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Vážení a milí kynšperští spoluobčané.
Opět jsme otočili stránku – je tu další rok. A s koncem
roku loňského je za námi i první desetiletí 21. století. To to
ale uteklo, dalo by se říct. A vlastně je třeba to říct! Skutečně!
Je nám o 10 let více, než v roce 2000, někteří již s námi
nejsou, a těm, kteří se narodili po tomto datu, ubíhají první
roky jejich života.
Deset let lidského života je celá kapitola. V životě
společnosti, tedy i našeho města, se ale jedná o odstavec,
epizodu. Dovolte mi proto pozvat vás k ohlédnutí nejen
za loňským rokem, ale za celým desetiletím. Ne nebojte,
nechci a nebudu tu vypočítávat k jakým změnám došlo, co se
vybudovalo, zvelebilo či opravilo. Nebudu ani zmiňovat co nadále chátrá či šlo za těch deset let
k horšímu. Pojďme o tom v průběhu roku diskutovat společně na stránkách tohoto zpravodaje.
A zhodnoťme sami toto období. Textem, fotografiemi, pohledy na minulé a současné v našem
městě…
Vážení spoluobčané, se začátkem nového roku se patří za ten předchozí poděkovat. Činím
tak nyní za sebe i za své kolegy a děkuji tímto vám všem, kteří jste minulý rok s naším městem
aktivně prožili, kteří jste svou prací, umem, postoji i myšlenkami podpořili naše společné úsilí
o kvalitní a dobrý život na tomto, sic malém, ale našem kousku Země.
Nyní načínáme druhou dekádu tohoto století. Na jejím prahu stojíme s očekáváními,
plány a předsevzetími, ale i s obavami. Jaká bude? Co přinese? Bude se nám dařit? Nad
našimi úvahami visí velký otazník a na odpověď si musíme počkat. Musíme prožít následující
roky, a svou pílí a přičiněním se snažit, aby byly takové, jaké bychom je chtěli mít a jaké si je
představujeme.
Milí spoluobčané, kynšperáci, přeji nám všem, abychom své první kroky nejen v právě
začínajícím roce 2010, ale i v novém desetiletí, kráčeli dobrou cestou! Přeji nám všem, aby tyto
roky byly pro nás, naše rodiny a nejbližší, roky úspěšnými, plodnými a šťastnými! Přeji nám
všem, abychom další řádky, odstavce a stránky našich životů psali tak, aby měly srozumitelný
obsah a smysl, byly čtivé a aby byly završeny vždy dobrou pointou!

PF 2010

Váš starosta, René Bolvari
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Střípky z majetkového odboru
• Z rozhodnutí Rady města došlo ke změně
v zajišťování a organizaci činnosti na městských sportovištích. Od počátku roku tuto
činnost od majetkového odboru přebírá Městské kulturní středisko. Majetkový odbor bude
nadále zajišťovat investiční výstavbu na těchto
sportovištích a vylepšovat a rozšiřovat možnosti pro sportovní vyžití. Za téměř 2 roky využívání areálu ve Školní ulici vybudovalo město
solidní sportovní stánek. Naším záměrem je,
ještě v jarních měsících 2010, s využitím pracovníků absolvujících veřejnou službu, rozšířit
areál o bikrosovou trať a provést dokončovací
zemní práce. Tato sice nebude dosahovat parametrů pro organizování větších soutěží, jelikož na delší trať zde není potřebný prostor, ale
připravujeme možnost prodloužení závodní
tratě, zvýšením okruhů. Věříme, že zejména pro
mladší bikrosaře to bude vhodná příležitost, jak
rozvíjet své dovednosti.
• Koncem minulého roku jsem vás informoval
o restaurování 2 ks figurálních vitráží v místním katolickém kostele. Při provádění těchto
prací bylo restaurátory zjištěno, že vitráže jsou
na ploše cca 60 % zhotoveny z dvojitých skel.
Dle názoru odborníků z oboru péče o památky
se tento způsob provedení vitráží vyskytuje
zřídka. Celková restaurovaná plocha se tedy
podstatně zvýšila a práce se prodražila. Nepodařilo se nám zajistit další finanční prostředky
ze zdrojů Ministerstva kultury na toto navýšení,

a proto jsme byli nuceni snížit rozsah prací. To
vše samozřejmě bylo se souhlasem Ministerstva
kultury a za dohledu pracovníků Národního
památkového ústavu.
Do kostela byla osazena vitráž pouze jedna
a restaurování druhé je provedeno zčásti. Tato
část je uložena v depozitu města. Na dokončení budeme žádat opět finanční příspěvek
od Ministerstva kultury v tomto roce.
• Během ledna vyhlásíme výběrové řízení
na dodavatele výstavby místní komunikace
mezi Kamenným Dvorem a Kynšperkem nad
Ohří, která umožní bezpečnou chůzi a cyklopříjezd a která povede souběžně se stávající
silnicí III. třídy. V současné době je ještě náš
projekt podrobován kontrole na pracovišti
ministerstva zemědělství v Chomutově, jelikož
se nám podařilo získat dotaci od Místní akční
skupiny Sokolovsko ve výši cca 1,8 milionu Kč.
Naším záměrem je vybudovat tuto souběžnou
komunikaci v jarních měsících, aby mohla být
využívána již celou letní sezónu.
• Kaple na Kamenném Dvoře dostala nový krov
a střechu. Tím se vyřešil problém s touto drobnou sakrální stavbou, které hrozilo zřícení,
jelikož střechou silně zatékalo. Na další pokračování opravy budeme i v letošním roce žádat
příspěvek od Karlovarského kraje a hledat i jiné
možnosti získání finančních prostředků.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nabídka bytu v majetku města do nájmu:
nově zrekonstruovaný byt č. 3 o velikosti 1+3, podlahová plocha 110,50 m2, v ul. Sokolovská čp. 489,
Kynšperk nad Ohří
Výše nájemného je stanovena na minimálně 60,00 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od února 2010.

Nabídka bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu:

- byt č. 14 o velikosti 2+kk o výměře 40,10 m2, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit
lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,44 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
- byt č. 5 o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2, 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 70,41 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
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Nabídka nebytových prostorů v majetku města do nájmu:

nebytový prostor v přízemí objektu čp. 386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 328 m2,
výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nebytový prostor v přízemí objektu čp. 501 v Zámečnické ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2,
výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu čp. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 54,74 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
Bližší informace k těmto bytům a nebytovým prostorám jsou k dispozici na úřední desce a webových
stránkách města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
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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Vítání nových občánků
V roce 2009 jsme uspořádali 3 tradiční malé slavnosti k příležitosti vítání nových občánků Města
Kynšperk nad Ohří. Slavnosti jsou oblíbeným zpestřením všedních dnů. Do pamětní knihy bylo
postupně vepsáno 66 našich nových malých kynšperských občánků. Na slavnostní přivítání se přicházejí podívat s dětmi rodiče, sourozenci a ostatní příbuzní. K dobré náladě přispívá vystoupení dětí ze
všech kynšperských mateřských škol. Slavnostní atmosféra je zvěčněna fotografem a rodiče se zapisují
do pamětní knihy.
Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím i zúčastněným a popřát jim spoustu
zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským úsměvem neboť není většího štěstí,
než úspěch svého dítěte.
Na závěr přejeme našim malým spoluobčanům krásný, radostný a zdravý život.
Eva Knížová, matrikářka
Za správní a sociální odbor

Kynšperská kronikářka Věra Medvecká oceněna
Na konci listopadu loňského roku se v soutěži vyhlašované
od roku 2007 Karlovarským krajem o nejlépe vedenou kroniku
umístila s kronikou našeho města na třetím místě zdejší kronikářka
Věra Medvecká. Na prvním místě se umístila kronika obce Velichov,
druhá byla Chebská. O třetí místo se dělíme s nedalekým Habartovem. V soutěži se posuzoval jak obsah, tedy co vše o městě je za příslušný rok v kronice uvedeno, tak forma zápisu, jeho přehlednost
a výtvarné zpracování, včetně doprovodných ilustrací a případných
příloh. Hodnocené zápisy v kronikách jsou za rok 2008, jelikož zápisy
se pořizují zpětně po uplynutí celého roku.
Paní Medvecká byla za činnost kronikářky oceněna již v nedávné
minulosti, což s letošním oceněním svědčí o kvalitní práci a velkém
úsilí, které městské kronice věnuje. Rada města v závěru roku
s radostí přijala zprávu o ocenění, které se naší kronice v této krajské
soutěži dostalo, za záslužnou činnost paní Věře Medvecké vyslovila
poděkování a schválila poskytnutí finančního daru.
- redakce -

Keramický Betlém
Paní Hana Soukupová je vedoucí
zájmového kroužku keramiky. Pracuje
s dětmi každé pondělí v keramické
dílně základní školy. V letošním roce
se rozhodli, že vyrobí keramické sošky
a sestaví betlém. Práce se jim opravdu
povedla. Své dílo odvezli na statek
Bernard, kde si ho návštěvníci mohli
prohlédnout v předvánočním čase.
Přejeme paní vychovatelce a dětem
mnoho skvělých nápadů při další
práci.
Joyce

Partnerské vaření
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Partnerské vaření

Koulení „klouzáků“ kynšperské radní zjevně bavilo.

Účastníci partnerského setkání nakonec společně poobědvali.

Partnerské vaření
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V sobotu 12. prosince se uskutečnila poslední společná akce našeho města s partnerským Himmelkronem v loňském roce. Místem konání byla tentokrát školní kuchyně v obci Neuenmarkt. Právě zde se
totiž nachází společná budova vyššího stupně základní školy, sloužící žákům z několika okolních obcí,
mezi nimiž jsou i himmelkronští. Touto akcí byl, jak jej nazvali němečtí přátelé, „kochkurz“ čili kurz
vaření.
Pečínka vypadala nádherně
a ještě lépe chutnala.

Z Kynšperka se vypravil vařit starosta René Bolvari, radní MUDr. Luboš Galek a členové zastupitelstva Mgr. Štěpánka Neubergová, Jana Tomsová a Karel Klika a tlumočnice Ilona Říhová. Starosta
Himmelkronu Gerhard Schneider musel pro nemoc setkání oželet, a tak německými účastníky byli 1.
místostarosta Harald Peetz, radní pro spolupráci s Kynšperkem Erwin Tischer, jeho žena Inge, vedoucí
seniorů paní Heide Bächer a pan Kristian. Vaření probíhalo za odborné pomoci velmi šikovného a sympatického kuchaře Wernera Richtera.
Menu bylo následující – mariánskolázeňské sýrové mušle (moc dobré – recept dále), hrachová
polévka, francká vepřová pečeně se zelím a bramborovým (klouzavým) knedlíkem a nugátový dezert.
Zhruba tříhodinové vaření bylo završeno společným obědem, sestávajícím z přichystaných dobrot,
předáním účastnických listů o absolvování kurzu a přátelským rozhovorem u kávy.
Jedna z nejnápaditějších partnerských akcí v historii spolupráce našeho města s německým Himmelkronem stojí dle účastníků za zopakování! Ne-li za založení tradice!
Letos tedy určitě Dobrou chuť u nás v Kynšperku!
- redakce -

Mariánskolázeňské sýrové mušle

100 g másla, 4 vejce, 1 šálek nastrouhaného tvrdého sýru, 2 polévkové lžíce mouky, 2 polévkové lžíce
smetany, sůl, mletá paprika, majoránka, petržel, máslo na vymazání formiček.
Máslo, žloutky, sýr, mouku, smetanu a koření smícháme, osolíme a lehce vmícháme sníh z bílků. Směs
rozdělíme do máslem vymazaných formiček a pečeme asi 20 minut v troubě rozehřáté na asi 200oC.

ZUŠ

strana 8

Hudební nástroj a naše dítě
- 3. díl: Třístupňový profil

Po testu hudebnosti a připravenosti z druhého
dílu našeho cyklu dnes načrtneme třístupňový profil
dítěte, podle nějž budeme v dalších dílech posuzovat
jeden nástroj po druhém. Profil bychom rozhodně
neměli vynechat, protože díky němu se můžeme
vyhnout těmto slepým uličkám
- volbě nástroje, který uspokojuje emoční potřeby,
ale hraní na něj je příliš obtížné nebo příliš snadné
- volbě nástroje, který vyhovuje temperamentu
i mentalitě dítěte, ale je pro ně tělesně nepohodlný
- volbě nástroje, který bude vyhovovat společenskému založení dítěte
Tři hodnotící dotazníky uvádějí části těla a různé
stránky mentality a povahy, na nichž závisí výběr
hudebního nástroje. První dotazník bude pro Vás
patrně nejjednodušší. Vyplnění dalších dvou Vám
bude trvat trochu déle. Pomoci Vám mohou školní
vysvědčení, ale stejně důležité jsou postoje a chování dítěte doma a ve společnosti kamarádů i jeho
koníčky a zájmy. Myslete i na to, že mnozí učitelé se
nepříznivě vyjadřují o vlastnostech, které jim stěžují práci ve třídě, takže vlastnosti jako „netrpělivý“,
„pomalu se učí“ a „neumí se soustředit“ jsou považovány za vadu, přestože třeba jen vyjadřují reakci dětí
na školní prostředí. Některé vlastnosti, které učitelé
nejvíce nesnášejí, mohou být dokonce předpokladem
k úspěšnému zvládnutí nástroje.Mnohé podceňované děti se výborně naučí hrát na hudební nástroj
- možná proto, že jim nebyl dopřát úspěch ve škole.
Naštěstí jim to mnohdy pomůže vyrovnat se i s potížemi, které ve škole měly.
V testu zakroužkujte slova, která nejlépe vystihují
Vaše dítě.

Posouzení dítěte - stavba těla
Zrak
vynikající
normální
astigmatický /šilhající dítě/
nosí brýle
Sluch
ostrý
normální
horší než normální
Rty
tenké
průměrné
plné

Přední zuby
velké
průměrné
malé

Ovládání pohybu úst
umí hvízdat
neumí hvízdat
Přední zuby
vystupující
normální
ustupující
Rozpětí prstů
obsáhne prsty 1 oktávu
na klavíru
neobsáhne prsty jednu
oktávu /19cm/
Prsty
krátké
průměrné
dlouhé
Malíček
krátký
průměrný
dlouhý
Bříška prstů
úzká
průměrná
široká
Dítě je
pravák levák
Pohybová koordinace dítě je
neobratné
normální
Tělesná energie - dítě je
energické
průměrné

Plíce a dýchání
astmatické/bronchitické
průměrné
silné
Délka paží
krátké
vzhledem k výšce průměrné
dlouhé
Tělesná energie
rádo sportuje
nesportuje
nemá energii
Celkové zdraví
křehké
normální
pevné
Celková stavba těla - dítě je
vysoké
na svůj věk průměrné
malé
Celková stavby těla - dítě je
silnější
průměrné
hubené
Tělesné pocity
rádo dává věci do úst
nerado dává věci do úst
dobře koordinované
sedavé

Posouzení dítěte - mentalita
Způsob uvažování
logické/matematické
intuitivní/umělecké

Přední zuby
rovnoměrné a pravidelné
nepravidelné

Rychlost čtení - dítě se učí
rychle

Stupeň vývoje chrupu
mléčné zuby
prořezává se stálý chrup
stálý chrup sedí pevně
v dástních

pomalu

průměrně
Paměť
dobrá
průměrná
s obtížemi se učí zpaměti

Soustředění
často se zasní
průměrná
soustředí se dobře
Vytrvalost
potřebuje vidět rychle
výsledky
je připraveno na dlouhodobou práci
Přístup ke škol. povinnostem
má potíže
ve škole nemá potíže

ZUŠ
Čtení
čte často a pro radost
umí plynně číst
nečte plynně
Psaní
plynulé
s námahou
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Školní výsledky
patří k nejlepším ve třídě
průměrné
podprůměrné
Píle
líné
pracuje s přinucením
svědomité

Matematika
oblíbený předmět
zvládá ji
má potíže žádná
Počítání zpaměti
zvládá snadno
průměrně

Zbývající energie po příchodu ze školy
spousta
trochu

s obtížemi

Posouzení dítěte - povaha

Která z těchto možností vystihuje vaše dítě?

štědré
má několik výborných kamarádů
klidné
bystré a chápavé
tiché
má koníčky
samotářské
dává přednost tělesné činnosti
společenské
rádo navazuje vztahy s dospělými
rádo spolupracuje s rodiči
spíš laxní
odhodlané
sobecké
spíše svědomité k plnění domácích úkolů
trpělivé
je rádo středem pozornosti
dominantní
mírumilovné
mírné, vlídné
náladové
bezstarostné
vážné
ukázněné
odpovědné
dobromyslné
těžko se s ním vychází
vzdorovité
zručné v modelování

NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO
NEBO

spíše egoistické
mnoho kamarádů
živé
zasněné a zapomnětlivé
spíš neklidné
nemá žádný zájem
společenské, družné
dává přednost duševní činnosti
plaché
nerado navazuje vztahy s dospělými
hraje si rádo samostatně
ctižádostivé
snadno se vzdává
ohleduplné vůči ostatním
tvořivě nezávislé
netrpělivé
je raději, když si ho nikdo nevšímá
vnímavé, nechá se vést
agresivní
neoblomné, neústupné
vyrovnané
prudké
veselé
neposedné
nemá rádo odpovědnost
vznětlivé
je s ním dobré pořízení
snadno se nechá vést
vyšívání
NEBO
manuálně neobratné

Budete překvapeni, jak Vám tento třístupňový profil dítěte v další fázi usnadní výběr nebo zamítnutí jakéhokoli hudebního nástroje. V příštím čísle se již začneme seznamovat dopodrobna s jednotlivými hudebními nástroji,
abychom Vám pomohli při rozhodování.
V příštím díle: Třídění hudebních nástrojů, třístupňové posouzení hudebních nástrojů.

PředsevZetí do rokU 2010
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Vážení občané,
Nový rok bývá i rokem předsevzetí. Rád bych na Vás apeloval, aby jedno z vašich předsevzetí byla
péče o vlastní zdraví a o zdraví vašich blízkých.
Češi stále velmi často umírají na rakovinu. Nemuselo by tomu tak být, kdybyste se více věnovali
předcházení těchto situací. Každý občan by měl absolvovat jednou za dva roky u svého všeobecného
praktického lékaře preventivní prohlídku, jejíž součástí je u osob nad 50 let bezplatné vyšetření stolice
na skryté krvácení, kterým se může vyznačovat rakovina střeva a konečníku. Starší muži by měli být
rovněž vyšetřeni na nádorový marker rakoviny prostaty. Každá žena nad 45 let má nárok na bezplatné
vyšetření prsů mamografem jednou za dva roky jako prevenci rakoviny prsů. Mladé dívky, které ještě
neměly pohlavní styk, by měly být očkovány proti papilomavirům způsobujícím rakovinu děložníku
čípku. Toto očkování má význam i pro ženy, které žijí sexuálním životem a má význam očkovat i mladé
chlapce. Součástí preventivních prohlídek gynekologem je i vyšetření děložníku čípku na jeho bunky.
Pro všechny je prevencí proti rakovině nekuřáctví a správná strava a pohyb. Jak postupovat, vám poradí
vaši praktičtí lékaři. Existují léky, které pomohou vydržet nekuřáctví a jsou i měsíčně lacinější než
částky, které za cigarety kuřáci utratí za měsíc.
Každý z vás by měl znát hodnotu svého krevního tlaku, hladinu cukru a tuků v krvi a rizika, která
pramení z dědičné zátěže (v rodině), výskyt rakoviny prsů, střev, cukrovky i úmrtí před 60. rokem věku.
Prevencí jsou i různá očkování jak proti sezónní chřipce, tak i u nemocných očkování proti pandemické „prasečí“ chřipce. Každý rok stoupá počet zájemců o očkování proti sezónní chřipce, ale stále
je toto množství malé. Přes protichůdné informace médií i některých lékařů ohledně očkování proti
prasečí chřipce vás musím pochválit a všichni ti, kteří byli vybráni, se až na několik výjimek očkování
podrobili a tím se vyvarují závažných plicních komplikací, které tento virus přináší.
Nejde ale jen o očkování. Všimněte si, kdy jste byli očkováni proti tetanu nebo se přijďte zeptat
do ordinace. Doporučuji vám očkování proti klíšťové meningoencefalitidě a proti žloutence typu A i B.
Před cestami do zemí Afriky a Asie, do tropů i subtropů, je vhodné se očkovat proti žluté zimnici,
břišnímu tyfu a malárii. Před cestami do zemí Islámu je povinné očkování proti meningokokové nákaze.
Je toho mnoho, co můžete pro své zdraví udělat. Aktivně se o to zajímejte, zvláště ve věku mladém
a mladším, kdy si myslíte, že se vám nemůže nic stát a zdraví je samozřejmé. Není. A navíc péčí o své
zdraví v mladším věku zároveň určujete kvalitu svého života ve stáří.
Přeji vám i sobě, aby aspoň někdo z vás udělal takové předsevzetí. Přeji vám i vašim blízkým hodně
štěstí a zdraví.
MUDr. Václav Janda
všeobecný praktický lékař, internista
Kynšperk nad Ohří

POZVÁNKA
Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá
v sobotu 23. ledna 2010 od 20.00 hodin do 3.00 hodin v Zámecké restauraci v Kacéřově

28. včelařský reprezentační ples,

na kterém bude hrát krojovaná hudba „Horalka Domažlice“.
Vstupné 80,- a 100,- Kč.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno, taktéž doprava autobusem tam i zpět. Předprodej vstupenek u pana Jiřího Štamberga, Nádražní 555, Kynšperk nad Ohří, tel.: 352 683 498 nebo 737 854 539.
Srdečně zve ZO ČSV Kynšperk nad Ohří

scrabble
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12. krajský turnaj ve scrabble
Již po dvanácté jsme se sešli v sobotu 14. listopadu 2009 v zimní zahradě kina, abychom poměřili
síly a štěstí při hře scrabble. Přestože už začalo období chřipek, sešlo se nás čtrnáct nadšenců pro tuto
hru. Od ranních hodin, až do pozdního odpoledne, se mezi námi odehrávaly lité souboje. Sešli se hráči
z různých koutů našeho okresu. Nejvzdálenější účastnice Zuzka Pospíšilová přijela dokonce až z Kuřimi,
takže nebylo divu, že nakonec byla i vítězkou celého turnaje. K dobré atmosféře, která panovala celou
dobu turnaje přispěly určitě i výborné pečivo paní Petrášové a pizzy paní Adlofové, kterým bychom
tímto chtěli poděkovat. Poděkování také patří i zaměstnancům MKS, kteří nám pomohli turnaj připravit. Umožňují přístup do prostor zimní zahrady MKS, kde se pravidelně scházíme každé úterý v 18.00
hodin. Tímto zveme
nové zájemce o tuto
hru, aby se přišli
podívat a zahrát si
s námi.
A na závěr ještě
patří
poděkování
paní Jiřince Fišerové, která je patronem soutěže a jejímu
synovi Alešovi, který
nám po celé roky
zpracovává výsledky
soutěže a zajišťuje
zpracování všech dat.
Za kolektiv Alena Fiedlerová

POSLEDNÍ ADVENTNÍ
NEDĚLE BYLA ZAKONČENA TRADIČNÍM
ZPÍVÁNÍM VÁNOČNÍCH
KOLED, TENTOKRÁT
V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY.
VÝTĚŽEK 6.950,- Kč
ZA PRODEJ PERNÍČKŮ
A TEPLÝCH NÁPOJŮ
BUDE VĚNOVÁN
DĚTSKÉMU DOMOVU
V HORNÍM SLAVKOVĚ.

den otevřených dveří
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Den otevřených dveří
Střední škola živnostenská Sokolov. Na odloučeném pracovišti v Kynšperku nad Ohří se dne 4. 12.
2009 konal již tradiční Den otevřených dveří. V tělocvičně školy, nabízeli své výrobky nebo služby pro
návštěvníky žáci jednotlivých oborů. Ve stáncích si mohli nakoupit vánoční dárky, např. kosmetiku,
chaloupky a kostelíky, různé dekorační a truhlářské výrobky aj. Děvčata z oborů kosmetička a kadeřnice měla plné ruce práce,
protože i zde se mohli
návštěvníci
zastavit
a nechat se nalíčit, učesat
nebo relaxovat u masáže.
Ve školní jídelně proběhla
výstava výrobků oboru
kuchař a cukrář. Byly
zde k vidění i slavnostní
tabule. V jídelně bylo
pohoštění pro veřejnost,
které zajistily stravovací
obory. Vynikající svíčková s knedlíkem, nebo
řízek s těstovinovým
salátem nalákal ke stolu
nejednoho hosta. Den se
opravdu vydařil. Děkujeme všem, kteří pro nás
tento skvělý den připravili.
Joyce

Zko kynŠPerk nad ohří
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ZKO Kynšperk nad Ohří
ZKO se snaží své psí svěřence vychovávat ke spokojenosti svých páníčků a máme radost z každého úspěchu
našeho člena, ať již na různých zkouškách nebo závodech a dokonce i na výstavách.
Letos jsou to zejména velké úspěchy paní Hany Baštové
se psem Belmondem na různých výstavách doma
i v cizině:
 Mezinárodní výstava Praha 2009– 1. místo, titul CAC
 Mezinárodní výstava České Budějovice 2009 – 2.
místo, res.CAC
 Klubová výstava Praha 2009 – 1. místo, vítěz třídy
ČKJV
 Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 2009 – V2
 Krajská výstava Karlovy Vary 2009 – V1, VT
 Výstava KV Slovensko – V1, ČKJV
Paní Hana Baštová je členkou našeho kynologického klubu a třikrát týdně se svými pejsky, boxery
Terezou a Belmondem, absolvuje výcvik psů, kde pilně cvičí poslušnost a obranu a ještě má plno
energie jezdit na výstavy, kde dosaženými úspěchy svého krásného psa Belmonda reprezentuje kynologický klub Kynšperk.

Členové ZKO Kynšperk nad Ohří

Závody v rybolovné technice
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Krajské halové závody v rybolovné technice
Dne 19.12.2009 se konal ve velké tělocvičně naší základní školy VII. ročník krajských halových
závodů v rybolovné technice, který pořádala ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s Karlovarským
krajem. Pozvání přijali členové rybářských kroužků z Ostrova nad Ohří, Stříbra, Habartova a Božíčan.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22 dětí rozdělených do šesti družstev. Soutěžilo se ve dvou disciplínách- SKISH a ARENBERG, které byly členěny do tří kategorií- žák, žákyně a dorost. První tři místa
jednotlivců byla odměněna věcnou cenou a diplomem, poté bylo vyhlášeno první až třetí místo v družstvech a opět odměněno diplomem.
Celou soutěží nás provázel ředitel závodu Petr Kříž,. hlavní rozhodčí Ing Josef Baron a vedoucí
ryb. kroužku v Habartově Petr Kmošek. Vyhlašování výsledků byl přítomen také ředitel ZŠ Kynšperk
Mgr. Jiří Daneš, který se ujal předávání diplomů a blahopřál závodníkům k dosaženým výsledkům.
Všichni soutěžící byli velice spokojeni, při soubojích mezi účastníky byla znát i předvánoční atmosféra, kdy nebyl problém poskytnout pomoc či radu a to i přesto, že se jednalo o soupeře.
Tímto bych chtěl poděkovat panu řediteli Jiřímu Danešovi za pomoc při organizaci závodů
a za poskytnutí zázemí, paní Janě Tomsové za vytvoření pamětních listů, diplomů a fotodokumentaci,
dále všem rozhodčím a vedoucím rybářských kroužků a v neposlední řadě všem zúčastněným za vynikající soutěžní náladu.

Výsledky

Kategorie-

žáci 1. místo
2. místo
3. místo
žákyně 1. místo
2. místo
3. místo

Rada Oldřich
Jeřábek Jakub
Vančura Karel

MO Stříbro
ZŠ Kynšperk nad Ohří
ZŠ Ostrov nad Ohří

Horáková Jana
Sochorová Štěpánka
Zaschková Gábina

MO Habartov
MO Habartov
ZŠ Kynšperk nad Ohří

dorost 1. místo Pejšková Hana
MO Božíčany
2. místo Hubálek Martin
MO Stříbro
3. místo Duchovič Miroslav
MO Božíčany
Jsem rád, že jsme se zde sešli v tak hojném počtu a těším se příští rok u VIII. ročníku halových závodů
nashledanou. Přeji všem hodně štěstí, zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a úspěšný vstup
Vedoucí ryb. kroužku Petr Kříž
do Nového roku 2010.

Závody v rybolovné technice
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skaUting

infocentrUm
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Policie, městská Policie, hasiči
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Policie
Kynšperští policisté prošetřovali v období od 14. 11. do 31. 12. 2009 celkem 11 trestných činů, kdy se jednalo o:
• trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy
zapomětlivý otec dluží na své dítě cca 11 000 Kč
• policisté prošetřovali případ výtržnictví
v restauraci El Paso, kde došlo k napadení mezi
hosty
• jeden případ trestného činu vydírání ve věznici, kde dva vězni nutili násilím spoluodsouzeného k různým úsluhám
• dva případy ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy policisté zadrželi řidiče, kteří požili
před jízdou alkoholické nápoje
• kynšperští policisté objasnili případ trestného
činu poškozování cizí věci, kdy pachatel zapálil
u obce Dasnice zde odstavený osobní automobil Ford Escort
• jeden případ vloupání do čtyř rekreačních
objektů v chatové oblasti u Dasnic, kde dosud
nezjištěný pachatel odcizil motorovou kosu,
elektrocentrálu, vrtačku a další věci
• jeden případ krádeže elektroniky ze zaparkovaného nákladního automobilu v Kaceřově,

kde dosud neznámý pachatel odcizil přesně
nezjištěné zboží, pravděpodobně dva televizory
• jeden případ vloupání do motorového vozidla
Citroen ZX, kdy pachatel na parkovišti u Penny
marketu po rozbití okna odcizil autorádio.
V tomto případě policie po pachateli pátrá
• policisté rovněž pátrají po neznámém pachateli, který odcizil z odstaveného dětského
kočárku peněženku s finanční hotovostí,
doklady a platebními kartami
• policisté odložili případ krádeže mincovníku
z nápojového automatu, ke kterému došlo
v areálu městského sportoviště v Kynšperku,
kdy pachatele se bohužel nepodařilo zjistit
Policisté obvodního oddělení v Kynšperku
nad Ohří přejí všem občanům hodně štěstí
a zdraví v roce 2010.
npor. Bc. Jiří Novák

Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 16.11. do 16.12.2009 celkem 25 případů protiprávního jednání.
- 19 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- 3 přestupy proti veřejnému pořádku
zjištění a označení dvou autovraků
odchycení dvou toulavých psů a jejich předání do útulku
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
Dále byl na odbor dopravně správních agend v Sokolově oznámen 1 přestupek proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Hasiči
•

23.11. 2009 - Technická pomoc - jednotka
likvidovala nakloněný strom, který ohrožoval
procházející osoby.
• 24.11.2009 - Požár správní budovy - Prověřovací cvičení - jednotka se účastnila prověřovacího cvičení ve věznici v Kolové
• 14.12. 2009 - Požár návěsu - jednotka likvidovala požár návěsu s briketama na silnici č. 6

• 17.12.2009 - Dopravní nehoda - Jednotka provedla zajištění místa dopravní nehody a vyproštění osoby z havarovaného vozidla na silnici
Kynšperk - Libavské Údolí.
• 18.12.2009 - Požár bytu - Jednotka pomáhala
při likvidaci požáru bytu v Habartově

Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

sPort

strana 19

Shinkyokushin
karate Gorin
Dne 7.11.2009 proběhly
zkoušky na technické stupně
mladých karatistů, které pořádal
zájmový kroužek karate Kynšperk
nad Ohří a SKK Gorin za podpory
České Asociace Shinkyokushin
karate. Zkoušky mladí karatisté
skládali v nově rekonstruováné
velké tělocvičně Základní školy
Kynšperk nad Ohří. Zkoušek se
účastnilo třicet karatistů a trvaly
šest hodin.
Na všech karatistech bylo
vidět, že se na zkoušky dobře připravili a i přes drobné výhrady
zkušebních komisařů je všichni
úspěšně zakončili.
Zkušebními komisaři pro
udělování technických stupňů byli
president AKO Mg. Jiří Žofčin,
trenér representace František
Sláma a člen výkonného výboru
AKO Ing. Robert Czsekés, kterým
bych chtěl poděkovat za trpělivost
při zkouškách. Velké poděkování
patří řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří panu Mg. Jiřímu
Danešovi za umožnění konat
zkoušky v tělocvičně ZŠ.
OSU!!

sPort
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Kynšperský pohár
Zpráva z 25. 10. 2009
L. Údolí B - Kynšperk 10:10 (1:2, 7:4, 2:4), branky:
Sýs R. 5, Sýs P. 3, Němec 2 - Ondráček M. 5, Gasparik 3,
Mrva, Řezníček. Nejlepšími hráči utkání byli: Pisár, Sýs
R. - Mrva, Gasparik.
První branku vstřelilo L. Údolí již v 5. sekundě.
Kynšperk vyrovnal v 7. min. a ve 13. min. dal vedoucí
branku. Na konci 1. třetiny L. Údolí vyrovnalo
a na začátku 2. třetiny se dostalo do vedení. To udržovalo po celé utkání na rozdílu 1 až 2 branek. Kynšperk
vyrovnal až v těsném závěru utkání. Kuriozitou byla
branka, kterou L. Údolí dalo v oslabení 3 na 5.
Sestavy:
L. Údolí B: Moravec - Dofek B, Dofek J, Holman,
Churaň J, Churaň M, Krajčovič, Kuthan, Němec, Omrai,
Pisár, Sýs P, Sýs R, Švejda, Kynšperk: Hamor - Císler,
Gasparik, Jäger, Krautwurm, Kronika, Kubát, Mrva,
Ondráček M, Ondráček R, Řezníček, Vlasatý.
Vyloučení:
5:2, využití 1:2, oslabení 1:0, rozhodčí Čámský, Svoboda
Zpráva z 25.10.2009
L. Údolí B - Kynšperk 10:10 (1:2, 7:4, 2:4), branky:
Sýs R. 5, Sýs P. 3, Němec 2 - Ondráček M. 5, Gasparik 3,
Mrva, Řezníček. Nejlepšími hráči utkání byli: Pisár, Sýs
R. - Mrva, Gasparik.
První branku vstřelilo L. Údolí již v 5. sekundě.
Kynšperk vyrovnal v 7. min. a ve 13. min. dal vedoucí
branku. Na konci 1. třetiny L. Údolí vyrovnalo
a na začátku 2. třetiny se dostalo do vedení. To udržovalo po celé utkání na rozdílu 1 až 2 branek. Kynšperk
vyrovnal až v těsném závěru utkání. Kuriozitou byla
branka, kterou L. Údolí dalo v oslabení 3 na 5.
Sestavy:
L. Údolí B: Moravec - Dofek B, Dofek J, Holman,
Churaň J, Churaň M, Krajčovič, Kuthan, Němec, Omrai,
Pisár, Sýs P, Sýs R, Švejda, Kynšperk: Hamor - Císler,
Gasparik, Jäger, Krautwurm, Kronika, Kubát, Mrva,
Ondráček M, Ondráček R, Řezníček, Vlasatý,
Vyloučení:
5:2, využití 1:2, oslabení 1:0, rozhodčí Čámský, Svoboda
Zpráva z 15. 11. 2009
L. Údolí A - Kynšperk 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), branky:
Krajčovič - Ondráček M.2, Císler. Nejlepšími hráči
utkání byli: Trepák T, Krajčovič - Krautwurm, Ondráček M. V polovině 1. tř. se ujal Kynšperk vedení z hole
M. Ondráčka. Když ve 2. tř. využil přesilovku Císler
a Kynšperk vedl 0:2 zdálo se být rozhodnuto. L. Údolí

se podařil útok 3 hráčů na brankáře, ale překombinovali přihrávky a Hámor branku uchránil. Navíc dvakrát
prošel puk napříč před brankou Kynšperka a chybělo
jen velmi málo k dosažení branky. V 9. min 3. tř se přeci
jen Krajčovičovi podařilo snížit na 2:1, ale M. Ondráček
projel v 16. min. celé hřiště a upravil na konečných 1:3.
Sestavy:
L. Údolí A: Kotous - Bobčík, Dlouhý, Dofek, Hanzlíček, Jánošík, Krajčovič, Lisý, Marek, Šebestýn, Trepák
L, Trepák P, Trepák T, Kynšperk: Hamor - Bárta, Císler,
Jäger, Krautwurm, Kronika, Kubát, Mrva, Ondráček M,
Ondráček R, Řezníček, Vlasatý.
Vyloučení:
4:3, využití 0:1, rozhodčí Čámský
Zpráva z 22. 11. 2009
Derby pro béčko.
L. Údolí B - L. Údolí A 6:5 (2:2, 2:3, 2:0), branky:
Sýs R. 4, Gajič, Sýs P. - Bobenič 2, Krajčovič 2, Trepák
P. Nejlepšími hráči utkání byli: Kalabza, Sýs P. - Bobenič, Krajčovič.
Celé utkání bylo velmi vyrovnané. LUA vedlo čtyřikrát v utkání a přesto prohrálo s loňským vítězem
poháru. LUA dalo první branku již v 1. min. Krajčoviče
po přihrávce Bobčíka. V 8. min. měl šanci na vyrovnání
R. Sýs, když jel sám na brankáře, ale Kotous v brance
usměrnil puk mimo branku. Vyrovnat se podařilo R.
Sýsovi v 9. min. po přihrávce J. Dofka. V 9. min. se podařilo „béčku“ dát vedoucí branku R. Sýsem, přihrál P. Sýs.
Vzápětí se podařilo „áčku“ vyrovnat Krajčovičem po přihrávce P. Trepáka. Ve 2. třetině se stejně jako na začátku
utkání podařilo Bobčíkovi přihrát Bobeničovi a „áčko“
opět vedlo. Ve 3. min. nastřelil R. Sýs tyčku. Po minutě
hrálo „béčko“ přesilovku a Gajič ji využil po přihrávce
M. Churaně. Ve 12. min. se lišácky trefil P. Trepák, ale
po 6 minutách trefil R. Sýs tyčku a po dalších 4 minutách
se mu podařilo přihrát bratrovi Petrovi a ten vyrovnal.
Před koncem třetiny vystihl obránce Bobenič přihrávku
soupeře u modré čáry a po projetí celého hřiště překonal výborného brankáře Moravce. V 10. min. třetí třetiny
vyrovnal R. Sýs po přihrávce bratra Petra a o 9 min. později dal rozhodující branku po přihrávce Šofrleho.
Sestavy:
L. Údolí B: Moravec - Dofek B., Dofek J., Gajič,
Churaň M., Kalabza, Omrai, Pisár, Sýs P., Sýs R., Šofrle,
Švejda, L. Údolí A: Kotous - Bobčík, Bobenič, Hanzlíček,
Krajčovič, Marek, Munka, Šebestýn, Trepák L., Trepák
P., Trepák T., Vyloučení: 3:3, navíc Dofek B. OT, využití
0:1, rozhodčí Čámský
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Tabulka
Kynšperk 3 2 1 0 20:13 5
LUB 4 1 2 1 24:28 4
LUA 3 0 1 2 12:15 1

Sestava Kynšperka:
Hámor - Ondráček R. Krautwurm, Gregor, Mrva,
Ondráček M., Kronika, Císler, Gasparik, Řezníček,
Brychta.

Tabulka střelců:
10 - Sýs Radek (LUB), 9 - Ondráček Martin (KYN),
4 – Sýs, Petr (LUB), 3 - Císler Roman (KYN), Gasparik Petr (KYN), Krajčovič Pavel (LUA), Trepák Pavel
(LUA), Pisár Milan (LUB)

Vyloučení:
1:2, rozhodčí Šebestýn

Zpráva z 29. 11. 2009
Kynšperk - L. Údolí A 3:4 (1:1, 1:1, 1:2), branky:
Hanzlíček F., Kronika, Ondráček M. - Bobenič 2, Krajčovič 2. Nejlepšími hráči utkání byli: Vlasatý, Ondráček
M. - Bobenič, Krajčovič.
První branku vstřelil Bobenič z LUA za asistence
Bobčíka. Kynšperk v 15. min. vyrovnal Hanzlíčkem
po přihrávce Kubáta.Ve druhé třetině dostal do vedeni
Kynšperk Kronika, as. Císler. Libavské Údolí vyrovnalo
v poslední minutě druhé třetiny Bobeničem, as. Krajčovič. Na začátku třetí třetiny vystřelil Krajčovič a Jägr
nešťastnou tečí umístil do vlastní branky.
Kynšperku se podařilo ještě vyrovnat na 3:3, ale
v 7. minutě padl rozhodující gól z hole Krajčoviče
po přihrávce Jánošika.
Sestavy. Kynšperk: Hamor - Brychta, Hanzlíček,
Jäger, Kronika, Kubát J., Mrva P., Ondráček, Ondráček,
Vlasatý. L. Údolí A: Dušek - Bobčík, Jánošík, Krajčovič,
Šebestýn, Trepák L., Trepák P.
Vyloučeni
1:1. Rozhodčí Gajič
Tabulka
Kynšperk 4 2 1 1 23:17 5
LUB 4 1 2 1 24:28 4
LUA 4 1 1 2 16:18 3
Kanadské bodování:
13 - Ondráček Martin (KYN), 11 - Sýs Radek
(LUB), 8 - Gasparik Petr (KYN), Sýs Petr (LUB), 6 Krajčovič Pavel (LUA), 5 - Bobčík Miroslav (LUA),
Trepák Pavel (LUA).
Tabulka střelců:
10 - Ondráček Martin (KYN), Sýs Radek (LUB),
5 - Krajčovič Pavel (LUA), 4 - Bobenič Josef (LUA), Sýs
Petr (LUB), 3 - Císler Roman (KYN), Gasparik Petr
(KYN), Trepák Pavel (LUA), Pisár Milan (LUB).
Zpráva z 6. 12. 2009
Kynšperk - L. Údolí B 9:8 (3:0, 3:2, 3:6), branky:
Gasparik 5, Brychta, Kronika, Ondráček M., Řezníček
- Sýs R. 4, Churaň J., Kalabza, Pisár, Sýs P. Nejlepšími
hráči utkání byli: Gregor, Gasparik - Kalabza, Sýs R.

Tabulka
Kynšperk 5
L. Údolí B 5
L. Údolí A 4

3
1
1

1
2
1

1
2
2

32 : 25
32 : 37
16 : 18

7
4
3

Kanadské bodování:
15 - Gasparik Petr (KYN), Ondráček Martin
(KYN), Sýs Radek (LUB), 13 – Sýs Petr (LUB), 6 - Mrva
Petr (KYN), Krajčovič Pavel (LUA), 5 – Kronika František (KYN), Bobčík Miroslav (LUA), Trepák Pavel
(LUA), Pisár Milan (LUB).
Tabulka střelců:
14 - Sýs Radek (LUB), 11 - Ondráček Martin
(KYN), 8 - Gasparik Petr (KYN), 5 - Krajčovič Pavel
(LUA), Sýs Petr (LUB).
Zpráva z 20. 12. 2009
V derby byl úspěšnější papírově slabší celek,
který porazil loňského vítěze poháru a odsunul ho
na poslední místo průběžná tabulky.
L. Údolí A - L. Údolí B 4:3 (1:2, 2:1, 1:0), branky:
Bobčík, Bobenič, Jánošík, Šebestýn - Sýs P. Nejlepšími
hráči utkání byli: Šebestýn, Bobčík - Pisár, Sýs P.
Sestavy:
L. Údolí A: Kotous - Bobčík, Bobenič, Jánošík, Krajčovič Pa., Lisý, Šebestýn, Trepák L., Trepák P., Trepák T.
L. Údolí B: Moravec - Dofek J., Gajič, Churaň J., Churaň
M., Krajčovič Pe., Němec, Pisár, Sýs P., Sýs R., Šofrle,
Vyloučení: 5:3, využití 0:1, rozhodčí Hradský
Tabulka
Kynšperk 5 3 1 1 32 : 25 7
L. Údolí A 5 2 1 2 20 : 21 5
L. Údolí B 6 1 2 3 35 : 41 4
Kanadské bodování:
17 - Sýs Radek (LUB), 16 - Sýs Petr (LUB), 15 Ondráček Martin (KYN), Gasparik Petr (KYN), 8 Krajčovič Pavel (LUA), 6 - Mrva Petr (KYN), Bobčík
Miroslav (LUA), 5 - Trepák Pavel (LUA), Pisár Milan
(LUB), Kronika František (KYN), Bobenič Josef (LUA).
Tabulka střelců:
14 - Sýs Radek (LUB), 11 - Ondráček Martin
(KYN), 8 - Gasparik Petr (KYN), Sýs Petr (LUB), 5 Bobenič Josef (LUA), Krajčovič Pavel (LUA).
Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz.
(jč)
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Na závěr roku kvalitní sport
Padesátý rok své úspěšné činnosti zakončili stolní tenisté bodovacím turnajem dospělých.
Přední hráči našeho i Plzeňského kraje využili poslední letošní příležitosti připsat si nějaký
potřebný bodík na své konto a přijeli do našeho města. V neděli 27. prosince při příležitosti 777
let města a 50 let založení oddílu uspořádali stolní tenisté 21. ročník turnaje o putovní pohár
města. Padesát účastníků předvedlo kvalitní sport, zejména v závěrečných kolech, kdy už bojovali
výhradně ligoví hráči. Z domácích hráčů se nejlépe dařilo Lukáši a Vojtovi Galekovým, spolu
s veteránem Volfem. Dokázali postoupit z kvalifikačních skupin mezi nejlepších šestnáct borců.
Potěšitelné je, že se stále více prosazují mladí hráči. Jak v soutěži žen, tak mužů, dokázali ještě
věkem žáci připravit dospělým mnohé těžké chvíle. Turnaj probíhal v příjenmé vánoční atmosféře, bez nejmenších komplikací, dokonce za účasti zájmu několika diváků.
Vítězství ve dvouhře mužů a putovní pohár si odvezl Martin Petrák, hrající za TSV Tegernheim, před chodovským Pavlem Kovačičem a Jakubem Provazníkem z TJ Ostrov. Nejúspěšnější
ženou byla Zdena Marešová, bývalá extraligová hráčka Casina Cheb. Domácí Tereze Oboňové
unikla třetí příčka po několika nešťastných porážkách. Vítězství ve čtyřhře patřilo dvojici Klier
– Mareš, poraženým finalistou byli Huleš a Tomšík z Chodova, třetí dvojice Daněk – Heřman
z Karlových Varů.
Oldřich Volf
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Vrcholné jednání sportovců
Nejvyšší orgán místní sportovní organizace, valná hromada, zasedne dne 25. ledna v 19.30 hodin
v klubovně tenisového areálu ke svému výročnímu jednání.
Delegáti devíti oddílů budou hodnotit uplynulý rok 2009, vytýčí nové cíle pro nastávající období
a na závěr bude zvoleno nové vedení TJ Slavoje Kynšperk n. O.
Všichni členové TJ mají právo zúčastnit se tohoto důležitého jednání.

Divize

Tabulka soutěže – základní část po 11 kole
Poř. Mužstvo
Utkání V R P Zápasy
1. Slovan K.Vary
11 9 2 0 108:60
2. Sokol Mariánské L. A 11 9 1 1 107:67
3. SK Toužim A
11 7 1 3 94:75
4. Start K. Vary A
11 6 1 4 92:69
5. Baník Svatava A
11 6 1 4 96:80
6. Jiskra Aš A
11 5 1 5 88:88
7. Slavoj Kynšperk A
11 5 1 5 85:83
8. Slovan K. Vary B
11 4 1 6 84:90
9. TJ Loket A
11 3 2 6 74:86
10. Batesta Chodov B
11 3 1 7 73:95
11. TJ Ostrov B
11 3 0 8 78:101
12. Baník Sokolov A
11 0 0 11 25:110

Krajský přebor 2
Body
31
30
26
24
24
22
22
20
19
18
17
11

Krajský přebor 1

Tabulka soutěže – základní část po 10 kole
Poř. Mužstvo
Utkání V R P Zápasy
1. Start K. Vary B
9 7 0 2 84:47
2. Jiskra Březová A
9 6 1 2 78:56
3. Jiskra Aš B
9 6 1 2 81:64
4. TJ Ostrov C
9 5 2 2 81:57
5. Slavoj Kynšperk B
9 6 0 3 76:51
6. TJ Loket B
9 3 2 4 66:68
7. Jiskra Březová B
9 3 1 5 68:67
8. Start K. Vary C
9 2 2 5 59:83
9. Strunal Luby A
9 1 2 6 51:81
10. Baník Svatava B
9 0 1 8 19:89

Body
23
22
22
21
21
17
16
15
13
10

Tabulka soutěže – základní část po 10 kole
Poř. Mužstvo
Utkání V R P Zápasy
1. SK Merklín
9 9 0 0 90:20
2. Slovan K. Vary C
9 8 0 1 88:27
3. Slavoj Kynšperk C
9 4 2 3 69:66
4. Start K. Vary D
9 4 1 4 63:72
5. Jiskra Aš C
9 4 1 4 70:69
6. Baník Sokolov B
9 4 0 5 60:72
7. KST Velký Luh A
9 3 0 6 54:77
8. Slovan Mariánské L. A 9 2 1 6 49:81
9. Batesta Chodov D
9 2 1 6 52:80
10. Batesta Chodov C
9 1 2 6 54:85

Body
27
25
19
18
18
17
15
14
14
13

Tabulka po neúplném 9. kole:
1. Lomnice
7
2. Kynšperk D
6
3. Mírová
2
4. Sokolov C
2
5. Chodov E
0

21
19
11
10
7

0
0
0
0
0

0
1
5
4
7

95:31
89:37
67:59
48:60
7:119

Poděkování
Dovolte mi, abych jménem oddílu kopané poděkoval našim sponzorům a partnerům.
Jmenovitě: T.O.R. Cheb s.r.o., Niko, p. Paparega - Báňská Stavební Společnost, Autobusová doprava
Miroslav Liška, Základní škola Kynšperk nad Ohří, Farma Kamenný Dvůr, Jiří Reidl.
Další poděkování patří panu Karlu Kardošovi za vybudování kabiny pro rozhodčí.
Velké poděkování patří také fanouškům, kteří nás nepřestali podporovat, přestože výsledky neodpovídají jejich ani našim představám.
Poděkování patří rovněž členům výboru TJ pánům Štruncovi, Rohlíkovi a Neubergovi za pomoc
při řešení problémů spojených s chodem klubu a areálu hřiště.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem oddílu panu Čendovi Malému za dlouhodobé vedení
kroniky kynšperského fotbalu.
Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
Jan Sassmann, oddíl kopané
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Školní sportovní soutěž ročník 2009/2010
•
•
•
•
•

Okresní kolo v šachu 6. – 9. tříd a 1.- 4. tříd osmiletých gymnázií
Kynšperk n/O 16. 12. 2009

Turnaje se zúčastnilo 7. družstev z okresu Sokolov.
Čtyřčlenná družstva hrála systémem každý s každým na sedm kol.
Tempo hry 2x25 minut.
Bodování olympijské (součet všech bodů dosažených v jednotlivých partiích)
Vítěztví si, jako v loňském roce, vybojovalo družstvo 3 ZŠ Boženy Němcové Sokolov, když prohráli
pouze jednu partii.
• Na druhé postupové pozici se umístilo družstvo 8 ZŠ Křižíkova Sokolov.

Konečná tabulka

1. 3 ZŠ B.Němcové Sokolov
22 bodů postup
2. 8 ZŠ Křižíkova Sokolov
15,5
postup
3. ZŠ Chodov
13,5
4. Gym. a OA Chodov
13
5. 6 ZŠ Švabinského Sokolov
12,5
6. ZŠ a MŠ Kraslice
4
7. ZŠ Kynšperk n/O
3,5
První dvě družstva postupují do krajského kola

Nejlepší umístění hráčů na jednotlivých šachovnicích
Šachovnice 1. Vopička Miroslav 6 bodů
2. Kostlivý Lukáš
6
3. Juhár David
5,5
4. Berka Tomáš
5,5

8 ZŠ Sokolov
3 ZŠ Sokolov
3 ZŠ Sokolov
3 ZŠ Sokolov

Karel Hamouz
Petr Hofman
Karel Junek
Antonín Korfus
Vlastimil Černý
Nikolas Lazók
Viktor Beck
Petr Kis
Tomáš Řežáč
Dominik Bandurič
Petr Hladký
Lukáš Kostlivý
David Juhár
Tomáš Berka
Jan Brtek
Jan Kníř
Jaroslav Sedlák
Jaroslav Macháček
Miroslav Vopička
Dominik Pleskač
Pavel Ťoupal
David Doležal
Petr Šimáček
Truong Duo Nghie
Jan Findrik
Petr Čaloun
Jan Kameník
Jindřich Bosák
Přemysl Stuška
Ta Quoc Hoang
Miroslav Novák
Pavel Krejča

1 ZŠ a MŠ
Kraslice

7 Gymnázium
a OA
Chodov

6 ZŠ
Chodov

5 ZŠ
Křižíkova
Sokolov

4 ZŠ
Švabinského
Sokolov

3 ZŠ
B.Němcové
Sokolov

2 ZŠ
Kynšperk

Jméno a přijmení

Škola

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0

1
0

1

1
1
0,5
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
0

2

0
0
0
0
0
0
0,5
0,5

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3

1
0
1
0
1
1
1
0

1
0,5
1
0

1
1
1
1

0

0
0
0
0
0
0
0

4

0
0
0
0
0
1
0,5
1

0
1
1
1
0
0,5
0
1

0
0

0
0,5
1
0
0
0

5

0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0,5
0

6

1
1
1
1

1
1
0,5
0,5
0
0
0
1
1
0
0,5
0

0
0
0,5
0
1
0
0
0

7

8

9

10

1
4
3
3,5
3
2
4
3,5
3,5

Body
hráče
0
1,5
2,5
0
2
0
0,5
0
1
0
5
6
5,5
5,5
2
3,5
2
5
6
3
3,5
2

3
5
3
4
4-6
2
4
3

2
1
1
1
4-6
3
6
2
1
4
2
5

13 4

13,5 3

15,5 2

12,5 5

22 1

Pořadí
Body Pořadí
hráče družstva družstva
7
6
4 6
5
6-7
4-6
7
7
3,5 7
6-7
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Okresní kolo v šachu čtyřčlených družstev žáků 6-9 tříd zákl. škol a 1-4 tříd osmiletých gymnázií

Školní rok 2009/2010
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Vánoční turnaj v sálové kopané
Druhý vánoční svátek 26. prosince si
fanoušci kopané přišli na své. Ve sportovní
hale se sešli náctiletí a dospěláci, aby změřili
své síly. Na turnaj se přihlásilo šest družstev.
Vedoucím turnaje byl trenér dorostu Pavel
Hřib a jako rozhodčí mu střídavě zápasy
odpískali Karel Kardoš, Jan Sassmann
a Jan Kardoš. Děkujeme všem za účast
a do Nového roku 2010 „Sportu zdar!“

Pořadí turnaje:

1. Hogo fogo
2. Janzen
3. SEF Slavoj Kynšperk
4. dorost Kynšperk
5. hasiči Kynšperk
6. GPH

Joyce

„Hraj si, sportuj, vzdělávej se“
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na leden 2010
6. 1. 2010
nebo
7. 1. 2010

Tři králové – výlet do dětského domova v Horním Slavkově
(přihlášky si vyzvedněte v SVČ – DDM z důvodu omezeného počtu
míst v autobuse, veškeré informace v SVČ – DDM)

9. 1. 2010

Novoroční turnaj v malé kopané
Sraz ve 14.00 hodin v SVČ – DDM, s sebou pití a přezůvky do TV

10. 1. 2010

Vycházka do přírody – odpoledne ve 14.00 hodin

16. 1. 2010

Výlet na statek Bernard
vlakem do Sokolova a dále pěšky do Královského Poříčí (sraz v 9.45 hodin v SVČ – DDM)
- odjezd v 10.25 hodin z vlakového nádraží
- návrat zpět do Kynšperka v 16.00 hodin

17. 1. 2010

Pohádkové odpoledne v SVČ - DDM

24. 1. 2010

Nedělní plavecké závody – bazén Sokolov
(sraz v SVČ – DDM ve 13.00 hodin, s sebou plavky, svačinu pití,
peníze na dopravu a bazén cca100,-Kč, návrat cca v 19.00 hodin)

29. 1. 2010

Návštěva kina za pololetní vysvědčení

30. 1. 2010

Turnaj ve floorbale
Sraz ve 14.00 hodin v SVČ – DDM s sebou pití a přezůvky do TV

31. 1. 2010

Turnaj ve stolním tenise
Sraz ve 14.00 hodin v SVČ – DDM

Prosíme zájemce o tyto akce, aby se předem přihlásili v SVČ - DDM

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:
Rey-Magnan,E. – Avignonské proroctví, Muchamore,R. – Zvíře, Robb,J.D. – Smrtící vize, Genova,L.
– Ještě jsem to já, Blatty,P.W. – Exorcista, Munro,A. –
Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel, Bagshawe,T.
–Prosím nerušit, Silva,D. – Přeběhlík, Davidson,A.
– Srdce netvora, Grisham,J. – Hra o pizzu, Wodehouse,P.G. – Díky, Jeevesi, Pavel,O. – Proč mám rád
sport?, Nopová,S. – Diaquirita, Ahern,C. – Dárek,
Cooper,J. – Skandál, Montefiore,S. – Sašenka,
Detektivky a thrillery:
Johansen,I. – Tekoucí písek, Nopová,S. – X Terra
Incognita, Dibdin,M. – Vendetta, Abedi,I. – Šepot,
McClure,K. – Bezedná propast, Brown,S. –Odražená
střela, Garwood,J. – Oheň a led, Hooper,K. – Mrazivé hříchy, Connelly,M. – Rozsudek ráže 9, McBain,E. – Tak nahá, tak mrtvá, Jackson,L. – Zlý úmysl,
Morrel,D. - Bludičky

Romány pro ženy:
Langdate,K. – Když to není láska, Krbová,S. – Souzvuk duší, Beverley,J. – Tajný sňatek, MacKenzie,S.
– Nahý vévoda, Řeháčková,V. – Když se láska změní
v posedlost, Jeffries,S. – Provdána za vikomta,
Chadvick,E. – Hranice odvahy, Nash,S. – Skandální
polibek, Lowell,E. – Zimní žár, Black,M. – Zůstaň se
mnou, Austen,J. – Sandition, Blažková,M. – Helenin
osud, Francková,Z. – Úsvit nad Kilimandžárem
Historie:
Gedge,P. – Podruhé narozený, Gulland,S. – Milenka
Slunce, Lorentz,I. – Obchodnice se zlatem
Naučná literatura: Gluch,M. – Vánoční dekorace
z korálků, Dvořáková,L. – Ze starého nové, Jarní
dekorace z živých květin
Pro děti:,
Kinney,J. – Deník malého poseroutky II, Strange,E. – Ztracené dny, Nopová,S. – Toridi, Slabý,Z.
– Pohádkový detektiv, Wilson,J. – Pusinka, Rees,C.
– Krásná loupežnice, Ganeri,A. – Hučící řeky,
Vogel,M. – Bruslařská horečka, Rodda,E. – DeltoraDračí hnízdo, McCombie,K. –Dóóóst dobrej hepáč,
Schneider,S. – Kámošky navždycky, Brezina,T. –
Zrození dračího rytíře, Pohádkový svět
Krásné zimní měsíce s knihou

AKCE A POŘADY MKS
LEDEN 2010
úterý 5.- 30.1. ................ ve výstavní síni Panský dům
VÍTEJTE V NOVÉM ROCE
JAROSLAV TIŠER
- výstava PF (novoročenky)
- vernisáž 5.1.2010 od 17.00 hod.
úterý 5.1. ...................... ve výstavní síni Panský dům
Přednáška – THAJSKO
- přednáší Jaroslav Tišer od 17.30 hod.
sobota 16.1. ................ od 20.00 v zimní zahradě kina
10. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Tentokrát na téma : Návrat do minulosti,
aneb konec vodníků v Kynšperku
- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vstupné 100,- Kč
- předprodej vstupenek od 4.1. 2010 v kině

PŘIPRAVUJEME AKCE MKS ÚNOR 2010.................
středa 3.- 27.2. .............. ve výstavní síni Panský dům
POHLEDY NA SVĚT
- výstava prací dětí ze ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- vernisáž 3.2. od 17.00 hod.
středa 17.2. .........................od 19.00 hod. v sále kina
RANGERS HONZY VANČURY
- která slaví v roce 2010 výročí 45 let od svého
vzniku
sobota 27.2. ........................od 14.00 hod. v sále kina
DÍVKA ROKU 2010
- soutěž nejen o kráse

kino
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PROGRAM KINA
LEDEN 2010

úterý 5.1. ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.

COCO CHANEL *

Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v sirotčinci se
svou sestrou, marně
čeká každou neděli,
že se pro ně jejich
tatínek vrátí. Kabaretní zpěvačka s příliš
slabým hlasem stojící před publikem
podnapilých vojáků.
Mladá
švadlena,
jejíž prací je opravovat lemy v zadní místnosti
odchodu venkovského krejčího. Příliš hubená
začínající kurtizána, uprostřed prostitutek a zhýralců, nachází útočiště u svého ochránce Étienna
Balsana. Zamilovaná žena, která ví, že nebude
„ničí ženou“, ani ženou Boye Capela, muže, který
ji přesto tolik miloval, a které konvence tehdejší doby brání volně dýchat, a která se obléká
do košil svých milenců. To je příběh Coco Chanel!
Příběh moderní ženy, která navždy změnila svět
módy, svět žen. Hrají: Alessandro Nivola, Marie
Gillain, Benoît Poelvoorde a další. Francie, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 105 min.
čtvrtek 7.1. ..............................................ve 20.00 hod.

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří
na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní
drama soukromé. Příběh o skutečných citech,
o lásce, která v extrémních dobách může vést
až na samou hranici sebedestrukce, a přesto
má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru,
cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech Protektorátu. Hrají: Marek Daniel,
Klára Melíšková, Sandra Nováková a další. ČR,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 100 min.
úterý 12.1. ............................. v 16.30 a ve 20.00 hod. .

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC *

Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který
ji málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho
rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled
na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až
příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino bezpečí
opustit městečko Forks. To však Belle zlomí srdce.
Už se zdá, že se ze svého smutku nikdy nedostane,
ale nový smysl života překvapivě nachází v nezodpovědném chování a stále hlubším přátelství
s Jacobem Blackem. Hrají: Christopher Heyerdahl, Kristen Stewart, Taylor Lautner a další. USA,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 130 min.
čtvrtek 14.1. ............................................ve 20.00 hod.

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ *

PROTEKTOR *

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?

Film Chceš mě, chci tě je komedií o mužích,
ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak
o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné

kino
pohlaví svádět. Katherine Heigl a Gerard Butler
v ní ztvárňují dva kolegy z donucení, kteří se
bytostně nesnášejí. Ona se snaží najít kvalitního
ideálního partnera. Jeho posláním je říkat ženám,
aby se probraly a uvědomily si, že muži myslí jen
na jediné. Ale když se rozhodne jí pomoci získat
to, po čem touží, zjistí navzájem navzdory všem
očekáváním, jak silně se mohou přitahovat i ty
největší protiklady. Hrají: Gerard Butler, Katherine Heigl, Eric Winter a další. USA, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 101 min.
úterý 19.1. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŽENY MÉHO MUŽE *
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swallow. V tomto městě se počasí mění třikrát
denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary
počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla
a nápojů. Když prší, z nebe padá ovocná šťáva,
když sněží, k zemi se snáší bramborová kaše nebo
špagety. Hlavní postavou příběhu je Flint Lockwood, mladý vynálezce, který sní o vytvoření
něčeho, co zlepší život všem lidem na světě. Animovaný film v českém znění. USA, MP, vstupné
30,- Kč, délka 90 min.
čtvrtek 28.1. ............................................ve 20.00 hod.

3 SEZÓNY V PEKLE *

Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého
muže jsou spojeny s osudem mediálně úspěšného manželského páru. Film je výpovědí
o životě ve středoevropské metropoli, z které se
v důsledku unáhleného životního stylu vytrácí
lidskost a duchovní hodnoty. Hrají: Zdena Studenková, Lubomír Paulovič, Martin Stropnický,
Vladimír Dlouhý a další. ČR, MP 12, vstupné 55,Kč, délka 85 min.
čtvrtek 21.1. ............................................ve 20.00 hod.

2012 *

Mayský kalendář by měl dosáhnout konce
svého třináctého cyklu 21. prosince 2012
a po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů
této dávné civilizace není nic. To samozřejmě
vybízí k otázce: pokud kalendář nepokračuje, co
se pak bude dít? Hrají: John Cusack, Amanda Peet,
Woody Harrelson, a další. USA, MP 12, vstupné
55,- Kč, délka 158 min.
úterý 26.1. ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE *

Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewand-

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti,
extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání.
Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká
zdomova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným
okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným
ženám. Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení
likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené
ženy. Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka,
Jan Kraus a další. Česko / Slovensko / Německo,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 110 min.
PŘIPRAVUJEME PROGRAM NA ÚNOR 2010 .........
NÁHRADNÍCI, STÍNU NEUTEČEŠ,
TRABLE V RÁJI
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
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 400

s realizací stavby na pozemku ve vlastnictví města:
vodovodem a kanalizační přípojkou pro nově stavěný rodinný
dům na parc. č. 459 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří a stavbou rodinného domu na parc. č. 473
v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví XXX.

č. 402

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 1 rok s tím, že
nájemné je stanoveno ve výši XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o.
k uzavření nájemní smlouvy.

č. 403

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX, ul. Sokolovská
čp.XXX s nájemcem XXX na dobu určitou 2 roky a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
poskytnutí předchozího souhlasu příspěvkovým organizacím
města pro přijetí peněžitých darů účelově neurčených do částky 5
tis. Kč v jednotlivém případě a
2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru oznámit ředitelům příspěvkových
organizací poskytnutí předchozího souhlasu pro přijetí peněžitých účelově neurčených darů.
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
vyslání tajemníka MěÚ Kynšperk nad Ohří do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a schvaluje úhradu ročního
příspěvku ve schválené výši na každý kalendářní rok po dobu
členství.

č. 405

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územně plánovací
dokumentace „Územní plán Kynšperk nad Ohří“ mezi městem
Kynšperk nad Ohří a projektovou kanceláří KADLEC K.K. Nusle,
spol. s r.o., se sídlem Chaberská 230/3, Praha 8, PSČ 182 00, IČ:
448 47 548 a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku č. 1 této smlouvy.

č. 406

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 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 SkuhravýmSklovitráž, 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
vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 407

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
výpověď nájmu nemovitého majetku lesních pozemků na základě
smlouvy o nájmu uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. se sídlem Kynšperk nad Ohří, ul. Chebská 697, k 31. 12. 2009,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit výpověď ze smlouvy
k podpisu starostovi a doručit ji nájemci (termín do 25. 11. 2009)
a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výpovědi z nájmu.

č. 408

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í

č. 409

č. 410

č. 411

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 28. 2. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli a zveřejnit pronájem bytu na úřední desce po dobu 15-ti
dnů s možností prodloužení zveřejnění do doby doručení první
žádosti.

č. 412

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. d o p l ň u j e
své usnesení č. 232 ze dne 24. 06. 2009, a to v bodě 1. schvaluje
v řádku druhém za text „o výměře cca 50 m2“ o tento text: „a části
pozemku p. č. 459 - PK 1317 (ostatní plocha) o výměře 0,19 m2“,
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
doplnit usnesení zastupitelstva města č. 32 ze dne 01. 07. 2009, a to
v bodě 1. schvaluje v řádku druhém za text „o výměře cca 50 m2“
o tento text: „a části pozemku p. č. 459 – PK 1317 (ostatní plocha)
o výměře 0,19 m2“ a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.

č. 413

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r u š í
své usnesení č. 195 ze dne 27. 05. 2009, ve kterém bylo doporučeno zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 441/2
a parc. č. 442/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.

č. 414

Rada města Kynšperk nad Ohří
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1. r u š í
své usnesení č. 396 ze dne 4. 11. 2009, ve kterém byl schválen pronájem nebytového prostoru v ul. M. Gorkého čp. 562 v Kynšperku
nad Ohří XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele a Správu
majetku spol. s.r.o. o usnesení rady města a zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru na úřední desce po dobu nejméně 15-ti
dnů s možností prodloužení zveřejnění do nejbližšího zasedání
rady města po podání první žádosti.

č. 415

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu pozemku p. č. 1286/2, p. č. 1561/5, p. č. 838/2,
p. č. 1120/1, p. č. 1174/8, p. č. 1185/1, p. č. 1185/2, p. č. 1545/1,
p. č. 1552/1 a část p. č. 1555/1 o výměře 1604 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří, p. č. 211/5, p. č. 123/1 a část p. č. 212/2 o výměře 1604
m2 v k. ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, p. č. 106 a část p. č. 98/7
o výměře 1668 m2 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří a p. č. 61
v k. ú. Kamenný Dvůr a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
pozemků na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 416

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o důvodech změny ujednání smluv o využití systému
obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřených s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími,
2. s c h v a l u j e
s účinností ode dne 01. 01. 2010 doplněné znění typové smlouvy,
ve které je v souladu s usnesením č. 311 ze dne 26. 08. 2009
zakomponováno cenové navýšení o daň z přidané hodnoty
a inflaci předchozího roku a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru odeslat smluvním partnerům
nové smlouvy do 11. 12. 2009.

č. 417

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
dodatek č. 3 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu č. 22/2002, uzavřené dne 6. května
2002 mezi Sociálními službami Kynšperk nad Ohří, p.o., se sídlem
Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří a Městem Kynšperk nad Ohří,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 01. 11. 2009,

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit tento dodatek k podpisu starostovi (termín do 30. 11. 2009) a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 418

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 fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání s účinností od 01. 10. 2009 na dobu neurčitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 30. 11. 2009 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy.

č. 419

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru v ul. Chebská čp. 386 v Kynšperku
nad Ohří XXX za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let
- výše nájemného XXX + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
k uzavření nájemní smlouvy.

č. 420

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč XXX, která se bezprostředním poskytnutím první pomoci podílela na záchraně
života účastníka Setkání seniorů Kynšperk – Himmelkron.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René B o l v a r i v.r.
starosta

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří z mimořádného jednání dne 25. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 421

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci o stavu restaurátorských prací na vitrážích oken kostela
Nanebevzetí Panny Marie a o skutečnostech zjištěných v průběhu
prací, a z nich vyplývajících zvýšených finančních i časových
nárocích na restaurování těchto vitráží, která tvoří přílohu č. 1
a 2 tohoto usnesení,
2. ruší
své usnesení č. 406 ze dne 18. 11. 2009, ve kterém byl schválen
dodatek č. 2 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 SkuhravýmSklovitráž, Janov 27, 473 01 Nový Bor a Městem Kynšperk nad
Ohří z důvodu jeho nepodepsání oběma smluvními stranami,
3. schvaluje
nový dodatek č. 2 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. 3 tohoto usnesení,
4. pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku a
5. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit nový dodatek k podpisu starostovi, vyrozumět o usnesení rady města dodavatele
restaurátorských prací, neprodleně vypracovat a zaslat ministerstvu kultury žádost o změnu jeho rozhodnutí č. MK 5391/2009
OPP ze dne 7. 8. 2009 ve smyslu snížení rozsahu prací při zachování výše dotace a vypracovat žádost o dotaci pro příští rok
na dokončení restaurátorských prací.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 30. listopadu 2009
(upravená verze)

č. 423

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o plnění rozpočtu v roce 2009.

č. 426

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
se zpětnou účinností od 7. 11. 2009 uzavření dodatku č. 4
k pojistné smlouvě č. 3-065-1930-18 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) uzavřené dne 26. 7. 2007 s Českou pojišťovnou
a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 427

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
podnět pracovníků příspěvkové organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, p. o. na řešení pracovních vztahů
ve škole.

č. 428

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o určení odběratele ve smyslu ust. § 8 odst. 7
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, mezi provozovatelem Vodohospodářskou společností, s. r. o. se sídlem
Sokolov, Dimitrovova 1619, IČ 45351325, odběratelem Městem
Kynšperk nad Ohří se sídlem v Kynšperku nad Ohří, ul. Jana A.
Komenského 221, IČ 00259454, vlastníkem nemovitosti a určeným odběratelem Komterm, a.s., se sídlem Bělehradská 15, Praha
4, IČ 26760738, nájemcem nemovitosti a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dohody o určení odběratele.

č. 429

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, která je přílohou č.
1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.

č. 430

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
přidělení bytu č.XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. XXX
v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 2 roky
od 1. 1. 2010 s tím, že nájemné je stanoveno ve výši XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o.
k uzavření nájemní smlouvy.

č. 431

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp. XXX
v ulici Chebská s XXX na dobu určitou 2 roky a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města

nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 432

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX na Nám. Míru čp.
XXX s nájemci XXX na dobu určitou 2 roky a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 433

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 28. 2. 2010 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. 434

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r u š í
své usnesení č. 194 ze dne 27. 05. 2009, ve kterém bylo doporučeno zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1344/6
(trvalý travní porost) o výměře 701 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.

č. 435

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
odpis pohledávky Města Kynšperk nad Ohří za nájemné na část
pozemku parc. č. 1004/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve výši XXX
za rok 2009 po XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit odpis pohledávky z účetnictví města do 31. 12. 2009.

č. 436

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. v y p o v í d á
a) nájemní smlouvu ze dne 15. 10. 2007 na část pozemku parc. č.
1366/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX ke dni 01.
02. 2010 z důvodu neplnění nájemní smlouvy,
b) nájemní smlouvu ze dne 15. 5. 2000 na část pozemku parc. č.
1347 v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX ke dni 01. 01.
2010 z důvodu neplnění nájemní smlouvy a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit doručení výpovědi
nájemcům.

č. 437

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 939 (ostatní plocha)
o výměře 182 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
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pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 438

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p. č. 1131 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 32 m2 a části pozemku p. č. 1132 (zahrada)
o výměře 1 036 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit žadateli, že o případném
prodeji bude uvažováno až po výstavbě chodníku v ulici Sokolovská.

č. 439

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku parc. č. 185/2 (zahrada) o výměře
cca 60 m2 v k. ú. Kamenný Dvůr a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje
na úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 440

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
nabídku uchazeče na koupi objektu občanské vybavenosti čp. 675
na pozemku p. č. 1082 a pozemku p. č. 1082 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 208 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, který
podal nabídku ke dni 20. 11. 2009,
2. k o n s t a t u j e,
že nabídková cena není ve výši požadované ve stanovených podmínkách prodeje a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a opětovně zveřejnit nabídku prodeje předmětné nemovitosti
za stejných podmínek prodeje jako v předchozím případě.

č. 441

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. p r o j e d n a l a
situaci ve výši plateb a ponechává v platnosti stávající ceník
za využívání systému obce pro odstraňování komunálního
odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající - s tím,
že celková cena bude dle nového znění smlouvy již navýšena,
a to o položky daň z přidané hodnoty a míra inflace za rok 2009
a následující.

č. 442

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o příčinách neuhrazení smluvních plateb podnikatelských subjektů za svoz komunálního odpadu v letech 2002 – 2008,
2. s c h v a l u j e
odpis účetní pohledávky vůči XXX,
3. u k l á d á
vedoucí finančního odboru zajistit provedení odpisu jmenovaných pohledávek z účetnictví města
a
4. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
odpis účetní pohledávky vůči XXX .

č. 443

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smluv o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedené smlouvy k podpisu v termínu do 15. 12. 2009 a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smluv.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 14. prosince 2009
mimořádné jednání (upravená verze)

č. 444

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
„Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského
kraje“ na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří, uzavřenou mezi Karlovarským krajem,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, zastoupeným hejtmanem
PaedDr. Josefem Novotným a Městem Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupeným
starostou p. René Bolvarim. Příspěvek schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje ZK/289/12/09 dne 10. 12. 2009 a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy, která tvoří přílohu č.
1 tohoto usnesení.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta

René Bolvari v.r.
starosta
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Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 16. prosince 2009
(upravená verze)

č. 447

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 8/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 448

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
odpis pohledávek místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši XXX dle přehledu, který tvoří přílohu č.
1 tohoto usnesení.

č. 449

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
odpis vedeného majetku ve výši XXX z majetku Mateřské školy,
Školní 525, Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
ředitelce Mateřské školy, Školní 525, 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..

č. 450

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
vyřazení majetku ve výši XXX Mateřské školy, U Pivovaru 367,
Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
ředitelce Mateřské školy, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
vyřadit navržený majetek, a to formou fyzické likvidace a doklad
o provedené fyzické likvidaci předat do pokladny městského
úřadu.

č. 451

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 s členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří XXX, s XXX na reportérskou a redakční činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a prodej
inzerce, s XXX na reportérskou činnost Kynšperského zpravodaje,
b) uzavření dohod o provedení práce s účinností od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010
s XXX na překladatelskou a tlumočnickou činnost,
s XXX na recitátorskou činnost při svatebních obřadech a
s XXX na pořizování videozáznamů včetně vlastního zpracování
ze zasedání zastupitelstev města Kynšperk nad Ohří,
spolu s výší odměn podle jednotlivých sjednaných druhů práce
uvedených v přehledu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto dohod.

č. 452

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
pro rok 2010 celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří v počtu 26 zaměstnanců,
v organizačních složkách Sboru dobrovolných hasičů 1 zaměstnance, Městské policii v Kynšperku nad Ohří 2 zaměstnance
a Správce sportovních zařízení 1 zaměstnance.

č. 453

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
odpis pohledávek jednotlivých subjektů za nezaplacené pokuty
za přestupky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru provést odpis pohledávek jednotlivých subjektů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 454

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e,
ve smyslu hlavy V., bodu 5.1. nájemní smlouvy o nájmu lesních
pozemků mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Správou majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., IČ 25233556, se sídlem Chebská
697, Kynšperk nad Ohří, aktualizaci výše nájemného za rok 2009
na částku XXX včetně DPH a
2. u k l á d á
a) vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
smluvnímu partnerovi a
b) vedoucí finančního odboru zapracovat snížení nájemného
do finančního rozpočtu města.

č. 455

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o činnostech v lesním majetku města Kynšperk nad
Ohří v roce 2009,
2. s c h v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí služeb při správě majetku mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a Loketskými městskými lesy, s.r.o., Dvory
31, 357 33 Loket nad Ohří, IČ 25213342, DIČ 156-25213342
na správu určené části nemovitého majetku města Kynšperk nad
Ohří. Jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu
lesního zákona a pozemky a stavby, které s takto definovaným
majetkem funkčně souvisejí a
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy.

č. 456

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří, a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

č. 457

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s o u h l a s í
s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví města:
a) stavbou dočasné plynové přípojky a vnitřního rozvodu plynu
parc. č .787/1 a 781 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, stavěné XXX,
b) stavbou přípojky elektrické energie na parc.č. 647/3 a 648/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří pro nově budovanou opravnu automobilových pneumatik, stavěnou XXX a
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem souhlasů.

č. 458

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v domě čp.XXX
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v ulici J. K. Tyla s nájemkyní bytu XXX na dobu určitou 1 rok a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 459

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v ulici Gorkého XXX s nájemcem XXX na dobu určitou 5 let a navýšení
ročního nájemného úměrně k míře inflace publikované Českým
statistickým úřadem pro dané období a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
nájemci nebytového prostoru a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 460

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru ponechat nájemní smlouvu
na část pozemku parc. č. 1347 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
15. 05. 2000 nadále v platnosti.

č. 461

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. n e s c h v a l u j e
snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 110/3, parc. č. 110/6
a parc. č. 111/2 a za pozemek parc. č. 116 a budovu bez čp/če
stojící na pozemku parc. č. 116 vše v k. ú. Liboc u Kynšperka nad
Ohří XXX a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
starosta

Rada města Kynšperk nad Ohří
1. r u š í
své usnesení č. 436 ze dne 30. 11. 2009 v bodě b) schválení výpovědi nájemní smlouvy ze dne 15. 05. 2000 na část pozemku parc.
č. 1347 v k. ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s XXX, z důvodu
dodatečného zaplacení nájmu a

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 16. prosince 2009
(upravená verze)

č. 54

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o záměru města Sokolov rekonstruovat čistírnu odpadních vod za přispění evropských fondů, o vlivu tohoto záměru
na způsob stanovení ceny vody pro obyvatelstvo a o záměru vložit
místní vodohospodářský majetek města Sokolov do společnosti
Sokolovská vodárenská s. r. o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově,
Nádražní 544, PSČ 356 01 a
2. k o n s t a t u j e,
že považuje zachování solidárního systému tvorby ceny vody
za prioritní a z tohoto důvodu
3. s c h v a l u j e
předběžný záměr vložit místní vodohospodářský majetek města
Kynšperk nad Ohří do obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Nádražní 544,
PSČ 356 01.

č. 55

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se snižují o 357,65 tis. Kč a rozpočtové výdaje
se snižují o 357,65 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
58.065,96 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65.360,52
tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování - ve financování nedochází ke změnám.
Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí
9.033,66 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
d) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu
města roku 2009 mezi kapitolami včetně závazných ukaza-

telů, vzniknou-li k tomuto důvody od 16. 12. 2009 do 31. 12.
2009 a na prvním jednání roku 2010 informovat zastupitelstvo města o provedených změnách.

č. 56

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2010, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení
1. Rozpočtové příjmy
53 909,90 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
53 487,50 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek
422,40 tis. Kč
4. Financování:
splátky dlouhodobého přijatého úvěru 422,40 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
380,00 tis. Kč.

č. 57

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
rozpočtový výhled Města Kynšperk nad Ohří pro období let 2012
až 2013 včetně důvodové zprávy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 58

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 1. 2010 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009
o změně Obecně závazné vyhlášky č. 1/99 o místních poplatcích,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 59

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 „Požární řád města Kynšperk nad Ohří“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
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č. 60

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 7 smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení,
b) uzavření dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Libavské Údolí, který tvoří přílohu č.
2 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu uvedených dodatků.

č. 61

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Mgr. Pavla Januse na funkci člena kontrolního
výboru zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří ke dni 14. 9.
2009.

č. 62

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. d e l e g u j e
na jednání valných hromad obchodní společnosti Sokolovská
vodárenská s. r. o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí
Sokolovska dne 18. prosince 2009 starostu města a určuje, že
v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat místostarosta Ing. Josef Baron a
2. u k l á d á
delegátovi města, aby za město jako společníka:
a) na valné hromadě obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o. kladně rozhodl o:
• schválení výše vodného a stočného pro rok 2010
• schválení výše nájemného pro rok 2010 podle nájemní
smlouvy ze dne 30. 04. 2003 uzavřené s Vodohospodářskou
společností Sokolov s. r. o.
• schválení Plánu investic pro rok 2010
• schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu
odpadních vod Šabina,
b) na valné hromadě Vodohospodářského sdružení měst a obcí
Sokolovska kladně rozhodl o:
• schválení výše vodného a stočného pro rok 2010
• schválení výše nájemného pro rok 2010 podle nájemní
smlouvy ze dne 30. 04. 2003 uzavřené s Vodohospodářskou
společností Sokolov s. r. o.
• schválení Plánu investic pro rok 2010
• schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na čistírnu
odpadních vod Šabina.

č. 63

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
odpis účetní pohledávky XXX vůči zaniklé společnosti XXX a
2. u k l á d á
vedoucí finančního odboru zajistit provedení odpisu jmenované
pohledávky z účetnictví města.

č. 64

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. d o p l ň u j e
své usnesení č. 32 ze dne 01. 07. 2009 a to v bodě 1. schvaluje
v řádku pátém za text o výměře cca 73 m2 o tento text: „a části
pozemku p. č. 459 – PK 1317 (ostatní plocha) o výměře 0,19 m2“.

č. 65

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1218/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 280 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu
XXX s ustanoveními věcného břemene v kupní smlouvě spočívající v osazení potrubí na odvod dešťové vody na předmětu prodeje a odkup na této části pozemku vzrostlých porostů.
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č. 66

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 16/1 (ostatní plocha) o výměře cca 7
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu XXX.
Ing. Josef Baron v.r.
místostarosta

René Bolvari v.r.
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 Kynšperk nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady
je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

Příloha
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MÁTE ZATEPLENO,
NEBO SE CHYSTÁTE ZATEPLOVAT ?
Odhalíme tepelné úniky z Vašich
panelových domů, bytů, rodinných domů,
průmyslových objektů apod.
Nabízíme:
 PROVEDENÍ SNÍMKŮ
TERMOKAMEROU
 VYHODNOCENÍ
STÁVAJÍCÍHO STAVU
 KONTROLU
PROVEDENÉHO
ZATEPLENÍ
 NÁVRHY
NEZATEPLENÝCH
OBJEKTŮ
 ZAJIŠTĚNÍ DOTACE
 VYPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
 VYPRACOVÁNÍ AUDITŮ A ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ
 TECHNICKÝ DOZOR NA STAVBĚ
 VÝBĚR DODAVATELE
 KOMPLETNÍ INVESTORSKO – INŽENÝRSKOU
ČINNOST

REPRESENT

inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.

Kontakt:
represent@atlas.cz
Tel. 775 956 948
Chelčického 492,
356 01 Sokolov

