fotbalová sezóna 2006 – 2007
Zveme všechny příznivce kynšperského fotbalu na hřiště u lávky, kde začaly mistrovské zápasy Slavoje.
Na každém domácím zápase mužů mají diváci možnost určit nejlepšího hráče našeho mužstva. O poločase se
losuje divácká tombola. Taktéž si diváci mohou vsadit na výsledek utkání – tzv. „LOTÝNKA“.
Výsledky dosavadních zápasů mužů:
1. kolo Plesná
: Kynšperk 1 : 2
2. kolo Kynšperk : Rotava
2 : 1 (branky: M.Vágner, Bobčík)
Nejlepším hráčem domácích určili diváci brankáře J.Semotama. Sponzorem utkání
byla MO ČSSD. O dění v kynšperském fotbale vás budeme pravidelně informovat na
našich nástěnkách. Jedna je na hřišti u lávky a druhá na parkovišti u zeleniny.
Příští domácí utkání se hraje v sobotu 2.9. v 15,00 hodin s Habartovem.
J.Gregor

Volejbalové soustředění kynšperských žákyň
Vzhledem k dlouhé cestě do Pecky v Podkrkonoší, kde se konalo loňské soustředění, jsme se rozhodli sehnat
ubytování poblíž. Zaujali nás recenze na tábor Kořen nedaleko Konstantinových Lázní.
Po příjezdu jsme zjistili, že je to pěkné prostředí v lesnaté krajině vhodné především pro dětské tábory, méně
už pro volejbalové soustředění. Celý den nám trvalo vybudovat dvě travnatá hřiště, neboť to jedno pískové zarostlé
plevelem absolutně nevyhovovalo.
Počasí nám přálo až moc, takže vzhledem k tropickým vedrům se nedalo trénovat tak, jak bylo v plánu. Zaměřili jsme se na zdokonalování všech herních činností jednotlivce a děvčata se seznamovala s herním systémem 5 +1(
postavení s jedním vbíhajícím nahrávačem). Samozřejmě nechyběla již méně oblíbená fyzická příprava. Hráčky
trénovaly pod vedením kvalifikovaných trenérek Y.Milfaitové a P.Smrčkové dvoufázově.
Vzhledem k semknutému kolektivu proběhl celý týden bez problémů a v příjemné přátelské atmosféře ke které přispěla i noční sportovní hra NA BLUDIČKY, ve které děvčata musela v okruhu 1 km
hledat a zapamatovat si indicie ke složení táborové básně.
Vydařený týden jsme zakončili opékáním vuřtů a vyhodnocením
testů a turnajů pořádaných během celého týdne.
Příští rok plánujeme návrat do osvědčené Pecky v Podkrkonoší,
neboť jsou zde skvělé podmínky pro trénování.

RÁDY BYCHOM PODĚKOVALY NAŠIM VĚRNÝM
A MILÝM SPONZORŮM p. ŠRAMOTOVI,
p. LHOTSKÉMU, p. BORECKÉMU
a p. Mgr. MORAVČÍKOVÉ.
Poděkování patří i trenérkám, které svou dovolenou strávily
prací s dětmi.
Y.Milfaitová

RŮZNÉ
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Pozvánka na Grizzlyho tlapu
Zveme všechny děti i jejich rodiče na tradiční, již 10. ročník „Grizzlyho
tlapy“
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy i pro ty nejmenší, proběhne v sobotu 9.září od 13,00 hodin na plácku u bývalé benziny.
V září tomu bude neuvěřitelných 10 let, co naše skautské a světské řady
náhle opustil náš nezapomenutelný bratr Zdeněk Grizzly Zimmermann –
legenda kynšperského skautingu, na jehož počest tento den pro děti již 10 let
pořádáme. Přijďte si zasoutěžit a vy starší se svými dětmi, či vnoučaty třeba i
vzpomenout na tohoto výjimečného člověka.
Jiří Bremert – vedoucí Junáckého střediska Lípa

Rehabilitační cvičení opět od 13. září

✂

v nových prostorách v Zámečnické ulici 501,
v suterénu Pečovatelského domu (bývalá gynekologická ordinace).

ve středu od 18 – 19 hodin
(pouze pro 5 osob, proto prosím telefonicky potvrďte zájem)

mobil: 603 187 425

✂

RŮZNÉ
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PLASTOVÁ OKNA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

- přijedeme, zaměříme
- záruka 5 let
- zednické začištění
- ZDARMA – doprava
- realizace do 4 týdnů

SOKOLOV, B. Němcové 1932
p. Aleš Hoch
mob.: 603 211 229, 737 119 556
tel : 352 602 508
a.hoch@volny.cz
idealfenstersokolov@seznam.cz

- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ
- plastových oken a dveří
- rolet
- zimních zahrad
- rolovacích garážových vrat
- automatických dveřních systémů
- prosklených fasád

www.idealfenster.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY
za mimořádně výhodných
podmínek, stačí 1/10 ceny

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 22%
✂
Kupón
na 10% slevu

• Máte bolesti páteře, jste po operaci, zlomenině či po jiné závažné nemoci
a potřebujete poradit cvičení, namasírovat? Vaše dítě má skoliózu a musí cvičit
a nevíte jak?
• Nabízím rehabilitační poradenství, masáže, skupinová cvičení (při bolestech
páteře, po operacích, pro těhotné i po porodu aj.) malé skupiny do 5 osob).
• Staráte se doma o starého, nemocného nebo zdravotně postiženého člena
rodiny - poradím vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Ordinační doba ve středu od 16.00 – 20.00 hodin
pouze po osobní nebo telefonické domluvě - mobil 603 187 428
Kateřina Štochlová, fyzioterapeut

✂

Po předložení této pozvánky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.



Vstupenka
tupenka

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

VOLEJBAL
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OKRESNÍ PŘEBORY ŽEN PRÁVĚ ZAČÍNAJÍ
Kynšperské ženy opět nastupují k podzimnímu zápolení ve dvou družstvech. Tentokrát se budou snažit útočit
na nejvyšší příčky, tak jim držme palce.
ROZPISY ZÁPASŮ:
DOMA:
4.9.2006 - KYNŠPERK ,,A“ a KYNŠPERK ,,B“
7.9.2006 - KYNŠPERK ,,B“ a SOKOLOV ,,B“
14.9.2006 - KYNŠPERK ,,A“ a SKP SOKOLOV
21.9.2006 - KYNŠPERK ,,B“ a ŠVK HABARTOV
28.9.2006 - KYNŠPERK ,,A“ a HOLKI SVATAVA
Utkání se konají vždy od 17.00 hod.na volejbalových kurtech, v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale.
Přijďte povzbudit naše hráčky!!!
Za oddíl volejbalu Y. Milfaitová

25.ročník turnaje neregistrovaných
Kdy?
V kolik?
Startovné:
Kde?
Podmínky:

V sobotu 9.9.2006
V 9.00 hod proběhne zápisné
300 ,-Kč
Volejbalové kurty
nejméně 2 ženy ve družstvu, nejvíce dva reg.hráči

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE TOHOTO NÁDHERNÉHO SPORTU. PŘIJĎTE SE
POBAVIT NA TURNAJ, KDE DOSTANETE CENU I ZA POSLEDNÍ MÍSTO.
Bližší informace: Y. Milfaitová, mobil: 606 938 021

Dne 29.6.2006 Navždy dotlouklo
vstřícné srdce našeho milého trenéra,
kamaráda a přítele
ARNOŠTA ECHTNERA.
,,Arny, moc nám chybíš, stále tě
nosíme ve svých srdcích a budeme
hrát jen pro tebe . Díky za vše.“
Tvoje volejbalistky

INZERÁT
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně
dveří
NAJDETE NÁS
NA ADRESÁCH:
e-mail: info@manipul.cz

MANIPUL s.r.o.
Svobody 51, CHEB
tel.: 354 435 279

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844

CÍRKEV
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Bible
Každé narození je zázrak.Před dvaceti stoletími došlo opravdu k narození zázračnému. Jako lékař byl Lukáš vědec a jako
Řek měl smysl pro podrobnosti. Není tedy ničím překvapivým, že na začátku listu se zmiňuje o svém rozsáhlém výzkumu a
vysvětluje, že podává zprávu o faktech. Lukáš byl také blízkým přítelem apoštola Pavla a jeho společníkem na cestách, takže
měl možnost hovořit i s jinými učedníky, měl přístup k historickým materiálům a byl očitým svědkem zrození a růstu první
církve. Jeho evangelium a kniha Skutků jsou spolehlivé historické dokumenty. Lukáš začíná tím , jak se nejprve Zachariášovi a
potom Marii zjevil anděl, aby jim oznámil narození jejich synů. Zachariášovi a Alžbětě se měl narodit Jan Křtitel, který připraví
cestu pro Krista.
Nedlouho po Janově narození nařídil císař Augustus sčítání lidu a Marie s Josefem museli putovat do Betléma, města
svého předka Davida. Tam se Ježíš narodil. Velice známý text pro všechny, kdo slaví vánoce. Víte však, jak zvěst Lukášova
evangelia pokračuje dál?
Lukáš nám dává krátce nahlédnout do Ježíšova života ve dvanácti letech, následuje událost o 18 let později – Jan Křtitel
kázal na poušti. Ježíš pak za Janem přišel, aby se dal na začátku své veřejné služby pokřtít. Tady smíme číst velice zajímavý
Ježíšův rodokmen ze strany jeho pěstouna Josefa – přes krále Davida a Abrahama až k Adamovi. Tak Lukáš podtrhuje totožnost
Ježíše jako Syna člověka. Po pokušení v Judské pustině se Ježíš vrátil do Galileje a začal kázat, vyučovat a uzdravovat.
Toto evangelium je nejúplnější. Obecná slovní zásoba prozrazuje, že autor, tedy Lukáš, je vzdělaný. Jako lékař se zmiňuje
o nemocech a uvádí i diagnózy. Vyzdvihuje Ježíšův vztah k lidem, zdůrazňuje modlitby, zázraky, anděly. Lukáš byl také historik
a položil veliký důraz na data a podrobnosti spojující Ježíše s událostmi a lidmi v dějinách.
Evangelický sbor, D.Holubcová

O co komu jde
Ani jsem se na ten pořad nechtěla dívat, ale zavařovala jsem a televizi jsem měla jako kulisu v pozadí. Nakonec jsem si
před tu bednu sedla a sledovala. Dávali „Ta naše povaha česká“ a tématem dne bylo Národ mladistvých vrahů. Slovo dostali
také kluci z diagnostických ústavů a jejich vychovatelé. Velmi zajímavé, zarážející a poučné vyprávění. Vyplynulo z obojího,
že těmto klukům chyběla láska a zájem rodičů. Pokud se už zajímali, tak pouze o známky ve škole a ty musely být, samozřejmě, jen ty nejlepší.
Vzpomněla jsem si na vyprávění jedné paní, která se svěřila se zkušeností na nějakém úřadě. Zeptali se jí tam, kde
pracuje a ona odpověděla, že je v domácnosti.
„A paní, co to je? Buď jste nezaměstnaná nebo pracujete, ne?“
Naše paní jí začala vysvětlovat, že má tři děti, čekají další do pěstounské péče a stará se o starou babičku.
„Víš, ona na mě koukala, jako bych byla nemorální. Protože každý člověk přece chodí do práce. Já nechodím… ale já
přece pracuju.“
Jak si to někdo může dovolit? Buďto nemá děti nebo … On úřad je důležitější práce, než utírání zadečku, vaření kašiček,
uklízení rozlitého mléka, čtení pohádky stokrát dokola, omílání říkadel a písniček, foukání na rozbitá kolena, spravování
hraček, vysedávání u pískoviště, řešení dětských sporů, pomoc při přípravě do školy, večerní povídání před spaním, pomazlení. Je důležitější, než čas, který se nevrátí . (?)
Vím jak jí je. Každá z nás, co jsme spíš doma s dětmi, musí čas od času čelit takovému podezření. Jakému? Že si doma
válíme šunky, žijeme na úkor ostatních, přinejmenším se necháváme živit manželem, nesplácíme společnosti dluh za prostředky investované do našeho vzdělání, které teď leží ladem. Že si jen chodíme po nákupech, popíjíme kafíčko s kamarádkami a vlastně nic pořádného neděláme. Doma máme pořád binec, jsme stále unavené / z čeho asi?/, utrácíme.
Co na to říct? Počkat, co je vlastně normální? O co tady hlavně jde?
Je v pořádku, když dá maminka své dítě do péče a vychování někoho dalšího?
Je to správné, když svůj čas, sílu, schopnosti a energii věnuje především cizím lidem, zaměstnání /pokud to tedy není
bezpodmínečně existenčně nutné/?
Nezmiňuji teď takový extrém, kdy je důležitější luxusní vybavení bytu a nové auto než první slova a krůčky vlastního
dítěte. Je normální, když výchova dětí je stále ještě hodnotná hlavně tehdy, když jde o cizí děti v jakémkoli kolektivu vedeném odborníky nebo ještě, když se stará babička?
Co je vlastně normální?
Odpovědí není třeba. Známe je. Víme, kde je naše místo. Víme, co máme dělat. Jen je třeba si občas položit ty správné
otázky.
S použitím zkušenosti paní H.P.
Evangelický sbor, D.Holubcová

POLICIE, HASIČI
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Policie
Během letních měsíců došlo v Kynšperku nad Ohří a
jeho nejbližším okolí k 8 závažnějším trestným činům.
U dvou je pachatel neznámý. Jeden případ vloupání do
auta se podařil objasnit.
• Neznámý pachatel odcizil mosazné plechy z kostela,
je to dosud neobjasněný případ staršího data.
• Došlo ke krádeži finanční částky z bytu.
• Byl řešen případ řidiče s alkoholem při řízení vozidla.
• Šetřil se případ útoku na veřejného činitele ve věznici Kolová.
• Další případ útoku, který byl na policistu – pachatel
odvezen na záchytku.
• Jízda motorovým vozidlem, aniž jste držiteli řidičského průkazu (nemyslí se, že ŘP zapomenete doma)
je dnes hodnocena jako trestný čin podle § 180 d
trestného zákona.
• Policie řešila případ rušení nočního klidu.
kpt. Tibor Trpka, zástupce ved.odd.

Pachatelé trestných činů si asi také udělali
prázdniny
Jinak by se dalo říci, že v našem městě byl letos
přes léto relativní klid. Nebyly hlášeny žádné krádeže
v kempech, žádné krádeže na mnoha staveništích ve
městě. Ani žádné ztráty ze sklepů. Že by se pachatelé
trestných činů z tohoto rajónu odstěhovali a nebo jsou
ve vazbě?

Darovali a byli obdarováni
Členové místního oddělení Policie byli obdarováni. Za to, že se složili a do domova důchodců pořídili
nového kozlíka Jiříka a kůzle dostali zase oni dar od
policisty v důchodu: tři veliké zarámované nástěnné
mapy Kynšperka nad Ohří a jeho okolí, které jsou velmi
podrobné.
(kat)

Hasiči
• 21.8. Zásah SDH – Likvidace sršní

•

•

•

•

Jednotka provedla likvidaci sršní ohrožující uživatele rodinného domku
6.8. 2006 Zásah SDH - Technická pomoc
Jednotka SDH pomáhala Záchranné službě Sokolov
s transportem zraněné osoby
2. 8. 2006 Zásah SDH - Technická pomoc - otevření
bytu
Hasiči provedli otevření bytu - podezření z úmrtí byt byl prázdný
30. 7. 2006 Zásah SDH - Požár Ocelokolny
Hasiči SDH Kynšperk nad Ohří pomáhali s likvidací
požáru ocelokolny u obce Lesina (okres Cheb)
30. 7. 2006 Zásah SDH - Požár černé skládky

•

•

•
•

Hasiči Likvidovali požár černé skládky v obci
Kamenný Dvůr
28. 7. 2006 Zásah SDH - Požár
Jednotka vyjela k požáru, který vznikl od kulového
blesku.
25. 7. 2006 Zásah SDH - Únik ropného produktu
Jednotka likvidovala rozlitou naftu na silnici v Kynšperku nad Ohří
21. 7. 2006 Zásah SDH - Technická pomoc
Jednotka likvidovala padlý strom v ulici Tyršova
21. 7. 2006 Zásah SDH - Planý poplach
Jednotka vyjela na požár do chatkové oblasti v Kynšperku nad Ohří, na místě zjištěno, že se jedná o
planý poplach
J.Zeman
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovná doba

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Pro děti
W.a Ch. Awdry –O MAŠINCE A TOMÁŠOVI :
dětské pohádkové příběhy
Skutečné příběhy o dětech ze švédské vesnice: Astrid
Lindgren – EMIL A IDA.
T.Brezina – FRANKENSTEINŮV MRAKODRAP.
Dobrodružné detektivní pátrání party kamarádů.
Marie Poledňáková je autorkou nejen filmového scénáře, ale i knihy s názvem - JAK SE KROTÍ KROKODÝLI.
V oblíbené edici Děsivá věda vychází kniha Martina
Olivera - DĚSNÍ DINOSAUŘI.
V edici Děsivý zeměpis vypráví Anita Ganeri jak vypadají - OTŘESNÁ ZEMĚTŘESENÍ.
Děti se mohou populární formou seznámit s životopisem významné osobnosti v knize Aley Parsonse - LEONARDO DA VINCI.
Pro dospělé
Historické romány : autor David Zurdo napsal knihu
POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ LEONARDA DA VINCI.
Vychází 4.díl obsáhlého románu o paní z Čachtic.Knihy
píše Andrej Štiavnický a tato se jmenuje VE STÍNU
SMRTI ČACHTICKÉ PANÍ.
Známá a oblíbená autorka obsáhlé dynastie Morlandů ,
Cynthia Harrod-Eagles, se prezentuje románem EUGENIE.
Katja Doubek je autorkou životopisného románu o
matce slavného astrologa – KATEŘINA KEPLEROVÁ.
Romány pro ženy, partnerské vztahy, rodinné
romány : Nora Roberts – MODRÁ JIŘINA;
Simona Monyová – STŘÍPKY Z LOŽNIC; Luanne
Rice – KDYŽ ZHASNE HVĚZDA;
Danielle Steel – NEROVNÝ VZTAH; James Robert
Waller – TANGO NA PLÁNÍCH;Beatrice Small
– POSLEDNÍ DĚDIČKA.
Detektivky – Jackson Lilian Braun – KOČKA,
KTERÁ ZMIZELA VE SKŘÍNI; Carol Higgins Clark
– MRTVÁ NA PLÁŽI; Helena Hardenová – ZÁHADA
VILY HERBST.
Psychologické romány dvou velmi čtených a žádaných

spisovatelek : Cynthia Victor je autorkou románu NA
ČEM NAJVÍC ZÁLEŽÍ; Barbara Bradford Taylor
nazvala svoji knihu NEČEKANÉ POŽEHNÁNÍ.
Romány z - pro nás - exotického prostředí : Peter Watt
se zabývá nelehkým životem australských domorodců
v knize PO STOPÁCH BOUŘE; O životě americké
rodiny v sousedství niagarských vodopádů se dočtete
v díle VODOPÁDY.Autorkou je Carol Joyce Oates.
O úskalích nerovného manželství ( mladá dívka a letitý
muž) vypráví dílo Joanne Harris – SPI, BLEDÁ SESTŘIČKO.
Psychologické thrillery : John Grisham – LOBBISTA
Linda Fairstein – PŘEDČASNÝ POHŘEB
Sbírka povídek Marie Kubátové s mužskými hrdiny
se jmenuje ARCIDĚDKOVÉ.
V rámci celostátního grantu s názvem ČESKÁ
KNIHOVNA naše zařízení obdrželo :
Pro děti : Jiří Žáček – Na svatýho Dyndy ( pohádky,
verše); Ivona Březinová – BÁSNÍK V BÁGLU (dívčí
prázdninový příběh); BEATOVÁ POEZIE AUTORŮ
ŽIJÍCÍCH HRAJÍCÍCH (texty písní ); Petr Šmalc
- ŠMALCOVA ABECEDA (verše pro nejmenší – ke
každému písmenu abecedy).
Pro dospělé : Ruth Bondyová – RODINNÉ DĚDICTVÍ
(Jména Židů v Čechách a na Moravě); PO ŽIDOCH
CIGÁNI ( Svědectví Romů ze Slovenska –1939-1945).
Jistě si vzpomenete.
Na přelomu měsíce března a dubna se v knihovně uskutečnila už podruhé „Noc s Andersenem“. V KZ jsme
se o této akci několikrát zmiňovali. Jde o přenocování
v knihovně s bohatým programem u příležitosti narození pohádkáře světového věhlasu, H.CH.Andersena.
Součástí letošního spaní bylo i sázení stromů POHÁDKOVNÍKŮ. Důvod? Pohádek není nikdy dost.
Nebylo snadné v mrazivém předjaří stromky zajistit.
Podařilo se. Stromky (2 smrčky a 1doubek) jsme zasadili, začátkem tropického léta zalévali a ony se krásně
uchytily. Pracovníci technických služeb při sekání trávy
stromečky hezky obsekali, jen, aby jim neublížili. Jaké
bylo zklamání nás všech, když jsme po jednom víkendu
v červenci zjistili, že někomu vadily. A, moc. Kdosi
je vytrhl a pečlivě odklidil. Takže po nich nezbylo ani
stopy.To neudělaly děti. Ty by zkázu neuklízely.

Komu tolik vadily ???
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
ZÁŘÍ 2006
2.9. sobota ..........................................................................
ZÁJEZD DO PRAŽSKÉ ZOO
s možností navštívit unikátní skleník Fata Morgana v
Tróji
- odjezd v 8.30 hod. od Městského kulturního střediska
7.9. – 30.9. ......................... ve výstavní síni Panský dům
spolupořadatelem výstavy je Armáda spásy Karlovy
Vary
vernisáž ve čtvrtek 7.9. od 15.00 hod.
RUCE
- vernisáž uvede herec Saša Rašilov nebo ředitel karlovarské pobočky Armády spásy Petr Janoušek, na programu
dále bude hudební vystoupení skupiny Con Brio a divadlo
jednoho herce „Kačka“
- ojedinělá výstava ke Dni proti chudobě nabízí nový
pohled na svět lidí žijících na okraji společnosti.
12.9. úterý od 18.00 hod. do 21.00 hod v zimní zahradě
kina
REIKI – přednáška Václava Víta
- další pokračování oblíbených přednášek, dobrovolné
vstupné bude použito na charitu
14.9. čtvrtek ....................................od 19.30 hod. v kině
VEČER OPERETNÍCH
A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
- účinkuje Iveta Dufková, Michal Klamo, Kateřina
Kenardžievová, Oldřich Král, klavírní doprovod František Štěrbák
- vstupné 75,- Kč, předprodej vstupenek od 1. září
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
5.10. – 5.11. ....................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 5.10. od 17.00 hod.
Petr Bořil
KAMENNÉ KŘÍŽE - fotovýstava
10.10. úterý ...........od 18.00 hod. do 21.00 hod. v zimní
zahradě kina
REIKI – přednáška Václava Víta
- další pokračování oblíbených přednášek, dobrovolné
vstupné bude použito na charitu
14.10. sobota v kině
KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA
- základní kolo pěvecké soutěže Brána pro děti od 6 do 10
let, přihlášky již nyní v MKS u sl. Duškové
17.10. pondělí ...................................od 9.30 hod. v kině
PIRÁTSKÁ POHÁDKA

- divadelní představení pro MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ
19.10. čtvrtek ....................................................................
PEPŠOU
Josef Náhlovský a Josef Mladý v zábavném pořadu
na sobotu 21. října 2006, .............. odjezd ve 12.30 hod.
ZÁJEZD DO DĚTENIC STŘEDOVĚK NA VLASTNÍ KŮŽI...
- program: prohlídka zámku a pivovaru, středověká
večeře o třech chodech, bohatý program – tanečnice, kejklíři, žebráci, rytíři...
- cena zájezdu: 950,- Kč
- PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové, tel. 352
683 085
27.10. pátek ........................................................................
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
- při příležitosti státního svátku
- začátek průvodu v 18.00 hod. u školy
DÁLE PŘIPRAVUJEME
4.11. sobota....................................odjezd ve 13,00 hodin
ZÁJEZD DO DIVADLA NA VINOHRADECH
JISTĚ, PANE MINISTŘE
- komedie s Viktorem Preissem, Františkem Němcem,
Janem Šťastným, Svatoplukem Skopalem, Simonou Postlerovou a dalšími
- cena zájezdu 300,-Kč + vstupenka od 70,-Kč – 300,-Kč
- přihlášky přijímáme JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové,
tel.: 352683085
___________
NOVÉ DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS
IVÁNKU, KAMARÁDE, MŮŽEŠ MLUVIT? – DVD
MARIŇÁK – DVD
OBCHODNÍK SE SMRTÍ – DVD
EXPERTI – DVD
PANIC JE NANIC – DVD
DOMINO – DVD
LIŠÁK RENART - DVD
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 - DVD
___________
Od 1. září nabízíme v půjčovně MKS k prodeji starší
tituly na VHS – pouze pro soukromé osoby.
Cena 50,-Kč / kus.
MODEL ZREKONSTRUOVANÉHO ZÁMKU
V KAMENNÉM DVOŘE
je ještě do konce září k vidění ve stálé expozici v Panském domě. Vstupné činí 10,- Kč.
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PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2006
1.9. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

15.9. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

SCARY MOVIE 4* CENOVÝ HIT MĚSÍCE

SILENT HILL*

Další díl parodického filmu si bere na mušku trháky loňského roku a úspěšné horory, jako Válka světů, Nenávist
nebo Saw 2. Chybět nebude opět Leslie Nielsen v roli
prezidenta USA a samozřejmě Anna Farris v hlavní roli.
USA, MP, vstupné 22,- Kč, délka 83 min.

Příběh matky, která se vydá zachránit dcerku do opuštěného městečka jménem Silent Hill, ponořeného do
tmy a mlhy.. Horor na motivy japonské počítačové hry
se konečně dočkal svého filmového zpracování. USA/
Japonsko, MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 126 min.

4.9. pondělí ................................................ v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU

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

DIVOČINA*

PIRÁTI Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE*

Zvířata z newyorské ZOO se poté, co je jedno z nich
omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí
brány ZOO, pozná pestrá parta zvířat, jakou džunglí se
může stát i obyčejné město. USA, MP, vstupné 25,- Kč,
délka 94 min.
5.9. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!*
Ten den měl být pro taxikáře Jardu dokonalý, měl
narozeniny, dostal nové auto, čekaly ho manželka i
milenka… Pak ale naložil podivného důchodce a jeho
den se změnil v trpkou životní lekci.. Hrají: Jan Dolanský, Viktor Preiss a další. ČR, MP, vstupné 49,- Kč,
délka 100 min.
8.9. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

SATAN PŘICHÁZÍ*
Remake klasického hororu Přichází Satan z roku 1976
pojednává o muži, který si postupem času uvědomuje,
že jeho adoptovaný syn je s ďábelskou pravděpodobností inkarnací samotného vládce pekel. V samém
počátku absurdní představa nabývá po řadě podivných
náhod konkrétních rozměrů a zprvu nepopsatelný strach
získává jasného původce.. USA, MN 15, vstupné 49,Kč, délka 110 min.

Jack Sparrow se vrací a s ním i jeho přátelé. Tentokrát
je místo prokletého zlata ve hře tajemná truhla, která
skrývá klíč k obrovské moci a naši hrdinové tak budou
mít v Karibiku o zábavu postaráno.. Hrají: Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira Knightleyová. USA, MP,
vstupné 60,- Kč, délka 151 min.

12.9. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

Americké romantické drama podle slavné románové
předlohy Johna Fanteho se odehrává v období americké
hospodářské krize. Krásná a temperamentní Mexičanka
Camilla doufá, že si polepší sňatkem se zámožným
Američanem. Vše se ale zkomplikuje, když se setká
s mladým Italem – Arturem.. USA, MN 15, vstupné
49,- Kč, délka 98 min.

POSEIDON
V silvestrovské noci narazí do obrovské lodi třicet
metrů vysoká megavlna. Poseidon sice vydrží a nepotopí se, ale extrémní síla vody celou loď otočila dnem
vzhůru - Poseidon je odsouzen k záhubě... V hlavní roli
Kurt Russel. USA, MP 12, vstupné 60,- Kč, 98 min.

22.9. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

ZEPTEJ SE PRACHU*

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

29.9. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

SUPERMAN SE VRACÍ

RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA*
Záliba v rychlých autech a ještě rychlejší jízdě přivedla
Seana na práh vězení. Aby se base vyhnul, stěhuje se
dočasně ze Států ke strýci do Tokia. Jenže i tady existuje subkultura vyznavačů zběsilých jízd po japonské
megapoli. Řada z nich je navíc napojena na Jakuzu,
takže v závodech, která tu Seana čekají, půjde opravdu
o život. USA, MP 12, vstupné 49,- Kč, délka 104 min.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN .....................................
BESTIE KARLA
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
LET‘S DANCE
DŮM U JEZERA
MP
MP 12
MN 15
MN 18

Comicsová legenda znovu ožívá, tentokrát v režii
Bryana Singera (X-Men). Clark Kent alias Superman se
musí potýkat s údělem svého života, poté co ho začnou
ohrožovat staří nepřátelé a jeho dávná láska se v životě
obejde bez něj. Bez motivace a zahořklý se bude muset
Superman vyrovnat se svojí další pozemskou existencí…
USA, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 154 min.

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
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. www.volny.cz/
mkskynsperk

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Zářijové číslo vychází 31.8.2006
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 1. srpna 2006 usnesla
na následujících opatřeních:
č. 213
1. s c h v a l u j e
pro školní rok 2006/2007 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, na základě § 23 odst. 3 zákonač. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání do 4
dětí na každou třídu, a to na počet dětí 28 v každé třídě mateřské
školy.

č. 214
1. bere ne vědomí
žádost paní Kateřiny Štochlové, zástupkyně maminek na mateřské
dovolené, o využívání prostor Mateřské školy Kynšperk nad Ohří,
U Pivovaru 367,okres Sokolov, pro činnost Baby clubu, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu a

2. d o p o r u č u j e
žadatelce jednat s ředitelkou mateřské školy, která je kompetentní
k řešení této žádosti.

č. 215
1. bere ne vědomí
výše úplat za vzdělávání v Základní umělecké škole Kynšperk
nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, stanovené pro
školní rok 2006/2007. Přehled výše úplat je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.

č. 216
1. bere ne vědomí
inspekční zprávu České školní inspekce, Karlovarský inspektorát,
okresní pracoviště, Palackého 8, Cheb, která byla provedena ve
dnech 31. 5. - 2. 7. 2006 v Základní škole Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 217
1. bere ne vědomí
nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na akci „Rekonstrukce
ulic Havlíčkova - Křižíkova v Kynšperku nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e
na základě doporučení „hodnotící komise“ a po prostudování nabídek zadat tuto zakázku firmě: Strabag a.s., odštěpný závod České
Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary; IČO: 60838744;

3. k o n s t a t u j e ,
že realizovat celý rozsah prací je nad rámec rozpočtových možností města a

4. p o v ě ř u j e
starostu města a tajemníka Městského úřadu jednáním o rozsahu
a ceně díla.

č. 218
bere ne vědomí
nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na rekonstrukci oplocení, pěšin, vstupních bran a výsadbu zeleně na židovském hřbitově v Kynšperku nad Ohří

B. s c h v a l u j e
zadat zakázku těmto firmám:

1) na dodávku stavebních prací firmě Sdružení podnikatelů ve stavebnictví s.r.o. Loket, IČO 18248608, se sídlem Revoluční 580,
Loket nad Ohří a
2) na dodávku kovaných vstupních bran, včetně jejich osazení,
firmě Sdružení podnikatelů ve stavebnictví s.r.o. Loket, IČO
18248608, se sídlem Revoluční 580, Loket nad Ohří a
3) na dodávku zeleně a její výsadbu firmě Zahradní a parková
společnost s.r.o.Mariánské Lázně, IČO: 25205978, se sídlem
Chebská 185, 353 01 Mariánské Lázně a

C. p o v ě ř u j e
a) u zakázky pod bodem B. 1) a B. 3) starostu města podpisem
smluv o dílo,
b) u zakázky pod bodem B. 2) vedoucího majetkového odboru
vystavením a podpisem objednávky.

č. 219
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru na Náměstí 5. května čp. 191 v
Kynšperku nad Ohří žadatelce za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2006
- nájemné ve výši 1422,50 Kč měsíčně pro rok 2006 + navýšení o
každoroční inflaci a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 220
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 13 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 2 roky.

č. 222
1. n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 1438 (trvalý travní porost) o
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru oznámit žadateli rozhodnutí Rady
města Kynšperk nad Ohří a důvod, proč tak rozhodla.

č. 223
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 319/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 11 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 7. 8. 2006 do 21. 8. 2006 včetně.

č. 224
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 491 (ostatní plocha) o výměře
cca 15 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
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2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 7. 8. 2006 do 21. 8. 2006 včetně.

č. 225
1.s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře
328 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,06 Kč/m2/
rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností od 1. 9. 2006.

č. 226
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 36/2 o výměře 90 m2, p.č. 36/4
o výměře 109 m2 a p.č. 241/1 o výměře 129 m2 v k.ú. Kamenný
Dvůr a část pozemku p.č. 292 o výměře 192 m2 v k.ú. Zlatá u
Kynšperk nad Ohří Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390 a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr nájmu na úřední
desce na dobu 15-ti dnů od 3. 8. 2006 do 18. 8. 2006 včetně.

č. 227
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou osobou, oprávněnou k
podnikání:
smlouva č.: název firmy: sídlo: IČO:
177/2006 Petr Rössler, bytem P. Bezruče č.p. 870, Kynšperk n.O.
453 74 279 se zpětnou účinností od 1.5.2006 - na dobu neurčitou
a

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15.8.2006 a

3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně příloh
) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

Rada města Kynšperka nad Ohří se na svém mimořádném
jednání dne7. srpna 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 229
1) b e r e n a v ě d o m í
výsledek jednání starosty města a tajemníka Městského úřadu na
akci „Rekonstrukce ulic Havlíčkova - Křižíkova v Kynšperku nad
Ohří“ a

2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou: Strabag a.s., odštěpný závod
České Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary; IČO:
60838744, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3) p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 230
1. r u š í
bod č. 3 usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. 202 ze dne
11. 7. 2006,

2. s c h v a l u j e
přidělení 6 ks vývěsních skříněk na prostranství u křižovatky ulic
Sokolovská a Školní v Kynšperku nad Ohří do nájmu těmto organizacím:

Junák – svaz skautů a skautek, středisko Lípa, Kynšperk nad Ohří
Místní sdružení Občanské demokratické strany Kynšperk nad
Ohří
Český rybářský svaz, místní organizace Kynšperk nad Ohří
Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540
Tělovýchovná jednota Slavoj Kynšperk nad Ohří, Školní 614
Místní organizace České strany sociálně demokratické Kynšperk
nad Ohří a

3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem nájemních smluv.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně příloh
) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5………………..500,-Kč
1/2 stránky A6…………………300,-Kč
¼ stránky A7…………………..200,-Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.

Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG, PDF v požadované velikosti A5, A6, A7.
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Kateřinou Štochlovou mobil: 603 187 425.
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