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Střípky z majetkového odboru:

Jak jsem Vás již částečně informoval v minulém čísle KZ, byly dokončeny rekonstrukce Pobřežní ulice, části
ulice Petra Bezruče a části lávky přes řeku Ohři. S dokončením úprav Pobřežní ulice, s vybudováním nájezdu pro
cyklisty na lávku přes Ohři a s opravou betonových částí a pilířů dřevěné lávky se počítá v souvislosti s výstavbou
páteřní cyklostezky ze Sokolova do Chebu.

Pobřežní ulice

V roce 2006 by měla Správa a údržba silnic provést
celkovou rekonstrukci mostu přes řeku Ohři směrem
na Dolní Pochlovice a navazujícího mostku u tábořiště.
Město bude souběžně s touto akcí opravovat chodník
mezi těmito mosty s veřejným osvětlením. V současné
době se připravuje výběrové řízení na dodavatele.
Na schůzce u starosty města bylo rozhodnuto o podání žádostí na příspěvky od ministerstva pro místní
rozvoj v roce 2006. Jedná se například o žádosti na
rekonstrukci školního hřiště a dokončení úprav židovského hřbitova a několika dalších akcí.
V rámci rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny
Marie byly restaurátorem demontovány boční oltáře
a některé prvky z hlavního oltáře. Za sejmutými bočními
oltáři došlo k nálezu fresek, které by měly pocházet ze
17. století. Zejména za severním oltářem je freska velmi
zachovalá. Dle vyjádření pracovnice Národního památkového ústavu se jedná o jedinečný nález, který v rámci
kraje ona nepamatuje za posledních 20 let. V současné
době se vymýšlí způsob a postup, jak tyto fresky co nejlépe ošetřit a ochránit.
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Přesto, že máme radost z tohoto nálezu, jelikož žádné fresky zatím v kostele nebyly viditelné, je to pro vedení
města další vráska na čele, protože bude nutné v budoucnu zajistit nemalé ﬁnanční prostředky na restaurování
těchto nástěnných maleb a samozřejmě i sejmutých oltářů.
V průběhu prosince 2005 se provedly práce na odizolování objektu městského úřadu. Při provádění výkopů
se zjistilo, že základy budovy jsou z jižní strany skládané z kamene a proto na doporučení statika nebyly výkopy
provedeny až pod základovou spáru. I přes tuto skutečnost by měla provedená opatření výrazně pomoci při odstranění vlhkosti ve zdech a sklepích.
Práce na rekonstrukci Zámečnické ulice bohužel nepokračují podle našich představ. K velkému zdržení celé
stavby došlo z toho důvodu, že stavební práce na pravé straně, kde budou vystavěna odstavná stání, mohly být
zahájeny až po 2. prosinci, kdy došlo k přepojení
Zámečnická ulice telefonních linek do nově přeložených kabelů.
Levá strana od komunikace je prakticky před
dokončením. Nejedná se o chodník, ale o odstavná stání pro vozidla. V zimních měsících
budou práce pokračovat tak, jak to klimatické
podmínky dovolí a konečná úprava asfaltovým
kobercem pak bude zhotovena během března,
nejpozději v dubnu.
Vzhledem k tomu, že po provedení rekonstrukce se bude jednat o obytnou zónu, budou
chodci využívat k chůzi komunikaci.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Nabídka prodejů a pronájmů
Město Kynšperk nad Ohří nabízí do nájmu objekt č.p. 384
v ulici Mládeže (areál bývalých jeslí) pro podnikatelské
účely. Nájemné pro obchodní činnost stanoveno ve výši
700,- Kč/m2, pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2. Platby za
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně.
Zájemcům o přidělení nájemního bytu oznamujeme, že
je zveřejněna nabídka malometrážních (startovacích)
bytů v domě čp. 882 v ulici J. K. Tyla :
- podkrovní byt ve 2. patře bez balkonu
- přízemní bezbariérový byt bez balkonu - volný od
1.2.2006
- byt v I. patře bez balkonu
Výše nájemného je stanovena na 63,36 Kč/m2. Žadatelé
dokládají příjem za období šesti kalendářních měsíců
před uzavřením kupní smlouvy. Nájemní smlouvu lze
uzavřít s osobou, která nemá k datu uzavření nájemní
smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné
právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let při splnění
podmínek nájmu s možností jejího opakovaného prodloužení na základě písemné žádosti nájemce ( případně
při nesplnění těchto podmínek na dobu jednoho roku),
a po pronajímatelem provedeném posouzení nájemcem
prokázané konkrétní bytové a ﬁnanční situace.

Dále oznamujeme zájemcům o přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou, že je zveřejněna nabídka přízemního bezbariérového bytu bez balkonu o velikosti 2 +
kk o výměře 43,38 m2 v domě v ulici J. K. Tyla čp. 881. Výše
nájemného je stanovena na 63,38 Kč/m2/měsíc. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Zájemce
před podáním žádosti o pronájem bytu složí kauci ve
výši 7 900,- Kč. Přihláška, formulář lékařského potvrzení
o zdravotním stavu a bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru městského úřadu ve 2.
poschodí, č. dveří 24.
Opětovně zveřejňujeme nabídku prodeje objektu bývalé
zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp.
74 včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 382 m2 a pozemku parc. č. 46 (zahrada)
o výměře 1256 m2 vše v k.ú. Dolní Pochlovice. Dům je
dvoupatrový, podsklepený, napojený na inženýrské sítě,
půda je vhodná pro vestavbu další bytové jednotky.
K domu náleží velká zahrada. Prodej bude uskutečněn za
smluvní cenu. Nejnižší nabídková cena činí 1 500 000,- Kč.
Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu, kterou
zorganizuje majetkový odbor. Na tomto odboru je možné
také získat podrobnější informace a přihlášku.
Ilona Klučková
referentka majetkového odboru
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Poplatky
Vážení občané,
je začátek nového roku, a v souvislosti s ním vám vyplývají vůči městu povinnosti, a to placení místních
poplatků a nájmů za pronajaté pozemky. Proto bychom vás chtěli v předstihu upozornit na termíny, které musíte
dodržet, a v těchto termínech provést úhradu místních poplatků a nájmů za pronajaté pozemky. Místní poplatky
a nájemné z pozemků je možné uhradit v plné výši nebo splátkami, u těchto poplatků, u kterých je splátkování
umožněno. Dále je možné hradit tyto místní poplatky a nájemné z pozemků v pokladně Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří nebo bezhotovostním převodem. Pokud budete hradit místní poplatky nebo nájemné z pozemků bezhotovostním převodem, je nutné zaslat městskému úřadu avízo platby, aby zaslaná platba byla správně přiřazena k placenému místnímu poplatku nebo nejemnému z pozemků. V případě nedodržení termínu se vystavujete nebezpečí,
že bude město muset přistoupit k soudnímu vymáhání, což představuje pro vás další náklady.
Věříme, že úhradu poplatků a nájmů z pozemků zaplatíte včas, a město nebude muset k výše uvedenému opatření přistoupit. Jedná se o tyto poplatky:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2006 zůstává ve stejné výši 430,--Kč jako v roce 2005. Tento poplatek je možné
uhradit ve dvou splátkách – termín úhrady první poměrné části 215,- Kč je nutné uhradit do 31. 03.
2006 a druhé poměrné části 215,- Kč je nutné uhradit do 30. 09. 2006.
- nájemné z pozemků, které občané hradí, nebude pravděpodobně v roce 2006 ve stejné výši, ale navýší se
o inﬂační koeﬁcient, který během měsíce ledna vyhlásí Český statistický úřad a na základě této skutečnosti
bude nájemné přepočítáno. Nájemné z pozemků se hradí jednorázově.
– termín úhrady do 31. 03. 2006
- místní poplatek ze psů :
a) nečiní-li více než 500,- Kč - termín úhrady jednorázově do 31. 05. 2006
b) činí-li více než 500,- Kč - úhrada je možná ve dvou stejných splátkách - termín úhrady
první splátky do 31. 05. 2006, termín úhrady druhé splátky do 31. 08. 2006
Dále vás upozorňujeme na skutečnosti vyplývající z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o změně obecně
závazné vyhlášky č.1/99 o místních poplatcích čl. 4., odst.1., že poplatník má povinnost oznámit správci
poplatku okolnosti mající vliv na výši poplatku do 15-ti dnů od okamžiku, kdy tyto skutečnosti nastaly. Tuto
povinnost má i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. Dle čl. 6, odst. 2 je poplatník povinen správci
poplatku doložit, že osvobození trvá, a to vždy do 15. února příslušného roku.
U místního poplatku za odstraňování komunálního odpadu se jedná například o tyto skutečnosti:
změna majitele chaty, chalupy.
U nájmu z pozemků se jedná například o tyto skutečnosti: změna nájemce, zemře-li nájemce.
U místního poplatku za psa se jedná například o tyto skutečnosti: uhynutí psa, pořízení psa, průkaz ZTP/P,
potvrzení o využití psa k výkonu práva myslivosti a jeho zkouškách.
Lendelová Marie
Finanční odbor
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Úprava spočívající v položení plovoucích podlah nebo dlažeb
(ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR ze dne 31.3.2005, č.j. 2068/05-62)

Udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled
nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, vyžadují podle ustanovení
§ 55 odst. 3 SZ ohlášení stavebnímu úřadu.
Podobně u stavebních úprav dokončených staveb, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných
konstrukcí stavby, nezasahuje se do stavby, postačí podle § 55 odst. 2 písm. b) SZ ohlášení stavebnímu úřadu.
Zákon však v § 57 odst.,1 dává stavebnímu úřadu oprávnění v odůvodněných případech stanovit, že ohlášené udržovací práce nebo stavební úpravu je možné provést jen na základě stavebního povolení.
Povinností vlastníka stavby je podle § 86 SZ provádět údržbu stavby. Mezi udržovací práce, které nevyžadují
ohlášení stavebnímu úřadu, jsou zahrnuty i opravy podlah a výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby /§ 14
písm.a) a b) vyhl. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona) Uvedené udržovací
práce lze provádět svépomocí.
V posledních letech dochází v panelových domech k pokládání plovoucích podlah a dlažeb v místnostech bytu
namísto dosavadních povrchů (např. ze zátěžových či stříhaných koberců, dříve typ Jekor, nebo linolea) stropních
konstrukcí, které tlumily kročejový (nárazový) zvuk. Odstraněním zvukové izolace bez její náhrady tak často,
což vyvolává četné stížnosti uživatelů bytů v nižším podlaží pod bytem s novými podlahami a stropy, splňovaly
požadavky na ochranu proti hluku.
Je proto třeba, aby stavební úřady při posuzování zmíněných výměn podlah měly na zřeteli, že ochrana proti
hluku je jedním ze základních technických požadavků na stavbu. Souvrství celé podlahové konstrukce je třeba posuzovat komplexně s tím, že musí být splněny požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost
danou normovými hodnotami (§ 32 a 33 vyhl.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.)
J. Hermann

Škoda, že se nepodepsal

Na jaře roku 2005 mi vhodil neznámý pisatel pod dveře anonymní dopis. Upozornil mne v něm
na určité nesrovnalosti, které jsem, i když se jednalo o anonym, nechala prošetřit. Autorovi dopisu
bych chtěla poděkovat za jeho upozornění a zároveň mu touto cestou sděluji, že ve věci již došlo
k nápravě. Jenom mne mrzí, že nenalezl odvahu k tomu, aby se podepsal.
Ing. Jitka Kubátová, členka Rady města

Pozvánka na včelařský ples
Český svaz včelařů v Kynšperku nad Ohří pořádá v sobotu 28.1.2006 od 20,00 hodin do 03,00
hodin v Zámecké restauraci v Kaceřově XXIV. Včelařský representační ples, na kterém bude
hrát krojovaná hudba „Horalka Domažlice“.
Vstupné 70,- Kč a 80,-Kč, bohatá tombola a občerstvení zajištěno, taktéž doprava autobusem
tam a zpět.
Předprodej vstupenek u pana Jiřího Štamberga, Nádražní 555, Kynšperk nad Ohří,
tel.: 352 683 498, mobil: 737 854 539
Srdečně zve ZO ČSV Kynšperk nad Ohří
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Pomohou kynšperští lidé dobré vůle při realizaci Tříkrálové sbírky?
Vyjdou králové a královny opět do ulic i v Kynšperku?
Pomohou takto vybrané ﬁnanční prostředky potřebným lidem?
Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni v době od 2. do 12. ledna se zapojit do organizování a realizace
sbírky, aby kontaktovali nejbližší Farní charitu na Chlumu sv. Maří paní Josefovou, která podá podrobné
informace
Telefon: na faru 352 682 891
Mobil paní Josefová: 731 433 148
nebo Diecézní charitu Plzeň
Telefon: 377 433 082
Mobil: 731 433 013
Tříkrálová sbírka, kterou vyhlašuje už po šesté Sdružení Česká katolická charita, má velmi pevná pravidla. V každém místě je předem určeno a zveřejněno, na jaký konkrétní účel budou skupinky tří králů vybírat peníze.
K pravidlům sbírky, která je v souladu s platnými právními předpisy, patří skutečnost, že každá skupina koledníků musí mít vedoucího staršího 18 let. Ten musí být označen průkazkou se svým jménem, podpisy pana
biskupa, ředitele Diecézní charity Plzeň a generálního sekretáře S ČKCH. Současně s průkazkou se vedoucí prokazují občanským průkazem. Číslo průkazky musí odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Vedoucí je rovněž
schopen dárce informovat o účelu sbírky. Pokladnička opatřená číslem a znakem charity je zapečetěna a později
odpečetěna na obecním či městském úřadu.
Zároveň budou do všech poštovních schránek distribuovány tříkrálové složenky pro ty, kteří by přispět chtěli, ale
s koledníky se z nějakého důvodu minuli.

Pozor na falešné koledníky!

Partnerská města objektivem fotoaparátu
- tentokrát v Himmelkronu

Akce partnerská města objektivem fotoaparátu byla jednou z mnoha akcí, které byly uspořádány v rámci partnerství města Kynšperka nad Ohří a německé obce Himmelkronu.
Fotografové – amatéři vyjeli do svých partnerských měst a fotili to, co je na partnerské obci zaujalo.
Nejdříve byla výstava uspořádána v Kynšperku nad Ohří, byla vlastně první výstavou v nové výstavní síni
Panský dům. 27. listopadu 2005 pak byla
výstava otevřena v partnerské německé obci
Himmelkronu.
Výstava nám ukázala, jak rozličné
zájmy a různé vidění každý z fotografů má.
Je určitě velmi zajímavé vidět své město
a svou obec tak, jak ho vidí jiní. Mnohé
fotograﬁe nám připomněly to, čeho si
sami nevšimneme, co bychom jindy třeba
přehlédli. Často městem chodíme a už ani
nevnímáme výjimečnost a krásu věcí a lidí
kolem nás. V každodenním shonu nemáme
čas zastavit se a prohlédnout si to, co vlastně
k naší obci už neodmyslitelně patří.
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Partnerství a přátelství, které byly s německou
obcí Himmelkron navázány, jsou důležitým momentem té nejužší spolupráce při sjednocování Evropy.
Směřují k tomu, aby si lidé uvědomili, že pouze jednotná Evropa může čelit různým problémům, které
lidstvo, země a národy postihují. Nejhodnotnější na
tom je, že o spolupráci nemluví jen velcí politici
a státníci, ale sami řadoví občané chápou, že je dobré
žít v přátelských vztazích, poznávat se navzájem,
poznávat kulturu obyvatel partnerské obce, chránit
kulturní a přírodní památky, vysvětlovat minulost
a společně plánovat nejbližší budoucnost.
Akce Partnerská města objektivem fotoaparátu
byla ﬁnancována MKS v Kynšperku nad Ohří a Česko-německým fondem budoucnosti.
Za velmi pěknou zdařilou akci patří poděkování všem českým i německým fotografům – amatérům, p. Haně
Baškové, ředitelce MKS, p. Reinhardu Stelzerovi z Himmelkronu za organizování akce a výstav v Himmelkronu
a v Kynšperku nad Ohří.
Mgr. Štěpánka Neubergová, 1. místostarostka
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Svěcení kapličky v Chotíkově

O tom, že ještě existují dobré sousedské vztahy, že si lidé umějí
pomáhat, že dovedou tzv. táhnout za jeden provaz a jedním
směrem, aspoň tedy občas a někteří, svědčí novotou zářící kaplička v Chotíkově. Té se v sobotu 10.12. dostalo i patřičného
nového vysvěcení.
Znovu poděkujme dobrovolníkům a ochotným lidem z Chotíkova, že jim nebylo lhostejné vážné poškození střechy a krovu
při červencové vichřici. Protože již byli jmenovaní v minulém
čísle zpravodaje, nepřejí si uvádět jména znovu.
Nejenže opravili krov, střechu, zvon, celou ji znovu natřeli a vybílili, ale také ji uvnitř vyzdobili a po obou stranách vysadili dva
nové stromy. Takto slavnostně oděná kaplička čekala na vysvěcení.
Tohoto milého úkolu se ujal pater Waldemar Obrebski z fary ze
Sokolova. Usmívalo se sluníčko, usmíval se farář, usmívali se
všichni přítomní a nebylo jich málo. Na vysvěcení přišlo více
jak 60 lidí. Pozvání přijal také starosta města René Bolvari a tajemník MÚ Ing.Pavel Růžička. O bezpečnost se starali členové
Policie, obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří.
Pro všechny přítomné připravily místní dobré ženy malé pohoštění, které přišlo vhod. Teplý čaj nebo svařené víno zahřálo
v mrazivém slunečném odpoledni a něco malého sladkého k zakousnutí z domácí kuchyně potěšilo.
Požehnání se dostalo všem, kapličce i všem dobrým lidem, kteří
se podíleli nebo jinak přispěli k její obnově. Příběh, který se
v dnešní uspěchané době, plné lhostejnosti, závisti, žárlivosti
a násilí, často nestává.
(kat)
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Adventní překvapení

Advent: pochází z katolické církve. Je to období radostného očekávání a těšení.Věřící se těší na příchod Spasitele,
ostatní na nejpříjemnější svátky v roce. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně (25.12.).
Svátek Narození Páně se od 4.století šířil z Říma po celém křesťanském světě.
Paní Zima: dne 21.12. v 19 hodin 34 minut středoevropského času vstupuje Slunce do znamení Kozoroha. Nastává
zimní slunovrat a začíná astronomická zima.
Svatá Lucie (Svátek má 13. prosince): postava,
která obcházela jednotlivá stavení. Přicházela znenadání. Někde s ní chodíval i průvod
masek, který dívka převlečená za svatou Lucii
vedla. Někde ztělesňovala strach a hrůzu, jinde
zase ve veselejší podobě obcházela vesnici
převlečená za starou hrbatou ženu s obličejem
zakrytým maskou a mládež škádlila vařečkou.
Svatý Ambrož (Svátek má 7. prosince): se
narodil roku 340 vznešeným rodičům v Trevíru. Byl církevní učitel a stal se vzorem
křesťanství (všechen svůj majetek i dědictví
po bratrovi rozdal chudým a velice si cenil
spravedlnosti). Proslavil se Ambroziánskou
liturgií, která se používá dodnes. Jako biskup působil Ambrož 23 let. Zemřel 7. dubna 397.
Svatá Barbora (Svátek má 4. prosince): představuje štíhlá, dlouhovlasá dospělá žena v bílém hávu. V předvečer
svého svátku obchází se zpěvem a motlitbami vesnici, vstupu se dožaduje klepáním metlou na okno a zvoněním
zvonečku. Na hlavě má korunku nebo věneček a kolem pasu širokou pentli s dlouhými, volně vlajícími konci.
Hodným dětem rozdává z košíku ovoce a ořechy. Uličníky potrestá proutěnou metlou.
Paní Vánoce: dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství a pocitu sounáležitostí v rodině, která se sešla ke společným oslavám. O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo
umývadlo a pouštěly se lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím
házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus.
S těmito postavami v předvánočním čase přijel kočár s koňským spřežením do našeho města. První Adventní neděli
se opět po roce konala akce naší Základní školy „Zpívání u stromu“. Mile nás překvapil ředitel Základní školy pan
Mgr. Jiří Daneš, který přijel, spolu s postavami v kočáru ke škole a připravil pro všechny přítomné úžasnou podívanou. Zpívalo se, nadělovalo, pil se čaj, svařené víno a mnozí z nás si uvědomili, že za čtyři týdny přijdou tolik
očekávané Vánoce.
Poděkování patří panu
Šimáčkovi za zapůjčení kočáru a koňského spřežení, panu
Černuškovi za ozvučení celého programu,
dětem a kantorům za
jejich skvělé vystoupení a všem ostatním
za pomoc při organizaci celé akce, která
se stala již každoroční
tradicí.
(Joyce)
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Mikuláš

Mikuláš (Svátek má 6. prosince) je znázorňován téměř vždy jako
starší biskup s dlouhým vousem. Tradice kolem Mikulášovy osoby
je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým
vousem děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Krajově i národnostně se liší jak oblečení, tak i jméno Mikuláše. Postava,
která dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem vytvořena
teprve před 100 lety malířem Moritzem von Schwind: Mikuláš s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou.
Jako každým rokem navštívili naši Základní školu pohádkové postavy
Anděl, Čert a Mikuláš. Procházeli ve třídách (1 – 5 ročník) s nadílkou pro všechny děti. Ty hodné si také odnesly pochvalu a pohlazení
od Anděla a Mikuláše. Ovšem ty nepořádné a zlobivé si musely své
hříchy odpykat zpěvem nebo básničkou a slíbit, že se určitě polepší.
Letos se zapojily i speciální třídy, které jsou součástí Základní školy.
Poté se průvod masek přesunul do Mateřské školy u Pivovaru, kde
probíhala Mikulášská nadílka. Při pohledu na věrohodné masky
v úžasných kostýmech se dětem tajil dech. Obavy a strach opadly ve
chvíli, kdy děti dostaly od návštěvníků Mikulášskou nadílku. Odměnou pro Anděla, Čerta a Mikuláše bylo krásné vystoupení dětí z Mateřské školy. Na závěr byli žáci pozváni do ředitelny Základní školy,
kde všem pan ředitel Mgr. Jiří Daneš osobně poděkoval za vzornou
přípravu masek a hereckého výstupu před jednotlivými třídami.
Nebyli pohádkoví, byli opravdoví.
(Joyce)
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Vánoční výstava z rukou kynšperských dětí

Vánoce, vánoce přicházejí….a další koledy zněly v prostorách výstavní
síně Panského domu po celý adventní čas. Děti z mateřských škol, ze
Základní umělecké školy a ze školní družiny zde
vystavovaly svá voňavá dílka. Hned u vchodu jste
si mohli nabídnout zlatý oříšek pro štěstí a pak
jen se oddat té milé poklidné atmosféře, která se
odlišovala od venkovního spotřebního bláznění.
Svíčky, vůně perníčků, usušeného ovoce, krásných vánočních ozdob, které svojí jednoduchostí
překvapují. Vždyť je to tak jednoduché: stačí mít
ten nápad.
Bylo příjemné se tam vracet. Kdo jste nenavštívil
letos vánoční výstavu v krásných prostorách Panského domu, určitě si ji nenechte ujít příští rok.
(kat)
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Vánoční besídka v Mateřské
škole U Pivovaru

Loutkové divadlo Špalíček z Chebu přijelo v pátek
16. prosince potěšit malé diváky. Připravilo si pro děti
dvě pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků a Šípkovou
Růženku. Děti byly vystoupením zcela zaujaté, povzbuzovaly, napovídaly, držely hrdinům palce a rodiče, kteří
své děti doprovázeli, se zase s chutí zasmáli některým
slovním hříčkám, které patřily jak do pohádky, tak
stejně dobře i do našeho moderního světa.
Děti nebyly jen pasivními diváky, po přestávce vystřídaly loutkové divadlo s vlastním vystoupením. Paní
učitelky roznášely kávu a čaj, na stolečcích bylo voňavé
cukroví od maminek.
Příjemné předvánoční posezení.
(kat)

Kdo si hraje, nezlobí

SVČ – DDM Základní školy Kynšperk nad Ohří připravuje akce na měsíc leden 2006
4. 1. 2006 středa 13.30 –16.00 Vybíjená
soutěž pro žáky I. stupně ve velké tělocvičně

23. 1. 2006 pondělí 13.30 hod. Sportovní soutěže
malá tělocvična - kdo rád běhá, cvičí, soutěží, přijďte.

11. 1. 2006 středa 13.30 hod. Riskuj, Kufr a jiné hry
soutěž pro všechny věkové kategorie (DDM)

dle počasí, termín bude upřesněn 13.00 hod
Stavby ze sněhu (sraz před DDM)

14. 1. 2006 sobota 10.00 hod. Dívka 2006
první schůzka přihlášených dívek do soutěže (DDM)

dle počasí, termín bude upřesněn 13.00 hod.
Závody na bobech pro žáky I. stupně (sraz u DDM)
J. Lapcová
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SOŠ, SOU a U v Kynšperku pořádala den otevřených dveří

V pátek 9.12. jste mohli využít otevřené nabídky SOŠ, SOU a U Kynšperk nad Ohří. Den otevřených dveří
umožňuje nahlédnout do učebních oborů, které škola nabízí a získat všechny potřebné informace.
Učni z jednotlivých oborů zde prezentovali a prodávali své výrobky, které jsou dokladem toho, co se na této
škole mohou vaše děti naučit. Mohli jste přímo na místě nechat si udělat krásné nehty, jednoduchý moderní účes,
vyzkoušet si profesionální počítačové programy, využívané při výuce v oboru truhlář. Ostatní obory měly své
oddíly, kde prodávaly své výrobky, v jídelně jste pak mohli obdivovat umění kuchařů a číšníků a také cukrářů.
(kat)
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Krajkové snění a nejen to…

Učit se není nikdy pozdě. Vlastně v životě se pořád něčemu
učíme a měli bychom, protože jinak setrváme ve vlastní
falši, že jsme dobří. Čím víc se člověk učí, tím víc vidí,
jak málo toho zná, jak málo toho umí a že má nevyužité
rezervy. O tom, že je důležité mít prostor pro vlastní realizaci, tvořivost v dnešním přetechnizovaném a pasivním
způsobu života, kdy většinou všechno jen přijímáme a bereme, není pochyb.
Je radostné si prohlížet dílka i těch dospělých žáků. Pod
vedením paní učitelky Věry Medvecké ze ZUŠ Kynšperk
nad Ohří vznikají podivuhodně krásné věci nejen v paličkované krajce, ale také z keramiky, kamene, kovu a jiných
materiálů.
Máte potřebu něco vytvářet a nevíte, jak na to? Tak se přihlaste do kurzu pro dospělé a dozvíte se víc.
(kat)
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Do světa panenek a medvídků

Družinové děti měly o zábavu postaráno i o víkendu. Jejich vychovatelka paní Hanka Soukupová jim
nadělila v předvánočním čase dárek v podobě výletu.
Dne 17. prosince jeli paní Soukupová, děti a přátelé
družiny vlakem do Chebu na výstavu starých hraček.
Tuto nádhernou výstavu připravilo krajské muzeum
Cheb a klub Panenky ČR. Děti byly nadšené a oči jim
jen zářily při pomyšlení, že už za týden budou vánoce
a jaké dárky by toužily mít pod svým stromečkem. Celá
výstava byla doplněna dětskými výrobky z různých
škol a školek, které byly na konci prohlídky hodnoceny
bodováním. Muzejní expozice představuje dějiny Chebu
a Chebska. K nejvzácnějším exponátům patří chebské
antependium, románská výšivka chebských klarisek,
chebská gotická a barokní plastika, deskové a středověké malby, palné zbraně chebských puškařů, katovské
nářadí posledního chebského kata Karla Hussa, měšťanský nábytek a ukázky jízdních kol, vyráběných do 90.
let minulého století v Chebu. Krajské muzeum Cheb
se pyšní 80 000 kusy sbírkových předmětů, rozsáhlou
dokumentací dějin a my byli pyšní, že jsme našli i obrázek našeho kynšperského hradu. Po prohlídce celého
muzea jsme se šli podívat na tradiční vánoční trhy, které
zaplnily horní část náměstí Jiřího z Poděbrad. Poté jsme
zašli na občerstvení a spokojeni a příjemně unaveni jeli
zpátky domů.
(Joyce)
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KONCERT

Iva Frühlingová

Představte si mladou obyčejnou českou slečnu,
která touží po slávě, buď jako modelka nebo jako
zpěvačka. Narodila se 11. května 1982 v severočeském Mostě. Své dětství prožila v Litvínově a když
jí bylo 14 let opustila Českou republiku a odjela
do Paříže, kde se její sen stal skutečností. Stala se
úspěšnou fotomodelkou. Po svém otci, který je
kytarista, zdědila lásku k hudbě a stala se ve svých
16ti letech zpěvačkou skupiny „Tum Over“. Poté
podepsala smlouvu s francouzskou pobočkou vydavatelství Virgin a vydala svůj sólový debut. V roce
2003 vyhrála cenu „Talent roku“ v celoplošném
francouzském rádiu „France Bleu“.
Iva byla první Češkou, která v zahraničí dostala
nejen kontrakt s modelingovou agenturou, ale
hlavně se jí podařilo vydat desku. Dnes se již plně
věnuje hudbě. Její album nazvané „Litvínov“ bylo
vydáno v roce 2004 i v České republice, a to ve své
původní verzi, právě tak, jak vzniklo ve Francii.
Doma v Praze koncertovala poprvé 17. prosince
2004.
Kombinace půvabu mladé dámy, sametového
hlasu a směsice popu, rocku, šansonu, latinskoamerických rytmů a písní zpívaných francouzsky, anglicky a česky jsme měli možnost slyšet na vlastní
uši. Iva Frühlingová navštívila naše město v předvánočním čase. Bylo to jako malý předvánoční
dárek pro ty, kteří si udělali čas a přišli se podívat
na úžasný koncert do kina MKS dne 14. prosince.
Byla velice milá a okouzlující. Právě ona se řadí
mezi zpěvačky, které možná na první poslech znějí
zcela obyčejně, ale přesto mají své kouzlo a dokáží
dát to, co jiné ne…
(Joyce)
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Ďuriho Šlapák 9. ročník

V poměrně silné sestavě 12 lidí jsme
vyrazili v sobotu ráno vlakem směr
Lipová u Chebu. Cestou se k nám přidali další 3 udatní, čímž se naše letošní
neohrožená výprava uzavřela počtem
15. Šlapák není pro žádné bábovky.
Trasa sice letos nepatřila k těm nejbrutálnějším, dlouhá cca 20 – 22 km,
ale stoupání na Dyleň ze strany od
Paliče zanechá dojmy na každém.
Trasa: Lipová – Doubrava – Palič
(rádoby, ale vyhnuli jsme se mu díky
staré mapě), Dyleň – Vysoká – Lázně
Kynžvart. První polovina dne byla
v pošmournu, vrchol Dyleně v mlze.
Ale už cestou dolů se počasí začalo
prudce měnit v krásný podzimní den.
Krátký odpočinek u zachráněného
kostela ve Vysoké a pak pomalu až na
vlak do Kynžvartu. Procházka akorát,
ale přesto se našli někteří, kteří by rádi
až do Kynšperka pěšky…máte možnost…nikdo vás neomezuje…

Kynšperský pohár v ledním hokeji

Začátkem listopadu byl opět zahájen Kynšperský pohár neregistrovaných hráčů v ledním hokeji. Z loňského ročníku
zbyl jen Bernov a Frenzelit. Pro letošní rok byla vytvořena západní skupina z mužstev z Kynšperka nad Ohří, Libavského Údolí a Nebanic. Tato tři mužstva tvoří skupinu západ a ve skupině východ by se měly utkávat Bernov a Frenzelit.
V západní skupině se hraje vždy v pátek ve 22:45 hodin na Zimním stadionu Sokolov. Zatím byly odehrány 4
zápasy v západní skupině s těmito výsledky.
Nebanice - Kynšperk 3:8 (0:3, 2:2, 1:3),
branky: Schimer 3 - Kronika 3, Mrva 2, Řezníček 2,
Kubát.
Vyhodnocení hráči (domácí obránce a útočník, hostující obránce a útočník): Vozka, Schimer, Mrva, Kronika
Libavské Údolí - Nebanice 6:4 (3:1, 1:1, 2:2),
branky: Hanzlíček 2, Bobčík, Hanek, Hradský, Krajčovič - Bajer, Kostka, Voska, Zuman. Vyhodnocení
hráči (domácí obránce a útočník, hostující obránce
a útočník): Hanzlíček, Hradský, Štěpánek, Tomaško
Libavské Údolí - Kynšperk 7:4 (1:2, 3:1, 3:1),
branky: Bobčík, Hanek, Hradský, Jánošík, Krajčovič,
Trepák Pavel, Šebestýn - Kronika 2, Kubát, Mrva.

Vyhodnocení hráči (domácí obránce a útočník, hostující
obránce a útočník): Šebestýn, Hradský, Sedláček, Kubát
Kynšperk - Nebanice 3:6 (1:2, 1:2, 1:2),
branky: Havel 2, Sláma - Zuman 3, Schimer, Sobotka,
Voska.
Vyhodnocení hráči (domácí obránce a útočník, hostující
obránce a útočník): Vlasatý, Havel, Trkovský, Voska
V pátek 9.11. bylo odehráno další utkání. Střetly se
Nebanice s L. Údolím a prohrály těsně 4:5, po třetinách
0:2, 3:0 a 1:3. Branky dali Schimer 2, Sobotka, Tomaško
- Trepák Pavel 3, Bobčík, Šofrle. Jako nejlepší byli
vyhodnoceni domácí obránce Herout a útočník Tomaško
za hosty obránce Šebestýn a útočník Pavel Trepák.
(jč)
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Kynšperské strašení po třetí

Dne 26. listopadu 2005 proběhl již třetí ročník „Kynšperského strašení“. Letošní slogan, který si mohli přečíst ti
nejodvážnější co „přežili“ celou trasu zněl: Kdo se bojí, nesmí do lesa, ty jsi prokázal, že s námi do lesa můžeš. To
vypovídá o všem.
Akce se účastnilo asi 115 dětí. Nepočítaje rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky a pejsky, kteří děti doprovázeli.
Dříve nežli se malí dobrodruzi vydali na cestu hrůzy, byli zpovídáni, jak se bojí a jestli ví, co je za plachtou čeká?
Mnoho jich odpovídalo, že už na strašení byli a moc se těší. Někteří se báli a někteří dělali hrdiny. Sám jsem si pak trasu
prošel a musím uznat, že už chápu jednoho kluka, který se vrátil, že se bojí a že na trať nejde. Mimochodem určitě byl
mladší než deset let a byl zde bez doprovodu rodičů... No jo, takové to je. Strašení je možná určeno větším dětem, tak
od těch 7 let. S těmi mladšími ale chodili rodiče. Myslím si, že to pro ně musel být šok, když na ně třeba vyběhlo zakrvavené strašidlo, nebo na ně promluvil na stromě visící oběšenec, či na ně zavřískal do poslední chvíle nehybný pařez.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o tuto opět povedenou akci postarali, včetně našeho stálého sponzora – pana
Volfa, který i letos zařídil buřtíky, které na konci cesty děti dostávaly a mohly si je na připraveném ohništi opéci.
Příští rok už to bude zase jiné strašení a my doufáme, že ještě lepší.
Smích

MDO

strana 19

Poděkování

V sobotu 17. prosince 2005 uspořádal Nadační fond pro opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci se Základní uměleckou školou dobročinný koncert, na kterém vystoupil Mládežnický dechový
orchestr při ZUŠ. Na vstupném bylo vybráno 1285,-Kč, v příruční pokladničce
se nashromáždilo 829,-Kč.
Správní rada nadačního fondu děkuje Základní umělecké škole, všem členům
mládežnického dechového orchestru a dirigentce paní Lence Knoblochové za
krásný hudební výkon, Lucii Dreiseitlové za moderování příjemného podvečera a Františku Kunešovi za ozvučení akce. Všem návštěvníkům koncertu
děkujeme za přízeň a příspěvky, které byly následující pracovní den odvedeny
na bankovní účet fondu.
Přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
a kynšperskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, aby se jeho rekonstrukci
podařilo v tomto roce dokončit tak, aby byl nejen dominantou, ale také chloubou našeho města.
Za správní radu nadačního fondu Hana Bašková

STOLNÍ TENIS
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Jirka Krb vyhrál bodovací turnaj v Lubech

Pro body ve druhém bodovacím turnaji museli mladší žáci cestovat do Lubů. I přes sněhovou nadílku se sešla slušná
účast hráčů osmi oddílů Karlovarského kraje. Zejména počet dvanácti dívek je v našem kraji nevídaným jevem. V pěkném prostředí místní sportovní haly se jako obvykle bojovalo s největším nasazením a ti nejlepší nabídli k vidění kvalitní
sportovní podívanou. Výrazný úspěch našich účastníků není žádným překvapením, jako už bývá pravidlem, byl náš oddíl
nejúspěšnějším.
V soutěži čtyřher se našim hráčům Krbovi a Rohlíkovi nepodařilo zopakovat vítězství z minulého turnaje v Kynšperku.
Ve ﬁnále skončili naši hráči po pětisetové bitvě druzí. Vítězem se stal pár složený z prvního a druhého hráče kraje Ramsauera a Lábra. V semiﬁnále skončili menší spoluhráči Lapčák a Košata.
Všechno si naši hráči vynahradili ve dvouhře, Krb postupně vyřadil domácího Skálu, krajskou jedničku ašského Ramsauera a ve ﬁnále krajskou dvojku a vítěze úvodního turnaje v Kynšperku Lábra ze Sokola Chýše. Krajského přeborníka
v boji o třetí místo tentokrát „pokořil“ také Tomáš Rohlík. Ramsauer v Lubech zřejmě neměl svůj den a chybělo málo
k senzaci, když Lapčák s tímto borcem vedl v základní skupině už 2 : 0 na sety. Lapi hrál výborně, o čemž se přesvědčil
sokolovský Forejtek favorit skupiny, který po porážce nepostoupil do hlavní soutěže. Lapčák skončil pátý. V boji o postup do elitní dvanáctky Kuba Košata vyřadil silného soupeře Kocůma z Chebu. Poprvé se do hlavní soutěže probojoval
na úkor spoluhráče Loníka také Viktor Beck. Získal body za deváté místo. Nejmladší účastník Lukáš Rustler ještě nepostoupil, ale lepší se den po dni a už dokáže některé starší soupeře porazit.

Galek a Rohlík dorosteneckými přeborníky okresu

O dorosteneckých přebornických titulech našeho okresu se pro letošní rok bojovalo v Chodově. Ostudně slabá účast je
trapným důkazem špatné práce s mládeží v oddílech okresu!
Také v našem oddíle došlo k silnému oslabení této kategorie, když mezi dospělé přešlo pět hráčů patřících do krajské
desítky. Přesto si naši zástupci vedli úspěšně. Titul přeborníka si zajistili ve čtyřhře Vojta Galek s Tomášem Rohlíkem (ještě
příští sezonu bude ml. žákem). Stříbro ve dvouhře si zajistil Galek, bronz Rohlík, když před sebe „pustili“ pouze hráče ligového celku Batesty Kovačiče. Ke druhé stříbrné medaili pomohla Galekovi ve smíšené čtyřhře K. Illesová z B. Sokolov.

Tomáš Rohlík získal letos už šestý titul okresního přeborníka

První prosincový víkend stolní tenisté bojovali o mistrovské tituly okresních přeborníků jednotlivců. V neděli pořádal
Baník Sokolov přebory starších žáků, na kterých nemohli chybět ani naši zástupci. Pět členů oddílu se podílelo na zisku
čtyř medailí a dvou mistrovských titulů.
Svou mimořádnou sbírku titulů Tomáš Rohlík už rozšířil na šest. Přestože ještě bude příští sezonu mladším žákem, má
už zlatou medaili za mistrovský titul dorostenců ve čtyřhře, tři tituly získal jako mladší žák a v neděli zvítězil ve dvouhře
i čtyřhře starších žáků !
Spolu s Jirkou Krbem vyhráli soutěž čtyřher, když o titul přeborníka bojovali ve ﬁnále proti spoluhráčům Vítkovi
s Rauscherem. Výbornou formu z posledního období
Rauscher potvrdil ještě ve dvouhře bronzovou
medailí. Vítkovi pokazil radost z medaile právě spoluhráč Rohlík, podobně jako Lapčákovi Rauscher. Všech
pět našich zástupců z kvaliﬁkačních skupin postoupilo
mezi nejlepších osm hráčů. Potěšitelné je, že tři z nich
jsou dosud mladšími žáky.
Výkonnost našich děvčat zatím nedosahuje úrovně
chlapců a tak do přeborů nezasáhly. Ostudou je skutečnost, že přeborů se zúčastnili pouze žáci čtyř oddílů.
V ostatních oddílech našeho okresu se práci s mládeží
nikdo nevěnuje!
Na turnajích bývá zpravidla největší skupina účastníků
z našeho oddílu stolního tenisu

STOLNÍ TENIS
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Naši žáci patřili opět k nejlepším

Další bodovací turnaj starších žáků našeho kraje byl svěřen našemu oddílu stolního tenisu. Více než třicet malých
sportovců z osmi oddílů Karlovarského kraje svedlo tuhé boje v pěti disciplínách. Na devíti stolech předváděli
ti nejlepší sport velice slušné úrovně. Přítomní, předseda komise mládeže a hospodář krajské asociace, vyslovili
domácím funkcionářům uznání za průběh a organizaci soutěže.
Mezi chlapci se už potřetí v řadě prosadil největší favorit Kovačič z Aše. Skvěle si vedl náš dosud ještě mladší
žák Tomáš Rohlík, který po vyrovnané ﬁnálové „partii“ skončil druhý. Velikým úspěchem dalšího mladšího žáka
Jirky Krba je v soutěži dvouher bronzová medaile. Spolu pak naši hráči získali ve čtyřhře další bronz. Zajímavým
faktem je, že mezi nejlepší čtyři borce se prodrali tři mladší žáci. Nás může těšit, že dva z nich jsou našimi hráči.
Výbornou formu prokázal tentokrát také Rauscher. V Kvaliﬁkační skupině spolu s Rohlíkem porazili někdejší krajskou jedničku sokolovského Fraňka, který tím přišel o postup do hlavní soutěže. Rauscher svůj výborný výkon
zopakoval v souboji se svým úspěšnějším spoluhráčem Rohlíkem, kterého připravil vítězstvím o nasazení v hlavní
soutěži. Do třetice už to našemu hráči nevyšlo a po pětisetové bitvě s vedoucím současného žebříčku Ramsauerem
z Aše byl v hlavní soutěži vyřazen. Jarda však znova dokázal, že má na každého soupeře ze současné špičky kraje.
Přehlédnout nelze ani postup ze základní skupiny z první pozice Tomáše Vítka. Podruhé se probojoval mezi elitu
a nechal za sebou řadu dobrých hráčů, kterým patří vyšší příčky na žebříčku.
Další mladší žák Lapčák tentokrát nepostoupil, měl příliš silné soupeře, ale podal statečný výkon a všechny moc
potrápil. Honza je bojovník. Opačným dojmem působí bohužel někteří starší spoluhráči. Nevěnují tréninku příliš
pozornosti, jejich výkonnost stagnuje.
Také v soutěži dívek jsme měli své „želízko“ Tereza Oboňová absolvovala zatím pouze jediný turnaj a tak spíše
sbírá zkušenosti. S jedním vítězstvím skončila pátá.
Naši nejmenší spoluhráči nám dělají nadále radost. Rohlík se po třech turnajích bodově v této kategorii protlačil
na druhou příčku. Pozoruhodné je, že v kategorii mladších žáků mu patří průběžně čtvrtá příčka. Do desítky patří
Krb, Rauscher a Vítek. Následuje Lapčák. Škoda, že se turnajů starších žáků nezúčastňují Gelbič, který má dobrou
výkonnost a zejména však Knorek, ten patří výkonností určitě mezi nejlepších deset hráčů kraje. Bohužel má ve
stejných termínech soutěží důležitější program.
Na úspěchu akce vedle samotných aktérů se podílí také řada rodičů a obětaví funkcionáři paní Chalupová, Rohlík,
rozhodčí Haluška a další. Poděkování patří panu Fibigerovi, který se staral o to, aby si mohli hosté dát dobrou
kávičku, mohli doplnit kalorie…

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

RYBÁŘI
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Zpráva z halových závodů

Dne 10.12. 2005 proběhly halové závody v Kralovicích.
ZŠ Kynšperk a MO ČRS Kynšperk reprezentovalo družstvo ve složení Martin Motloch, Tomáš Dvořák, Nikola
Nejedlá a Vladimír Jurygáček. Konkurence byla opět velmi silná, ale obstáli jsme. Naši závodníci zvyšují svojí
výkonnost každým závodem.
Celkově se přihlásilo 28 dětí. Kategorie starších žákyň se spojila s kategorií starších žáků. V této kategorii bylo 17
dětí, v které Nikola Nejedlá obsadila 2. místo a Vladimír Jurygáček byl pátý. Tomáš Dvořák byl šestý a Martin
Motloch pátý z osmi v kategorii dorostu. Naše družstvo svými výsledky obsadilo druhé místo ze sedmi přihlášených. Získalo za to nádherný pohár, který bude opět uložen v síni tradic ZŠ Kynšperk.
Velikou radost měly děti hlavně se získaných hodnotných věcných cen.
Děti byly rády, že si mohly porovnat své síly s dětmi z jiných organizací.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron, vedoucí rybářského kroužku

NOVÝ ROK
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Ševcův pochod

První den v novém roce přišlo přivítat 52 „turistů“, kteří absolvovali již tradiční Ševcův pochod tajícím sněhem.
Na oheň a opékaní špekáčků se ani letos nezapomnělo. Na své si jistě přišli i tři čtyřnozí přátelé.

Hodně zdraví, lásky a radosti a taky trochu štěstí,
vám všem přeje do nového roku 2006
redakce Kynšperského zpravodaje
Kateřina Štochlová, Jana Tomsová

SPORT
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Turnaj ve ﬂoorbalu

Floorbalového turnaje, který se konal 27.listopadu ve Dvorech se zúčastnila tři družstva z Kynšperka nad Ohří
Jára Nový

Záchranná stanice v Plzni získala ﬁnanční částku 100 000,-Kč

Vážení přátele, kolegové a partneři,
rád bych Vám srdečně poděkoval za Vaši podporu a účast v programu Občanská Volba 2005 realizovaného
Plzeňským Prazdrojem. Díky Vám získal náš projekt úctyhodných 1.333 SMS hlasů. Tento počet hlasů nám
vybojoval v celkové soutěži krásné 3. místo,
přičemž o Vaši přízeň se ucházelo celkem 26
dalších projektů tématicky rozdělených do pěti
kategorií.
Ve ﬁnále se ale hlasovalo v každé kategorii
zvlášť, a tak náš projekt bohužel skončil ve své
skupině (Ekologie - Vzdělání) až jako druhý.
V praxi to znamená, že námi požadovaná
ﬁnanční částka byla o třetinu zkrácena a místo
potřebných 150.000,- Kč jsme dostali pouze
100.000,- Kč. Určitě je to pěkná ﬁnanční částka,
za kterou jsem moc rád a děkuji, ale musím se
přiznat, že mě zkrácení peněz s ohledem na
výsledný počet hlasů a vítězný projekt drobátko
mrzí. První projekt v naší kategorii byl „Klavír
pro děti v Dobřanech“, který měl o necelých
200 hlasů více.
Dnes je dobojováno, dohlasováno, rozhodnuto
a mně nezbývá, něž Vám všem mnohokrát poděkovat za podporu, čas a pomoc, kterou jste nám
a naší věci věnovali. Děkuji všem, co nám poslali
hlas, co nás podpořili a podporují, jelikož bez
Vás bychom to v této soutěži nikdy nezvládli.
Za tým autorů a tvůrců projektu s úctou
Karel Makoň, předseda DES OP
(zachránce kynšperských čápat v roce 2005)

SOUTĚŽ
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Ejhle Kynšperk - vyhodnocení soutěže

V sobotu 3.12. v odpoledních hodinách v příjemných prostorách Panského domu v zasedací místnosti se sešli soutěžící a jejich rodiče, protože soutěž dokončily hlavně děti, k vyhodnocení a vylosování výherců. Celkem bylo
31 soutěžících, kteří měli stejnou
šanci na výhru. Do slosování byli
zařazeni všichni, protože si to
zasloužili. Losování se ujal starosta města René Bolvari, který
přijal naše pozvání.
Vítězi soutěže se stali:
1. místo Daniel Burger
2. místo David Velíšek
3. místo Radek a Daniel Kulovi
Vítězové ti obdrželi k peněžní
poukázce dvě velké fotograﬁe
města z ptačí perspektivy. Za
poukázky si pak mohli vybrat
v Infocentru ceny. Ostatní dostali také poukázky, ale menší hodnoty. Všichni
přítomní byli odměněni kouskem dortu, na kterém byl krásně, cukrářsky mistrně vymalován, kynšperský katolický kostel, jako dominanta města. Dort
vyrobil podle speciální zakázky mistr pan Šíma, cukrář z Bukovan. Za to mu
moc děkuji. Pro pány byl připravený grog, pro dámy teplá griotka místo punče,
káva nebo čaj a limonáda pro děti, svíčky a vánoční výzdoba s vůní frantíků
pomohla vytvořit pohodu adventního času, který zde doufám všichni příjemně
strávili.
Nakonec se nám přeci podařilo oživit promítačku a mohli jsme si v teple zopakovat všechny detaily, které byly v soutěži a zavzpomínat, co bylo nejtěžší.
Děkuji všem soutěžícím, že vydrželi celý rok, děkuji rodičům, kteří podporovali své děti, děkuji MÚ Kynšperk za ﬁnanční příspěvek, za který jsme mohli
ocenit soutěžící.
Kateřina Štochlová
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KYNŠPERSKÝ KAŠPÁREK
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VE
VÝSTAVNÍ SÍNI PANSKÝ DŮM

S výstavou Vánoce v Panském domě skončila i soutěžní
výstava Kynšperský kašpárek vycházející ze staré kynšperské pověsti. Všechny odevzdané dětské výtvory
byly vystaveny na chodbě při vstupu do výstavních
síní. Kašpárků se sešlo celkem 48, šest dětí odevzdalo
dva výkresy. Od 1. prosince, kdy byly obě tyto výstavy
zahájeny, mohli pak návštěvníci anonymně hlasovat
o nejzdařilejšího kašpárka a vhazovali své tajné hlasovací lístky do stylové bedýnky, která nakonec překvapivě odhalila celých 109 platných hlasů!
Kašpárci byli velmi různorodí a někdy i značně originální. S uplakaným se tu například potkával rozverný,
vedle zamyšleného se zase jiný škodolibě chichotal.
Další byl upravený, jiný vypadal jako loupežník. Jak
bylo vidět, děti si daly na kašpárcích hodně záležet
a úplně každý stál za povšimnutí. Všechny děti si proto
zaslouží velkou pochvalu a zároveň veliké poděkování,
které však náleží i návštěvníkům, kteří se do této soutěže zapojili hlasováním.
Na první tři výherce ve výstavní síni čeká věcná odměna
a diplom.
1. místo – Miroslav Nejdl, kašpárek č. 8
2. místo – Jan Vojakovič, kašpárek č.1
3. místo – Markéta Sezamová, kašpárek č. 48
Na dalších třech místech se umístili:
4. místo – Daniela Jirsová, kašpárek č. 47
5. místo – Jana Koukalová, kašpárek č.44
6. místo – Marcela Řezníčková, kašpárek č. 32

Padly další poškozené stromy
po letní vichřici.

Na informačních tabulích,
které se objevily v centru města, se
můžete dočíst kdo ﬁnancuje a které
ﬁrmy opravují kostel a přístupové
cesty k historickým památkám.
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Policie kontrolovala zbraně myslivcům

Je čas honů, prosluněná mrazivá sobota 26.11. připravila místním
myslivcům z mysliveckého sdružení Chotíkov krásný den pro hon.
Ne však pro každého mohl šťastně nejen skončit, ale i začít.
Policie České republiky, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny
a drogy Sokolov pod vedením por.Marty Mundilové a za asistence
Policie Kynšperk nad Ohří provedla v ranních hodinách před zahájením lovu kontrolu. Kontrola byla zaměřena na požívání alkoholu,
doklady ke zbraním, pojištění a vlastní kontrolu zbraní. Z tohoto
sdružení bylo shledáno vše v pořádku, kontrole se museli podrobit
i němečtí hosté.
Ne stejně dobře dopadla kontrola ve sdružení Kynšperk nad Ohří,
které pořádalo hon další sobotu 3.12. Kontrola byla provedena ve
12,00 hodin o přestávce na Kolové. Dva členové mysliveckého sdružení si letos již nezastřílejí. Při orientační dechové zkoušce na alkohol jim byla naměřena hodnota 0,79 promile alkoholu. Na místě jim
byla zadržena zbraň a čin byl předán jako přestupek na úsek zbraní.
Všichni měli doklady a zbraně v pořádku.
Nejen zvířata si musí dávat v době honů pozor, ale hlavně myslivci,
kteří jistě znají vyhlášku, která je platná od roku 1996. Pravidla pro
užívání zbraní platí dodnes.
(kat)

POLICIE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Upozornění
Od 1.1.2006 se poplatky - zápisné na rok - mění takto:
Děti – 30Kč
Studenti, důchodci, ženy na MD, nezaměstnaní – 40Kč
Pracující – 60Kč
Čtenáři starší 75let – bez poplatku

Výběr z knižních novinek

Pro děti:
Venku plno sněhu a mrazivo, doma teploučko a pohádkové knihy.Stačí si jen vybrat z nabídky:
Pohádková abeceda z Albatrosu, Veselé pohádky se zvířátky, J.Š.Baar – Chodské pohádky, Terezka Janáčková
(osmiletá dívenka) – Terezčiny pohádky, K.Brindlová
– České pohádky (dramatizace).
Nebo třeba Michal ze školky (Michal Nesvadba z Kouzelné školky – pořad ČT).
Paul McCartney (člen skupiny Beatles ) je spoluautorem
knihy pohádek s názvem – Vysoko v oblacích.
Čtenáři Hvězdné knihy Erika Ĺhomme se dočkají 3.dílu.
Kniha se jmenuje Tvář vládce stínu.
Nové dívčí romány o něž se rozrostl knižní fond napsaly:
Z.Francková – Letím ke hvězdám a Sandra Lanczová
– Moje druhé já.
Rodičům, kteří chtějí připravit své dítě do školy, můžeme
nabídnout: Jiřina Klenková – Diagnostika předškoláka,
Helena Kolbábková – Vesele do školy, Renata Maříková
– Jdeme do školy.
Pro dospělé:
Detektivní romány a romány s detektivní zápletkou:
John Francome – Falešná hra, Val McDermid – Záhada
zimní zahrady, Lyndon Stancey – Smrtelný pád,
James Hadley Chase – Věci, které muži dělají, Fern
Michaels – Najít svou tvář,
Mary Higgins Clark – Kdo musí jít z kola ven.
Romány z lékařského prostředí:
Christian Cabrol – Operační sál, Eileen Dreyer – Hlavolam.
Romantické, milostné příběhy:
Debbie Taylor – Čtvrtá královna, Vlasta Javořická

– Věrné milování,
F.Birkner-Mahler – Zatajená minulost, Dorothy Garlock
– Osten lásky
Historické romány:
Susan Skandální vztah, Catherine Coulter – Tvrdohlavá
nevěsta.
Dobrodružné romány:
Karel Cubeca – Prokletí zlatokopů, John Steinbeck - Perla,Joan Johnsto – Kráska ze Santa Fe.
Psychologické romány, thrillery:
Jonathan Kellermann – Psychopat, Kay Hooper – Lovec
strachu,
Jonathan Santlofer – Smrt jim sluší.
Humor
hledejte v knihách Marie Formáčkové –Kameňák (Zdeňka
Trošky), Jennifer Weiner – Zná ji jako své boty či Eva
Bešťáková – Peřina v kufru (Humoreska z Česka).
Dva – na sebe navazující romány s problematikou drogové závislosti autora Karla Žiláka – Pusinka + Jehla.
Psychologické romány:
Kateřina Janouchová – Nejbližší, Alex.McCall Smith
– Žirafí slzy.
Román o soužití člověka se lvy od R.Helfera – Zamba.
Oblíbený autor Garth Nix napsal další několikasvazkové
fantastické dílo Klíče od království. 1. díl má název Pan
Pondělí.
Z naučné literatury :
2.světová válka – M.Parker- Monte Cassino, K.Richter
– Dobývání domova(2 díly): osvobození Československa
bez cenzury a legend.
Cestopisy – Zd.Michora – Český Honza: Cesta kolem,
světa za 99 dní, L.Šimánek – Nový Zéland.
Životopisné-Aleš Cibulka-Zdenka Sulanová.
Po úspěšných knihách O čem sní-či nesní ženy vydává
Olga Sommerová knihu O čem sní muži.
Pro ty, kteří se učí cizí jazyky –Německá, Anglická a
Francouzská čítanka.
Do nového roku přeji čtenářům
knihovny i Kynšperského zpravodaje
za všechny pracovnice knihovny
hodně zdraví a životní pohody.

Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
LEDEN 2006
5.1. – 28.1. ...................... ve výstavní síni Panský dům

25.2. sobota od 14.00 hod. .................................. v kině

- absolvent FAMU a Institutu výtvarné fotograﬁe,
dlouholetý fotograf, autor publikací a kalendářů a také
kameraman TV Nova se představí částí svého krajinářského cyklu fotograﬁí
- otevřeno pondělí - pátek – 9 - 12 a 13 – 17 hod.,
sobota 13 – 17 hod.
- vstupné: 10,-Kč, děti do 6 let zdarma, slevy se neposkytují

- soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let

Lubomír Stiburek: ČESKÁ KRAJINA

14.1. sobota od 20.00 hod. ....... v zimní zahradě kina,
připravujeme ve spolupráci se ZUŠ

6. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ

- tentokrát na téma ZOO
- k tanci a dobré náladě bude hrát STO Sokolov
- vstupné: 90,-Kč, předprodej vstupenek od 2.1. v kině
26.1. čtvrtek od 19.30 hod. ................................ v kině

STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ

- folkový koncert úspěšné a oblíbené plzeňské kapely
- vstupné: 45,- Kč, předprodej vstupenek od 12.1. v
kině
27.1. pátek od 19.00 h. ve výstavní síni Panský dům

FILIPÍNY

- přednáška s promítáním MUDr. Jiřího Šmejkala, který
v ostrovní zemi působil několik měsíců jako praktický
lékař charitativní organizace Lékaři pro třetí svět.
- vstupné: 30,-Kč
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2006
2.2. čtvrtek v 11.00 hod. ..................................... v kině

PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY

-francouzsko-italský ﬁlm pro žáky ZŠ
2.2. čtvrtek .............. ve výstavní síni Panského domu
Pavel Cupák a Josef Fleischman

ODEPSANÍ

- výstava obrazů a plastik
20.2. pondělí od 19.00 hod. ................................ v kině

CHCETE NÁS?

Zábavný pořad s Milanem Pitkinem, Zdeňkem Srstkou,
Františkem Syslem a Ivanou Azubuike

DÍVKA ROKU

DÁLE PŘIPRAVUJEME ............................................
na sobotu 18. března 2006
ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL

TŘI MUŠKETÝŘI

- odjezd v 10.00 hod., začátek představení v 18.30 hod.
- cena zájezdu 1.010,-Kč nebo 810,-Kč podle ceny vstupenek)
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové, tel. 352
683 085
NOVÉ VIDEOKAZETY A DVD V PŮJČOVNĚ MKS
Mr. A Mrs. SMITHOVI – VHS + DVD
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA - VHS
LEGENDY Z DOGTOWNU - VHS
VÁLKA SVĚTŮ – DVD
INFOCENTRUM V PANSKÉM DOMĚ NABÍZÍ .....
PRODEJ ZÁJEZDŮ - LETNÍ DOVOLENÁ 2006

CESTOVNÍ KANCELÁŘE F&K

SLEVY PRO VÁS:
- DO KONCE PROSINCE SLEVA 6% ze základní
katalogové ceny nebo prázdniny pro Vaše dítě zdarma (
neplatí ani dopravu ) je ve vybraném počtu pro všechny
termíny u Španělska a Chorvatska. U Řecka platí jen
trajekt + taxy = 1.390,-Kč
- STÁLÝ KLIENT 500,-Kč SLEVY
- DO KONCE LEDNA SLEVA 3%
- DO KONCE BŘEZNA SLEVA 2%
- NOVOMANŽELSKÁ SLEVA 400,-Kč (svatba rok
2006 )
V lednu budou již nabízeny zájezdy také od cestovní
kanceláře EVROPA
ZÁJEZDY LZE ZAKOUPIT V INFOCENTRU
V PANSKÉM DOMĚ V Č.P. 1 (roh ul. M. Gorkého a
nám. Míru)
Zaměstnanci MKS
přejí všem kynšperským občanům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do nového roku.
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PROGRAM KINA LEDEN 2006
2.1. pondělí ................................................. v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI
KOUZELNÝ KOLOTOČ*

Animovaná pohádka inspirovaná populárním televizním seriálem ze 60. let: Malá Florence se díky zlému kouzlu ocitá v ledovém vězení a tak se zvířátka vydávají na záchrannou výpravu.
Čes. znění. VB/Francie, MP, vstupné 26,-Kč, délka 82 min.

3.1. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KURÝR 2* CENOVÝ HIT MĚSÍCE

Připoutejte se! Začíná divoká jízda plná záblesků, která přináší
jednu vzrušující adrenalinovou scénu za druhou. Neprůstřelný
doručovatel explozivních zásilek Frank Martin v pokrač.akční
nakládačky KURÝR. FR/USA, MP 12, vstup 22,-Kč, 88 min.

6.1. pátek .................................................. ve 20.00 hod.
NOČNÍ LET*

Wes Craven, tvůrce kultovních hororových sérií Vřískot a
Noční můra v Elm Street, přichází do kin s thrillerem Noční let.
Vyprávěnkou o půvabné dívce, která uvízla pár kilometrů nad
zemí ve spárech smrtonosného psychopata. USA, MN, vstupné
49,-Kč, délka 85 min.

10.1. úterý .............................. v 16.30. a ve 20.00 hod.
LÁSKA NA INZERÁT

Diane Laneová a John Cusack v romanci na téma seznamování
pro starší a pokročilé. Zachovalá pětatřicátnice se před osmi
měsíci rozvedla. Pro její rodinu je to nekonečně dlouhá doba, a
poněvadž s ní mají jen ty nejlepší úmysly, rozjedou plán, jak ji
opět udat. Operaci vedou její sestry, které za ni vyplní proﬁl na
seznamovacím serveru a přidají inzerát se značkou „Pes není
překážkou...“ USA, MP 12, vstupné 60,-Kč, délka 98 min.

13.1. pátek ................................................ ve 20.00 hod.
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ

Zkraje příjemně načernalá, ke konci ironicky patetická a mezitím
za všech okolností zdravě neuctivá komedie nejen o nerovném
přátelství dvou mladých mužů, outsiderů, které nikdo nemiluje
a kteří nikomu nechybějí, ale také o hledání štěstí, chorobné
ambicióznosti, pokryteckém světě bulváru, celebrit, respektive
ﬁlmech, které známe lépe než sami sebe. J. Budař a R. Krajčo v
komedii Vl. Morávka. ČR, MN, vstup 51,-Kč, 108 min.

17.1. úterý ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.
LEGENDA O ZORROVI*

Catherine Zeta - Jonesová a Antonio Banderas, mstitel v černé
masce, se znovu vrací do dobrodružně romantické akce, kde
bojuje s kordem v ruce za spravedlnost a čest. USA, MP,
vstupné 49,-, délka 131 min.

20.1. pátek ................................................ ve 20.00 hod.
40 LET PANIC*

Dosud neznámý režisér Judd Apatow přivádí do našich kin
chytrou komedii o sexu. Je to jeden z nejodvážnějších a nejodvázanějších ﬁlmů letošního roku. Nejenže obsahuje inteligentní

humor, ale navíc je velmi roztomile příjemný a lidsky hřejivý.
USA, MN, vstupné 49,-Kč, délka 116 min.

24.1. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod
KING KONG*

Další velký příběh od režiséra Pána prstenů Petera Jacksona.
Skupina dokumentaristů pátrá na tajemném Ostrově lebek o
existenci legendárního monstra jménem King Kong. Netuší ale,
že tato gigantická opice stále přežívá v útrobách nepřístupné
džungle, společně s nebezpečnými zástupci pravěkých druhů.
Netuší ani to, že se s nimi zanedlouho setkají tváří v tvář. USA/
NOVÝ ZÉLAND, MP, vstupné 60,-Kč, délka 160 min.

27.1. pátek ................................................ ve 20.00 hod.
ŘÍŠE VLKŮ*

V turecké čtvrti Paříže jsou nalezeny tři brutálně zavražděné,
zohavené ženy, které si jsou nápadně podobné. Případ dostává
na starost Paul Nerteaux (Jocelyn Quivrin), houževnatý policejní kapitán, který požádá o pomoc bývalého kolegu Jeana Louise Schiffera (Jean Reno). Temný, napínavý krimi-thriller
byl natočen podle stejnojmenné knihy Jeana-Christopha Grangého (Purpurové řeky). Franc, MN, vstup 49,- Kč, 128 min.

31.1. úterý ................................ v 16.30 a ve 20.00 hod.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

Na Harryho Pottera, který se čtvrtým rokem vrací do bradavické školy čar a kouzel čekají jak nanejvýš radostné, tak
obtížné časy. V tomto dílu musí Harry soutěžit v nebezpečném
mezinárodním turnaji, kde se utká se svými staršími a zkušenějšími kolegy. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 70,-Kč,
délka 157 min.

3.2. pátek .................................................... v 11.00 hod.
VALIANT
Film pro děti o pololetních prázdninách

3.2. pátek .................................................. ve 20.00 hod.
DOOM
Filmová podoba známé počítačové hry

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR ......................................
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY • ŠÍLENÍ • ANDĚL PÁNĚ
• MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
MP
MP 12
MN
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
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Strašlivá podívaná

folk s historizujícími a etnickými prvky

www.straslivapodivana.cz (ukázky ve formě mp3 najdete na: www.straslivapodivana.cz)
Skupina Strašlivá podívaná vznikla v roce 1988 a od té doby jí prošlo více než 20 hudebníků. Po celou
svou existenci hraje vlastní písničky, přičemž takřka výhradním autorem je zakládající člen a kapelník Petr
Merxbauer.
Současná sestava spolu hraje 4 roky a dosáhla významných žánrových ocenění – např. je držitelem Porty 2002
a jedním z vítězů Zahrady 2005. Ročně odehraje okolo 50 vystoupení. Koncerty jsou rozmanité – od klubových
akcí přes historické slavnosti až po velké festivaly, jako je Muzika, Struny na ulici, Porta či Zahrada. Často vystupuje na hradech a zámcích.
V nejbližší budoucnosti chce „Strašlivka“ navázat na úspěšný rok 2005, hrát písničky z nové desky Čarovné
bylinky, rozšiřovat obec posluchačů a nacházet nová místa k vystupování. Nezapomíná ani na novou tvorbu – už
teď vznikají nové písničky a postupně jsou představovány publiku.

Napsali o Strašlivé podívané

„ ...Vždy, když plzeňskou Strašlivou podívanou vidím v nějaké soutěži, říkám si, proč ještě soutěží. Vždyť tahle
kapela už může být ozdobou hlavních programů i těch nejprestižnějších festivalů. ...“
Jana Tippmanová, Folktime, 15.7.2005
„ ...Třeba taková Strašlivá podívaná je v
Plzni velmi populární a hraje nesmírně
kvalitní muziku. ...“
Jaroslav Samson Lenk v článku z MF
Dnes, 30.07.2004
„ ...výborný výkon podala již profesionálně znějící Strašlivá podívaná z
Plzně...“
Pavel Šafařík, Portýr č. 7/2005
Strašlivá podívaná – diskograﬁe:
Krajina mého srdce (2000, vlastním
nákladem)
Údolí včel (2002, InternetFolk records)
Čarovné bylinky (2005, Studio Jumbo)

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
Lednové číslo vychází 6.1.2006
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 22. listopadu 2005 usnesla na následujících opatřeních:

č. 343

1. s c h v a l u j e

prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku z Městského
úřadu, Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
1. inv.č. 8/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
2. inv.č. 12/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
3. inv. č.11/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
4. inv. č.14/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
5. inv. č.15/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
6. inv. č.16/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
7. inv. č.10/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
8. inv.č.17/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45
9. inv. č. 9/211/02 mobilní telefon Siemens s přísl. ME 45.)

č. 344

1. s c h v a l u j e

odpisové plány pro rok 2006 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, které
tvoří přílohu č. 1-7 tohoto usnesení.

č. 345

1. b e r e n a v ě d o m í

písemnou zprávu ředitele Základní školy Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, Mgr. Jiřího Daneše k provedené kontrole Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje dne 13. 10. 2005.

č. 347

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování pozáručního servisu objektového zařízení LATIS 2400 v budově Radnice v ul. Maxima Gorkého č.p. 1 s ﬁrmou Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno,
IČ 61974731, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 348

1. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o užívání součástí objektového zařízení LATIS 2400 v budově Radnice v ul. Maxima Gorkého č.p.
1 s ﬁrmou Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, IČ
61974731, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.

č. 349

1. s c h v a l u j e

uzavření licenční smlouvy č. 859/2005 na převod práv k užívání
počítačového vybavení a dat mezi Městem Kynšperk nad Ohří,
se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a společností GEPRO spol. s.r.o., se sídlem Štefánkova 52, Praha 5, která
je přílohou č.1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 350

1. s c h v a l u j e

se zpětnou účinností od 1.10.2005 smlouvu č. OS20052003187
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.,se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21
Praha 4, která ruší původní smlouvu č. S20022003215 ze dne
19.6.2002 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

č. 351

A. s c h v a l u j e

záměr pronájmu lesů ve vlastnictví města Kynšperka nad Ohří
ﬁrmě Správa majetku spol. s r.o. Chebská 697, Kynšperk nad
Ohří a

B. p o v ě ř u j e

místostarostku Mgr. Jandíkovou jednáním o výši nájemného a

C. u k l á d á

l) vedoucím majetkového a ﬁnančního odboru zajistit ve spolupráci
s jednatelkou Správy majetku s.r.o. přípravu návrhu smlouvy o
nájmu a tuto předložit do příštího jednání Rady města.
2) vedoucímu majetkového odboru zajistit zveřejnění záměru
pronájmu na dobu 15 dní od 23.11. do 7.12.2005 včetně.

PŘÍLOHA
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č. 352

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á

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

- pronájem na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2006
- výše nájemného 550,- Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inﬂaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
nebytového prostoru na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od
23.11.2005 do 7.12.2005 včetně.

č. 357

1. s c h v a l u j e

č. 353

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 12, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk
nad Ohří na základě nájemní smlouvy dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy novým nájemcem, nejpozději do dne ukončení
nájemní smlouvy, tj. do 26.1.2006 a

2. u k l á d á

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

č. 354

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. M. Gorkého č.p. 19,
Kynšperk nad Ohří žadateli za podmínek:

pronájem části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost) o
výměře 595 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,06
Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy s účinností zpětně od 1. 3. 2005.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 6. prosince 2005 usnesla na následujících opatřeních:
č. 359

Rada města Kynšperka nad Ohří v působnosti valné hromady

1. b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření za III. čtvrtletí roku 2005 Správy majetku
spol. s r.o.Kynšperk nad Ohří, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení.

č. 361

1. b e r e n a v ě d o m í

výhledy předpokládaných nákladů a výnosů k 31.12.2005 s vyčíslením hospodářského výsledku u Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří a Technických služeb Kynšperk nad
Ohří a

2. s c h v a l u j e

navýšení provozního příspěvku pro rok 2005 Technickým službám, Školní 526, Kynšperk nad Ohří ve výši 250 tis.Kč.

č. 363

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu roku
2005 u kapitoly 719 - sbor dobrovolných hasičů dle přílohy č.1
tohoto usnesení.

č. 364

1. s c h v a l u j e

pro rok 2006 počet zaměstnanců Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří v počtu 26 zaměstnanců, pro organizační složku Sboru
dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří 1 zaměstnanec a pro
Pečovatelskou službu Kynšperk nad Ohří 2 zaměstnance.

č. 365

1. s c h v a l u j e

a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1.1.2006
do 31.12.2006 s těmito členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří:

PŘÍLOHA
Jaromírem Zemanem, Josefem Holubem, Petrem Jánským, Vojtěchem Lukáčem, Markem Matouškem, Zdeňkem Matouškem
ml., Janem Sassmanem, Milanem Sukovičem, Luďkem Matouškem, Jiřím Dudíkem, Pavlem Lhotou, Ludvíkem Lukáčem, Josefem Tothem
- s paní Vlastou Hřebejkovou jako správcem klubu důchodců
v DPS Kynšperk nad Ohří
- s paní Kateřinou Štochlovou na reportérskou a redakční činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a prodej
inzerce
- s paní Janou Tomsovou na reportérskou činnost Kynšperského
zpravodaje
- s paní Věrou Medveckou jako kronikářkou Města Kynšperka
nad Ohří
b) uzavření dohod o provedení práce s účinností od 1.1.2006 do
31.12.2006
- s paní Alenou Kubisovou jako recitátorkou při svatebních obřadech
- s paní Alenou Brahovou jako hudebním doprovodem při svatebních obřadech
- s paní Helenou Brázdovou na překladatelskou a tlumočnickou
činnost
- se slečnou Lindou Janouškovou na překladatelskou a tlumočnickou činnost

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto dohod.

č. 366

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce od 7.12.2005 do 31.12.2005
na tlumočnickou a překladatelskou činnost a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této dohody.

č. 367

1) b e r e n a v ě d o m í

informaci o termínu konání a programu valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem Nádražní 5644
Sokolov.

č. 368

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky Města Kynšperk nad Ohří ve výši 5 312 ,- Kč
včetně příslušenství ve výši 8 624,- Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 2 v ulici Knoﬂíková 375, Kynšperk nad
Ohří po zemřelém uživateli bytu a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit písemně usnesení rady
města Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. do 7 dnů
od písemného vyhotovení usnesení rady města.
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č. 370

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 3, ul. J. K. Tyla 881, Kynšperk nad
Ohří na základě nájemní smlouvy dohodou zpětně k 30. 11. 2005
a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 371

1. s c h v a l u j e

prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 14 v bytovém domě v ulici
J. K. Tyla č.p. 882 s nájemci do 14. 1. 2008 s tím, že žadatelé
před uzavřením dodatku nájemní smlouvy doloží příjem za
měsíce listopad a prosinec 2005 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města do
7 dnů od písemného vyhotovení nájemcům bytů a vydat pokyn
Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k vyhotovení
dodatku nájemní smlouvy.

č. 372

1. s c h v a l u j e

a) vyhrazení odstavných stání v celkovém počtu 3 míst ve dvoře
u č.p. 3 na náměstí Míru v Kynšperku nad Ohří,
b) podmínky pro přidělení trvale vyhrazených odstavných stání:
- trvale vyhrazená odstavná stání budou přidělena na základě
žádostí občanů
- uživatel trvale vyhrazeného odstavného stání zaplatí
poměrnou částku za umístění dopravní značky s dodatkovou tabulkou, na které budou registrační značky
vozidel a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vystavit žadatelům na odsouhlasená trvale vyhrazená odstavná stání platební výměry .

č. 373

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

záměr pronájmu prostoru na umístění informační tabule o rozměrech 0,65 x 0,9 mna pozemku p.č. 49/5 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří .

č. 374

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 1260/14 (ostatní plocha) o výměře
911 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 12. 12. 2005 do 26. 12. 2005
včetně.

PŘÍLOHA
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č. 375

č. 383

1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

1. u k l á d á

A. s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku p.č. 60/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 115 m2 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří za pozemek
p.č. 60/4 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 a část pozemku p.č. 79/4
o výměře cca 175 m2 ve vlastnictví fyz. osoby, vše v k.ú. Liboc
u Kynšperka nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr směny na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 12. 12. 2005 do 26. 12. 2005
včetně.

č. 379

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

dodatek č.2 ke smlouvě o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu č. 76/2002, uzavřené dne 11.9.2002
mezi Městem Kynšperkem nad Ohří a právnickou osobou
- společností České dráhy, a.s., odštěpným závodem Správa
dopravní cesty Karlovy Vary, se sídlem Západní 2 A, 360 01
Karlovy Vary.

č. 380

1. s c h v a l u j e

ke dni 31.12.2005 odstoupení od smluv o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu ve smyslu ujednání hlavy
III. odst. 3.5 uzavřených smluv a

poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Kynšperka nad Ohří ve
výši 45 000,--Kč na projektovou dokumentaci Tělovýchovné
jednotě, Slavoj Kynšperk nad Ohří, Školní 614.

č. 384

1. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 5/2005 na rekonstrukci části
ulice Petra Bezruče v Kynšperku nad Ohří, uzavřené s ﬁrmou
Strabag a.s. odštěpný závod České Budějovice, který je přílohou č.1 tohoto usnesení,
2. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 6/2005 na rekonstrukci
ulice Pobřežní v Kynšperku nad Ohří, uzavřené s ﬁrmou Strabag a.s. odštěpný závod České Budějovice, který je přílohou
č.2 tohoto usnesení,
3. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 7/2005 na rekonstrukci části
ulice Petra Bezruče v Kynšperku nad Ohří, uzavřené s ﬁrmou
Sdružení podnikatelů ve stavebnictví spol. s r.o. Loket, který
je přílohou č. 3 tohoto usnesení a

B. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatků ke smlouvám o dílo.

č. 385

1. s c h v a l u j e

2. s o u h l a s í

se zahájením soudního vymáhání dlužných částek za likvidaci
komunálního odpadu od fyzických osob podnikajících a

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 3/05 na zhotovení projektu
„Předběžná studie proveditelnosti na Multifunkční společenské
centrum“ uzavřené s ﬁrmou ABRI s.r.o., který je přílohou č.1
tohoto usnesení a

3. u k l á d á

2. p o v ě ř u j e

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce citovaná odstoupení od smluv k podpisu - termín: do 15.12.2005.

č. 382

1. k o n s t a t u j e ,

že Město Kynšperk nad Ohří, prostřednictvím Komise k projednávání přestupků v Kynšperku nad Ohří, je schopno zajistit za
obec Libavské Údolí a Kaceřov výkon přenesené působnosti na
úseku přestupků, které jsou speciﬁkovány v článku II
veřejnoprávní smlouvy.Smlouva s obcí Libavské Údolí tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, smlouva s obcí Kaceřov tvoří přílohu
č. 2 tohoto usnesení,

2. s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libavské Údolí a Kaceřov o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, které
jsou speciﬁkovány v článku II veřejnoprávní smlouvy a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.

č. 387

1. s c h v a l u j e

a) zadat zpracování projektové dokumentace k akci „Cykloareál
v areálu zdraví“ ﬁrmě Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Cheb,
b) smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace k akci „Cykloareál v areálu zdraví“, která je přílohou č.1 tohoto usnesení
a

2. p o v ě ř u j e

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

PŘÍLOHA
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém mimořádném jednání dne 8. prosince 2005 usnesla na následujících opatřeních:
č. 388

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem lesních porostů na pozemcích parcelní číslo:
a) 220/1, 220/7, 221/1 a 221/4 (les jiný než hospodářský) v katastrálním území Zlatá u Kynšperka nad Ohří,
b) 110/3, 110/6 a 111/2 (les jiný než hospodářský) v katastrálním
území Liboc u Kynšperka nad Ohří,
c) 83/1 (les jiný než hospodářský) v katastrálním území Štědrá u
Kynšperka nad Ohří,
d) 36/2, 36/4 (les jiný než hospodářský), 229/1, 229/5 a 57 (lesní
pozemky) v katastrálním území Kamenný Dvůr,
e) 1066, 1217/2, 1277/1, 1279/4, 1362, 1376, 1588/3 a 1588/2
(lesní pozemky) v katastrálním území Kynšperk nad Ohří
Správě majetku spol.s r.o., Chebská 697, Kynšperk nad Ohří,
IČO 25233556 za cenu 280 tisíc Kč za rok a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) čtvrtletně informovat radu města o situaci v těžbě a údržbě
lesních porostů a
b) v měsíci říjnu 2006 provést ﬁnanční vyhodnocení a předložit
návrhy radě města k úpravě nájemného na další období .
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.“

PŘÍLOHA
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 14. prosince 2005
č. 77

1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu města na rok 2005 rozpočtové opatření č. 6, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Příjmová
část rozpočtu se snižuje o 9 423,98 tis.Kč a výdajová
část rozpočtu se snižuje o 15 547,98 tis.Kč. Příjmová
část rozpočtu po úpravě činí 75 983,79 tis.Kč a výdajová část rozpočtu po úpravě činí 78 537,79 tis.Kč,
b) snížení zapojených přebytků minulých let ve výši 6
124,00 tis.Kč. Zapojené přebytky minulých let po
úpravě činí 2 554,00 tis.Kč,
c) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města v kapitolách na rok 2005, vzniknou-li
k tomuto důvody od 15.12.2005 do 31.12.2005 a na
prvním jednání roku 2006 informovat zastupitelstvo
města o provedených změnách.
d) změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz, a to
ve výši 250 tis.Kč u Technických služeb, Školní 526,
Kynšperk nad Ohří. Závazný ukazatel po změně činí
10 796,50 tis.Kč.

č. 78

1. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 79

1. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 včetně příloh č.
1, 2 a 3, která ruší a nahrazuje OZV č. 3/2001, včetně
pozměňovacích OZV č. 3/2002, č. 4/2002, č.
3/2003, č. 4/2003 a č. 1/2004, kterými se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém
nakládání se stavebním odpadem s účinností ode dne
1.1.2006
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit zveřejnění na
úřední desce na dobu 15-ti dnů.

č. 80

1. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 3/1996 O čistotě a veřejném

pořádku ve městě a
2. p o v ě ř u j e
starostu a 1. místostarostku podpisem této obecně
závazné vyhlášky.

č. 81

1. s c h v a l u j e
uzavření
a) dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Kaceřov, který tvoří přílohu č.
1 tohoto usnesení,
b) dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Libavské Údolí, který tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu uvedených dodatků.

č. 82

1. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří Tělovýchovné jednotě, Slavoj Kynšperk
nad Ohří, Školní 614, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.

č. 83

a) d e l e g u j e
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 27. ledna 2006 starostu města a určuje,
že v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město
zastupovat člen Rady města paní Mgr. Hana Jandíková a
b) u k l á d á
delegátovi, aby za město, jako společníka na této valné
hromadě, kladně rozhodl o:
1. výši vodného a stočného od 1.1.2006
2. výši nájemného provozní společnosti pro rok 2006
3. plánu investic na rok 2006.

č. 84

1. n e s c h v a l u j e
prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 141 726,-

PŘÍLOHA
Kč za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu č. 23 v ulici Jana Jiskry čp. 370, Kynšperk nad Ohří bývalým nájemcům bytu,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení zastupitelstva města bývalým nájemcům do 10 dnů od obdržení písemného usnesení zastupitelstva města.

č. 85

1. s c h v a l u j e
prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy na část
pozemku p.č. 1276/1 (ostatní plocha) o výměře 4950
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří s ﬁrmou SENSE Progress
a.s., IČO 25693841, se sídlem Pod Višňovkou 1661/33,
Praha do 30. 6. 2006.

č. 86

1. s c h v a l u j e
koupi pozemku p.č. 1276/3 ( ostatní plocha ) o výměře
996 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří v soudní dražbě a
2. p o v ě ř u j e
starostu města, případně místostarostku města paní Mgr.
Hanu Jandíkovou, zastupovat město na dražbě nemovitosti - pozemku p.č. 1276/3 ( ostatní plocha ) o výměře
996 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří.

č. 87

1. s c h v a l u j e
A) prodej pozemku p.č. 25/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří za cenu 250 Kč/m 2 a

B) koupi části pozemku p.č. 25/1 ( ostatní plocha ) o
výměře cca 4 m2 a části pozemku p.č. 25/6 (ostatní
plocha) o výměře cca 5 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
za cenu 250 Kč/m 2 a
C) výjimku ze zásad pro prodej majetku ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří v bodě 6 a) a 6 b).

č. 88

1. s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 36/2 (lesní pozemek) včetně lesních
porostů o výměře 37837 m2 a p.č. 37 (zastavěná plocha)
o výměře 42 m2 včetně neevidované stavby hrobky
na pozemku p.č. 37 v k.ú. Kamenný Dvůr za cenu
900000 Kč a pozemků p.č. 1/3 (ostatní plocha) o výměře
1758 m2, p.č. 1/2 (ostatní plocha) o výměře 969 m2 v k.
ú. Kamenný Dvůr ze cenu 150 Kč/m2 ﬁrmě HYPERSTAVEBNINY CZ, a.s., se sídlem Obchodní 113, Česlice.
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č. 89

1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 568/1 (ostatní plocha) o
výměře cca 9 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří do spoluvlastnického podílu v rozsahu jedné ideální poloviny
žadatelkám za cenu 349 Kč/m2.

č. 90

1. s c h v a l u j e
a) Prodej bytu formou veřejné soutěže dle Zásad
postupu při transformaci bytového fondu města
Kynšperka nad Ohří pro IV. etapu prodeje
bytů dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů níže uvedenému kupujícímu:
byt č. 1 v ulici Jana Nerudy č.p. 435
za cenu …54 000,- + úhrada dluhů za 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 nabídka prodeje znovu zveřejněna.

2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej bytu vybranému kupujícímu.
„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.“

Vánoční výstava kynšperských dětí
byla opravdu krásná a voňavá.
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