Srpen 2006

cena 10,- Kč

Na otevřených cyklotrasách
najdete přístřešky a infomapy
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•
•
•
•
•
•
•

Střípky z MO
Informace odborů z MÚ
Výstavba turistických tras
ZUŠ ukončila školní rok
Ohlédnutí za slavnostmi města
Den hudby
Školní akademie
Poslední zvonění
Den v bažantnici
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Sportovní odpoledne DD
Škola v přírodě
Naše mažoretky na FIJU
Městská hudba Kynšperk na
FEDO
Kynšperská liga trojboje
Turnaj kynšperských hokejistů
Odsouzení pomáhají seniorům
Rodinné rybářské závody
Zpráva ze soustředění na Skalce
Turnaj neregistrovaných

•
•
•
•
•
•
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Lanový svět
Zpráva Nadačního fondu
Bible
Hasiči
Městská knihovna
Pořady a akce MKS
Program kina

Příloha:
• Usnesení Rady města
• Usnesení Zastupitelstva města
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Střípky z majetkového odboru

I když je čas dovolených, na většině staveb ﬁnancovaných městem se jde do ﬁnále.

Park před kostelem
již získává svou novou
tvář, pietní místo před
židovským hřbitovem
je před dokončením,
cesty přes Zámecký
vrch jsou již rovněž
dokončeny, náměstí
Míru dodlážděné,
v ulici Maxima Gorkého
přeložena kamenná
dlažba (většinou
původní).

park

cesty přes Zámecký vrch

pietní místo

Až budete číst tyto řádky,
měla by být akce „Rekonstrukce
přístupu k historickým památkám města“ zcela dokončena.
Úprava prostoru před poštou
a městským úřadem byla odsunuta na září a říjen, jelikož do
konce srpna musí ještě těžká
technika zásobovat stavbu
rekonstrukce katolického kostela a zbytečně by mohlo dojít
k poškození nově rekonstruovaného prostranství.
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Také na školním hřišti se intenzivně pracuje, stále se jedná o zemní práce. Tyto jsou velice důležité pro stálost podkladních vrstev, které budou pod povrchem umělým.
Betonové pochozí plochy na lávce se konečně podařilo vzhledem k dobrému počasí bez problémů dokončit. Finální vrstva vůbec nevypadá špatně, uvidíme jak dlouho speciální nanesená hmota
vydrží.
Pracovníci Technických služeb dokončili likvidaci bolševníku velkolepého na městských
pozemcích. Jak jistě kolem sebe vidíte, ne všichni majitelé pozemků k likvidaci přistoupili odpovědně. Věřím, že odbor životního prostředí Městského úřadu v Sokolově tyto
neodpovědné po zásluze „odmění“.
Technické služby zahájily výměnu
sloupů veřejného osvětlení na ulici
Chebská a Sokolovská. V některým
místech musely být vyměněny i přívodní
kabely, které vykazovaly poškození.
Nové sloupy a nová svítidla si již naše
město zasloužilo, i když v letošním roce
to bude jen na průtahu městem. Celková
investice činí kolem 0,5 milionu Kč.
Pracovníci Technických služeb plní
plán oprav a rekonstrukcí chodníků.
Zatím to byl chodník v ulici z náměstí
Míru do ulice Mistra Jana Husa. V době
vydání tohoto čísla by měla být v plném
proudu rekonstrukce chodníku v ulici
Na Příkopech, hned naproti pietnímu
místu před židovských hřbitovem.
V městských lesích jsou odtěžovány polomy z letošního jara. Vlivem silného větru došlo k vyvrácení a polámání cca 150 metrů kubických dřevní hmoty.
Radou města byl vybrán dodavatel akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích
K.H.Borovského a Františka Křižíka“. Stala se jím společnost, která současně pro město zajišťuje
správu vodárenského majetku a to VOSS s.r.o. Rekonstrukce si vyžádá ﬁnanční prostředky ve výši
cca 2,3 milionu Kč. Akce musí být dokončena nejpozději do konce srpna, jelikož od září bude pokračovat rekonstrukcí komunikací. Na tuto akci je organizováno výběrové řízení dle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách. Dodavatele vybere rada města v průběhu srpna.
Rovněž se rozběhnou další akce na opravách vodárenského majetku. Bude to v prvé řadě
rekonstrukce vodovodu v části ulice Tyršova a v části ulice Chebská, kde jsou zaznamenávány časté
poruchy. Na opravy vodohospodářského majetku jsou v rozpočtu města v roce 2006 vyčleněny
4 miliony Kč.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Místní poplatky

Finanční odbor informuje

Město má zpracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/99 o místních poplatcích. Jedním z místních poplatků
vyhlášky je poplatek za zábor veřejného prostranství. Předmětem tohoto poplatku je umístění zařízení sloužících
k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní
a sportovní akce a potřeby ﬁlmových a televizních děl. Poplatník je povinen oznámit užívání veřejného prostranství
nejméně jeden den před jeho započetím Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří na předepsaném tiskopisu. Tiskopis si
máte možnost vyzvednout v pokladně městského úřadu nebo jej získat i prostřednictvím internetu ze stránek
města ( http“//www.kynsperk.cz/ ).
Poplatek platí ten, kdo veřejné prostranství zvláštním způsobem užívá. Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy
je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno a to počínaje dnem, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně
užívat až do dne, kdy faktické užívání skončilo, tj. kdy bylo např. určité zařízení odstraněno a prostranství uvedeno do
takového stavu, aby mohlo být opětovně obecně užíváno (odstranění lešení, odvezen zbylý materiál, zaházen výkop
apod.).
Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové
komunikace), tržiště, parkoviště a odstavné plochy, parky a další prostory v územním obvodu města Kynšperka nad
Ohří, přístupné každému bez omezení. Součástí vyhlášky je příloha, která znázorňuje plochy, o které se jedná. Do této
přílohy máte možnost nahlédnout v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří.
Denní sazba poplatku za každý i započatý metr čtvereční činí při užívání veřejného prostranství:
1. k umístění prodejního zařízení na dobu nepřevyšující pět dní
20,-- Kč
2. k umístění prodejního zařízení na dobu převyšující pět dní
10,-- Kč
3. k umístění zařízení pro poskytování služeb na dobu nepřevyšující pět dní
10,-- Kč
4. k umístění zařízení pro poskytování služeb na dobu převyšující pět dní
7,-- Kč
5. k umístění reklamního zařízení ( tzn. reklamní stojan)
10,-- Kč
6. k umístění stavebního zařízení ( lešení, stavební materiál apod.- musí být ohlášení stavby nebo stavební povolení)
- na dobu kratší než 7 dní
0,-- Kč
- na dobu 7 - 14 dní
3,-- Kč
- na dobu 14 - 21dní
5,-- Kč
- na dobu 21 – 28 dní
7,-- Kč
- na dobu delší než 28 dní
10,-- Kč
7. k umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
10,-- Kč
8. k umístění skládky paliva
- na dobu nejvýše 3 dnů
0,-- Kč
- na dobu delší než 3 dny
10,-- Kč
9. k umístění jiné skládky
- na dobu nejvýše 3 dnů
1,-- Kč
- na dobu 3 - 7 dní
5,-- Kč
- na dobu delší než 7 dní
10,-- Kč
10. k užívání pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby
ﬁlmových a televizních děl
1,-- Kč
Paušální roční sazba poplatku za každý i započatý čtvereční metr činí při užívání veřejného prostranství:
1. celoroční umístění prodejního zařízení – pevného stánku
100,-- Kč
2. k umístění reklamního zařízení
300,-- Kč
3. k vyhrazení trvalého parkovacího místa
- pro osobní automobil
100,-- Kč
- pro nákladní automobil
200,-- Kč
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Vážení občané, mělo by být vaším zájmem nahlásit zábor veřejného prostranství v předstihu, vzhledem k tomu,
že ze zákona č.565/1990 Sb., § 16, o místních poplatcích, ve znění pozdějších platných právních předpisů, máte možnost požádat o snížení nebo prominutí poplatku. Každá žádost bude individuálně posouzena. Při posuzování žádostí
o zábor veřejného prostranství bude přihlédnuto k aktivitám, které přispějí ke vzhledu našeho města. Žádost podléhá správnímu poplatku 1000,-Kč, pokud požadovaná úleva činní víc jak trojnásobek stanovené sazby správního
poplatku.
V případě nenahlášení se vystavujete nebezpečí, že vám bude městem vyměřena pokuta.
Marie Lendelová
ﬁnanční odbor

Správní a sociální odbor informuje o vyplacených sumách
dávek sociální péče za období leden až červen 2006
Nezaměstnaní

POB (péče
o osobu blízkou)

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Leden

172 583,-

288 815,-

68 130,-

2 118,-

531 646,-

Únor

173 399,-

275 521,-

68 130,-

2 118,-

519 168,-

Březen

208 438,-

278 661,-

68 130,-

-

555 229,-

Duben

184 823,-

288 727,-

68 130,-

-

541 680,-

Květen

174 330,-

256 915,-

68 130,-

-

499 375,-

Rodina

Staří

Celkem

Červen

251 888,-

186 714,-

68 130,-

-

506 732,-

Celkem

1 096 479,-

1 649 735,-

403 380,-

4 236,-

3 153 830,-

Kompenzační
pomůcky

Bezbariérový
přístup

Telefony

Popelnice

Celkem

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Leden

29 100,-

2 890,-

200,-

-

32 190,-

Únor

28 950,-

3 512,-

200,-

-

32 662,-

Březen

30 350,-

2 915,-

200,-

-

33 465,-

Duben

29 550,-

2 915,-

200,-

-

32 665,-

Květen

29 750,-

3 512,-

200,-

24 195,-

33 462,-

Červen

29 550,-

3 114,-

200,-

-

32 864,-

Celkem

177 250,-

18 888,-

1 200,-

24 195,-

197 308,-

Porovnání dávek sociální péče červen 2005 a červen 2006. V červnu 2005 bylo celkem vyplaceno Kč 581 277,(z toho rodina Kč 206 384,-, nezaměstnaní 296 166,-, staří Kč 1888,-, péče o osobu blízkou Kč 5008,-, kompen.
pomůcky Kč 25 300,-, telefony Kč 1539,-).
V červnu 2006 bylo vyplaceno celkem Kč 539 596,- (z toho rodina Kč 251 888,-, nezaměstnaní Kč 186 714,-, péče
o osobu blízkou Kč 68 130,-, kompen. pomůcky Kč 29 550,-, telefony Kč 3114,-, bezbariérový přístup Kč 200,-).
Celkově bylo vyplaceno za tato období roku 2006 Kč 3 375 333,-, přičemž za to samé období v roce 2005 bylo
vyplaceno celkově Kč 3 887 490,-.
Za správní a sociální odbor vypracovala Vidláková
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Výsledek květnového svozu objemného a nebezpečného odpadu.

Jak jsem se již zmínil v minulých číslech Zpravodaje, dne 4. května 2006 se uskutečnil periodický jarní svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu. Nyní již máme k dispozici statistiku nákladů a svezeného množství, proto
se s Vámi o ni podělím. Jako vždy pro porovnání v závorce uvádím skutečnost předchozího svozu (září 2005).
Technické služby sebraly a odvezly na skládku celkem 15,45 (7,38) tun objemného odpadu, jehož likvidace si
vyžádala částku 14324.- (6552) Kč. Nárůst této komodity o více než 100% je zapříčiněn tzv. hromádkáři, kteří do naší
republiky dovezou starý a většinou neprodejný nábytek, který pak odkládají po městě. Náklady na likvidaci jdou ale ze
společného. V současnosti nás přijde 1 tuna objemného komunálního odpadu na 927,13 Kč… Samostatnou kapitolou
jsou pneumatiky, kterých bylo sebráno 4,2 tuny a jejichž likvidace si vyžádala částku 11669,50 Kč (á propos, kdo z Vás
má doma traktor?)!
Oprávněná společnost A.S.A. svezla tyto nebezpečné odpady: 0,25 (0,20) tun obalů se zbytky barev, ředidel a chemikálií, 57 (18) ks vyřazených lednic, 40 (20) ks televizorů a 34 (13) ks automobilových baterií. Likvidace nebezpečných odpadů si vyžádala paušální částku 22456.- Kč (dosud platí smluvní cena 3,90 Kč na obyvatele/á svoz + DPH).
Odběratel odpadu však již avizuje změnu smluvního ujednání o ceně a hlavně též o způsobu účtování, t.zn. účtování
skutečně odebraného množství dle platného ceníku (to se pěkně prohneme…).
Pro ilustraci v tabulce uvádím druhy převážně odkládaných nebezpečných odpadů a cenu za odebranou jednotku,
kterou již nyní platíme za tyto odpady, odložené na území města mimo nasmlouvané periodické svozy:
Název odpadu
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (např. barvy)
Olověné akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorﬂuorovodíky (lednice, mrazáky)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky (např. TV)

Katalogové
číslo

Kategorie
odpadu

Cena za odebrané množství

15 01 10

N

7800.- Kč/t

16 06 01
20 01 21
20 01 23

N
N
N

0
8.- Kč/ks
375.- Kč/ks

20 01 35

N

275.- Kč/ks

Stále dokola apeluji na neukázněné občany (vč. některých podnikatelů), kteří nedovezou odpady na určené místo
v areálu bývalé kotelny v ulici SNP (toto lze využívat prakticky denně), ale odpady včetně odpadů nebezpečných pohodí
- v lepším případě poblíž popelnic, v horším kdekoliv, na odlehlém místě, nebo dokonce v lese založí černou skládku.
Likvidace si vyžádá nemalé prostředky z rozpočtu města – k tíži všech občanů. Najdou se ale i všímaví lidé, kterým
není veřejný pořádek a hlavně životní prostředí lhostejné (zákonné prostředky na sjednání nápravy existují !).
Sběrný dvůr v areálu Technických služeb je nově otevřen:
pondělí – pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, v sobotu 8.00 – 12.00.
Odvoz odpadu si lze též u Technických služeb objednat – telefon: 352 683 257.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor
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Pronájmy domů

Záměr pronájmu nebytových prostor

Opětovně zveřejňujeme nabídku nebytového prostoru 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

Oznámení záměru 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 - holobyty IV. kategorie)
objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74
U tohoto objektu nejnižší nabídková cena činí 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

OVÚPD informuje

Uplatnění § 102 odst. 1 stavebního zákona

(ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR ze dne 30.8.2004, č.j. K-358/04ú.
K dotazu, zda je výkon státního stavebního dohledu podle uvedeného ustanovení zúžen jen na stavby,
které se provádějí, bylo sděleno:
Úkoly státního stavebního dohledu jsou upraveny v § 89 a násl. stavebního zákona a uplatní se jak ve fázi
provádění stavby nebo její změny, tak i při jejím užívání, údržbě a dokonce i při jejím odstraňování. Tomu odpovídá
i náplň činnosti státního stavebního dohledu upravená § 42 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona, kde je demonstrativní výčet 14 druhů oprávnění orgánů dohledu, mimo jiné i zjišťování provádění řádné údržby stavby. Výkon státního stavebního dohledu se předpokládá po celou dobu provádění
a užívání stavby, až po její odstranění, a nelze jej omezovat jen na proces provádění stavby, i když je dohled při
provádění stavby v praxi nejčastější.
Podotýkáme ještě, že při výzvě k zajištění údržby stavby lze povinného sankcionovat až tehdy, neudržuje-li
stavbu přes opětovnou výzvu státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí stavebního úřadu.
J.Hermann
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VÝSTAVBA TURISTICKÝCH TRAS, CYKLOTRAS
A NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Jak bylo avizováno v minulém čísle Kynšperského zpravodaje, tak se také stalo. Dne 15.7.2006
od 10:00 hodin proběhl cyklistický závod, který byl uspořádán v rámci otevírání cyklotras ve městě
a jeho okolí. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 22 dětí, kteří soutěžili celkem v 7 kategoriích.
Tento závod proběhl v okolí fotbalového
hřiště u lávky, kdy závodníci museli zdolat
okruh o délce cca 3,5 km. Nejstarší kategorie absolvovala tento okruh 2x a naši nejmladší závodníci 1x. Slavnostní předání cen
vítězům a všem zúčastněným dětem byly
předány z rukou starosty města p. René Bolvariho ve 14 hodin na parkovišti u zeleniny,
kde také proběhlo slavnostní otevření nově
označených a vybudovaných cyklotras.

Výsledková listina při otevření cyklotras
kategorie

umístění jméno

14 – 15 let

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Pastorek Miroslav
Dvořák Martin
Nejdl Miroslav
Libenský František
Pifka Jiří
Bandurič Dominik

10 – 11

1.
2.
3.

Bartošek Tomáš
Hrdlička Jan
Velíšek David

10 – 11

1.
2.

Kabátníková Sára
Brahová Gabriela
(nedojela pro pád)

8–9

1.

Růžička Jan

8–9

1.
2.
3.

Peterová Aneta
Kabátníková Klaudie
Bartošová Nikola

6–7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peter Adam
Michálek Pavel
Kabátník Šimon
Slezák Patrik
Bartošek Dominik
Neubauer Tomáš
Bartošek David

12 – 13

David Bartošek - nejmenší závodník, nejtěžší
převod, první v cíli (objel jen fotbalové hřiště)

start mladších

start starších

Z MĚSTA
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8 - 9 let

6 - 7 let

10 - 11 let

8 - 9 let

12 - 13 let

10 - 11 let

14 - 15 let

Tohoto slavnostního zahájení se zúčastnilo cca 55 cykloturistiky chtivých obyvatel města, kteří se poté vydali
na vyjížďku po nových trasách. Na vyjížďku byla vybrána trasa Kynšperk – Mokřina (č. 2244). V Mokřině u nově
instalovaného přístřešku s lavičkami a dvěma infomapami, se lze dočíst zajímavosti z daných míst, si někteří z nás
odpočinuli a poté se vydali po trase č. 2248, která je značena cykloturistickými značkami, 2 km do kopce k bývalé
kapličce na Štědré, nyní U Trojice, kde je také umístěn přístřešek na odpočinek. Poté jsme odbočili vlevo a sjeli
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jsme po trase č. 2247 do Štědré, kde jsme se opět všichni sešli u nově zbudovaného přístřešku u rybníčka. Poté
jsme se všichni již vydali zpět do Kynšperka, kde jsme projeli ulicí Petra Bezruče a nově zbudovanou stezkou
z Dolní Dobroše do ulice Na hrázi a kolem fotbalového hřiště a přes dřevěnou lávku jsme tuto vyjížďku spojenou se slavnostním otevření cyklotras ve městě a jeho okolí zakončili v restauraci U splavu. Zde jsme doplnili
vypocené tekutiny.
Tímto bych chtěl poděkovat
prodejně Cykloprojekt p. Šimůnka,
který zorganizoval cyklistický
závod pro děti a obsluze restaurace
U splavu, která se velmi ochotně
postarala o všechny účastníky cyklistické vyjížďky.
Celkem bylo označeno cykloznačkami cca 35 km cyklotras,
na kterých bylo osazeno 10 přístřešků, 10 stojanů na informace
o cyklotrasách, stojany na kola
a odpadkové koše.
Zároveň v rámci celého projektu
byl ve městě instalován navigační
systém pro turisty, který by jim měl
usnadnit orientaci ve městě a přístup

k jednotlivým objektům, např.: židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, infocentrum, … apod.. Dále byl
v rámci tohoto projektu upraven prostor parkoviště u zeleniny, kde byly osazeny nové vývěsní skřínky, byl nakoupen nový městský mobiliář (lavičky, koše, plakátovací plochy, …aj.) a byla instalována nová velká oboustranná
vývěsní skřínka, ve které najdete mapu města Kynšperka nad Ohří a mapu cyklotras, kde je možno najít jednotlivé
trasy včetně jejich proﬁlů. Podobná vývěsní skřínka byla instalována u dřevěné lávky (na betonové zdi u schodiště
v Nádražní ulici) a i zde budou umístěny mapa města a mapa cyklotras. V rámci tohoto projektu byly také vytištěny
skládací mapy cyklotras (formát A2) a mapa města. Tyto mapy jsou k dostání v budově infocentra (ulice Maxima
Gorkého 1 – přízemí Radnice) a cykloprodejně pana Šimůnka v ulici J.K.Tyla.
Fotograﬁe z cyklistického závodu dětí, předávání cen a ze samotné vyjížďky si můžete prohlédnout na webových stránkách města Kynšperka nad Ohří, www.kynsperk.cz, v odkazu Fotogalerie.
Závěrem bych chtěl popřát všem cyklistům, cykloturistům, obyvatelům města a nejen jim, ať jim nově značené
trasy a nově pořízený mobiliář slouží co nejdéle.
Celý projekt „Výstavba turistických tras, cyklotras a navigačního systému Kynšperk nad Ohří“ byl spoluﬁnancován z prostředků Evropské unie - z programu Interreg III A ČR – Bavorsko, státního a městského rozpočtu.
Ing. Radim Adamec - referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací
Ing. Pavel Růžička - tajemník městského úřadu

ŠKOLSTVÍ
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ZUŠ ukončila školní rok

Žáci Základní umělecké
školy v Kynšperku nad Ohří
mohli společně s rodiči a učiteli
oslavit konec školního roku na
zahradě školy. Byly pro ně připraveny soutěže a drobné ceny.
Překvapením bylo vystoupení
učitelek za pomoci dětí a to na
téma Jak dědeček tahal řepu.
Hlavním úkolem této hry je volná
improvizace všech zúčastněných
se šťastným koncem (nakonec se
všichni váleli po zemi). Občerstvení a opékání buřtů využili
hlavně členové mládežnického
dechového orchestru, kteří zůstávali kolem ohně, když ostatní již
odcházeli.
A od září to začne zase
nanovo. Tak pořádně odpočívejte,
ale nástroje nenechávejte moc
dlouho zahálet, chce aspoň trošku
udržovat hudební hladinku.
Hezké prázdniny.
(kat)
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Ohlédnutí za Regionální přehlídkou mládežnických dechových
orchestrů a XIII. letními slavnostmi města

První letní sobotu, 24. června, se po osmnáctileté pauze konala v Kynšperku Regionální přehlídka mládežnických
dechových orchestrů, na niž navázaly XIII. letní slavnosti města. Akci uspořádalo Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s kynšperskou Základní uměleckou školou za ﬁnanční podpory Karlovarského kraje.

Přehlídku odstartoval průvod kapel a mažoretek,
slavnostního zahájení se ujal starosta města René Bolvari a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiří
Behenský. Úvod patřil kynšperskému Mládežnickému
dechovému orchestru, jehož první skladba doprovodila
vystoupení mažoretek základní školy. Potom už následovala přehlídková vystoupení – po domácím orchestru následovaly soubory ze Sokolova, Tachova, Žlutic
a Mariánských Lázní. Jen obtížně by se dalo určit, který
z nich byl nejlepší, protože každý z nich zaujal diváky
něčím jiným. Domácí kapela „vystřihla“ obtížný Mozartův Turecký pochod, další kapely se „blýskly“ například
směsí z muzikálu My Fair Lady a samozřejmě nechyběly ani klasické dechovkové skladby. Nabídka byla pestrá, a tak byli spokojeni nejen tuzemští posluchači, ale
i naši přátelé z německého partnerského města Himmelkronu. Pamětní listy předala dirigentům všech orchestrů
místostarostka Kynšperka nad Ohří Štěpánka Neubergová.
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Odpolední část programu byla pestřejší, neboť to už vlastně byly tradiční Letní slavnosti města. Pro pobavení
či občerstvení byla kolem hlavní scény bohatá nabídka stánků a atrakcí.

Návštěvníci byli dojati vystoupením
nejmladších skupin mažoretek kynšperské
základní školy a rovněž vystoupením dětí
mateřských škol. Střední odborná škola se
pochlubila s módní přehlídkou, kterou připravily studentky 1. a 2. ročníků oborů oděvnictví a krejčová pod dohledem svých učitelek
a mistrových. Program pokračoval pohádkou
Hrnečku vař Divadla z bedny a orientálním
tancem, připraveným sokolovskou školou
Habibah Hanky Lipovské. Milovníky historie
a zejména baroka zaujalo několik dramatických scének v podání skupiny historického
šermu Rectus a na závěr vystoupila kapela
Sunny Side, která potěšila zejména příznivce
tradičního bluegrassu. A že to byla důstojná
tečka za oslavami, o tom svědčí nejen první

strana 14

Z MĚSTA

místo skupiny na celoevropské soutěži bluegrassových kapel v irském Dublinu v roce 2000, ale i 1. místo v divácké
soutěži na festivalu evropských kapel EWOB v Holandsku v r. 2005.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a realizací akce (a které jsme jmenovali již v minulém
čísle KZ).
Za organizátory: Hana Bašková

INZERÁT
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keraplastik
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Den hudby

V zahradní restauraci Kašna, kterou
bezplatně pronajal Láďa Borecký, se konalo
hudební veselí hlavně pro děti, ale nejen pro
ně. Důležitý prvek tohoto svátku je, že účinkující vystupují bez nároku na honorář. Patří jim
poděkování za to, že nás bavili až do pozdních
večerních hodin. Byli to:
NO PROBLEM, Skřítkové a ARA, Barbora Rezková, Dost času, hudební těleso
pod vedením paní Knoblochové, Orientální

tanec, Mažoretky v civilu, Mateřské školy,
PomPons
Zpěv: Simona Künstnerová, Hanka
Pastyříková, Renata Hronová.
Celým pořadem vás provázeli Čenda
a Jiřka a soutěže si pro děti i dospělé připravila Jana Tomsová.
Sponzoři: město Kynšperk nad Ohří,
Autodoprava Beran a podnikatelé z města
Kynšperk nad Ohří

ŠKOLSTVÍ
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(kat)
Model zámku Kamenný Dvůr po jeho rekonstrukci bude
možné vidět v expozici v č.p.1 v Panském domě v nové
radnici od srpna do září.

ŠKOLSTVÍ
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Školní akademie
Školní rok 2005 – 2006 byl ukončen úspěšnou školní akademií, která
byla tečkou výsledků práce a snažení
celé školy. Školní akademii si připravili
žáci naší základní školy pod vedením
pánů učitelů, vedoucích zájmových
kroužků nebo společně se svými kamarády. Kdo se přišel podívat, určitě neprohloupil. Pestrá paleta připravených čísel
si zasloužila obrovský potlesk. Mohli
jsme spatřit naše skvělé mažoretky od
těch nejmenších až po ty nejstarší, gymnastiku, pom-pons, televizní noviny,
zpívalo se, hrálo i tančilo v moderním
i country stylu, objevil se večerníček
„Bob a Bobek“ a navštívili nás domácí
i zahraniční
hosté. Pozvání přijali
hvězdy jako je Helena Vondráčková
a Marta Kubišová, Tatu, Madonna, Anastacie, a člen legendární skupiny Queen
nezapomenutelný Freddie Mercury.
Obdiv patří také našim moderátorům,
kteří nás vtipně provázeli celým pořadem. Všem, kteří se na letošní akademii
podíleli patří velké poděkování. Heslo
letošní akademie znělo: „Vítej léto“.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Poslední zvonění

Crrrrrrrr! Naposledy zazvonil školní zvonek při nástupu deváťáků,
kteří letos opustili lavice základní školy a rozběhnou se do světa. Letos
si to deváťáci opravdu vychutnali, téměř nikdo nezůstal bez razítka. Žáci
vypadali jako stránky denního tisku. Okolo deváté hodiny se vydal průvod
městem v čele s králem a královnou. Všem kolemjdoucím nebo přihlížejícím svými zvučnými projevy dávali na vědomí, že jejich cesta na základní
škole končí a začíná nová cesta k dospělosti na učilištích, středních či
jiných školách. V 10 hodin pokračoval program za školou. Naši budoucí
prvňáčci si připravili hudební a taneční vystoupení, která sklidila veliký
potlesk. Poté se veršovalo na téma naši učitelé, zpívalo a na závěr deváťáci předali vládu nad školou našim budoucím prvňáčkům. Objevily se
i slzy smutku, možná právě v tu chvíli si mnozí uvědomili, že už není cesty
zpátky. Přejeme všem, aby do nového života vkročili tou správnou nohou.
Hodně štěstí!
(Joyce)
Pozvání na poslední zvonění přijali
tito hosté:
Tomáš Křesák, starosta, Libavské
Údolí; Pavel Pešek, starosta, Šabina;
Petr Nejedlý, starosta, Chlum sv.Maří;
Veronika Kunzová, místostarost. Kaceřov; René Bolvari, starosta; Ing.Pavel
Růžička, tajemník; Hana Bašková, ředitelka MKS; Josef Partingl, ředitel TS;
Marie Elicharová, ředitelka MŠ Školní;
npor. Bc. Jiří Novák, vedoucí Policie;
Miroslav Volf, radní; Jitka Slámová,
předsedkyně Školní rady; Svatava Gajičová, vedoucí Městské knihovny; Kateřina Štochlová, redaktorka Zpravodaje
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Den v bažantnici

Už potřetí nás nadšenci z kynšperského mysliveckého sdružení LESANA pozvali na dopoledne do bažantnice.
V pátek 23.6.2006 jsme se ráno vydali na dlouhou a nekonečnou cestu, kterou jsme dobře znali. Opět jsme měli
štěstí na krásné počasí. Když jsme došli k chatě, kde byl nápis „Myslivosti zdar“, uložili jsme si batůžky, osvěžili
se svačinkou a začal program. Byla připravena čtyři stanoviště – střelba vzduchovkou na terč, kynologie-poznávání
ras psů, poznávání trofejí, test všeobecných znalostí – zoologie.
Během práce na stanovištích jsme si opékali vuřty, které pro nás myslivci nachystali.
Když jsme dosoutěžili, bylo vyhodnocení.
Paní Wernerová předala nejlepším ceny. Byly
to nádherné knížky o přírodě. První místo
získala Miriam Knorková, druhé místo Jakub
Košata a třetí byli Jan Jurygáček a Tereza
Záhorská.
Všem, kteří nám tak nádherné dopoledne
připravili, vzali si dovolenou v práci a věnovali se nám, patří obrovský dík. Poděkování
patří i MÚ Kynšperk nad Ohří, který přispěl
na ceny pro nejlepší.
Bylo to nádherné a poučné dopoledne.
Těšíme se na příští rok!
Milí myslivci, děkujeme vám.
Děti z 5.A a 5.B se svými učitelkami.

PLASTOVÁ OKNA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ

www.idealfenster.cz

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

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

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

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

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 22%

RŮZNÉ
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Sportovní odpoledne
zaměstnanců Domova důchodců Kynšperk nad Ohří

Sportovní odpoledne nejen pro zaměstnance domova, ale hlavně pro jejich děti se konalo v pátek 23.6. Pro děti
si zaměstnanci připravili různé soutěže, sladké odměny byly velkým lákadlem.
Pro dospělé se na grilu opékalo chutné maso,
dohlížel sám „lucifer“ Vojta Lukáč. Prodávalo se pivko
za neuvěřitelných 5,-Kč (jako za socialismu).

A nejmenší děti byly pod odborným dozorem Aleše
Vaculy.
Paní Vaculová s asistentkou paní Kučerákovou pak
udělovaly diplomy za záslužné činy či za významnou
událost nebo chování. Diplomy dostávali jak dospělí
tak děti.
Tradiční zápas ve vybíjené, který proti sobě svedla
dvě smíšená družstva (děti a dospělí), tentokrát rozehráli
dva kapitáni stejného jména otec a syn Pavel a David
Bendovi. Počasí přálo, sportovně založení jedinci využili volejbalových kurtů do setmění a ostatní se bavili
a relaxovali do večerních hodin. Však si to zaslouží.
(kat)
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Škola v přírodě

Sto dětí z naší základní školy odjelo 10. června na školu v přírodě. Společně jsme strávili týden v zámečku
v Koutu na Šumavě. Přálo nám počasí a my jsme se učili na terase nebo na zahradě, chodili na výlety, koupali se
v bazénu a sportovali. Měli jsme táborák i noční hru.
Odjížděli jsme jako „spolužáci“ a vrátili se jako bezva parta kamarádů. A to je přeci nejdůležitější.

ŠKOLSTVÍ
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Jaké mají vzpomínky na školu v přírodě děti?
František Marťan:
Nejvíc mě to bavilo v bazénu. Taky hrát fotbal a přehazovanou. A ještě, když jsme odlévali odlitky ze sádry.
Sandra Šultysová:
V pátek ráno jsme vstávali v 8 hodin 45 minut. Byla to
bomba. Snídani jsme měli venku, prostě celý den byl
suprový. Večer byl maškarní ples.
Míša Kučeráková:
Všichni jsme se skamarádili! Všem bych školu v přírodě doporučila, protože je to moc a moc super.
Jana Koukalová:
Naše školanda byla perfektní. Paní učitelka je moc
hodná a naše paní vychovatelka taky. Jsem ráda, že
jsem jela a těším se na příští.

Werner Meinking:
Škola v přírodě je skvělá. Hodně jsem si to užil.
Petr Sommer:
Pobyt v Koutu na Šumavě byl velice pěkný, protože
jsem chodili na moc hezké procházky. Hned první den
jsme šli na Klobouk.
Kristýna Vagingerová:
Každému přeji, aby alespoň jednou jel na školu v přírodě. Vůbec jsme se nenudili. Jela bych tam klidně ještě
jednou.
Ján Gaucsík:
Čtvrtek byl asi nejlepší den. Koupali jsme se a večer
hráli fotbal proti místním klukům. Taky jsme si opékali.

RŮZNÉ
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Naše mažoretky na FIJU

FIJO, Le Festival International Des Jeunes Orchestres d’Instruments a`– Vent

Hudba a tanec v podání mladých dechových orchestrů a mažoretek rozezněla a roztančila nedaleký Cheb.
Město přivítalo o prvním prázdninovém víkendu, na 17. mezinárodním festivalu FIJO, mládež z různých koutů
Evropy a České republiky. Zvláštností byl orchestr až z Beninu.
S Dechovým orchestrem mladých z Krnova se představily naše Majorettes ZŠ Kynšperk nad Ohří pod vedením Jarky Danešové a Šárky Pencové. Své umění předvedly na festivalovém koncertu v Chebu i v rámci Krajinné
výstavy v německém Markredwitz.
K nejkrásnějším patřila závěrečná
čtyřhodinová music show dechových orchestrů a mažoretkových
skupin s ohňostrojem.
Našim mažoretkám patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy a města. Svým programem, vystupováním a chováním
opět dokázaly svoji špičkovou
úroveň. Pohár ke 100. výročí založení Svazu hudebníků v ČR z rukou prezidenta svazu Miloslava
Zelenky převzala za uměleckou
činnost s mládeží Mgr. Jaroslava
Danešová.
Lihaczová R.

Městská hudba Kynšperk nad Ohří na Festivalu FEDO

O víkendu (23.-25.6.2006) se konal 23. mezinárodní hudební festival FEDO 2006 ve Štětí. Městská hudba
Kynšperk společně s 2 skupinami Majorettek Kynšperk se tohoto festivalu úspěšně zúčastnila. Festivalu FEDO
Štětí 2006 se zúčastnilo celkem 900 muzikantů nejen z České republiky ale i ze zahraničí např.Holandsko, Itálie,
Estonsko, SRN.
Hodnocení z řad hlavních
pořadatelů obou kynšperských
těles za odvedený výkon bylo na
vysoké úrovni s příslibem pozvání
na další FEDO 2008. Počasí festivalu velice přálo a z tohoto ohledu
byl festival náročný, protože veškeré dění se odehrávalo v amﬁteátru Štětí v ulicích města.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Městské hudby
Kynšperk, majorettkám ZŠ Kynšperk nad Ohří za výbornou reprezentaci a popřát pěkné prázdniny
a dovolenou.
Jaroslav Brož, dirigent Městské
hudby Kynšperk nad Ohří

SPORT
Sporty:
Místo:
Přihlášky:
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Kynšperská liga míčového trojboje dvojic

kopaná, házená, košíková
fotbalové hřiště TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří (u lávky)
v sázkové kanceláři TIPSPORT Kynšperk nad Ohří nebo na telefonu: 724 687 696 (pan Gregor) do
15.8.
Hrací systém: Soutěž je dlouhodobá, léto – podzim, systém 2x každý s každým. Hracími dny jsou pátek, sobota
a neděle. Přihlášená družstva obdrží rozlosování všech zápasů na tyto hrací dny. Nebude-li nějaký
termín sehrání daného zápasu vyhovovat, musí se obě mužstva dohodnout na náhradním termínu
(pondělí – čtvrtek).
Startovné:
150,- Kč na družstvo
Podrobné propozice obdrží každé přihlášené mužstvo.
Hraje se o atraktivní ceny, na závěrečném vyhodnocení soutěže se bude také opékat selátko a čepovat pivo pro
všechna mužstva, která soutěž řádně dokončí.
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří

Turnaj kynšperských hokejistů v nohejbalu

V rámci letní přípravy uspořádal dne 17.6. Karel Vlasatý turnaj v nohejbalu dvojic.

Výsledky:

Mrva + Chalupka Vlasatý + Havel Mrva + Chaloupka Bárta + Řezníček Majerníček + Pekař Mrva + Chaloupka -

Celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.

Vlasatý + Havel
Mrva + Chaloupka
Majerníček + Pekař
Bárta + Řezníček

Hrálo se za pěkného počasí.
Děkujeme sponzorům:
Karlovi Vlasatému (Moraﬁs)
a Václavu Bártovi.

Majerníček + Pekař
Bárta + Řezníček
Vlasatý + Havel
Majerníček + Pekař
Vlasatý + Havel
Bárta + Řezníček
10:4
9:4
7:8
2:11

10
8
4
2

0:2
2:0
1:2
0:2
1:2
2:0

2:0
2:0
2:0
2:1
1:2
2:0
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RŮZNÉ

Odsouzení pomáhají
seniorům v domově důchodců

Věznice Kynšperk nad Ohří

Šikovné ruce odsouzených si nemohou vynachválit
ani letos zaměstnanci i obyvatelé Domova důchodců
Kynšperk nad Ohří v nedalekých Pochlovicích. Odvádět poctivou chlapskou práci má stejně jako vloni
příležitost skupina pěti odsouzených, kteří v rámci programu zacházení dojíždějí čtyřikrát týdně v doprovodu

pedagoga volného času oddělení výkonu trestu mimo
věznici mezi staré a postižené obyvatele Domova.
Před rokem touto dobou pokládali zámkovou dlažbu,

budovali ohrazení parku, udržovali travnaté plochy,
vysazovali okrasné dřeviny a likvidovali také například
následky silné větrné bouře, při které vzal za své nejeden silný kmen stromu. Letos kromě údržbářských prací
budují odsouzení v parku odpočinkový altán a jeskyni,

které mají sloužit k terapeutickým účelům. Nemohou
zapomenout ani na vybudování přístupových cest.
Doufejme, že pocit uspokojení z dobře vykonané práce
a ocenění jejich silných a zručných rukou jim alespoň
trochu napomůže v okamžiku, kdy budou stát za branami věznice jako svobodní lidé a budou přemýšlet,
kterou cestou se vydají.
Petra Bělíková
tisková mluvčí a asistentka ředitele
Věznice Kynšperk nad Ohří

RŮZNÉ
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Poděkování

Dne 24.6.2006 jsme se s klienty Domova
důchodců zúčastnili slavností města Kynšperk nad Ohří. Díky vstřícnosti Městského
úřadu, který nás zprostil poplatku za zábor
místa na stánek a Městskému kulturnímu
středisku, který nám zapůjčil stoly, jsme
mohli uspořádat prodejní výstavu prací
našich klientů. Ráda bych tímto výše zmíněným poděkovala a zároveň děkuji každému, kdo si naše výrobky za symbolickou
cenu koupil.
R. Pokorná, za aktivizační oddělení Domova
důchodců Kynšperk nad Ohří

Pozvánka na turnaj v malé kopané

Dne 8.9. se koná turnaj v malé kopané na fotbalovém hřišti v Kynšperku nad Ohří.

Zahájení: 9,00 hodin
Družstvo: 6+1 (složení je libovolné, muži i ženy)
Startovné: 1000,-Kč / družstvo
Přihlášky: do 25.8.
pan Gregor 724 687 696; pan Svoboda 603 524 597
Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení zdarma. Na závěr se bude opékat selátko a proběhne posezení všech účastníků s kytarou a zpěvem u táboráku.
Srdečně zvou pořadatelé: MO ČSSD Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

Závody v Nebanicích v sobotu odpoledne končily hromadným koupáním koní i jejich ošetřovatelů. Vzhledem k výkonům všech a velkému vedru si to zasloužili a všichni si to užívali. Byla to skoro stejně krásná podívaná jako závody
čtyřspřeží.

RYBÁŘI
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Rodinné rybářské závody

V sobotu 1. 7. 2006
proběhl 2. ročník rodinných rybářských závodů.
Soutěže, která se konala
na chovném rybníku
v Dolních Pochlovicích,
se zúčastnilo 12 týmů.
Tým většinou tvořili jedno
dítě a jeden dospělý. Za
nádherného počasí si
všichni výborně zachytali
a během zápolení si chodili pro občerstvení, které
pro ně bylo připraveno.
Celkovým vítězem se stal
tým ve složení Vladimír

Kazilovský a Josef Novák, kteří chytili celkem 14 kaprů. Ulovené ryby se vracely vodě. Všechny týmy obdržely pěkné ceny.
Akci pořádala MO ČSSD a MO ČRS. Jmenovitě bych chtěl poděkovat panu Miroslavu Slaninovi za
nezištnou pomoc při přípravě akce a poskytnutí cen.

Ing. Tomáš Svoboda

Při těchto závodech se provedla kontrola váhy a zdravotního stavu ryb. Pan Slanina a pan Fischer pečlivě
sledovali ulovené ryby. Bylo zjištěno, že z 60 kusů vylovených kaprů byl jen jeden napaden parazitem ( Argulus coregoni ), což je dobrý výsledek zdravotního stavu ryb.
Petrův zdar p. Slanina

RYBÁŘI
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Zpráva z rybářského soustředění na Skalce

Ve dnech 20. – 25.6. 2006 se uskutečnilo Rybářské soustředění mladých rybářů ze Základní školy v Kynšperku
nad Ohří na ÚN Skalka. Soustředění bylo zaměřeno hlavně na praktický lov ryb udicí, ale i na teorii, která je velmi
důležitá pro praktický lov ryb.
Z rybářského hlediska bylo soustředění protkáno různými závody, které měly jedno společné, dobrá a kvalitní
příprava nových závodníků jak v plavané, tak i v rybolovné technice. V posledních letech tato příprava potvrdila
důležitost těchto soustředění na mnohých závodech, při nichž se žáci ZŠ dokázali dostat do nejvyšších soutěží
v České republice. Například už čtvrtým rokem se pravidelně účastníme Mistrovství ČR v rybolovné technice, kde
nás letos reprezentovali Martin Motloch, Tomáš Dvořák a Nikola Nejedlá.
Národní kolo Zlaté
udice, které proběhlo v Poděbradech od 23.6. do 25.6.
naši Základní školu Kynšperk nad Ohří reprezentoval jako jediný Tomáš
Dvořák.
Soustředění na Skalce je
organizováno vždy na závěr
školního roku, kdy končí
rybářské kroužky. Děti na
rybářském
soustředění
plnily i jiné úkoly, které
byly provázány se základy
zvládnutí přípravy na rybolovnou techniku nenásilnou
formou různorodých zábavných her. Celkem se soustředění zúčastnilo 28 dětí.
Po celou dobu pobytu
byla vyhlášena soutěž o největší ulovenou rybu. Tuto
soutěž vyhrál Matěj Sochor,
který dokázal chytit cejna
velkého 51cm.
Dětem se soustředění
moc líbilo a zdálo se jim,
že bylo moc krátké. Stravování bylo hodnoceno všemi
účastníky na velmi dobré
úrovni, pod vedením zkušené kuchařky paní Táni
Baronové. Za to jí patří velký
dík. Všichni se při odjezdu
těšili na příští pokračování
soustředění v roce 2007.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku
při ZŠ Kynšperk n/O

INZERÁT
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Děkujeme občanům města za pochopení
dočasně zhoršených životních podmínek,
ke kterým došlo v průběhu realizace stavby

„Přístup k památkám historické části
Města Kynšperka nad Ohří.“
Dále bychom rádi poděkovali zástupcům města
za korektní vztahy, které celou stavbu
provázely.
Jaroslav Lapeš
ředitel oblasti Karlovy Vary
Swietelsky, stavební s.r.o.

www.swietelsky.cz

SPORT
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Turnaj neregistrovaných
24. ročník se konal 27.5.

Milovníci volejbalu si mohli zahrát na jarním turnaji. V první polovině září se bude konat další ročník. Deštivé
počasí odradilo více jak polovinu mužstev, ale pokud nevíte, že kde je Jiří Roubínek , tam slunce vždycky vyjde,
tak to příště nevzdávejte. Ten den sice pršelo, ale jen chvíli kolem poledne, čas se příjemně využil pro občerstvení
hráčů v klubovně a mohlo se pokračovat dál. Nálada byla výborná a vzduch byl osvěžený deštěm.

Výsledky:

1. Drým tým
2. GKS
3. Soubor kreténů
4. Czek republik
5. Děti slunce
6. Špunti
7. Famify
Sponzorem MO ČSSD Kynšperk
nad Ohří, uzenářství Krkovička.
Klubovnu zdobí tričko, které
oddílu volejbalu věnoval reprezentant
ve volejbalu za Českou republiky Jakub
Novotný.
(kat)

Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, hlavně Jirkovi Roubínkovi za výbornou organizaci zápasů a Milanu Hrudkovi za odpovědnou funkci rozhodčího a našim sponzorům. Tentokrát vítězná družstva dostávala bohaté
dárkové koše.
Yvetta Milfaitová

JUNÁCI
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Lanový svět

Svoji odvahu, obratnost i schopnost spolupráce měli
možnost si vyzkoušet naše děti i dospělí na lanových překážkách. Postavili je pro ně roveři pod vedením Rikkiho, který
před nedávnem absolvoval Lanáč, skautský kurz zaměřený
na stavbu lanových překážek a bezpečnost při jejich provozování.
Poté, co v sobotu 10.6. vešly děti do lesa nad Sýkorákem, spatřily nejdříve jen nepochopitelnou změť lan natažených mezi stromy. Hned se jich ale ujal dostatek ochotných
instruktorů, kteří jim vysvětlili smysl jednotlivých překážek
a také jim ukázali, jak se na překážkách vzájemně jistit.
Celkem byly připraveny čtyři různé nízké lávky. Jedna
z nich byla zvláštní tím, že k jejímu překonání bylo třeba
spolupráce dvou lezců. Po úspěšném překonání všech překážek se děti dočkaly odměny v podobě vysoké lávky, na
jejímž konci musely sebrat odvahu a skočit z šestimetrové
výšky. Pád samozřejmě zachytil celotělový úvaz přivázaný
na jistícím laně.

Dětem se překážky líbily a Mája nám dokázala,
že tato aktivita je opravdu pro každého. Dík patří
habartovským skautům za zapůjčení nezbytného
materiálu a hlavně všem těm, kteří od časného rána
překážky pro své mladší kamarády připravovali
– Otesovi, Smíchovi & Petře, Sivimu, Chechty,
Myšce a Žabákovi.
Chechty

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

✂

NADAČNÍ FOND
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Zpráva o činnosti Nadačního fondu pro opravu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v roce 2005

Loni bylo rozhodnuto o přidělení dotace našemu městu na rekonstrukci kostela a proto se správní rada zabývala
ukončením existence nadačního fondu z důvodu splnění účelu, pro který byl zřízen. Vzhledem k tomu, že celková
oprava bude ukončena v průběhu tohoto roku, bylo datum ukončení činnosti stanoveno na 31.12. 2006. Na základě
mnoha dotazů občanů města sdělujeme, že objekt fary není v majetku města, proto není zahrnut do plánu oprav.
Příjmy nadačního fondu v roce 2005 činily 9.347,98 Kč, zůstatek na účtu k 31.12. 2005 byl 75.123,50 Kč.
Nutno poznamenat, že značná část ročních příjmů byla vytvořena jednou osobou, soukromým dárcem a to nikoli
z Kynšperka. Částka, která bude na účtu nadačního fondu v době jeho zrušení, bude použita na uhrazení části právě
probíhajících oprav.
V prosinci 2005 uspořádala správní rada nadačního fondu dobročinný koncert, jehož výtěžek byl odveden na
konto nadačního fondu.
V minulém roce ukončil své členství ve správní radě nadačního fondu Ing. Václav Maršík, který byl do správní
rady doporučen Plzeňským biskupstvím. Důvodem bylo ukončení jeho pracovního poměru na biskupství. Nového
člena biskupství zatím nedoporučilo.
Hana Bašková

Pololetní výběr pokladničky Nadačního fondu

Tak, jako po skončení každého pololetí, začátkem července provedly členky správní rady Nadačního fondu pro
opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti nestranného svědka výběr pokladničky umístěné v kynšperském nákupním středisku. V pokladničce bylo nastřádáno 593,- Kč. O otevření byl učiněn zápis a částka byla
odvedena na číslo účtu Nadačního fondu.
Za správní radu nadačního fondu Hana Bašková

✂



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

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

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

Když Marek píše římským křesťanům, aby je povzbudil a aby nade vší pochybnost dokázal, že Ježíš je Mesiáš, živě líčí
rychlý sled obrazů Ježíšovy činnosti a odhaluje jeho pravou totožnost popisem jeho činnosti spíše než popisem učení. Představuje Ježíše jako muže činu. Ze všech čtyř evangelií je právě Markovo nejvíce chronologické. Ačkoliv je ze všech čtyř nejkratší,
obsahuje nejvíce událostí, je přímo nabito činností. Převážná část je situovaná do Galileje, kde Ježíš započal svoji práci. Jako
operační základna sloužilo město Kafarnaum, z něhož vycházel do okolních měst – Betsaidy (uzdravení slepého muže), Genezaretu (uzdravení velkého počtu lidí), na sever do Týru a Sidonu (rovněž léčil, vyháněl démony, setkal se s syrofenickou ženou)
a do Cezareje Filipovy. Po své činnosti v Galileji a okolí zamířil Ježíš jižněji směrem na Jeruzalém.
Z historického hlediska můžeme zmínit, že toto vše se dělo v římské říši za vlády císaře Tiberia. Už z dějepisu víme, že
říše měla jednotný jazyk a dost dobrou dopravní síť. Tak se zpráva o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení mohla rychle šířit po
celém rozlehlém římském impériu.
Ježíš však do dějin nevstoupil nijak neohlášen. Starozákonní proroci zřetelně předpovídali jeho příchod. Pak přišel Jan
Křtitel s prohlášením, že dlouho očekávaný Mesiáš se narodil a brzy se objeví mezi lidmi.
A proč začíná Markovo evangelium příběhem Jana Křtitele a ne narozením Pána Ježíše? Je to proto, že tenkrát bylo
zvykem, že příchod důležitých římských úředníků předem ohlašoval posel. Jakmile přijel do města, lidé hned věděli, že k nim
brzy zavítá nějaká důležitá osoba. Protože prvními čtenáři Markova evangelia byli původně římští křesťané, začal tedy
Marek své vyprávění zprávou o Janu Křtiteli, jehož posláním bylo oznámit příchod Ježíše Krista, nejvýznamnějšího muže,
jaký kdy žil.
Zdroj: Bible, International Bible Society – s laskavým svolením

Umíte spát za větrné noci?

Sborový pobyt dětí na kraslické faře už skončil. Děti
tam jezdí už asi 15 let a pokaždé pršelo. Vlastně, kdyby jen
pršelo, bylo by to fajn. V naprosté většině lilo a bouřilo a
veliký jásot sklízely dny, kdy bylo jen zataženo. A ve městě
to lidé zaznamenali. Jakmile jdeme nakoupit ohromné množství rohlíků a dalších potravin, už se dávají do řeči: „ No jo,
vlastně, je první týden v červenci, máte na faře děti, to zas
bude lejt!“
V jedné rodině dědeček řekl: „ Je suchá zahrádka, měli
byste jet na tábor.“
Loni jsme byli nadšením bez sebe z přeháněk. Co na
tom, že se topilo, abychom usušili boty a potřebné ošacení,
vždyť sluníčko občas vykouklo!!
A počasí z letošního začátku prázdnin jistě máte ještě
v paměti. Sušilo se jen to, co děti vymáchaly v potoce.
Až do čtvrtka večer. Přišla zpráva, že od západu se žene
silná bouřka a bude se nad oblastí delší dobu držet. Bouřka,
jo? A z čeho? Na nebi ani obláček, teploučko, ani vítr se
nezvedal. Přesto vedoucí vydali příkaz zkontrolovat stany
a celou zahradu očima bouřky. Prý to přišlo kolem jedné
a trvalo asi dvě hodiny. Světla prý bylo, jako kdyby někdo
blikal veřejným osvětlením. Vidělo to snad jen pár lidí +
hlídka. Tábor totiž spal.
Vzpomněla jsem si v této souvislosti na jeden příběh:
Jeden statkář potřeboval pomocníka, který by dohlížel
na stáje a krmivo. Šel ho hledat do vesnice. Uviděl tam mladíka, který se jen tak potloukal. Mohlo mu být sotva sedmnáct, vysoký, hubený, na první pohled nic moc síly.
„Hledám někoho, kdo by chtěl pracovat na mém statku,
vyznáš se v hospodářství?“
„Jistě, pane. Umím spát za větrné noci.“

„Cože?“ zeptal se překvapený hospodář.
„Můžu spát za větrné noci.“
Statkář pokrčil rameny, odešel hledat dál, ale nikoho
vhodného nenašel. Potkal pak znovu onoho mladíka a třebaže mu mládenec odpovídal stejně divně, přijal ho.
Mládenec pracoval na statku už několik týdnů. Statkář
byl zaměstnán svými povinnostmi a tak neměl ani čas ho kontrolovat. Pak ho jednou v noci probudil vítr. Fičel a hvízdal
mezi stromy, okna se div nerozlétla dokořán. Statkář vyskočil
z postele. Vichřice mohla rozrazit vrata od chlévů, poplašit
dobytek, rozfoukat seno a slámu a vůbec napáchat škodu.
Rozběhl se za mládencem a bušil mu na dveře. Ale chlapec spal. Statkář nemohl ztrácet čas. Rychle seběhl schody,
přeběhl dvůr a byl u chléva.
Jaké to překvapení!
Vrata byla pevně zavřena na petlici, okna zajištěna.
Seno i sláma byly zakryty a převázány, aby vítr nemohl nic
odfouknout. Koně byli v bezpečí, prasata, slepice i krávy
klidné. Venku zuřil vichr. Ale uvnitř chléva byla zvířata
klidná, v bezpečí.
V tu chvíli statkář pochopil a nahlas se rozesmál. Už
ví, co mladík myslel, když říkal, že umí spát za větrné noci.
Každý den pečlivě vykonával svou práci. Staral se, aby
všechno bylo na svém místě. Pečlivě zavíral okna i dveře a
obstarával zvířata. Na vichřici se připravoval každý den, a
proto se jí pak nemusel bát.
A ty můžeš spát za této dlouhé větrné noci, kterou je
tvůj život?
Příběh podle B.Ferrera, Další příběhy pro potěchu duše

Evangelický sbor, D.Holubcová

HASIČI
17.7.
26.6.

25.6.
24.6.
20.6.
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Hasiči

Jednotka SDH Kynšperk nad Ohří byla povolána na pomoc při likvidaci požáru seníku
v obci Rovná.
Jednotka vyjela na likvidaci požáru bytu do
obce Habartov. Na místě bylo zjištěno, že
se jednalo o připálené potraviny na sporáku,
zatímco majitel bytu spal.
Jednotka likvidovala požár suché trávy u silnice
Nebanice – Hartoušov.
Jednotka likvidovala roj včel na zdi kostela.
Jednotka likvidovala roj včel v Kynšperku nad
Ohří.
J.Zeman

Po krk ve vodě…to je jediná poloha, jak se dá přežít letošní opravdu vydařené léto. Myslím, že i milovníci tepla
jsou uspokojeni a všichni si s přírodou přejeme, aby se to počasí maličko pokazilo. Přesto přejeme i těm, kdo mají
dovolenou teprve před sebou, aby se jim vydařila.
Redakce Kynšperského zpravodaje

Srdíčko

Srdíčko mi tluče láskou a já hodím sedmikráskou.
Je to krásné trhat kytky a myslet při tom na povídky.
Kdo má srdce z kamene, tak ho nebude mít nikdy zlomené.
(pro ty, kteří našli svou cestu do ráje)

Denisa Hašková

KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Půjčovní doba
v době letních prázdnin :
Pondělí a čtvrtek:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00hod.

Výběr z knižních novinek pro děti

Pro začínající čtenáře kniha s velkými písmeny – O
zvířátkách
Oblíbenou fantazii najdete v knihách:
Martin Booth – Zloděj duší
Thomas Brezina – Hrozba ledového bojovníka
Michael Gerber – Blarnie.Les, čaroprdelnice a skříň
– parodie na Letopisy Narnie
P.Reeve – Smrtelné stroje + Pomsta jednooké letkyně
Pro dívky:
Lenka Lanczová – Zašeptej do vlasů
Lisi Harrison – Dívčí parta
Sabine Booth – Láska dělená dvěma ( pro děvčata od
11let - vztah mezi sestrami)
Patricia Schröderová –Peprmitky a velký test věrnosti (
přátelství mezi kamarádkami)
Sarah Mlynkowska – Šprndy a košťata (Rodiče se rozvádějí. Trápí tě láska a beďáry?…)
Veronika Kabátová – Tenhle kluk je můj
Verše pro děti: Karel Šiktanc – Spadl buben do kedluben
Dětský detektivní román napsala Karin Müller. Má
název Hon na zloděje

Pro dospělé:

Detektivní romány (také je čtete nejraději v létě? )
Vojtěch Steklač – Jak se vraždí v Česku
Linda Howard – Všichni muži královny
Zdenka Hamerová – Příliš tenkej led
František Uher – Mrtvý kupuje cigarety
Paul J.Christopher – Michelangelův zápisník ( historická detektivka)
Bob Garcia – Závěť Sherlocka Holmese
Fréderic Lenor Mand – Noční můry zabíjejí, Nové případy soudce Ti
James Handley Chase – Láska může být osudná
Historické romány:
Catherien Coulter – Utajená závěť
Brad Geagley – Rok hyeny ( Egypt, Ramses III.,záhady
a spiknutí)

Jean Plaidy – Vzdorující královna
4.díl série Prokletí králové od Maurice Durona má
název Zákon mužů
Dílo Lorena L.Colemana – Vlčí krev je klasická fantazie
Klasickou kovbojkou můžeme nazvat knihu Zrádná
stezka Louise L´Amoura.Tom Hopalong se nechává
najmout jako předák, aby se postavil zlosynům, kteří se
vrhli na pokojného rančera.
Psychologické romány:
Henry Denker – Experiment
Iva Hlaváčková – Sčítání zla
Věra Řeháčková – Každá láska něco stojí
Tamara McKinley – Vzdálený přístav.Kniha z australského prostředí.Olivie ochromená žalem z matčiny
smrti se vydává do rodné Austrálie.Zde ji přátelství
s mladou ženou jménem Maggie vrací štěstí do života.
Touria Tiouli – Zničená.Příběh Francouzsky, která se
ocitá v dubajském vězení za to, že byla znásilněna.
Humor hledejte v těchto knihách:
Pes v posteli.Autorkou je Miroslava Moučková.
Miloslavu Švandrlíkovi vychází nová kniha s názvem
– Přesýpací strejda.
Josef Fousek.To je záruka knih plných laskavého
humoru.Taková je i ta jeho nejnovější – Pojďte se smát.
Romantika spojená s problémy:
Sabrina Jeffries – V princově loži
Kinley Mac Gregor – Rytíř mnoha srdcí
Hedwiga Courths - Mahler – Cesta za láskou
Antonín Rašek – Nymfomanka. Marcela Křížová se
vrací z vězení. Setkává se s čerstvým vdovcem a zároveň důchodcem. Poznávání přechází nečekaně v lásku.
Thriller o záchraně 3. říše pomocí jednoho náboje se
jmenuje Elitní odstřelovač a napsal ho Stephen Hunter.
Nová kniha Jonathana Kellermana má název - Spasitel.
Troy a Rand byli dospívající chlapci, když unesli a
zavraždili dvouletou dívenku. Troy pobyt za mřížemi
nepřežil, ale mírně retardovaný Rand se dočkal svobody. Hned po propuštění zavolá soudnímu psychologovi Alexu Delawareovi a žádá ho o setkání, aby mu
mohl sdělit důležitou informaci. Na schůzku už nedorazí – život mladistvého vraha ukončí brutální vražda.
Byl to osud? Nebo pomsta za smrt malého dítěte?…
Pěkné léto s knihou Vám přeje Svatava Gajičová

KINO
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AKCE A POŘADY MKS
SRPEN A ZÁŘÍ 2006
3.srpna – 3. září 2006 .. ve výstavní síni Panský dům
vernisáž se koná 3.8. od 18.00 hod.

čtvrtek 7. září – sobota 30. září ......... ve výstavní síni
Panský dům, vernisáž od 17.00 hodin

- vstupné: 10,- Kč

- ojedinělá výstava pořádaná ke Dni proti chudobě
nabízí nový pohled na svět lidí žijících na okraji společnosti
- hudební vystoupení skupina „CON BRIO“
- divadlo jednoho herce „KAČKA“ - pantomima

JIŘÍ ČERNÝ - OBRAZY A SOCHY

sobota 26.8. od 18.00 hod. ....... v zimní zahradě kina

O SMOLÍČKOVI
BUBÁČEK A STRAŠIDLA

- dvě loutkové pohádky pro nejmenší v nastudování
Divadla bez hranic z Chebu
- vstupné: 20,- Kč
sobota 2. září, odjezd v 8.30 hod. ....................od kina

ZÁJEZD DO PRAŽSKÉ ZOO

s možností navštívit unikátní trojský skleník botanické
zahrady
FATA MORGANA
- cena zájezdu: děti do 15 let 270,- Kč, dospělí 320,- Kč,
v ceně není zahrnuto vstupné
- přihlášky a bližší informace v MKS u sl. Duškové, tel.
352 683 085

RUCE

úterý 12.9. od 18.00 hod. .......... v zimní zahradě kina

REIKI

- přednáška pořádaná Reiki mistrem Václavem Vítem
čtvrtek 14.9. od 19.30 hod. ................................. v kině

VEČER OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

- účinkuje Iveta Dufková, Michal Klamo, Kateřina
Kenardžievová, klavírní doprovod František Štěrbák
- vstupné: 75,-Kč, předprodej vstupenek od 1. září
v kině
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PROGRAM KINA
SRPEN A ZÁŘÍ 2006
KINO MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA
V SRPNU NEHRAJE
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
1.9. pátek ................................................. ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

SCARY MOVIE 4

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.

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

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Pražský taxikář Jarda má dnes narozeniny a chce si je
opravdu pořádně užít. Všechno má pěkně naplánované
a pod kontrolou – tak jako zatím všechno v životě.
S každým vyjde, všechno zařídí, všichni jsou s ním
spokojeni. Jarda se prostě „vyzná“. … jenže právě
dnes nabere do auta konzervativního a zásadového
důchodce, který mu během jediného dne dokáže rozložit celý život… Hrají: Jan Dolanský, Viktor Preiss a
další. ČR, MP, délka 93 min.

4.9. pondělí ................................................ v 11.00 hod.
FILM NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

DIVOČINA

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, jakou džunglí se může
stát i obyčejné město.USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka
94 min.
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
Srpnové číslo vychází 31.7.2006
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se dne 20. června 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 176

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny v kapitolách rozpočtu roku 2006, rozpočtové opatření č. 2/2006/Rada
města, dle přílohy č.1 tohoto usnesení .

č. 177

1. s c h v a l u j e

změnu člena likvidační komise za uvolněného člena pana Zdeňka
Matouška a

2. j m e n u j e

člena likvidační komise slečnu Dagmar Halířovou.

č. 178

1. s c h v a l u j e

a) zrušení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Templova
747 Praha 1, na havarijní pojištění motorového vozidla Škoda
Favorit 136 L,
b) uzavření smlouvy na havarijní pojištění motorového vozidla
Škoda Felicia Combi 1 K 14825 s pojišťovnou ČSOB a.s. Pardubice, Masarykovo náměstí 1458 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 180

1. s c h v a l u j e

a) Mateřské škole Kynšperk, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
posílení investičního fondu z rezervního fondu o částku 46
177,-- Kč,
b) Mateřské škole Kynšperk, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
čerpání investičního fondu na opravy do výše 46 177,-- Kč.

č. 181

1. s c h v a l u j e

vyřadit majetek z majetku organizační složky města - Pečovatelská služba, Zámečnická 501, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a

2. u k l á d á

vedoucí sociálního a správního odboru provést fyzickou likvidaci
vyřazeného majetku a doklad o provedené fyzické likvidaci předat
ﬁnančnímu odboru do pokladny Městského úřadu Kynšperk n/O.

č. 182

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti od 1.7.2006 do 31.12.2006 s p.
Ivanem Vaňušem, na sjednaný pracovní úkol jako hasič výjezdového
družstva JPO II Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku n/O. a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 183

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

poskytnutí příspěvku Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1.

č. 184

1. s c h v a l u j e

odměny ředitelům příspěvkových organizací za práci nad rámec
běžných pracovních povinností za 1. pololetí roku 2006 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.

č. 185

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s restaurátorem Vladimírem Stejskalem,
bytem v Hostivicích, IČO – 47610352, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 186

A. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na dodávku dopravního značení ve městě a

B. s c h v a l u j e

1) zadat zakázku ﬁrmě: Hicon – dopravní značení s.r.o. IČO
26270331 se sídlem Brno Žebětín, Kohoutovická 610 a

C. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru vystavením a podpisem objednávky.

č. 187

B. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na rekonstrukci prostranství u křižovatky ulic Sokolovská a Školní v Kynšperku n/O. a

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: Swietelsky stavební s.r.o., IČO 48035599 se
sídlem Slovanská 74, 326 00 Plzeň, Závod Cheb: Vrázova 10 a

C. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru vystavením a podpisem objednávky.

č. 188

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru na Nám. 5. května čp. 191
v Kynšperku nad Ohří Veronice Krycnerové, za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2006
- nájemné ve výši stanovené pro rok 2006 + navýšení o každoroční
inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na
dobu 15 dní na úřední desce města.

č. 189

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 8 v bytovém domě s pečovatelskou službou v ulici
J. K. Tyla čp. 881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce s tím,
že nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení souhlasu odboru
soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat po souhlasu MěÚ Sokolov
pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření
nájemní smlouvy.

PŘÍLOHA
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č. 190

1. s c h v a l u j e

úhradu kupní ceny za část pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří formou splátek a to za těchto podmínek:
a) před jednáním zastupitelstva města uhradit kauci ve výši 10 %
z kupní ceny zaokrouhlenou na tisíce a
b) zbytek kupní ceny ve výši 22 792 uhradit formou 11 pravidelných měsíčních splátek ve výši 2072 Kč počínaje prvním
měsícem po schválení prodeje části pozemku p.č. 568/1 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení standardní
dohody o splátkách a předložit ji starostovi města k podpisu.

č. 193

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 955 (trvalý travní porost) o výměře
406 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,10 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. 7. 2006.

č. 194

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 27 (zastavěná plocha) o výměře 68
m2 v k.ú.Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,10 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. 7. 2006.

Rada města Kynšperka nad Ohří

se dne 11. července 2006 usnesla na následujících opatřeních:
č. 196

1. s c h v a l u j e

čerpání investičního fondu do výše 70 000,-Kč,

2. b e r e n a v ě d o m í

informaci o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Základní školu
Kynšperk nad Ohří, Komenského 540 na zajištění standardních
Informačních komunikačních technologií.

č. 197

1. s c h v a l u j e

z důvodu ztráty vyřadit fotoaparát z majetku Městského kulturního střediska, nám.SNP 389, Kynšperk nad Ohří.

č. 198

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny v kapitole rozpočtu
roku 2006, rozpočtové opatření č. 3/2006/Rada města, dle přílohy
č.1 tohoto usnesení.

č. 199

A. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v částech ulic K.H.Borovského a Františka Křižíka v Kynšperku nad Ohří a

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: Vodohospodářská společnost s.r.o., IČO
45351325, se sídlem Dimitrovova 1619, Sokolov a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 200

1. b e r e n a v ě d o m í

a) záznam o projednání návrhu na odpis nedobytných pohledávek
b) vyhodnocení projednání návrhu odpisu nedobytných pohledávek

2. s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 66 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odpis

nedobytné pohledávky:pokuta za přestupek proti stavebnímu řádu
ve výši 5 000,- Kč a náklady řízení ve výši 150,- Kč rozhodnutím
č.j. SÚ/744/98/Ga ze dne 21. 4. 1998, které nabylo právní moci
dne 25. 5. 1998 a stalo se vykonatelným dne 10. 6. 1998.

č. 201

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 9, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk
nad Ohří na základě nájemní smlouvy dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 9. 2006 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelům a vydat pokyn Správě majetku spol. s r.o. k uzavření dohody
o ukončení nájmu.

č. 202

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu 6 ks vývěsních skříněk o velikosti 90 x 70 cm na
prostranství u křižovatky ul. Sokolovská a Školní v Kynšperku nad
Ohří, za cenu 1000,--Kč/ skříňku/ rok a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit nabídku pronájmu do
doby uzavření nájemních smluv a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemních smluv dle pořadí došlých
žádostí.

č. 203

1. s c h v a l u j e

odstranění stávajícího oplocení a podezdívky mezi pozemky na
pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, vybudování nového
jednoduchého oplocení na náklady města a zaplacení nákladů na
vytyčení pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) oznámit rozhodnutí Rady města manželům Jandovým
b) zajistit odstranění stávajícího oplocení a vybudování nového.
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č. 205

č. 209

1. s c h v a l u j e

výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku p.č. 525/1 ve výpovědní tříměsíční lhůtě, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po datu doručení a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět nájemce o výpovědi
nájemní smlouvy.

č. 206

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 94/4 (orná půda) o výměře 9100 m2
v k.ú. Dolní Pochlovice žadateli za cenu 0,044 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. 8. 2006.

č. 207

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název ﬁrmy: sídlo: IČO: 176/2006 CARD COLLECTION CZ, s.r.o. Sokolovská 613, Kynšperk n. O. 263 79 392 se
zpětnou účinností od 1.1.2005 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce uvedenou smlouvu k podpisu Termín: do 21.7.2006 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 210

1. s c h v a l u j e

uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 11.
2001 na požární vozidlo LIAZ 101 CAS-25, SPZ SO 74 – 19, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení,

1. s c h v a l u j e

2. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

3. p o v ě ř u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) o
výměře 328 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce a

uzavření Smlouvy darovací na požární vozidlo LIAZ L101 CAS24, SPZ SO 7419, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 17. 7. 2006
do 31. 7. 2006 včetně.

starostu města podpisem těchto smluv.

č. 208

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 18 (ostatní plocha ) o výměře cca
9 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 17.7.2006 do 31.7.2006 včetně.

č. 211

A. b e r e n a v ě d o m í

nabídkovou cenu uchazeče o zadání zakázky na zhotovení projektové dokumentace přestavby areálu bývalé Sokolovny na Multifunkční společenské centrum v Kynšperku nad Ohří a

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmě: Atelier Soukup s.r.o., Klatovská 11, 301 38
Plzeň, IČO: 25229869 a

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 28. června 2006
č. 32

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2006 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se navyšují o 267,46 tis.Kč a rozpočtové výdaje se
navyšují o 471,90 tis.Kč. Rozpočtové příjmy po změně činí 101
600,40 tis.Kč a rozpočtové výdaje po změně činí 127 135,98
tis.Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) krytí schodku ve výši 204,44 tis.Kč, a to navýšením přebytků
minulých let o 3 371,56 tis.Kč ( změna stavu na krátkodobých
a dlouhodobých bankovních účtech), změna stavu prostředků
na krátkodobých a dlouhodobých bankovních účtech po úpravě
činí 16 696,58 tis.Kč a snížením splátek dlouhodobých půjčených prostředků o 3 576,00 tis.Kč, splátky dlouhodobých půjčených prostředků po úpravě činí - 3 645,00 tis.Kč.

č. 33

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 7290005200022
uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 34

1. s c h v a l u j e

a) zrušení smlouvy ev.č. 23/2006 uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a žadatelem o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
z prostředků rozpočtu města Kynšperka nad Ohří,
b) uzavření smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2006, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.

č. 35

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
dne 30. června 2006 starostu města a určuje, že v případě, že by
se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat člen Rady města Mgr.
Štěpánka Neubergová a
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2. u k l á d á

delegátovi, aby za město, jako společníka na této valné hromadě,
kladně rozhodl o:
1. schválení roční účetní uzávěrky společnosti k 31.12.2005 a
návrhu na rozdělení zisku za rok 2005,
2. jmenování nového jednatele, jeho odměňování a schválení
smlouvy o výkonu funkce,
3. schválení dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (prodloužení doby nájmu),
4. schválení dodatku ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (prodloužení doby trvání smlouvy),
5. schválení uzavření smlouvy o dílo se společností EKO – KV
s.r.o. – akce „Vodovod Kluč“.

č. 36

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

snížení ceny za pozemek p.č. 68/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří o částku
68 589,- Kč.

č. 37

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří č. 74 ze
dne 9. 11. 2005 a to: v druhém a v třetím řádku vypustit „Západočeské energetice a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň“ a nahradit
údajem „ ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, Praha,
IČO 27232425“.

č. 38

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří č. 45 ze
dne 22.9.2004 a to: vypustit v odstavci b) „části pozemku p.č. 42/2
(zastavěná plocha) o výměře cca 11 m2 a “.

č. 39

1. s c h v a l u j e

prodloužení lhůty stanovené v zásadách pro prodej majetku města
bod 6 a ) k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 568/1
(ostatní plocha ) o výměře 104 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří s žadatelkou o šest měsíců tj . do 30.6.2007.

č. 40

1. s c h v a l u j e

A) prodej části pozemku p.č. 94/4 (orná půda) o výměře cca 727
m2 v k.ú. Dolní Pochlovice do vlastnictví Karlovarského kraje,
se sídlem Závodní 353, Karlovy Vary a do správy Okresnímu
ústavu sociálních služeb v Sokolově, se sídlem Pochlovická 57,
Kynšperk nad Ohří , IČO 70832641 za cenu 85 Kč/m 2 a
B) výjimku ze zásad pro prodej majetku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří v bodě 6 a).

č. 41

1. s c h v a l u j e

a) směnu části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha) o výměře cca
50 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří za část pozemku
p.č. 910 (ostatní plocha) o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví fyz.
osob v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
b) prodej části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha) o výměře cca
30 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří fyz. osobám v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za cenu 247,50 Kč/m 2.

č. 42

1. s c h v a l u j e

a) prodej bytu formou veřejné soutěže podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994
Sb. pro I., II. a 3. kolo III. etapy prodeje bytů:
byt č. 4 v ul. Zámecká č.p. 28 za cenu 100 000,- Kč + úhrada dluhů
nájemce v době prodeje bytu
náhradník:
za cenu 75 000,- Kč + úhrada dluhů nájemce v době prodeje bytu
b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího, zejména
kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy za nájemce
v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře kupní smlouvu
ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení zastupitelstva města,
bude prodej nabídnut za obdobných podmínek vybranému
náhradníkovi a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej bytu
vybranému kupujícímu, případně náhradníkovi.

č. 43

1. r u š í

usnesení č. 72 ze dne 9. 11. 2006 a

2. s c h v a l u j e k o u p i

a) části pozemku p.č. 50/1 ( ostatní plocha ) o výměře cca 41 m2
v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří dle § 5 odst. 5 zákona
č. 95/1999 od Pozemkového fondu ČR za cenu stanovenou
Pozemkovým fondem ČR na základě znaleckého posudku a
b) části pozemku p.č. 43/7 ( ostatní plocha ) o výměře cca 69 m2
v k.ú. Chotíkov u Kynšperku nad Ohří od vlastníků pozemku
za cenu 75 Kč/m2.

č. 44

1. s c h v a l u j e

prodloužení lhůty stanovené v zásadách pro prodej majetku města
bod 6 a ) k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 1/2 (ostatní
plocha ) o výměře 969 m2, p.č. 1/3 ( ost. plocha ) o výměře 1758 m2,
p. č. 36/2 ( lesní pozemek ) o výměře 37837 m2 , hrobky na p.č. 37
o výměře 42 m2 a pozemku p.č. 37 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o
výměře 42 m2, s trvalými porosty, vše v k. ú. Kamenný Dvůr společnosti Hyperstavebniny cz, a.s. se sídlem Říčany u Prahy, Čestlice,
Obchodní 113, PSČ 251 01 o tři měsíce tj . do 30. 9. 2006.
„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

