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Střípky
Rekonstrukce náměstí 5. května se také již dokončila. Ještě se odstraňují drobné závady. Na vysvětlenou
toho, že cca 14 dní zůstal chodník před prodejnou LUSI
nedokončen, lze říci jen tolik, že nebyla k dispozici užitá
betonová dlažba (vlnka) a dodavatel tedy musel čekat na
dodávku z výroby.
Až budete číst tyto řádky, již bude těsně před
dokončením rekonstrukce prostranství na křižovatce
ulic Sokolovská a Školní. V době odevzdání mého příspěvku do KZ je zpracována projektová dokumentace
a vybrán dodavatel.
Všimli jste si nových stromů u autobusové zastávky
na Sokolovské ulici ? Zatím jsou v pořádku, všechny
sazenice se ujaly. Doufáme pevně, že je vandalové
nechají na pokoji.
Na rekonstrukci školního hřiště u Základní školy
se zahájily práce. Zatím se ještě dodavatel „ rýpe“ v zemi,
osazuje drenážní trubky k odvodu spodních vod, kterých je
v této lokalitě opravdu hodně
a odváží přebytečnou zeminu.
Práce by měly být dokončeny
na počátku září 2006, aby již
v novém školním roce nové
hřiště sloužilo nejen žákům
základní školy, ale i veřejnosti.
Na velkých stavbách
ve městě již se vše schyluje
k závěru, který by měl nastat
v červenci a v srpnu. Blíže vás
budeme informovat v příštím
KZ.
V rámci restaurování fresky v kostele již restaurátor dokončil práce v horní části malby. Do konce července
bude restaurování zcela dokončeno. Máte se na co těšit.
Technické služby zahájily činnost při likvidaci bolševníku velkolepého na pozemcích města. Zřejmě jsme jedni
z prvních, kteří se i letos do této nesnadné činnosti pustili.
Josef Špaček
Vedoucí majetkového odboru
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VÝSTAVBA TURISTICKÝCH TRAS,
CYKLOTRAS A NAVIGA�NÍHO SYSTÉMU
Blí�í se konec �ervna a m�sto dokon�uje projekt „Výstavba turistických tras, cyklotras
a naviga�ního systému“. V rámci tohoto projektu budou po m�st� ozna�eny dopravními
zna�kami (cyklozna�kami) komunikace, které byly zárove� schváleny jako cyklotrasy.
Zárove� se zcela nov� buduje cesta pro cyklisty a p��í z konce ulice Na hrázi kolem vodárny
do Dolní Dobro�e (ul. Petra Bezru�e). Tato asi 500m dlouhá cesta bude také sou�ástí tohoto
projektu a dostává zcela novou tvá�. V rámci tohoto projektu budou po m�st� osazeny sloupy,
na kterých budou sm�rové �ipky s uvedenými turistickými cíly a informacemi. Zárove� budou
po m�st� osazeny nové lavi�ky, informa�ní sk���ky a nové plakátovací plochy. Na
cyklotrasách budou osazeny p�íst���ky s infomapami a informacemi o daných místech.
Zárove� také budou vyti���ny nové mapy, na kterých budou uvedené cyklotrasy a mapa
��sta Kyn�perk nad Oh�í.
Rád bych Vás, �tená�e Kyn�perského zpravodaje ale i ostatní kyn�peráky pozval na
slavnostní otev�ení tohoto projektu, které se bude konat dne 15.7.2006. Sou�ástí tohoto
otev�ení projektu budou závody d�tí na vý�e zmín�ných cyklotrasách, které budou vybírány
dle obtí�nosti a kategorií a po nich prob�hne i vyjí��ka na kolech pro ostatní p�íchozí a
��íznivce cyklistiky! P�esný �as a místo tohoto slavnostního zahájení bude up�esn�no na
webových stránkách m�sta, na adrese www.kynsperk.cz a dozvíte se ho i na plakátech po
��st�!
Celý tento projekt byl spolufinancován z prost�edk� Evropské unie - z programu
Interreg III A �R – Bavorsko, státního a m�stského rozpo�tu.
Ing. Radim Adamec
referent �ízení investi�ní výstavby,
rozvoje m�sta a dotací

Lávka bude uzavřena 4 dny!

Ve dnech 11. až 14. července dojde k uzavření lávky pro pěší přes řeku Ohři, mezi ulicí Školní a Nádražní.
Jedná se již o poslední uzávěru, kdy budou dokončeny ﬁnální povrchy na betonových pochozích částech.
Prosím občany, aby neztěžovali pracovníkům zhotovitele jejich práci a nedomáhali se průchodu., tak jak tomu
bylo při minulých uzávěrách. Jelikož se jedná o nanesení poslední horní vrstvy speciální hmoty, je nutné, aby
byla tato vrstva nanesena v celé šířce chodníku. V době uzávěry bude možné využít nový chodník, který město
nechalo zhotovit v rámci opravy Pochlovického mostu. Pro uzávěru jsme zvolili i termín, kdy je čas dovolených
Ing.Pavel Růžička, tajemník MÚ
a studenti SOŠ mají prázdniny.

Informace pro občany ze správního a sociálního odboru
o respitní péči

Dovolujeme si vás informovat o možnosti využití služby „respitní péče“ při Denním stacionáři pro staré a
zdravotně postižené občany Farní charity Karlovy Vary ve Staré Roli.
Tento typ služby umožňuje rodině odjet na dovolenou či využít jiných aktivit, kterých se dosud z důvodu péče
o svého blízkého musela vzdát. Cílovou skupinou našich uživatelů jsou lidé, kteří pro svůj vysoký věk či zdravotní
stav nemohou žít zcela samostatně.
Bližší informace získáte na tel. čísle 353 434 214, 731 433 036 v čase od 7,00 do 17,00 hod. ve dnech pondělí – pátek.
Za SSO Eva Knížová

Z MĚSTA
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EVIDENCE OBYVATEL
Informace o poskytnutí osobních údajů z informačního systému dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo
vnitra ČR.

V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a) státních občanech České republiky,
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území ČR a cizincích, kteří na území ČR pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza, podle zvláštního právního předpisu,
c) cizincích, kterým byl udělen azyl na území ČR.
Obyvatelé mohou žádat o poskytnutí těchto údajů vedených v informačním systému (jen ke své osobě):
•
jméno (jména), příjmení, rodné příjmení
•
datum narození
•
pohlaví
•
místo a okres (stát) narození
•
rodné číslo
•
státní občanství (státní příslušnost)
•
adresa místa trvalého pobytu
•
počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu
•
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
•
zákaz pobytu (místo zákazu pobytu a doba jeho trvání)
•
rodinný stav, datum a místo jeho změny
•
rodné číslo dítěte
•
osvojení (údaj se poskytuje obyvateli staršímu 18 let)
•
záznam o poskytnutí údajů

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje Ministerstvo vnitra ČR, krajský
úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu
písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo cestovní
doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta a podepíše
žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Občan po předložní těchto dokladů vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

Správní poplatek

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč.
za správní a sociální odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
Pavla Cibová
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Naučná stezka kolem Sýkoráku

Výsadba devíti vzrostlých stromů z nadačního příspěvku

Město v lednu roku 2006 požádalo o grant z programu Strom života – Strom pro stezky (výše žádaného grantu
do 60 000,- Kč). Dne 15. 3. 2006 správní rada Nadace Partnerství oznámila městu, že rozhodla o podpoře projektu
„Naučná stezka v lokalitě nad rybníkem Sýkorák“. Podpora projektu byla schválena ve výši 30 000,- Kč. Město
tuto částku využilo na nákup devíti vzrostlých stromů o obvodu kmene 10 – 12 cm, výškou cca 3 m, balem, kvalitně
zapěstovanou korunou, 27 ks kůlů a mulče. Stromy jsou zdravé a bez zřetelných závad. Stromy jsou rozděleny do
tří skupin. V dolní části u hráze rybníka Sýkorák (u
kaštanů), kde začíná naučná stezka byly vysazeny:
- v první skupině jsou tři stromy a to olše lepkavá, vrba bílá, buk lesní
Za rybníkem Sýkorák směrem k ulici Pod Lesem
bylo vysazeno v druhé a třetí skupině šest stromů:
- druhou skupinu tvoří dva stromy a to dub
letní, dub zimní
- třetí skupinu tvoří čtyři stromy a to jilm
horský, jasan ztepilý, habr obecný. Čtvrtý ze stromů
této skupiny lípa srdčitá byl vysazen v rámci slavnostního zahájení výstavby části naučné stezky
v lokalitě nad rybníkem Sýkorák dne 25. 5. 2006

Každý z devíti vysazených stromů má tabulku, ze které se dozvíte o jaký strom se jedná a přečtete si základní
informace o konkrétním stromu. Tato výsadba devíti listnatých stromů, které jsou v našem regionu domácí je
záměrně soustředěná podél naučné stezky, protože k ní bude umožněn přístup veřejnosti. O stromy po výsadbě
budou pečovat Technické služby města. Závěrem bych chtěla ještě vyslovit přání nás všech, kteří jsme se podíleli
na realizaci této části související s výstavbou naučné stezky, aby se tato lokalita stala ještě přitažlivější pro veřejnost
a nemuseli by jsme se setkávat s tím, že došlo k poškozování toho, co má sloužit všem.
Ing. Leona Bernáthová, majetkový odbor
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Záměr pronájmu nebytových prostor

Pronájmy

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:
Ø čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)
Ø čp. 579 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 b.j., z toho je volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)
Ø čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky - holobyty IV. kategorie)
Ø 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

POZVÁNKA

Na slavnostní otevření cyklotras.

Přijeďte je vyzkoušet na svých kolech i se svými dětmi!
Rád bych vás, čtenáře Kynšperského zpravodaje ale i ostatní Kynšperáky pozval na slavnostní otevření tohoto projektu, které se bude
konat dne 15.7.2006. Součástí tohoto otevření projektu budou závody
dětí na výše zmíněných cyklotrasách, které budou vybírány dle obtížnosti a kategorií a po nich proběhne i vyjížďka na kolech pro ostatní
příchozí a příznivce cyklistiky! Přesný čas a místo tohoto slavnostního
zahájení bude upřesněno na webových stránkách města, na adrese
www.kynsperk.cz a dozvíte se ho i na plakátech po městě!

Ing. Pavel Růžička
tajemník MÚ
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Výsledky voleb v Kynšperku nad Ohří konané ve dnech 2.-3.6
Celkem přišlo k volbám 2 382 voličů ze 4 336 . Odevzdaných obálek bylo 2 382, platných hlasů 2 366.

ČSSD
hlasů 803
ODS
740
KSČM
397
Strana zelených
159
KDU-ČSL
69
Nez.demokraté(Železný)
55
SNK Evropští demokraté
29
Pravý blok
20
Strana zdravého rozumu
18
Právo a Spravedlnost
16
Nezávislí
15
Národní strana
11
Unie svobody-Dem.unie
10
Koruna Česká(monarch.strana)
7
Koalice pro Českou republiku
7
Strana rovnost šancí
4
Balbínova poetická strana
3
4 VIZE-www.4vize.cz
3

% 33.93
31,27
16,77
6,72
2,91
2,32
1,22
0,84
0,76
0,67
0,63
0,46
0,42
0,29
0,29
0,16
0,12
0,12

Volby ve věznici

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve Věznici Kynšperk nad Ohří
rozhodlo hlasovat 288 odsouzených. Z celkového počtu 470 odsouzených je 417 oprávněno volit. Volební místnost
byla zřízena přímo ve věznici. Na průběh voleb dohlížela volební okrsková komise.

Poděkování
Regionální přehlídka mládežnických dechových hudeb a Letní slavnosti
Městské kulturní středisko děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce:
Zejména to byla Základní umělecká škola, která se ujala přípravy dopoledního programu
a péče o hostující orchestry, tradičně Technické služby, které pomohly s instalací výzdoby,
přepravou a zapůjčením sezení pro diváky a odpadních kontejnerů a instalací dopravních
značek, kynšperské oddělení Policie ČR, které pomohlo s realizací a ochranou průvodu
i samotných slavností, s krásným programem přispěly mažoretky základní školy a jejich
vedoucí, děti a učitelky mateřských škol, studentky a učitelky Střední odborné školy a škola
orientálního tance Habibah. Za poskytnutí nápojů pro účinkující děkujeme panu Volfovi
a paní Koudelkové. Za poskytnutí elektrické energie děkujeme paní Matzové, panu Janotovi,
paní Vaškové, domu čp. 383 a čp.435. Za ﬁnanční podporu děkujeme Karlovarskému kraji.
Podrobnější článek otiskneme v srpnovém čísle KZ, fotograﬁe z akce si již můžete prohlédnout ve fotogalerii MKS pod www.kynsperk.cz.
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Slavili jsme spolu s Himmelkronskými

V pondělí 5. června 2006 se v partnerské obci Himmelkronu konaly 28. slavnosti
„Strassenfest“. Oslava začala průvodem
himmelkronskou obcí. V čele průvodu šli
radní Himmelkronu, landrát Klaus Peter
Söllner z Kulmbachu a Kynšperští, zastoupení starostou R. Bolvarim, místostarostkou Š. Neubergovou, radním p. M. Volfem,
ředitelkou MKS p. H. Baškovou, ředitelem
ZŠ p. J. Danešem, vedoucími mažoretek:
p. J. Danešovou a p. Š. Pencovou. Hned za
nimi pochodovaly dva soubory mažoretek
Základní školy v Kynšperku nad Ohří za
doprovodu Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří pod vedením dirigenta p. J.
Brože. Dále se průvodu účastnili zástupci
různých spolků a sdružení.
Slavnosti zahájil starosta Himmelkronu p. G. Schneider, starosta R. Bolvari přednesl pozdravy z Kynšperka
nad Ohří a popřál všem pěknou zábavu, landrát P. Söllner pozdravil Himmelkronské i kynšperskou delegaci a znovu
připomněl velký význam partnerství obou obcí.
Odpolední program zahájila Městská dechová hudba známými melodiemi a spolu s ní předvedly své taneční
umění mažoretky. Pak už následovalo jedno číslo programu za druhým:
taneční umění břišních tanečnic, vystoupení bubeníků, poslechová hudba, vystoupení kouzelníka, a jiné
atrakce.
Po dlouhé deštivé zimě se i počasí vydařilo. Klobásy
a kotlety se pekly, pivo se točilo, káva voněla a všichni se
opravdově bavili.
A tak to má být. Slavnosti jsou přece od toho, aby
všem bylo dobře, aby se přátelé setkali a popovídali si,
aby bylo veselo.
Děkujeme za další pěkné setkání.
Mgr. Štěpánka Neubergová, 1. místostarostka
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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
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola v Kynšperku nad Ohří byla hodnocena +1.

Jako příklad dobré praxe – vynikající, nadstandardní, příkladné.
Rozhovor s p. Mgr. Jiřím Danešem, ředitelem Základní školy v Kynšperku nad Ohří.
Jak byste hodnotil letošní školní rok 2005/2006 ?
Školní rok 2005/2006 hodnotím jako velice
úspěšný, myslím si, že škola dosáhla velmi dobrých
výsledků, o čemž také vypovídá samotné hodnocení
Českou školní inspekcí, která školu hodnotí na vysoké
úrovni. V Karlovarském kraji byly tímto způsobem
ohodnoceny tři školy a kynšperská základní škola byla
mezi nimi. Myslím si, že je to pro naši školu pěkné
vysvědčení. Je to výsledek výborné práce celého pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců školy.
Nesmírně si jejich práce vážím.
Jak škola informuje veřejnost o své činnosti?
Informace pro veřejnost mohou rodiče i ostatní
občané města získat v bulletinu školy, v Kynšperském
zpravodaji a na webových stránkách školy (www.kynsperk.cz). Zde pravidelně informujeme o všech akcích,
které ve škole během roku probíhají. A není jich málo:
např. výlety školní družiny, Mikuláš, Zpívání u vánočního stromu, Tři Králové, Masopust, Velikonoce, Den
knihy, Den Země, Den hudby a plno dalších akcí.Vyvrcholením celoroční činnosti pak jsou Školní akademie
a Poslední zvonění. Všechny tyto aktivity se mohou
uskutečnit díky šikovným dětem pod vedením zkušených a nadšených pedagogů.
Jak se škola připravuje na vlastní školní vzdělávací program?
Po celý školní rok 2005/2006 pracujeme na přípravě
vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Se zahájením programu se počítá ve školním roce
2007/2008 na prvním stupni v prvních třídách a na
druhém stupni v šestých třídách. Myslím si, že vše připravujeme tak, aby tento ŠVP co nejvíce vyhovoval dětem.
ŠVP jsou vlastně učební osnovy, které si sami vytvoříme
a podle nich budeme vyučovat. Základem je státní Rámcový vzdělávací program (RVP). Některé prvky ŠVP
bychom chtěli uplatnit již v následujícím školním roce.
Mezi tři hlavní pilíře školy řadíme výpočetní techniku
(informatiku), výuku cizích jazyků a zdravý životní styl
(tělesnou výchovu). K tomu se snažíme vytvořit dobré
materiální podmínky. V letošním roce se nám podařilo
vybudovat dvě počítačové učebny. V současné době

jsme obdrželi grant na vybavení učeben dvěma interaktivními tabulemi, které zatraktivní výuku jednotlivých
předmětů. Žákům nabídneme výuku na počítačích
formou povinných předmětů, volitelných předmětů
nebo kroužků na základě jejich zájmu.
Co říkáte na výstavbu školního hřiště?
Vzhledem k dalšímu významnému bodu našeho
vzdělávacího programu, výuce zdravého životního
stylu, jsme s velkou radostí uvítali zahájení výstavby
dlouho očekávaného školního hřiště. Městu (radnici)
se podařilo sehnat ﬁnanční prostředky na výstavbu
multifunkčního hřiště, které by mělo zahájit provoz 15.
září tohoto roku. Konečně se dočkáme toho, že budeme
moci v přijatelných podmínkách plnit osnovy tělesné
výchovy. Multifunkční hřiště bude mít prostor na kopanou, basketbal, volejbal, vybíjenou, prostor na tenisový
kurt, po obvodu bude atletická dráha, místo pro doskočiště a vrh koulí a malý dětský koutek pro nejmenší
děti. Hřiště bude v dopoledních hodinách maximálně
využíváno pro výuku tělesné výchovy a v odpoledních
hodinách bude přístupné veřejnosti.
Které cizí jazyky se vyučují ?
V současné době vyučujeme německý a anglický
jazyk . V souvislosti s rozšířením počtu hodin pro příští
školní rok připravujeme pro žáky šestých a sedmých
tříd seznámení s dalším cizím jazykem.
Chtěl bych upozornit rodiče našich dětí, že nyní při
nabídce ve třetích a čtvrtých třídách vycházíme z Národního plánu výuky cizích jazyků, který upřednostňuje
jako první cizí jazyk angličtinu, protože ve vzdělávacím
systému bude zajištěna návaznost ve vzdělávání. U jiného cizího jazyka tato návaznost zajištěna být nemusí.
Přesto nabízíme výuku německého i ruského jazyka.
Jak ve škole zajišťujete péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami?
Ve škole pracují čtyři speciální pedagožky, které
se těmto dětem individuálně věnují. Další skupina
pedagogů absolvovala kurzy pro nápravu dyslexie,
dysgraﬁe, dysortograﬁe a pomáhá dětem podle potřeby
v zájmových kroužcích.

ŠKOLSTVÍ
Co může dělat dítě, které se necítí bezpečně?
I taková situace může nastat, a proto ve škole již
třetím rokem pracuje preventivní tým, který těmto
dětem pomáhá. Pokud dojde k situaci, kdy se dítě necítí
bezpečně, má možnost se kdykoliv obrátit na dospělého
pracovníka školy. V každé budově školy jsou umístěny
nástěnky, které ho informují o tom, kdo mu rozhodně
pomůže. Vedoucí preventivního týmu Mgr. Petra Spieglová pak pracuje s těmito dětmi i se skupinami ve třídách, aby došlo k nápravě dané situace. Spolupracujeme
i s dalšími subjekty: Policií ČR, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, klinickým psychologem, pedagogickopsychologickou poradnou a dětskými lékaři.
Co nabízí Středisko volného času – Dům dětí
a mládeže?
V různých zájmových kroužcích mohou děti smysluplně trávit svůj volný čas v odpoledních hodinách.
Zájmová činnost je určena nejen žákům naší školy,
ale i studentům středních škol a učilišť. Musím říci, že
nabídka zájmových kroužků je velmi pestrá a v mnohých činnostech dosahují děti pod vedením odborných
vedoucích výrazných úspěchů. Chtěl bych vyzdvihnout
zejména činnost těch kroužků, jejichž žáci se probojovali do krajských a republikových kol soutěží a někteří
obsadili velmi pěkná místa.
Jmenuji např. modeláře pod vedením p. K. Knoblocha, kteří vyhráli krajskou soutěž a postoupili na
mistrovství ČR do Kožlan, rybáře pracující pod vedením Ing. J. Barona, kteří se umístili na předních místech
oblastního kola a také postoupili na mistrovství ČR,
velmi dobře zabodovali volejbalisté s trenérkami p. Y.
Milfaitovou a p. P. Smrčkovou a postoupili do krajského přeboru. Zdatně si vedou i stolní tenisté, jejichž
trenérem je p. O. Volf.
Výborně naši školu a tím i město Kynšperk nad
Ohří reprezentují všechny čtyři skupiny mažoretek pod
vedením Mgr. J. Danešové, p. Š. Pencové, p. A. Kubisové a p. I. Treﬁlové. V závěru školního roku je čeká
řada významných vystoupení na tradičních festivalech:
FIJO Cheb, FEDO Štětí, Vyvrcholením jejich celoroční činnosti pak bude vystoupení v Sazka – Aréně na
hudebním koncertě Dechovka je a bude.
Chtěl bych ještě vyzdvihnout i vynikající úspěchy
našich žákyň: Natálie Slámové, která obsadila třetí místo
v republikovém ﬁnále pěvecké soutěže Dětská Porta,
a Martiny Hollé, třetí nejkrásnější dívky západních Čech.
Velký dík patří všem vedoucím zájmových kroužků
- učitelům, rodičům, sportovcům a všem ostatním, kteří
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věnují svůj volný čas našim dětem. Je to to nejcennější,
co jim mohou dát.
Jak jste vyřešili ve škole spojení ZŠ a bývalé
zvláštní školy?
Spojení obou subjektů bylo správným krokem
vzhledem k malému počtu žáků v bývalé zvláštní škole.
Nyní jsou v naší škole dvě speciální třídy, jejichž žáci
využívají veškeré zázemí základní školy. Obě třídy se
staly součástí celého komplexu. Nejenže je vyučují
speciální pedagogové, ale na výuce se podílejí i ostatní
aprobovaní vyučující. Myslím si, že se zde dětem líbí
a jsou zde spokojené.
Jak je to se školní jídelnou?
Školní jídelna patří k základní škole. Trochu mě
mrzí, že její kapacita není v současné době plně využívána. Pravdou je, že je nutná její rekonstrukce, aby
vyhovovala hygienickým normám a mohla nabídnout
obědy nejen žákům a pracovníkům školy, ale i ostatním
zájemcům o stravování. V této oblasti je nutné spolupracovat se zřizovatelem školy. Přál bych si, aby v příštím školním roce rodiče zvážili možnost přihlásit své
dítě ke školnímu stravování. V současné době je cena
oběda pro žáky 1.- 4. tříd 19.- Kč a 5. – 9. tříd 20,- Kč.
Jídlo v naší školní jídelně je velmi chutné a odpovídá
normám a zásadám zdravé výživy.
Co pro školu znamenají prvňáčkové?
Jsou pro nás velmi důležití. Vždyť jsou to naši žáci
pro dalších devět školních roků. Každý rok se snažíme,
aby se rozhodli právě pro naši školu. Tak tomu bude
i pro školní rok 2006/2007. A co jim tedy chceme
nového nabídnout: seznámení s cizím jazykem, práci
na počítači, sportovní aktivity a pískání na ﬂétnu. Pro
tyto aktivity máme připraveny odborníky, kteří se na
práci s dětmi těší.
A co dodat na závěr ?
Všem dětem přeji krásné a dlouhé prázdniny.
Rodičům děkuji za jejich spolupráci se školou, pedagogům za jejich pedagogické mistrovství, ostatním
pracovníkům školy za zajišťování provozu a zázemí ve
škole, vedoucím zájmových kroužků za práci s dětmi
ve volném čase.
Těším se na vás všechny v září.
Děkuji Vám za rozhovor
Redakce Kynšperského zpravodaje

ŠKOLSTVÍ
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Chcete mít spokojeného prvňáčka?

Vážení rodiče, pro školní rok 2006/2007 připravujeme pro žáky prvních tříd malou změnu.
Chtěli bychom vašim dětem nabídnout další vyučovací předmět. Ten by měl zpestřit tradiční nabídku školy. Pro
jeden z nabídnutých předmětů se rozhodněte společně se svým dítětem.
Mějte na paměti zájmy, záliby i potřeby vašeho syna či vaší dcery.
• Chcete, aby se vaše dítě seznamovalo hravě s cizím • Myslíte, že vašemu dítěti prospěje opakování učiva
jazykem už od první třídy?
pomocí hry?
Nabízíme anglický či německý jazyk.
Pak je tu procvičování pro školáky.
• Máte pocit, že vaše dítě potřebuje více pohybu a • Do dnešního moderního světa patří práce na počírelaxace?
tači.
Vyberte si z naší sportovní kuchyně: atletiku,
I to vašemu dítěti můžeme od první třídy splnit.
míčové hry, gymnastiku.
Budeme rádi, pokud naši nabídku přijmete a v prvním
• Trápí Vaše dítě problémy s dýcháním nebo rádo školním týdnu své dítě do některého z nabídnutých
muzicíruje?
předmětů přihlásíte.
Připravujeme pískání na ﬂétničky.
Mgr. Štěpánka Neubergová

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Zdravý životní styl hýbe celým světem. I naše škola se připojila k tomuto trendu. Během celého školního roku
si děti mohou koupit ve školním bufetu mléko či musli tyčinky. Ve školní jídelně mají možnost napít se dle chuti a
potřeby. K hlavnímu jídlu často dostávají ovoce nebo některý z mléčných výrobků.
Jenže zdravý životní styl není jen o jídle, i když v hodinách rodinné výchovy se žáci učí sestavovat zdravý
jídelníček nebo se seznamují s rizikem obezity, anorexie a bulimie.
Věnujeme se i bezpečnosti na silnicích, otázkám první pomoci a protidrogové prevenci.
Při pěkném počasí tráví děti velké přestávky venku před školou. Únavě a ospalosti dětí se snažíme předcházet
pravidelným větráním tříd.
Naší snahou je, aby si žáci návyky a informace získané během školního roku upevnili a prohloubili, a tak jsme
týden od 15. 5. – 19. 5. 2006 věnovali zdravému životnímu stylu. Projektu se zúčastnili všichni žáci. Seznámili
se s problémem opalování a nebezpečí kožních nádorů (Den
melanomu), v hodinách matematiky pracovali s energetickými
hodnotami potravin, sestavovali slavnostní menu i týdenní
jídelníček školní kuchyně. Poslední den projektu vypracovaly
všechny třídy písemný test, jehož vyhodnocení je na školních
nástěnkách. Plakáty zaměřené na zdravou výživu a nebezpečí
alkoholismu, které vznikly při výtvarné výchově, zdobí chodby
školy.
Týden vyvrcholil programem v divadle v Karlových
Varech, na který odjelo 157 dětí druhého stupně. Pásmo Josefa
Klímy bylo věnované problémům osobního bezpečí a situacím,
do kterých se mohou naše děti dostat. Snad jsme udělali dost
proto, aby tomu tak nebylo.
I. Hausteinová

O mně
Je mi 13 let a píšu básně,
slunce svítí a mně je krásně.
Sedím na židli a koukám na nebe,
jenže jsem pořád zavřená do sebe.

básnička

Je to jako když blesk do mě uhodí
a kouzelnou bránou mě rychle
prohodí.
Naštěstí jen sklo bránou prolétlo,
ale mé srdce se na věky rozlétlo.

Tak skončily mé sny,
Deni, dobrou noc a krásně spi!
Denisa Hašková 7. třída

ŠKOLSTVÍ
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Úspěšní výtvarníci

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy
Kynšperk n.O. - Petr Hlavín a Veronika Nováková získali krásná umístění ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásil Krajský úřad v K. Varech.
Diplom za 1. místo - Petr Hlavín , ČU - Veronika
Nováková a mnoho krásných cen převzali žáci z rukou
hejtmana karlovarského kraje.
Paní učitelka Medvecká, která žáky vyučuje, převzala ocenění v podobě diplomu a ﬁnanční odměny

pro ZUŠ Kynšperk n.O. za vzornou práci s mládeží.
Krásné výtvarné práce jste mohli shlédnou i vy
v zimní zahradě MKS Kynšperk n.O., kde proběhla
výstava v měsíci červnu.

Organizace města Kynšperka nad Ohří pod záštitou starosty města René Bolvariho
a člena rady města Miroslava Volfa
zvou srdečně všechny spoluobčany a návštěvníky města

v sobotu 29. července 2006 od 14,00 hodin na Den Ohře
u lávky přes řeku

10,00 – 12,00 Den otevřených dveří na ČOV – zve vás VEOLIA, anketa o věcné ceny
14.00 hod Start rychlostního vodáckého závodu
Kynšperk 14,00 Veselé odpoledne plné her a soutěží u vody
- slavnostní zahájení
- závody sportovních lodí
- soutěž o nejlepší vodácký vtip a písničku
- rybářské soutěže pro děti
- silové soutěže pro dospělé
18,00 zapálení slavnostní vatry a Tombola, country koncert
22,00 ohňostroj, na závěr hudba k tanci a poslechu
24,00 konec
Těšíme se na vás! Moderuje David Petříček a spol.
Sponzoři: Město Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj, VEOLIA, Správa majetku Kynšperk nad Ohří, MKS
Kynšperk nad Ohří, Technické služby Kynšperk nad Ohří, TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, SDH Kynšperk nad
Ohří, Český rybářský svaz Kynšperk nad Ohří, Radio Egrensis

Program: Tršnice

ŠKOLSTVÍ
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Akce ZŠ Kynšperk nad Ohří

McDONALD CUP

ŠPLH

ATLETIKA

AFRIKA
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SRNČÍ TROFEJ

✂
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Den dětí

Ke Dni dětí 2.6. jsme opět připravili soutěžní
odpoledne, které se letos konalo na loučce u bývalé
benziny. Celý týden bylo ošklivo, a tak jsme měli
štěstí, že se na pátek udělalo hezky.
V půl páté odpoledne jsme byli připraveni
začít. Děti dostaly na začátku berušku, na které si
mohly po každé splněné disciplíně vybarvit jeden
puntík. Když měly vybarveny všechny puntíky,
mohly si jít vyzvednout sladkou odměnu na naši
klubovnu a případně si opéct i buřta.
Děti se mohly projít po lanové
lávce, na chůdách, házet šipkami na terč,
ringo, hod létajícím talířem na cíl, dojít
se zavázanýma očima podél provazu
k plešákovi, kimovka, sáhnout do sklenic, kde nevěděly, co tam je a slalom se
lžící, na které byl míček a na nohou měly
děti prkýnka.
Přišlo asi 80 dětí a myslím, že se
nám nakonec Den dětí vydařil. Děkuji
všem, kdo se na něm podíleli.
Chechty

✂



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

Vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

JUNÁCI
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Výprava za historií a přírodou kraje

Za historií jsme se vypravili
do chebského muzea a za přírodou
do přírodní rezervace SOOS, a to
v sobotu 20.5.
Skauti a skautky nejprve
navštívili muzeum v Chebu, kde
viděli zajímavé exponáty z historie kraje a především Chebu.
Potom se vydali vlakem do Františkových Lázní a odsud pěšky na
SOOS. I přes nepřízeň počasí nám

cesta rychle utekla a brzy jsme
byli na místě.
Na SOOSu jsme si prohlídli oddělení pravěku, zvířat
a rostlin žijících v kraji, zraněná zvířata a hlavně vyvěrající prameny. Moc se nám tu
líbilo, protože jsme zde viděli,
jak se dá seznamovat s historií
a přírodou kolem nás.
Chechty

ŠKOLSTVÍ
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Na prázdniny bezpečně…!

Tak jsme nazvali naší letní vycházku, na kterou
jsme se vypravili v pondělí 5.6. 2006 v odpoledních
hodinách. A ptáte se proč?
Blíží se prázdniny a s nimi i spousta volného času
na jízdu na kole, hry a různé sporty. Vyrazili jsme na
louku, kde už na nás čekalo policejní auto se dvěma
policisty prap. F. Kubisem a ppor. R. Šeﬂem. S nimi
jsme si povídali o bezpečnosti při jízdě na kole, vybavení kola a o nutnosti používání ochranné přilby. Už
víme, proč je tak důležitá a slíbili jsme, že ji budeme
vždy používat při jízdě na kole. Zopakovali jsme si
základní dopravní značky, a poté nám ukázali zbraně
a vybavení potřebné k výkonu služby policistů (pouta, tonfa, kasr, stavěcí terč, reﬂexní vesta, neprůstřelná vesta,
atd.). Zahráli jsme si na policisty, kteří se domlouvají pomocí vysílaček. Vyzkoušeli jsme si pouta a reﬂexní vesty.
Na závěr nám policisté převedli několik ukázek zákroků, které se používají při zatýkání pachatelů. Na památku nám
rozdali obrázky a samolepky se znakem policie. Byli jsme pozváni na prohlídku obvodního oddělení policie, na
kterou se už teď moc těšíme. Rozloučili se s námi se zapnutým majákem a sirénou.
Prožili jsme moc příjemné odpoledne, na kterém jsme se pobavili, zasmáli a poznali jsme, že se nemusíme
policistů bát, ale naopak můžeme se na ně kdykoliv s důvěrou obrátit o pomoc či radu. Všichni se těšíme na další
společné setkání.
Krásné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a dobrodružství bez úrazů přejí děti a kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy U Pivovaru.
paní učitelka Kubisová

Poděkování!

Děkujeme naší cvičitelce paní Janě Tomsové za veselé úterní večery s aerobikem a těšíme se zase po
prázdninách!
Vaše cvičenky.

INZERÁT
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Až půjdete kolem lávky,
všimněte si, že po řece kráčí
malý dřevěný mužíček.

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%
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MAŽORETKY

MAJORETTES ZŠ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Určitě každý v Kynšperku nad Ohří zná a někdy viděl vystoupení místních mažoretek, kdo neviděl, alespoň
o nich slyšel. Vystupují skoro na každé oslavě města, při různých slavnostních příležitostech, při příjezdu vzácné
návštěvy, při oslavách osvobození, prostě při všem. Když je potřeba někde reprezentovat město, jedou samozřejmě
mažoretky. A tak není divu, že jsou občas slyšet i negativní reakce lidí typu: „Zase mažoretky, ty jsou taky všude,
kdyby nebylo mažoretek, tak ani nebude žádný program a podobně.“ A v celku není čemu se divit. Opravdu vystupují velmi často. A nejen v Kynšperku nad Ohří.
V tomto školním roce vystoupily na více jak 30 vystoupeních. U mažoretek ze Základní školy z Kynšperku nad
Ohří není problém zvládnout dvě vystoupení najednou.
O víkendu 23. – 25. 6. se představily soubory mažoretek seniorky a juniorky a Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří na 23. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů ve Štětí „FEDO 2006”. Za účasti 6 zahraničních orchestrů z Německa, z Holandska, z Estonska. Česká republika měla zastoupení osmi orchestry a 14
mažoretkovými skupinami.
Zatím co tyto dvě skupiny mažoretek se prezentovaly na Národním festivalu, další dva nejmladší soubory
nezahálely. Zúčastnily se Regionální přehlídky mládežnických dechových orchestrů při příležitosti XIII. Letních
slavností města Kynšperku nad Ohří.

MAŽORETKY
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Z jiného úhlu pohledu jsou mažoretky při ZŠ Kynšperk nad Ohří opravdu velmi žádané. Bez nich se neobejdou
některé velmi významné události jako je zahájení Lázeňské sezóny ve Františkových Lázních, Chlumská pouť.
Významnou akcí tohoto školního roku bylo také zahájení Straussova festivalu ve Františkových Lázních. Takto
bychom mohli psát a psát a stránka by nám nestačila.
Základní škola čítá celkem 4 mažoretkové soubory, tj. zhruba 100 děvčat, které se tomuto sportu věnují a které
tady trénuje především paní Mgr. Jaroslava Danešová, dále pak jednotlivé soubory cvičí trenérky paní Alena Kubisová, Iveta Treﬁlová a Šárka Pencová. Děvčata od nejmladších pak podle věku se vždy připravují do pokročilejší
skupiny, kam po dozrání přestupují.
Cílem
mažoretek
školy
ze
Základní
v Kynšperku nad Ohří
je předvést co nejvíce
vystoupení za celoroční
náročný trénink.
Bez
obrovského
zázemí Základní školy
pro mažoretkový sport
a díky podpoře pana ředitele Mgr. Jiřího Daneše,
by to vše tak lehce nefungovalo.
(kat)
(informace poskytla
Šárka Pencová)

„ NAMALUJ KYTKU a VYHRAJ KYTKU “

Jak proběhla akce k Mezinárodnímu dni galerií v neděli 4. června ve výstavní síni Panský dům:
Od 10 hodin se výstavní síň proměnila ve výtvarný
ateliér, kde se tvořilo a o fantazii opravdu nouze nebyla.
Děti i rodiče tuto možnost, namalovat obrázek a vyzkoušet si tak různé techniky, přivítali a patřičně toho i využili.
„Ateliér“ byl zaplněn celý den a tvořilo se a tvořilo.

Téma bylo jednoznačné, ale i přesto děti měly
možnost se inspirovat zde vystavenými fotograﬁemi
Jany Tomsové, reprodukcemi obrazů květin z knih
o významných malířích a také mohly hledat inspiraci i v rozmanitém množství kytiček, ze kterých
si na konci malování jednu vybraly a odnesly domů
jako dárek. Vybrat kytičku z nabízené pestré škály
barev a druhů dalo některým dětem více práce, než
ji namalovat. Děti i rodiče odcházeli s úsměvem na
tváři a dobrou náladou.
Díky této akci, kterou sponzoroval Baumax
Karlovy Vary, vznikly pěkné obrázky, které budou
v průběhu prázdnin vystavené v Panském domě.
Za MKS: Monika Šubrtová

SPORT
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Po roce jsme opět měli možnost
27.5. na louce na Dobroši vidět kaskadérské kousky, které loni sklidily
veliký potlesk při nultém ročníku
Dirt Jump Contest BMX/MTB o
pohár SPUSA. Příznivci Free stylu
nám letos při 1. ročníku opět předvedli, co dokážou a připravili tak
účastníkům horké chvilky.

Free style

Stánek a občerstvení bylo v klubovně u Piškulů, kde zajišťovali
jídlo a pití po celý, chvílemi deštivý
den. Ti, co přišli, určitě nelitovali,
protože závodníci ukázali, že opravdu umí. Chvílemi se
nám všem tajil dech, ovšem komické výkony některých
závodníků nás nesmírně rozesmály. Všem, kteří tuto
akci zorganizovali, nebo se na ní osobně podíleli, patří
velké poděkování a veliký obdiv, že se najde parta mladých lidí, kteří se dokáží neskutečně zabavit. Přejeme do
dalších let mnoho úžasných skoků a málo nebezpečných
pádů.

Výsledková listina:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno
Miroslav Kinka
Robert Pecina
Jiří Pelc
Jakub Synáč
Jaroslav Jiskra
Tomáš Růžička
Michal Mičulek
Aleš Rupert

Město
Kynšperk n/O
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Kynšperk n/O
Bukovany
Sokolov
Kynšperk n/O
Bukovany

Přihlášen byl i kynšperský
Honzík Hleba, který nakonec nezávodil a cenu za nelepší „držku“
zvanou „Best Trick“ obdržel vytrvalý závodník Michal Mičulek
alias „Mič“. Celým závodem nás
provázel vtipný moderátor Jára
Vandas.

(Joyce)

Sponzor
rodiče
Pig Riders
Pig Riders
Kobra
rodiče
Hamdram
Kobra
rodiče - nejmladší závodník

RYBÁŘI
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Zpráva z mistrovství České republiky juniorů a žáků
v rybolovné technice

Dorostenci a žákyně, kteří reprezentovali ZŠ Kynšperk nad Ohří – opět na mistrovství ČR v rybolovné technice. Nikola Nejedlá, Tomáš Dvořák a Martin Motloch reprezentovali Základní školu Kynšperk nad Ohří na mistrovství ČR v castingu, které se konalo ve dnech 9. – 11.6. 2006 v Kostomlatech pod Milešovkou. Naše družstvo
bylo součástí reprezentačního celku Západočeského kraje. To znamená, že celé naše družstvo čítalo deset závodníků, kteří společně bojovali proti té veliké přesile. Dalšími členy družstva byly Jiří Koláček, Lukáš Caithaml, Pavel
Planeta, Martin Podešva, Miroslav Duchovič, Martin Fojt a Hana Pejšková. Všichni bojovali v pětiboji tj. muška
terče, muška dálka, zátěž terče, zátěž dálka a zátěž Arenberg (plachta). Proti sobě měli nastoupenou obrovskou
konkurenci ve svých kategoriích. Jejich úspěchy byly vybičovány právě touto zdravou konkurencí. Počasí závodům
přálo. Bylo velké teplo, které závodníky na jednotlivých startech doslova ubíjelo. Celkem bylo přihlášeno 68 dětí ze
všech koutů naší republiky. Nejlepšího umístění dosáhla Hana Pejšková, která obsadila třetí místo z 8 soutěžících,
v disciplíně č.2, muška dálka a druhé místo v disciplíně č.3 arenberg. Nejblíže k medaili z našich reprezentantů ZŠ
Kynšperk měla Nikola Nejedlá, které chybělo 10 bodů na bronzové místo v disciplíně č.4 zátěž skish.
Naše Západočeské družstvo po sečtení bodů skončilo celkově na čtvrtém místě z jedenácti přihlášených družstev, což považuji za pěkný úspěch.
Všem zúčastněným se tyto závody moc líbily a doufají, že příští rok se opět na ně nominují a budou na mnohem
lepších pozicích než letos.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

RYBÁŘI
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Zpráva o průběhu krajského kola „Zlaté udice“3. - 4.6. 2006

Základní škola Kynšperk opět může oslavovat

Ve dnech 3. a 4.6. 2006 se konalo Územní kolo „Zlaté
udice“ v Kynšperku nad Ohří. Celkem se přihlásilo 39
dětí ze sedmi okresů bývalého západočeského kraje a to
Domažlice, Tachov, K.Vary, PM, PJ, PS a Sokolov. Ihned
po příjezdu, v 7 hodin, na řece Ohři 17 se začal ranní a
pak i odpolední závod v lovu ryb udicí, který dopadl při-

měřeně k situaci, která byla 29.5.2006 – povodeň. Tak
každičká chycená rybička měla cenu zlata. Průměrně byly
8 až 10 cm dlouhé, avšak byly i výjimky.
Za Základní školu Kynšperk nad Ohří se zúčastnilo
družstvo ve složení Tomáš Dvořák, Nikola Nejedlá a Filip
Nejedlý. Naši bojovali v pětiboji.
Závody v plavané se ukončily v 18,00 a po zvážení
minimálních úlovků jsme se odjeli ubytovat do internátu
SOU Kynšperk. Po ubytování a výborné večeři ve školní
jídelně Základní školy v Kynšperku se psaly znalostní
testy, které závodníky prověřily ve znalostech rybářského
řádu, dějin rybářství a závodní problematiky v rybolovné technice.
Druhý den byla na řadě rybolovná technika. Naše družstvo začalo rozpoznáváním ryb, rostlin a živočichů.
Na hřišti Tělovýchovné jednoty v Kynšperku závodníci dokazovali své rybářské umění s prutem na terče včetně
muškaření. Jak si vedli, to ukáže přehledná tabulka jejich výsledků.

Počet přihlášených dětí v kategoriích:

žáci pětiboj (28), dorost pětiboj (6), žákyně pětiboj (4), žákyně trojboj (1)

RYBÁŘI
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Naši závodníci obsadili:
dorost pětiboj
Tomáš Dvořák
žáci pětiboj
Filip Nejedlý
žákyně pětiboj
Nikola Nejedlá

1. místo
25. místo
2. místo

Nominovaný do Národního kola ZU
pořádaného 23. – 25.6. 2006 v Poděbradech je Tomáš Dvořák. Za to mu vyslovuji
velký dík.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Poděkování

Dne 3. – 4.6. 2006 proběhlo krajské kolo Zlaté udice v Kynšperku nad Ohří, které bylo organizováno v naší
MO ČRS Kynšperk nad Ohří poprvé v jeho dlouholeté historii, která právě letos oslavila 1.5. 2006 - šedesáté výročí
založení. Při organizování tohoto krajského kola byly osloveny některé instituce, kterým bych touto cestou vyslovil
velké poděkování za příkladnou a obětavou pomoc. Zejména Základní škole v Kynšperku za kvalitní stravování
a odborné pomoci v čele s panem Mgr.Jiřím Danešem. SOU v Kynšperku za ubytování všech zúčastněných na
velmi dobré úrovni a Tělovýchovné jednotě v Kynšperku za přípravu soutěžních ploch pro rybolovnou techniku.
Rybářské stráži v Kynšperku za střežení osobních vozidel zúčastněných. Dále pak Městskému úřadu v Kynšperku,
Habartově a zejména Karlovarskému úřadu za ﬁnanční a materiální pomoc.
Všem jmenovaným mockrát děkuji za příkladnou a obětavou pomoc, kterou v průběhu závodu a hlavně na jeho
konci při vyhlašování a dekorování vítězů ocenily děti.
Ing. Josef Baron

HOKEJ
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Ještě ke Kynšperskému poháru

V sobotu 2.6. proběhlo závěrečné hodnocení Kynšperského poháru. Vítězem se stalo Libavské Údolí, na druhém
místě skončil Kynšperk nad Ohří a na třetím Nebanice.Nejlepším brankářem se stal Petr Dušek (L.Ú.), jako nejlepší
obránce byl vyhodnocen Radek Herout (NEB) a útočníci dva – Pavel Trepák (L.Ú.) a Josef Vavřín (NEB). Nejlepším střelcem soutěže se stal Radek Havel (KYN), který v základní skupině nastřílel 19 branek a to 1,58 branky
na utkání. V play off nastřílel
nejvíce – 4 branky - Petr Zemek
(L.Ú.). Každé mužstvo vyhodnotilo svého nejužitečnějšího
hráče a těmi jsou Petr Zemek
(L.Ú.), Josef Pekař, brankář
Kynšperka a Petr Vozka (NEB).
V příští sezóně se bude hrát
jubilejní 10. ročník. Podrobnosti
budou opět na www.sweb.cz/
kynpo. Na adresu kynpo@seznam.cz je možné rovněž posílat přihlášky případných nových
zájemců o účast v poháru.
(jč)

Tenisový turnaj Kynšperských hokejistů - 1.ročník

21.5. V rámci letní přípravy si to hokejisté rozdali na tenisových kurtech v Kynšperku nad Ohří.
skupina A

Mrva – Majerníček
7:2
skupina B
Kronika – Rezníček
7:1
Hanzlíček – Chaloupka
7:2
Bárta – Vlasatý
7:4
Mrva – Chaloupka
7:0
Vlasatý – Rezníček
7:0
Hanzlíček – Majerníček
7:3
Bárta – Rezníček
7:2
Mrva – Hanzlíček
7:0
Kronika – Vlasatý
7:3
Majerníček – Chaloupka
7:3
Bárta – Kronika
7:3
o 5. – 8. místo Vlasatý – Chaloupka
7:2
Rezníček – Majerníček
7:3
Semiﬁnále
Mrva – Kronika
7:1
Bárta – Hanzlíček
7:0
o 7. – 8. místo Majerníček – Chaloupka
7:2
o 5. – 6. místo Vlasatý – Rezníček
7:3
o 3. – 4. místo Hanzlíček – Kronika
7:0
ﬁnále
Mrva – Bárta
6:1, 6:2
Celkové pořadí:
1. Mrva Petr
2. Bárta Václav st.
3. Hanzlíček František st.
4. Kronika František
5. Vlasatý Karel ml.
6. Rezníček Jan
7. Majerníček Tomáš
8. Chaloupka Milan
Děkujeme sponzorům Marta Waltrová (YUCCA), Karel Vlasatý (Moraﬁs), Petr Mrva (Petrklíč), Václav Bárta.
(Petr Mrva)

BOTAS
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Kynšperští maratonští běžci

Radek Oračko
Jaroslav Nový

Firma JIMAT s.r.o.

stavební a obchodní společnost Jiří Matouš
provádí:
-výstavbu zděných přízemních domů od 14 990,- Kč za m2,
včetně základové desky. Domy jsou stavěny na klíč.
První platba až po zahájení prací.
Dále provádí: -zateplování objektů
-fasády
tel.: 723 450 681
Dlouhá 84
Kynšperk nad Ohří

BOTAS

strana 28

Botas 2006

V sobotu 20. května proběhl již 24. ročník Branně orientační automobilové soutěže BOTAS 2006. Podle počtu
organizátorů, soutěžících a sponzorů patří tato akce k těm největším a tím i nejoblíbenějším akcím v Kynšperku
nad Ohří.

Více jak 15 organizátorů připravilo pro soutěžící některé
již tradiční disciplíny a některé úkoly byly kuriózní. Například
jízda na kole s opačným řízením. Výroba tohoto kola trvala dva
roky. Zážitek ze sedla kola byl opravdu nevšední. Jet se na něm
nedalo.
Devatenáct čtyřčlenných posádek se rozjelo po šipkáči, který
vedl z Kynšperka nad Ohří přes Nebanice, Potočiště, Chvoječná,
Hartoušov, Odrava, Lipoltov, Tuřany, Úval,
Nový Dvůr, Salajna, Dolní Žandov, Úbočí,

Podlesí, Milíkov, Těšov, Tuřany, Návrší, Liboc, Chotíkov a zpět
ke Coruně. Jedna posádka byla diskvaliﬁkována neboť do cíle
nedojela. Tajenka šipkáče zněla: „ Když vyhraju já, o cenu podělím se rád“.
25 sponzorů přispělo ﬁnančním nebo věcným darem, z kterých měli soutěžící určitě radost. Ceny to byly hodnotné a dárkové
koše pro vítěze opravdu bohaté. A guláš ten, v Coruně vaří dobrý.
Novinkou byl pojízdný sud s pivem a pípou, pro osvěžení organizátorů a neřidičů posádek.

SPORT
Předávání cen se zhostil starosta René Bolvári. Před vyhodnocením celé soutěže a vyhlášením
výsledků mohli všichni přítomní zůstat a zhlédnout
právě probíhající hokejové utkání.

Výsledková listina

1. Kubis, Gajič P., Gajičová, Vagner
2. Archman st., Petrů, Archman ml., Mikeš
3. Gajič R., Kohl, Kohlová, Kula
4. Tunega, Tunegová, Baxová, Fogatošová
5. Radl, Stehlík, Kočí, Pečinka
6. Vynikla, Štěrba, Borák, Klapal
7. Petrů J., Petrů L., Hronová, Trbušek
8. Valjent, Dohnal, Horník, Valjentová
9. Hauf, Plánka, Rozsnyaki, Salaba
10. Svoboda K., Svoboda M., Pešl, Pešlová
11. Malý, Bednář, Janotová, Bednářová
12. Hoskovec, Matějka, Lhota, Hřebejk
13. Bilopotocki, Záhorec, Bilopotocká, Záhorcová
14. Pída, Prajer, Kinka, Piškula
15. Kardošová, Grubnerová, Kardiánová, Troblová
(jediná čistě ženská posádka)
16. Šidlová, Hronová, Šindelář, Sotolář
17. Rosa, Zolotarová, Širmerová, Záhorská
18. Lath, Musil, Lathová, Kováčová
Balínek, Bureš, Burešová, Balíková neklas.
Nejlepší řidič: Jan Pída
Nejlepší navigátor: Petr Gajič
MISS BOTAS: Ivana Baxová

Sponzoři:

Město Kynšperk nad Ohří, OV ČSSD, Pavel
Kovačík, Alligard Libavské Údolí, Lajka, KOŠR,
Kynšperský kovošrot, Koruna Hrbáček, Coruna
Dlugoš, Bílá Labuť Novák, Moraﬁs, Řeznictví Krkovička, Pračky Gajič, Sklenářství Maršál, Konzum
Volf, Papírnictví Fiedlerovi, Autodíly Roman, SOŠ,
OU a U Kynšperk nad Ohří, Obuv Milotová, Pekařství Tritia, TS Kynšperk nad Ohří, Květinářství
Laďka, Truhlářství Bárta-Zvoník, Sedlářství Novák
a partnerem celé akce byl Gambrinus Plzeň.
Jan Žilina, ředitel závodu
Jiří Roubínek, hlavní rozhodčí
(kat)
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Zakončení fotbalové sezóny

DOROST - poslední zápas
Kynšperk - Dalovice 4 : 0

Fotbalové naděje

ŽÁCI - končí sezónu

PŘÍPRAVKA - Společný zápas rodičů a dětí

(Joyce)

RŮZNÉ
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Baby club

Na fotbalovém hřišti u lávky mají zatím maminky
s malými dětmi první zázemí. Maminky si pročistily
malé pískoviště, první obětavý tatínek pokosil trávu a
za ﬁnanční příspěvek od nejmenovaného sponzora se
zakoupí jednoduchá dětská atrakce. Snad se podaří probudit zájem i ostatních.

Činnost Baby clubu se díky vstřícnému postoji ředitelky MŠ U Pivovaru mohla rozšířit a maminky si mohly
se svými malými dětmi pohrát v prostorách školky.
Cvičení maminek s dětmi (i tatínků) probíhá i během
prázdnin, jedenkrát za 14 dní. V červenci 3. a 17. vždy
v pondělí od 9,30 hodin v hale TJ Kynšperk nad Ohří.
Zábavné odpoledne se soutěžemi pro nejmenší proběhlo 17. června.
(kat)
Občerstvení na fotbalovém
hřišti u lávky známém pod
názvem U Piráta je opět
otevřeno. Za okénkem
obsluhují manželé Gregorovi. Upozornění pro majitele čtyřnohých miláčků,
psům je vstup do areálu
zakázán.

ROZHOVOR
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Jana Tomsová potěšila svými fotograﬁemi

Ve výstavní síni č.p.1 měl příležitost vystavovat druhý člověk z Kynšperka nad Ohří, který také něco dovede
a rád se s tím podělil s ostatními. Výstavu pro nás připravila Jana Tomsová a na vernisáži bylo opravdu tak plno, že
se lidé do výstavních prostor téměř nevešli.
Na vernisáž přišlo hodně lidí, čekala jsi to?
Potěšilo mě, že jich bylo opravdu hodně, čekala jsem, že přijde asi více lidí než obvykle na vernisáže chodí, ale
že přijde tolik lidí, to mě překvapilo a samozřejmě potěšilo.
Byla to tvoje první výstava?
Veřejná výstava to byla první a nebýt paní Maškové, učitelky ze Základní školy Kynšperk nad Ohří, možná
by ani žádná nebyla. To ona mě podnítila, abych udělala výstavu, když si prohlížela některé moje fotky, že bych
to mohla ukázat lidem. Před rokem jsem to nabídla ředitelce MKS paní Baškové, sama mi tehdy navrhla, že bych
výstavu mohla udělat až v nových výstavních prostorách v Panském domě. Po roce čekání, kdy byli upřednostněni
významní umělci a vystřídány různé obory, mohla jsem vystavovat své fotograﬁe.
Z Kynšperáků ve výstavní síni vystavoval zatím jen pan učitel Grafnetter, děti z mateřských školek a teď já.
Určitě je v Kynšperku nad Ohří více lidí, kteří něco umí a mohli by svoji práci ukázat.
Ty jsi vlastně fotograf profesionál?
To se asi tak nedá říci, alespoň ve srovnání s dnešní dobou, ale vystudovala jsem obor fotograf na škole v Karlových Varech a pracovala jako vedoucí provozu, fotografka ve Fotoslužbě v Kynšperku nad Ohří celkem 15 let.
Tehdy Fotoslužba patřila Okresnímu podniku místního hospodářství OPMH v Sokolově. V roce 1989 nás zrušili.
V oboru jsem po revoluci nepokračovala, dala jsem přednost rodině. Byla jsem 8 let doma na mateřské dovolené. Po
mateřské jsem nastoupila do Základní školy jako uklizečka. Fotila jsem ale po celou dobu lidem svatby, oslavy, děti
ve škole, dětské akce atd. Dříve byla jen černobílá fotka a vše se vyvolávalo ručně. Pamatuji si, že ještě na provozu
ve Fotoslužbě jsem fotila děti ze školy a ručně jsem vyvolávala i 700 fotek. Lidi na občanský průkaz jsem fotila na
dřevěném ateliérním přístroji s černým přehozem. Ten je dnes vidět už jen v technickém muzeu.
Práce uklízečky musí být, pro tak kreativního člověka jako jsi ty, strašně ubíjející.
Prostředí školy mě vyhovovalo, komunikace s dětmi, atmosféra, ale práce uklízečky mě nemotivovala. Bavila
mě vedlejší činnost ve škole, ještě dnes vedu fotokroužek, vedla jsem oddíl dívčí kopané, cvičím aerobik, každou
středu mám školní rádio, jsem členem preventivního týmu na škole a jsem členem Rady školy.

ROZHOVOR
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K tomu všemu jsi ještě studovala?
Abych někdy mohla pracovat s dětmi, musela jsem si udělat maturitu, kterou jsem po třech letech studia při
zaměstnání složila v loňském roce, kdy jsem dokončila nástavbu v technických povoláních. Teď ještě studuji na
vysoké škole doplňující pedagogické minimum- obor vychovatel. Toto studium mi otevřelo možnost pracovat
v Domově dětí při ZŠ Kynšperk nad Ohří. Jsem šťastná, že mi to ředitel školy pan Jiří Daneš nabídl a umožnil.
Voda živá, název výstavy, má nějaký hlubší smysl?
Původně jsem chtěla, aby se výstava jmenovala Svět zázraků, aby se tam mohla zazpívat písnička stejného
názvu. Chtěla jsem prostě název, který se bude vztahovat k přírodě a tak mě napadla Voda živá a písničku jsem si
pak zazpívala i s Renatou Hronovou při vernisáži, ale nebyla jsem na to vůbec připravená, tím se omlouvám všem,
jestli jsem je svým zpěvem tahala za uši, ale jsem víc herečka než zpěvačka.
V proslovu, který pro tuto příležitost připravila Lenka Bursová, které tímto mnohokrát děkuji, bylo to krásné,
mě nazvala živlem.
Když jsem vzpomenula tyto dámy, ráda bych ještě poděkovala Lucii Dreisetlové za přednes proslovu, Tomášovi Klimentovi za obsluhu hostů při vernisáži, Andree Klimentové za veškerou pomoc, svoji dceři Kátě, která
mi po celou dobu také moc pomáhala a celé rodině, která mě podpořila a hlavně všem lidem, co se přišli na moji
výstavu podívat. Děkuji.
Kde bereš energii pro své činnosti, pro vždy přítomný úsměv na tváři a dobré slovo pro každého?
Asi ve své rodině, mám klid, pohodu, jsem spokojená, můžu říci, že jsem šťastná. Asi taky po mamince, byla
hodně energická, mám moc ráda děti, ale mám jen čtyři. Miluji přírodu, lesy a hlavně západ slunce. Když jsou
krásné dny nelením a vyjedu nad Kynšperk na kopec a čekám, až slunce zapadne za obzor.
Zvládáš svoji rodinu, děti, věnuješ se cizím dětem, kdekomu fotíš nějakou akci, lidé se na tebe obrací, skoro každý
Tě ve městě zná, s každým si máš co říci…
Máš recept na šťastný život?
Moje krédo je: „Tak jak se já chovám k lidem, tak se oni budou chovat ke mně.“
Děkuji za rozhovor Kateřina Štochlová
P.S.
Když jsem před několika lety oslovila Janu Tomsovou, zda by se mnou chtěla dělat Kynšperský zpravodaj,
ještě jsem ji pořádně neznala. Dnes jsem ráda, že jsem měla tu možnost ji oslovit a potkat tak člověka, od kterého
je radost se učit nejen fotografovat.

AKCE
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Pilotní čištění řeky Ohře

V sobotu dne 13. května proběhla akce, o které asi mnoho
Kynšperáků ani nevědělo. Pilotní čištění řeky Ohře, akci
která v takovémto rozsahu byla na řece Ohři provedena vůbec
poprvé, zorganizovala Integrovaná střední škola Údlice za
podpory měst, kterými řeka protéká.
Čištěný úsek začínal na východním okraji města Cheb
a končil po bezmála 50 kilometrech v Karlových Varech.
Organizátoři si postavili vysoké cíle: pomoci přírodě od
nechtěné zátěže, zlepšit neutěšený stav naší přírody, ale především výchovně působit jak na žáky, tak na širokou veřejnost.
Účast nedosáhla očekávání, ale všechny aktivity byly splněny.
(z dopisu Ing.Karla Pragera, ředitele ISŠ Údlice)

Co se také podařilo sebrat:

Celkové množství sebraného odpadu naplnilo 10
kontejnerů a dvě menší nákladní auta, kromě obvyklého odpadu z domácností, plastových a skleněných
lahví, množství igelitových sáčků, tašek a textilu se
na všech úsecích nalezla spousta pneumatik, plastových dílů z automobilů, lyže, košíky ze supermarketu
i s vloženými mincemi, lednice a záchodová mísa
i s prkénkem.
Čistilo se od 9,00 hodin až do 19,30 hodin (předpokládaný konec byl v 16,00 hod). Základní technikou bylo čištění z lodí, jedna skupina žáků ve věku od
8 do 12 let sbírala odpad ze břehu. Odpad, který byl
díky povodním nedostupný ve větvích stromů a keřů, se odstraňoval bidly s háčky.
Město Kynšperk se na akci podílelo ﬁnančním příspěvkem na občerstvení (3000,-Kč), nájem kempu, kontejner
a likvidace sebraného odpadu. V místním kempu se soustředili všichni dobrovolníci, zde nalezli vše potřebné pro
přípravu i řízení akce. V sobotu večer jim zahráli „Jitro“ z České Lípy.
I po namáhavém čištění zůstává v řece množství odpadu. K jeho odstranění bude zapotřebí podobné aktivity
mnohokrát opakovat.
( ze závěrečné zprávy za organizační výbor: Ing. Koutný Antonín)
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Bible

Po několika knihách starozákonních se dnes podíváme na první knihu Nového zákona. Je to
Matoušovo evangelium a dovolím si předpokládat, že v hrubých obrysech obsah tohoto díla znáte. A
třeba ani nevíte, že je to zvěst evangelia.
Matouš byl židovský výběrčí daní, který se stal jedním z Ježíšových učedníků. Toto evangelium
je spojovacím článkem mezi Starým a Novým zákonem. Zdůrazňuje, jak se na Ježíši naplnila starozákonní proroctví.
Své vyprávění Matouš začíná Ježíšovým rodopisem. Pak pokračuje Ježíšovým narozením, dětstvím, včetně útěku celé rodiny před Herodovým vražedným útokem do Egypta a jejich návratem do
Nazareta.
Po křtu od Jana a po vítězství nad satanem na poušti Ježíš povoláním učedníků a kázáním na hoře
zahajuje svou veřejnou službu. Matouš dokazuje Kristovu autoritu vyprávěním o tom, jak uzdravoval
nemocné a křísil mrtvé.
Navzdory odporu farizejů a dalších mužů náboženského systému pokračoval Ježíš ve vyučování
o nebeském království.
Toto evangelium nepředkládá chronologický záznam Ježíšova života, ale důkaz, že Ježíš je
Mesiáš, neboli Zachránce.
Zdroj: Bible, International Bible Society

Jak prokazovat dobrodiní

Už jste se tím zabývali? Myslím tím, že byste si řekli: „Tak, teď udělám dobrý skutek…“ Trochu
mi to připomíná onoho známého Ivánka, který potřeboval dělat dobré skutky a křičel kolem sebe:
„Jaký dobrý skutek mohu udělat…?“
V Matoušově evangeliu, kapitole 6. čteme: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi,
jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.“ A pak to ještě pokračuje tím, že si
vlastně svou odměnu vybírají už teď.
Dovolte mi podělit se s vámi o kratičký příběh z knížky Bruno Ferrera „Další příběhy pro potěchu duše“:
Jedna žena umřela po prostém a pokojném životě. Ocitla se pak v dlouhé a spořádané frontě,
která pomalu postupovala k Nejvyššímu soudci. Jak se dostávala blíž a blíž, slyšela Pánova slova
stále jasněji.
Zaslechla, že Pán říká jednomu muži: „Ty jsi mi pomohl, když jsem byl zraněný na dálnici a
dovezl jsi mě do nemocnice. Vstup do mého ráje.“ A jinému: „ Ty jsi dal té vdově bezúročnou půjčku,
pojď si pro věčnou odměnu.“ A pak: „Ty jsi zdarma prováděl složité chirurgické operace, abys mohl
lidem vrátit naději. Vstup do mého království.“ A tak dál.
Ubohá žena se vyděsila, protože si za žádnou cenu nemohla vzpomenout, že by za svůj život
udělala něco výjimečného. Se srdcem bušícím jako zvon a s velkou bázní došla až před Pána. Hned
se jí zmocnil pocit, jako by ji objal svým úsměvem.
„Ty jsi vyžehlila všechny mé košile… Vstup do mého štěstí.“
Někdy je tak těžké si představit, jak výjimečné je něco tak běžného.

Evangelický sbor, D. Holubcová

POLICIE, HASIČI
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Hasiči

26. 6. 2006 - Jednotka vyjela na likvidaci požáru bytu
do obce Habartov. Na místě zjištěno, že se jedná o připálené potraviny
25. 6. 2006 - Jednotka likvidovala požár suché trávy u
silnice Nebanice - Hartoušov
24. 6. 2006 - Jednotka likvidovala roj včel na zdi kostela
20. 6. 2006 - Jednotka likvidovala roj včel v Kynšperku
nad Ohří
18. 6. 2006 - Jednotka likvidovala požár lesní hrabanky
v lese u Kaceřova

16. 6. 2006 - Jednotka likvidovala hnízdo včel ve zdi na
kostele v Kynšperku
15. 6. 2006 - Jednotka likvidovala roj včel u dětského
hřiště v Horních Pochlovicích
12. 6. 2006 - Jednotka likvidoval včelí roj u vchodu do
obytného domu
11. 6. 2006 - Jednotka likvidovala včelí roj u RD
9. 6. 2006 - Jednotka likvidovala včelí roj na dětském
hřišti
9. 6. 2006 - Jednotka likvidovala další včelí roj na dětském hřišti
2. 6. 2006 - Jednotka likvidovala následky dopravní
nehody na silnici č.6
J. Zeman

Policie

Apeluji na účastníky silničního provozu, aby dodržovali nová pravidla provozu na pozemních komunikacích. Od 1. července vejdou v platnost nová pravidla, podle kterých budou
sankce přísnější a pokuty mnohem vyšší. Upozorňuji hlavně na používání bezpečnostních pásu,
zádržních systémů (sedačky pro děti), svícení přes den, dodržování rychlosti, alkohol za volantem a další.
Povinností cyklistů ve věku do 18 let je nošení ochranné přilby.
Podrobně se s novými pravidly seznámíte na www stránkách.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Od 1. června místní oddělení Policie eviduje 12 nových trestných činů.
Na rekonstruovaném mostu došlo ke krádeži akumulátoru světelného dopravního značení a elektrocentrály.
Byl zjištěn pachatel, krádeží propojek a kabelů na českých železnicích v okolí žel.zastávky Dasnice.
Pachatel, který mařil úřední rozhodnutí a řídil motorové vozidlo byl zajištěn.
Ve zkráceném přípravném řízení byl řešen případ krádeže mobilu v restauraci Corona dne 18.6. Návrh na
potrestání pachatele byl podán dne 22.6.
V šetření je případ krádeže náhradních dílů ze statku v obci Kaceřov.
Na stavbě rodinného domu v ulici J.Jiskry došlo ke krádeži okapů, pozorný občan, který si zapsal SPZ, pomohl
ke zjištění pachatele, který se přiznal.
V šetření je případ krádeže vozidla Opel Cadet.
V šetření je případ podvodu, kdy si žena objednala mobil, který zaplatila, dodnes nemá ani telefon ani peníze.
V šetření je případ ublížení na zdraví mezi odsouzenými ve věznici Kolová.
V šetření je také případ převrácení loďky dvou dívek, které byly účastnicemi vodáckého oddílu a přejely jez.
Dnes jsou již v domácím ošetření.
Přejeme příjemnou dovolenou.
npor. Bc. Jiří Novák
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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 :
Beletrie pro děti
Pro nejmenší:
Eva Bešťáková – Malovánky do čítanky
Romány a příběhy pro mladší i starší dívky:
Z edice W.I.T.CH.:Giulia Conti –Jaká je Will, Jaká je
Irma
20.díl seriálu Dívky v sedle anglické spisovatelky
Bonnie Bryant
Lenka Lanczová – Andělé noci
Chlapecké romány plné humoru i problémů příznačných pro dospívající kluky: Miloš Čermák – Nemachruj,
ta holka je nakreslená!
Jeremy Strong – Smeťák. Šílenej život obyčejnýho
cvoka.
Fantastické příběhy:
Ruben Eliassen – Ebenová pyramida
Ivona Březinová – Strážci světla. Gotické okno
Michael Gerber – Barry Trotter a Nestydatá parodie
(parodie na knihy o Harry Potterovi).
Naučná literatura pro děti
T.Senčanski – Malý vědec –3díly dětské naučné edice.
Experimenty z oblasti fyziky a chemie, které můžete
provádět i doma.
Duško Polušič – Malý kouzelník – 2díly rad, jak se stát
kouzelníkem.
Beletrie pro dospělé
Detektivky a kriminální případy: Ake Edwardson
– Černá paní
Jean-Pierre Alaux – Přízraky v Cotes de Nuits,Krev na
vinici
Ed Mac Bain-Skládačka, Hudlaři-Romány z 87. revíru
Luboš Valerán –Bratrstvo tajných hrobů
Pavel Frýbort – Agentura
Psychologické romány:
Rachel Cohn – Perníková panenka (mládež)
Catherine Cookson – Pastorova dcera (tajemství)
Patricie Cornwell – Stopa
Carson McCullers – Srdce je osamělý lovec

Partnerské vztahy:Sandra Brown – Chuť lásky
Bob Mendes – Chuť svobody
Jude Deveraux – První dojem
Klára Janečková – Manželské okovy
Romantické příběhy: Shannon Drake – Nepřítel
Linda Howard – Líbej mne, když spím
Thrillery: James Patterson – Dům na pláži
Dan Brown – Pavučina lží
Beverly Connor – Tajemství oběšenců
Na žádanou knihu Šepoty v písku Barbary Erskine
navazuje novinka Písky času (Egypt, plavby po Nilu,
současnost i historie).
Skutečný příběh Němky, manželky Muslima má název
Umlčená - v područí fanatického manžela
Motýlí paseka – to jsou myslivecké příběhy Oty
Bouzka
Kniha humorných povídek Petra Čermáka dostaly
název Hospoda
Báječný rok. Deník 2005 – to je nová kniha Michala
Viewegha
Že už nejsou děti zneužívané otrockou prací? Bohužel,
ano.Vypráví o tom Elmar Bereuter v knize Děti osudu
Antonín Jareš se vrací k pražskému květnovému
povstání v roce 1945. Proč se jmenuje jeho dílo Mýlka?
Přečtěte si a poznáte.
Fantastické romány:
Terry Pratchett – Buch!
Vladimír Vasiljev – Temná hlídka
Tom Clancy – Odrazový můstek
Naučná literatura pro dospělé
Václav Havel – Prosím, stručně. Rozhovor s Karlem
Hvížďalou
R.T.Kiyosaki – Bohatý táta, chudý táta (osobní
ﬁnance)
Životopisná díla:
Sidney Sheldon – Moje druhé já
Luboš Nečas – Milena Dvorská, vyprávění o životě
Soňa Kodetová – Jiří Kodet o sobě…
Marek Podhorský – Toulavá kamera 2.
T.Macholdová – Batikujeme a malujeme na textil
Břišní tanec
Děti, o prázdninách přijďte vždy ve čtvrtek ve 14.00hod.
do knihovny. Zahrajeme si společenské hry, něco si
namalujeme nebo si zasoutěžíme. Zveme i nečtenáře.
Za Měk Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ČERVENEC 2006
1.7. - 31.8. .............................vestibul Panského domu

Namaluj kytku - vyhraj kytku

výstava obrázků z červnové akce k Mezinárodnímu dni
umění
29.6. – 30.7. ................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 29.6. od 17.00 hod.
Jolana Moravcová, Alice Šmídová, Petra Duchková,
Hana Fišerová:

4G FROM G4

- výstava fotograﬁí
- vstupné 10,- Kč
30.7. neděle ........ od 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, pořádá Festival Mitte Europa

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
FESTIVALU UPROSTŘED EVROPY

DEUTSCHES KAMMERORCHESTER BERLIN
dirigent: MARKUS POSCHNER
- program: Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Suk,
Johann Sebastian Bach
- vstupné: 120,- Kč
- předprodej vstupenek v kině a v infocentru v Panském domě

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ .......................................
na sobotu 2. září 2006 ...................................................

ZÁJEZD DO PRAŽSKÉ ZOO

s možností navštívit unikátní skleník Fata Morgana
v Botanické zahradě
- cena zájezdu: děti do 15 let 270,- Kč, dospělí 320,- Kč,
v ceně není zahrnuto vstupné
- PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové, tel.
352 683 085
12.9. úterý ......... od 18.00 hod. do 21.00 hod. v zimní
zahradě kina

REIKI – přednáška Václava Víta

- další pokračování oblíbených přednášek
14.9. čtvrtek ................................ od 19.30 hod. v kině

IVETA DUFKOVÁ – VEČER OPERETNÍCH
A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
DĚJINY NÁSILÍ - DVD

INFOCENTRUM PANSKÝ DŮM NABÍZÍ ...............
3.8. – 3.9. ....................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 3.8. od 17.00 hod.

Jiří Černý

- výstava obrazů a plastik
- vstupné 10,- Kč

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

Nabízíme přívěsky z tromlovaných kamenů, náramky
ze sekaných kamenů, dřevěné hlavolamy a další suvenýry. To vše za sympatické ceny!

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

KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC Cheb/
Marktredwitz

- loutkové pohádky pro děti v nastudování Divadla bez
hranic z Chebu
- vstupné 20,- Kč

VYUŽIJTE NABÍDKY
POSLEDNÍ CHVÍLI

O SMOLÍČKOVI
BUBÁČEK A STRAŠIDLA,

V Infocentru vám rádi poskytneme materiály a informace o významné přeshraniční akci.

ZÁJEZDŮ

NA

Několikrát do týdne aktualizovaná nabídka zájezdů
„last minute“ od cestovních kanceláří FIRO Tour, F a
K, Evropa a Lubica. V Infocentru Vám rádi najdeme
zájezd podle Vašich požadavků.

KINO
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PROGRAM KINA
ČERVENEC 2006
4.7. úterý ................................................ ve 20.00 hod.

V JAKO VENDETA

Bratři Wachowští, tvůrci úspěšné trilogie Matrix, se
znovu snaží oslnit něčím nezvyklým. Tentokrát si vzali
na mušku totalitní režim v budoucnosti. Hlavní roli propůjčila svůj úsměv a šarm Natalie Portmanová, která se
kvůli ﬁlmu ostříhala dohola… USA, MP 12, vstupné
60,- Kč, délka 132 min.

18.7. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

LEMRA LÍNÁ*

7.7. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2*

Tripp není ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda. Jeho zoufalým rodičům ale právě došla
trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou Paulou, která
má chytrý plán jak jejich synáčka konečně postavit na
vlastní nohy… Hrají: Jessica Sarah Parkerová, Matthew
McConaughey. USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 98
min.
Pokračování kultovního erotického thrilleru o psychiatrovi a autorce kriminálních bestsellerů, jejichž zločiny
se až nápadně podobají těm skutečným… Hrají: Sharon
Stoneová, David Morrissey. USA, MP 15, vstupné 49,Kč, délka 114 min.

21.7. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

16 BLOKŮ*

11.7. úterý ................................................ ve 20.00 hod.

FIREWALL

Bezpečnostní specialista přijde o rodinu, pokud nepřistoupí na podmínky party zlodějů a nepomůže jim
najít skulinku, kterou by z banky odčerpali pár milionů
dolarů. To si však vybrali špatného chlápka… Hrají:
Harrison Ford, Paul Bettany a další. USA, MP 12,
vstupné 60,- Kč, délka 105 min.
14.7. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

TRÁVA* - CENOVÝ HIT MĚSÍCE

Tráva je drsná komedie o hodných dětech, které sejdou
na špatnou cestu do pekelných hlubin marihuanového
a sexuálního šílenství. Stačí šluk trávy, a už se z vás
stávají šílení kanibalové, kteří s chutí ohlodávají urvanou končetinu vaší kamarádky. Vskutku zběsilá jízda,
obrňte se! USA/Německo, MP 12, vstupné 22,-Kč,
délka 109 min.

Triviální úkol – převézt bezvýznamného zloděje
Eddieho z policejní cely k soudnímu výslechu. Bruce
Willis v roli dosluhujícího policisty Jacka Mosleyho
nepřikládá tomuto úkolu žádný význam. A je to tady:
Eddie není tak bezvýznamný, jak se na první pohled
zdálo, a pár Jackových kolegů by velmi rádo, aby
k soudu nedojel…. USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka
105 min.
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25.7. úterý ............................................... ve 20.00 hod.

X – MEN - POSLEDNÍ VZDOR*

V SRPNU KINO NEHRAJE
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ .......................................
SCARY MOVIE 4
PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO
MOŘE
SUPERMAN SE VRACÍ
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
DIVOČINA
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
mládeži do 18 let nepřístupný

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * =
uplatnění volného vstupu na kartu.
www.volny.cz/mkskynsperk
Superschopnostmi oplývající mutanti se vracejí už
potřetí pod vedením profesora Xaviera i obávaného
Magneta. Někteří hrdinové mají před sebou navíc
dilema, zda využít protimutantskou vakcínu a stát se
lidmi se všemi výhodami i nevýhodami.. Hrají: Patrick
Stewart, Hugh Jackman, Halle Berryová a další. USA
MP, vstupné 49,-Kč, délka 104 min.
28.7. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

HORY MAJÍ OČI*

Poklidný výlet rodinky do míst, kde Spojené státy prováděly nukleární testy, se rozhodně neodehrává podle
očekávání. Uprostřed nehostinné pouště potká rodinu
nehoda, která se zdá až příliš obyčejná, ale opak je
pravdou. Tyto horké končiny nejsou totiž tak opuštěné,
jak by si mohl někdo myslet, ba právě naopak, obývá je
rodinka nelítostných mutantních kanibalů…. USA, MN
15, vstupné 49,- Kč, délka 107 min.

Nenechte si ujít mimořádnou
kulturní událost
30.7. v nově restaurovaném kostele
Nanebevzetí Panny Marie
se uskuteční koncert na závěr
jubilejního XV. festivalového ročníku
Festival Mitte Europa s vynikajícím
berlínským komorním orchestrem.
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 23. května 2006

na jednání usnesla na následujících opatřeních:
č. 135

1. s c h v a l u j e

rozdělení hospodářského výsledku a vypořádání ztráty za rok
2005 těmto příspěvkovým organizacím:
1. Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
2. Mateřské škole, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří,
3. Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
4. Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří,
5. Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
6. Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří dle přílohy č. 1, tohoto unesení.

č. 136

1. s c h v a l u j e

výsledky hospodaření k 31.3.2006 těmto příspěvkovým organizacím:
1) Mateřské škole, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří
2) Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
3) Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
4) Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
5) Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk nad
Ohří
6) Městskému kulturnímu středisku, nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří,
7) Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří a

2. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření k 31.3.2006 hospodářské činnosti města
– správa nemovitostí.

č. 137

1. s c h v a l u j e

vyřadit z majetku Základní školy, Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří drobný dlouhodobý majetek dle přílohy č.1 tohoto
usnesení a

2. u k l á d á

řediteli Základní školy, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
provést fyzickou likvidaci a doklad o fyzické likvidaci předat do
pokladny Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

č. 138

1. s c h v a l u j e

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

č. 139

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pojištění na akci „Městská síť s veřejným
přístupem a internetem pro veřejnost“ s ČSOB pojišťovnou a.s.
Praha, pobočka Klatovy a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy .

č. 140

1. s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce, která tvoří přílohu č.l tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.

č. 141

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření – účetní závěrku k 31. 3. 2006, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 142

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o ﬁnancování projektu Společného
regionálního operačního programu ze dne 28. dubna 2005 k projektu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.00.1/0101
– Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku
nad Ohří uzavřené mezi městem Kynšperk nad Ohří a Českou
republikou, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

č. 143

A. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na dodávku materiálu pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Chebská a
Sokolovská,

B. s c h v a l u j e

zadat zakázku ﬁrmám:
1) TL Systems spol. s r.o. L.Podéště 13, Brno v položkách
výkazu výměr č. 1,2,3 a 4 a
2) ART Metal CZ s.r.o., Jablonec nad Nisou v položkách výkazu
výměr č. 5,6,7,11,12 a 13 a
3) Sdružení ECD se sídlem Lesní 978 Chodov u Karlových Varů
v položkách výkazu výměr č. 8,9,10,14 a 15 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a

C. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru vystavením a podpisem objednávek.

č. 144

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

převzetí společného zařízení – lokálního biokoridoru na pozemku
p.č. 93/9 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří do majetku města a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem protokolu o převzetí.

č. 145

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 12 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp.
882 Kynšperku nad Ohří do nájmu žadateli a

PŘÍLOHA
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2. u k l á d á

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

č. 146

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 v ulici A. Jiráska čp. 732, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy po
provedených stavebních úpravách bytu.

č. 147

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 94/4 (orná půda) o výměře cca
727 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 26. 5. 2006 do 12. 6. 2006
včetně.

č. 148

č. 149

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 27 (zastavěná plocha) o
výměře 68 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 29. 5. 2006
do 12. 6. 2006 včetně.

č. 150

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 525/1 (ostatní plocha) o
výměře 258 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 26. 5. 2006
do 12. 6. 2006 včetně.

č. 151

1. p o d p o r u j e

ustavení krajského svátku – Dne Ohře a

2. p o v ě ř u j e

Rada města Kynšperka nad Ohří

starostu města spolupodepsáním návrhu krajskému zastupitelstvu.

záměr pronájmu části pozemku p.č. 955 (trvalý travní porost) o
výměře 406 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům a

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e
2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 26. 5. 2006
do 12. 6. 2006 včetně.

č. 152

a) poskytnutí věcného daru v hodnotě do 2 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří k ocenění jejich celoroční
činnosti,
b) poskytnutí věcného daru Českému rybářskému svazu Kynšperk nad Ohří u příležitosti pořádání krajského kola „Zlatá
udice“- 20 ks knih Dějiny města Kynšperku nad Ohří, 94 ks
propagačních brožurek, 100 kusů odznaků města a 3 ks vlaječek města a
c) 20 ks propagačních brožurek a 1 ks knihy Dějiny města Kynšperku nad Ohří Městské dechové hudbě Kynšperk nad Ohří
k zajištění propagace vlastního města.

Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 29. května 2006

na mimořádném jednání usnesla na následujících opatřeních:
č. 153

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 4 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelce a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 1 rok.
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 6. června 2006

na svém jednání usnesla na následujících opatřeních:
č. 154

1. s c h v a l u j e

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 Mateřské škole,
Školní 525, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 1, tohoto unesení.

č. 155

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky, z důvodu neuspokojení části pohledávky
v konkurzním řízení za úpadcem Oldřichem Drofou, Zlatá 36,
a to ve výši 11 377,14 Kč z majetku Technických služeb, Školní
526, Kynšperk nad Ohří.

č. 156

1. s c h v a l u j e

a) vyřadit majetek z majetku Základní umělecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) vyřadit majetek z majetku Technických služeb Kynšperk nad
Ohří, Školní 526, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení,
c) vyřadit majetek z majetku Města Kynšperk nad Ohří - městský
úřad, Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, dle přílohy č. 3
tohoto usnesení, a

2. u k l á d á

a) ředitelce Základní umělecké školy, Kynšperk nad Ohří provést fyzickou likvidaci vyřazeného majetku a doklad o provedené fyzické likvidaci předat ﬁnančnímu odboru do pokladny
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří,
b) řediteli Technických služeb Kynšperk nad Ohří, provést
fyzickou likvidaci vyřazeného majetku a doklad o provedené
fyzické likvidaci předat ﬁnančnímu odboru do pokladny
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří,
c) vedoucí ﬁnančního odboru provést fyzickou likvidaci vyřazeného majetku a doklad o provedené fyzické likvidaci předat
ﬁnančnímu odboru do pokladny Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří.

č. 157

1. s c h v a l u j e

Základní škole, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad
Ohří čerpání ﬁnančních prostředků z rozpočtu školy do výše 15
000,--Kč na odměny pro žáky základní školy za vzorný prospěch
a velmi dobré umístění v soutěžích okresních, krajských a republikových a za vzornou reprezentaci školy.

č. 158

1. s c h v a l u j e

poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 1 500,--Kč na oslavy
„Mezinárodního dne dětí“ Tělovýchovné jednotě Slavoj - oddíl
kopané Kynšperk nad Ohří.

č. 159

1. s c h v a l u j e

od 7.6.2006 do 31.12.2006 uzavření dohody o provedení práce
s panem Michaelem Dioszegim, kdy sjednaným pracovním
úkolem je zpracování designové části Židovského hřbitova
v Kynšperku nad Ohří a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 160

1. p o v ě ř u j e

jednatelku společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o., podepsáním Smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 500
tis. Kč s Komerční bankou, a.s., a jejím dalším obnovování.

č. 161

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo se společností DARUMA, spol. s r.o.,
se sídlem v Plzni, IČO – 16736842, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 162

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu: „Kynšperk nad Ohří, kostel
Nanebevzetí Panny Marie – zrestaurování ilusivní malby oltářní
architektury“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

č. 163

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu: „Kynšperk nad Ohří, židovský
hřbitov – oprava stávajícího oplocení a osazení vstupních bran –
starý židovský hřbitov“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

č. 164

2. s c h v a l u j e

a) poskytnutí věcného daru paní Janě Tomsové, jako poděkování
za nafocení významných částí města a poskytnutí fotograﬁí
pro vytvoření www stránek města –1 kus knihy Dějiny města
Kynšperku nad Ohří,
b) poskytnutí věcných a ﬁnančních darů pánům Ladislavu Oherovi,
Františku Lentesovi, Bohumilu Valentovi a Zdeňku Adamcovi
za 80 a více dobrovolných bezplatných odběrů krve – 1 kus
knihy Dějiny města Kynšperku nad Ohří a 2000,- Kč.
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č. 166

1. s c h v a l u j e

protokol o opravě chybného zákresu hranice pozemků p.č. 40,
42/2, 42/4, 42/5 a 59 v k.ú. Dolní Pochlovice,

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto protokolu.

č. 168

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 55/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 235 m2 v k.ú. Liboc u Kynšperka 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 12. 6. 2006 do 26. 6. 2006
včetně.

č. 169

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 94/4 (orná půda) o výměře
9100 m2 v k.ú. Dolní Pochlovice žadateli a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 12. 6. 2006
do 26. 6. 2006 včetně.

č. 170

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 36 (ostatní plocha ) o výměře 426
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří Společenství vlastníků Zámečnická
č.p. 182, 183 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. 171

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 441/4 (zastavěná plocha ) o výměře 16
m2, pozemku p.č. 441/3 (zastavěná plocha) o výměře 133 m2 a
pozemku p.č. 442/1 (zahrada) o výměře 703 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří žadatelce 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 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení za roky 2004 a 2005.

č. 173

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

použití znaku města pro pana Miroslava Volfa , pro propagaci
města Kynšperka nad Ohří při „Dni Ohře“ (potisk talířů).
„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

