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50 let stolního tenisu
v Kynšperku nad Ohří

Vidím, co vidím
V minulém čísle zpravodaje se paní Neubergová rozepsala o městských sportovištích, finančních nákladech na jejich vybudování, o jejich
současném stavu a začínajícím provozu. Popsala
také nedostatky, které některá ze sportovišť mají,
i to, že na jejich odstranění se pracuje.
Přesto, že jsem její článek četl několikrát,
vyznívá mi tak nějak nijak. Co se obsahové
stránky a informační hodnoty týče, zdá se mi
dost nízká. Forma sdělení? Ve slohu by to na jedničku nebylo. A smysl? Toho jsem se nedopátral
už vůbec. Nevím, zda paní Neubergová počiny
města pro sportovní vyžití kritizuje či chválí.
Nevím, zda jí jde o řešení problémů nebo jen
tak opozičně pošťuchuje. Z jejích narážek v textu
bych tipnul to druhé (vždyť už napřesrok budou
opět volby!). Ptá-li se tedy v titulku „vidíte to také
tak?“, nabízím svou odpověď.
U velké části přípravy a částečně i u výstavby
hřišť byla pisatelka přítomna ve funkci místostarostky (vzpomínám, jak se na hřišti u školy
nechala fotit pro noviny při oficiálním otevření).
Musí proto dobře vědět (a ona to ví, ale nepíše),
že jak zpracování projektů, výběr dodavatelů,
realizace samotná, přejímání staveb i jejich financování probíhalo a i dnes probíhá podle transparentních a jasně stanovených pravidel a zásad.
Vždyť se na přijetí řady těchto rozhodnutí i úkonech sama přímo podílela. A závady? Ano, ty se
na některých sportovištích projevily. Objevují se
však na téměř každé stavbě, zejména po nějaké
době užívání nebo naopak neužívání. V tomto
mi, předpokládám, dá za pravdu každý stavebník.
Proto také sjednáváme tvrdé záruky a reklamační
podmínky a opravy vad důsledně uplatňujeme
u dodavatelů, kteří je na své náklady odstraňují.
Konkrétně. Hřiště u školy: po dvou dílčích
opravách, které dodavatel provedl již v uplynulých letech, nyní (a opět v rámci uplatněné
záruky) kompletně předělává celý povrch vnitřního hřiště, kde se vady projevily. Sportovní areál:
po roce neužívání (proto mech a plevel) byly letos
upraveny antukové volejbalové kurty, stejně tak
byl doplněn písek pro beachvolejbal. Sice v nedostatcích pisatelka nezmiňuje velice populární
skatepark a hřiště s umělou trávou, ale ty naopak

po sezóně provozu a letošní zimě také potřebují
údržbu, kterou jsme zjara nechali provést (částečně také ze záruky). A nezmiňuje ani volejbalové kurty u bývalého kina – i na nich probíhá
údržba a příprava ke zprovoznění, aby si na nich
občané mohli zasportovat.
Jaksi mimo téma sportovišť je pak do článku
vloženo pár řádků o stavu ulice mezi školami.
Řekl jsem, a to platí, že na příští rok s rekonstrukcí
počítáme. Letos ji stihnout nelze. Není dokončena
administrativní příprava, do které zasáhla změna
norem a vyvolala potřebu dopracování původního projektu. Finanční důvody nejsou tím, co
rekonstrukci letos neumožní. Kdyby byla stavba
papírově připravena, velice pravděpodobně by se
také letos uskutečnila. Na úkor něčeho jiného, co
se díky tomu na letošní seznam dostalo. I toto by
paní zastupitelka mohla vědět.
Abych se nedopustil stejné polovičatosti,
doplňuji co se letos uskuteční. Zastupitelstvo
na návrh rady schválilo pro rok 2009 investice
za zhruba 9 milionů korun. Z těch nejdůležitějších jsou to, mimo těch sportovních, namátkou
tyto iniciativy – dokončení zateplení školky
ve Školní ulici, rekonstrukce potrubí teplé vody
na sídlišti U Pivovaru, části vodovodu v Sokolovské ulici a vodojemu v ulici Pod lesem, úprava
vodovodu v Chotíkově, rekonstrukce veřejného
osvětlení na Štědré a v ulicích Jana Nerudy, J.
K. Tyla a Jiřího z Poděbrad, oprava části komunikací v ulicích Jana Jiskry a Mládeže, výměna
a doplnění hracích prvků na dětských hřištích,
doplnění městského mobiliáře – lavičky a odpadkové koše, elektropřípojka u cyklostezky, dokončení rozpracovaných a nově potřebných projektů
a studií – terénní úpravy v Pochlovické ulici,
revitalizace Starého náměstí a ulice U Tavírny,
zpracování žádosti o dotaci a vypracování studie
proveditelnosti u téhož projektu, intenzifikace
čistírny odpadních vod – projekt, zpracování
žádosti o dotaci a finanční přehled na kanalizaci
čistírnu, projekt splavnění levobřežního ramene
řeky Ohře, změna projektu schodiště z lávky
na ostrov, projekt komunikace, dešťové kanalizace a vodovodu ke čtyřem novým stavebním
parcelám v Truhlářské ulici a jejich vybudování,

Vidím, co vidím; Policie
projekty parkovišť v ulicích Krátká, Na příkopech
a Jana Jiskry, parkoviště u školky v Zahradní ulici
a v článku o sportovištích nezmíněná komunikace od internátu ke hřišti. Snad jsem nic nezapomněl.
Nutno dodat, že ani pro jednu z těchto věcí,
včetně sportovních investic, o nichž píše, paní
Neubergová ruku nezvedla. Nejenže při hlasování nebyla „pro“. Byla „proti“! A „proti“ byli
i další zastupitelé – paní Tomsová a Fiedlerová,
pánové Svoboda, Bernáth, Kortán, Partingl
a Uhlík. Čestnou výjimkou byla paní Fréharová,
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která se při druhém projednávání „zdržela hlasování“. A přitom od nikoho z nich nezazněl jediný
návrh, co jiného by se místo těchto záležitostí
mělo financovat, ve městě vybudovat nebo opravit! ……….. Ale to vlastně paní Neubergová také
nenapsala!
Shrnu-li to tedy, mám za to, že spíše než
o městských sportovištích, jejich vybavení, opravách, provozu a financování nám článek paní
Neubergové vypovídá více o ní samotné. Nevidíte
to také tak?
René Bolvari, starosta

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří

prošetřovalo od 1. 4. do 25. 5. 2009 celkem 17 trestních činů:
• 3 případy zanedbání povinné výživy
• 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí
používáním mobilního telefonu ve věznici
• 1 případ maření výkonu úředního rozhodnutí
nenastoupením do výkonu trestu
• 1 případ podvodu, kdy pachatelka vylákala
z důchodce finanční hotovost
• policisté přistihli 3 řidiče při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
• 1 případ řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
• 1 případ krádeže peněz z rodinného domu
v Liboci, kde pachatel odcizil peníze a šperky
a způsobil tak škodu za 54 tisíc Kč
• 2 případy krádeže, kdy v jednom případě šlo
o vloupání do stavební buňky na stavbě rychlostní silnice R6 a pachatel zde odcizil elektrocentrálu a motorovou pilu, čímž způsobil
škodu ve výši 38 tisíc Kč, ve druhém případě
došlo k odcizení dvou pracovních lžic ke stavebnímu stroji CATERPILLAR a tím vznikla
škoda ve výši 150 tisíc Kč

• 1 případ krádeže před restaurací v Dasnicích,
kde byly odcizeny volně odložené věci, a to
výčepní zařízení, 2 sudy od piva, elektrický
kabel, hifi věž značky Sencor
• 1 případ krádeže malotraktoru T4K10, který
byl odcizen z lesa mezi obcemi Libavské Údolí
a Kolová
• 1 případ vloupání do sklepa v Kynšperku nad
Ohří v ulici Maxima Gorkého, kde neznámý
pachatel odcizil horské jízdní kolo stříbrné barvy
• policisté zadrželi pachatele, který poškodil
zaparkované osobní vozidlo Ford Mondeo a
vyhrožoval fyzickou likvidací své bývalé manželce a jejímu příteli
Policie žádá občany o pomoc, neboť
v poslední době došlo k několika projevům vandalismu, kdy pachatelé, pravděpodobně z řad
mládeže, poškozují lavičky a orientační tabule na
naučné stezce. V případě, že byste se stali svědkem této události, kontaktujte služebnu policie.
npor. Bc. Jiří Novák

Město Kynšperk nad Ohří hledá zájemce

na střídání v pozici správce veřejných městských sportovišť

a to na dohodu o provedení práce v rozsahu do 150 hodin ročně.
Pracovní doba nepravidelná, dle domluvy. Odměna ve výši 60,- Kč/hod.
Bližší informace na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
u slečny Slámové, popř. u pana Špačka.

Z města
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Informace občanům

„Volby do Evropského parlamentu 05. a 06. 06. 2009“

Podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 46/2009 Sb., ze dne 10. 02. 2009 o vyhlášení   voleb do  
Evropského parlamentu stanovil dny  pro konání voleb do zastupitelstev krajů na pátek dne 05. června
2009 a  sobotu dne 06. června 2009.

V PÁTEK 05.06.2009 OD 14. 00 HODIN DO 22. 00 HODIN
V SOBOTU 06.06.2009 OD 08. 00 HODIN DO 14. 00 HODIN

Starosta města Kynšperk nad Ohří  stanovil  minimální počet členů okrskových volebních komisí pro
konání voleb v roce 2009 na 5 členů. Skutečný počet
členů okrskových volebních komisí bude odvislý od
počtu delegovaných členů jednotlivými politickými
stranami, hnutími a koalicemi.
Hlasování bude umožněno každému voliči poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti platnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb
do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb (do 02. 06. 2009) hlasovací lístky
do schránek, na obálkách bude vyznačeno číslo a
místo volební místnosti, kde budou oprávněni volit.
V každé volební místnosti budou k dispozici voličům
nové úplné sady hlasovacích lístků za lístky, které
bude mít volič poškozené, neúplné nebo nedoručené.
Ve dnech konání voleb bude mít tak volič možnost
si vyzvednout hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Občané našeho města budou volit ve stejných volebních místnostech pro hlasování, jako v předchozích
volebních letech.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu sestavuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří
podle trvalého pobytu občanů, bude uzavřen dne 03.
06. 2009 v 16.oo hod..                                                                                                                       

Místem konání voleb v našem městě je pět volebních místností.

1. volební místnost - Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost - Základní škola Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost - Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost - Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Kynšperk nad Ohří
Školní 764, Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
Kynšperk nad Ohří, část Zlatá
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost učebna
v Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Hornická, Nádražní, Okružní od čp. 447 včetně,
Pionýrská, Pobřežní, Pochlovická, Sokolovská od čp.
248 včetně, směr na Sokolov, Staré náměstí, Truhlářská, U Pivovaru čp. 357 – 364, Chotíkov, Liboc,
Dolní Pochlovice
ve volebním okrsku č. 2  je volební místnost učebna
v Základní škole Kynšperk nad Ohří pro voliče, kteří

jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Dlouhá, Františka Palackého, Jana A. Komenského,
Jana Žižky, Malá Ulička, Maxima Gorkého, Mistra
Jana Husa, Na Hrázi, Na Příkopech, náměstí 5.
Května, náměstí Míru, Okružní do čp. 446 včetně,
Petra Bezruče, Pod Domovem, Slepá, Sokolovská do
čp. 247 včetně, směr na Sokolov, Strmá, Svatopluka
Čecha, U Pivovaru čp. 355 – 356, V. B. Třebízského,
Zámecká, Zámecký Vrch, Zámečnická
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v zimní
zahradě Městského kulturního střediska Kynšperk

Z města
nad Ohří pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulicích:
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, J. K. Tyla
do čp. 444 včetně, směr náměstí SNP, Jana Nerudy,
Josefa Suka, Krátká, náměstí SNP, Vítězslava Nováka
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost učebna
ve Střední odborné škole, Středním odborném učilišti a učilišti Kynšperk nad Ohří pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Aloise Jiráska, Boženy Němcové, Havířská, Heydukova, Chebská, J. K. Tyla od čp. 445 včetně, směr
na náměstí SNP, Jana Jiskry, Jiřího z Poděbrad, K.
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Havlíčka Borovského, Knoflíkova, Křižíkova, Miroslava Tyrše, Mládeže, Pod Lesem, Potoční, Prokopa
Holého, Příčná, Školní, Štěpánská, Tyršova, U Pivovaru čp. 353 – 354, U Tavírny, Úzká, Zahradní, U
Finků, Jiráskova, Pod Hřbitovem
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v ubytovně vězeňské služby Kynšperk nad Ohří v části
Zlatá pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v částech města:
Zlatá, Štědrá, Kamenný Dvůr, Dvorečky + odsouzení volí ve zvláštní volební místnosti ve věznici
Za správní a sociální odbor Eva Knížová

Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti - zveřejnění

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občasné vybavenosti čp. 675 v Kynšperku nad Ohří v ulici Jana A. Komenského na pozemku parc. č. 1082
a pozemku 1082 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje:

• Prodej obálkovou metodou
• prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
• výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady  města
• náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí kupující

Bližší informace na majetkovém odboru.

Podmínky pronájmu:

• pronájem na dobu určitou (je možnost
i dlouhodobého pronájmu)
• výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci
• platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně
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Z města

Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu

Ve čtvrtek dne 14. května se uskutečnil pravidelný jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu. Svoz
odpadů zajistili tradičně smluvní
partneři - oprávněná společnost
A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová
a Správa majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. V době uzávěrky Kynšperského zpravodaje nemáme ještě
k dispozici úplná čísla a hlavně cenu,
kterou budeme muset za likvidaci
odpadů skládkové společnosti zaplatit, úplnou informaci Vám poskytnu
až v příštím čísle. Poznatky ze svozu
jsou natolik alarmující, že musím
okamžitě reagovat. Dosud jsme vždy
vystačili s jedním 10 t kontejnerem,
nyní nám společnost A.S.A. musela
přistavit kontejnery tři. Za přistavení 1 ks velkoobjemového kontejneru zaplatíme společnosti A.S.A.
částku 10 000.- Kč. Při předchozím
zářijovém svozu bylo posbíráno 37
ks chladicích zařízení a 42 ks televizorů (monitorů). Nyní to bylo 90 ks
chladicích zařízení a 101 kusů televizorů. Za likvidaci kompletního
chladícího zařízení zaplatíme nově
10,50 Kč za kg hmotnosti, za televizor
8,50 Kč.   Protože se jedná převážně
o „vybrakovaná“ zařízení, bude cena
o něco vyšší. Pneumatiky tentokrát
do kontejnerů nakládány nebyly
(nepodléhají předpisům pro přepravu
nebezpečných odpadů, takže jsou odváženy průběžně vozidly Správy majetku v rámci jejich vytížení); za
likvidaci platíme nově částku 2 700 Kč za tunu. V předchozích letech jich bylo sebráno v průměru 5 tun
za svoz, nyní to bude podstatně více. Z uvedeného je patrné, že jenom náklady na přistavení kontejnerů
převýší náklady na předchozí svozy (platili jsme paušální souhrnnou částku 24 882,- Kč za svoz, bez ohledu
na kvalitu a kvantitu odpadů).
Bylo by pěkné, kdyby všichni občané města například jezdili na nových gumách. Jak ale všichni víme,
převážná část pneumatik poházených po městě je z jiných zdrojů. Osoby rozebírající televizory, chladící
zařízení (tato paradoxně zbavují jejich nebezpečnosti vypouštěním chladicích médií do přírody) by se dali
též zjistit (kdyby ….) Též podnikatel se najde, který se na obci svými obřími pneumatikami a stavebními
odpady přiživí. Co říci závěrem? Že stávající systém se stal pro město neudržitelným.

Vladimír Kodýdek
majetkový odbor

Usnesení
(upravená verze)
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. dubna 2009

č. 114

Rada města Kynšperk nad Ohří

1.bere na vědomí

rozvojový program MŠMT na rok 2009 „ Zvýšení nenárokových složek
platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem
na kvalitu jejich práce“ a dopis Krajského úřadu Karlovarského kraje ze
dne 2. 4. 2009 s přehledem dotací poskytnutých MŠMT školským zařízením v 1. čtvrtletí 2009 a

2. u k l á d á

vedoucí správního a sociálního odboru zpracovat materiál pro hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města a poskytnutí
odměn těmto ředitelům na příští jednání rady města.

č. 115

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

ponechat nevyčerpané dotace z let 2007 a 2008 na účtu hospodářské činnosti s tím, že budou řádně vyúčtovány a využity dle přílohy č.1 tohoto
usnesení.

č. 116

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. p r o j e d n a l a

Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2008 a

2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří

schválit Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2008, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to bez výhrad,
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad Ohří takto:
Příjmy po konsolidaci ve výši
71 916 525,13 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
73 202 421,26 Kč
Saldo příjmů a výdajů - schodek ve výši
1 285 896,13 Kč,
který se vyrovnává financováním
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku (účet 932) ve výši
115 985,97 Kč
c) Finanční vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2008
143 888,26 Kč
d) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
83 502,68 Kč,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 117

2. s c h v a l u j e

a) s účinností od 1. 4. 2009 uzavřít sdružené pojištění vozidla na nákladní
automobil Tatra T815-2, pojistná smlouva č. 54492934-28 s Českou
pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení,
b) s účinností od 1. 4. 2009 uzavřít podsmlouvy k pojistné smlouvě o
sdruženém pojištění souboru vozidel č. 54254555-14, uzavřené dne
13. 3. 2009 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
které tvoří přílohy č. 2, 3, a 4 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem výpovědí a pojistné smlouvy.

č. 120

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

navýšení provozního příspěvku Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří a

2. u k l á d á

řediteli Městského kulturního střediska předložit rozbor platů dle jednotlivých profesí za měsíce březen 2009 a duben 2009.

č. 121

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti s účinností od 1. 5. 2009 do 31. 12.
2009 s XXX na reportérskou a redakční činnost Kynšperského zpravodaje, zajišťování distribuce a prodej inzerce a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

č. 122

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy a finanční příspěvek na odchyt a umístění toulavých
psů na území města s panem Davidem Hrbáčkem, IČO: 64370607,
Rovná-Milíře 20E, 356 01 Sokolov a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 123

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

k 31. 12. 2009 zrušit pojistnou smlouvu č. 43039181-28 Zemědělské
pojištění speciál, uzavřenou dne 27. 7. 2007 s Českou pojišťovnou a.s., se
sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 a

v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), opětovné zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres
Sokolov pro školní rok 2009/2010.

starostu podpisem výpovědi z této pojistné smlouvy.

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

č. 118

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

se zpětnou účinností k 31. 3. 2009 zrušit pojistné smlouvy o pojištění
vozidel:
a) nákladní automobil Tatra T815-2, pojistná smlouva č. 88749749-12,
uzavřená dne 5. 12. 2007 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113
04 Praha 1,
b) osobní automobil Ford Transit 280 M KOMBI, pojistná smlouva č.
88958537-12, uzavřená dne 15. 8. 2008 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená
75/16, 113 04 Praha 1,
c) přípojné vozidlo-přívěs AGADOS 3, pojistná smlouva č. 88968484-15,
uzavřená dne 28. 7. 2008 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113
04 Praha 1,

č. 124

1.bere na vědomí

nabídkové ceny na dodávku stavebních prací na akci ,,Cykloareál v areálu
zdraví, Kynšperk nad Ohří – III. etapa“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice,
se sídlem Závodní 4/12, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 60838744, DIČ:
CZ60838744
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.

č. 125

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 100844/94
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na objekt č.p. 745, ulice 5. května v Kynšperku nad Ohří, uzavřenou
mezi Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221 a Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44
Sokolov,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit tuto smlouvu k podpisu starostovi a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této smlouvy.

č. 126

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) Smlouvu o připojení k distribuční soustavě mezi provozovatelem
distribuční soustavy firmou ZČP Net s.r.o., Ed. Beneše 2439/70,
304 77 Plzeň a Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, pro objekt v ulici Jana A. Komenského č.p. 675/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří (bývalý DDM), dodavatelem plynu vystavenou a potvrzenou dne 1. 3. 2009 pod číslem
320040008692. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
b) Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu mezi dodavatelem
plynu firmou Západočeská plynárenská, a.s., Ed. Beneše 2439/70,
304 77 Plzeň a Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, pro objekt v ulici Jana A. Komenského č.p. 675/8, 357 51 Kynšperk nad Ohří (bývalý DDM), dodavatelem plynu vystavenou a potvrzenou dne 1. 3. 2009 pod číslem
120040008686. Smlouva je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

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

č. 130

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v bytovém domě v ulici J. K.
Tyla č.p. XXX se stávajícím nájemcem bytu do 25. 4. 2011 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu
a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.

č. 131

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 116 (zastavěná plocha) o výměře 19 m2
a budovy bez čp./če. stojící na pozemku parc. č. 116 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
města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 132

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

záměr prodeje pozemku parc. č. 110/3 (lesní pozemek) o výměře 2 040
m2, parc. č. 110/6 (lesní pozemek) o výměře 205 m2 a parc. č. 111/2 (lesní
pozemek) o výměře 2 075 m2 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a

3. p o v ě ř u j e

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
města na dobu minimálně 15-ti dnů.

vedoucímu majetkového odboru předložit tyto smlouvy k podpisu starostovi a
starostu podpisem těchto smluv.

č. 127

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s v ě ř u j e

ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
působnost k uzavírání a podepisování nájemních smluv jménem města
Kynšperk nad Ohří, majetkovému odboru Městského úřadu v Kynšperku
nad Ohří v tomto rozsahu :
a) nájem pozemků, prostranství na dobu nejvýše 31 dnů
b) nájem vývěsních skříněk v majetku města
c) nájem částí obvodových stěn objektů k umístění reklamních tabulí na
dobu nejdéle 1 rok
d) nájem bytů a nebytových prostor na dobu nejvýše 31 dnů
e) nájem sportovních zařízení v majetku města ke sportovním, kulturním
nebo společenským akcím.

č. 128

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu neurčitou s tím, že nájemné je
stanoveno ve výši 66,24 Kč/m2/měsíc XXX a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a
vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření
nájemní smlouvy.

č. 129

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu XXX na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné
je stanoveno ve výši 65,- Kč/m2/měsíc a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a

2. u k l á d á

č. 133

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku parc. č. 1510/1 (zahrada) o výměře 740 m2 a
pozemku parc. č. 1510/2 (zahrada) o výměře 1296 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o
inflaci,
b) ukončení nájemních smluv o nájmu na část pozemku parc. č. 1510/1
(zahrada) a pozemku parc. č. 1510/2 (zahrada) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
uzavřené s XXX dohodou ke dni 17. 04. 2009 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu na dobu
neurčitou a dohodu o ukončení nájmu.

č. 136

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s právnickou osobou XXX s účinností od 01. 05. 2009,
b) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX
s účinností od 01. 04. 2009,
c) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX
s účinností od 01. 04. 2009,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi výše uvedené
smlouvy k podpisu v termínu do 30. 04. 2009 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smluv.

č. 137

Rada města Kynšperk nad Ohří

1.bere na vědomí

informaci o ukončení platnosti smlouvy č. 180/2007 o využití systému
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obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou
osobou XXX ke dni 30. 04. 2009 a

2. s o u h l a s í

s prominutím úhrady platby za období leden – duben 2009 z
důvodu nevyužívání služeb systému města.

č. 138

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

nájemní smlouvu mezi pronajímatelem Tomášem Lhotským, Dasnice č.
12, 357 09 Habartov a nájemcem Městem Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří na pronájem motocyklu
moped-skútr tovární značky Baotian, RZ 1K5574, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

č. 139

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

poskytnutí služebního vozidla Ford Tranzit s řidičem pro potřeby Sociálních služeb Kynšperk nad Ohří - výlet klientů zařízení Sokolík do
Potůček.

č. 140

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. p o v ě ř u j e

starostu jednáním o zajištění městských slavností k výročí 777 let Kynšperka nad Ohří a vystavením objednávek pro zajišťující firmy.
Ing. Josef Baron  
René B o l v a r i
místostarosta v.r
starosta v.r.

starostu podpisem nájemní smlouvy.

(upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009

č. 141

č. 147

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné
položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009, dle přílohy č.1
tohoto usnesení.

uzavření dohod o provedení práce na období od 1. 5. 2009 do 31. 12.
2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení
města s těmito zaměstnanci XXX a

1. s c h v a l u j e

č. 143

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem těchto dohod.

informaci o stavu plnění daňových výnosů rozpočtu k 31. 3. 2009 a

Rada města Kynšperk nad Ohří

vedoucí finančního odboru průběžně informovat radu města o změnách stavu plnění daňových výnosů, a v případě pokračujícího neplnění
v příjmech společně s vedoucím majetkového odboru připravit návrh na
změnu snížení rozpočtu v části výdajové.

dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Intenzifikace čistírny odpadních
vod“ ze dne 21. 1. 2009 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a firmou KV
engeneering spol. s.r.o., Závodu Míru 584, Karlovy Vary, IČ 45355142 a

1.bere na vědomí
2. u k l á d á

č. 144

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

č. 148

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit podepsání výše uvedeného
dodatku.

č. 149

dodatky k finančním vztahům na rok 2009 pro příspěvkové organizace:
Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
Základní škola, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
Městské kulturní středisko, Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří,
které tvoří přílohy č. 1–3 tohoto usnesení a

Rada města Kynšperk nad Ohří

starostu podpisem dodatků, které tvoří přílohy č. 1-3 tohoto usnesení.

starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

2. p o v ě ř u j e

č. 145

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o udělení souhlasu s realizací stavby „Nový vodovod
v ulici J. K. Tyla, Kynšperk nad Ohří“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a XXX a

2. p o v ě ř u j e

č. 150

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

vyřazení evidenčního majetku ve výši 11 410,00 Kč z majetku Mateřské
školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367 a

že došlo k uplynutí doby nájmu bytu č. XXX v domě čp. XXX v ul. Sokolovská v Kynšperku nad Ohří dle nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 12.
2007 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,

1. s c h v a l u j e
2. u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, vyřadit
navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou fyzické
likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat do pokladny
městského úřadu paní Kocové.

č. 146

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním
úkolem je zajištění hudební produkce pořádané dne 30. 4. 2009 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této dohody.

1.bere na vědomí,

2. r o z h o d l a

zahájit řízení o vyklizení bytu a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemcům
bytu a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o. a zahájit řízení o
vyklizení bytu.

č. 151

Rada města Kynšperk nad Ohří

1.bere na vědomí

žádost XXX o provedení opravy povrchu místní komunikace Úzké ulice
v Kynšperku nad Ohří a
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2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit nutnou opravu v rámci běžné údržby péčí smluvního partnera,
b) generální opravu komunikace zařadit do seznamu rekonstrukcí a
oprav místních komunikací na rok 2010 a další léta a
c) vzhledem k tomu, že XXX adresuje svou žádost zastupitelstvu města,
toto o provedených opatřeních informovat.

č. 154

Rada města Kynšperk nad Ohří

1.bere na vědomí

informaci o pohledávce za pronájem plynových kotelen K 133 a K 134
v Kynšperku nad Ohří pronajatých Smlouvou o nájmu věcí ze dne 1. 4.
1996 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Jednotou SD Sokolov,

2. r o z h o d l a

podat žalobu na Družstvo OD Ural Sokolov, Pionýrů 1293, Sokolov ve
věci vymáhání dlužného nájemného a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města Družstvu
OD URAL Sokolov a požádat Advokátní kancelář Šendera a Čihák o
podání žaloby.

č. 155

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o
výměře 300 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na
dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 156

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyhotovit nájemní smlouvu na dobu
neurčitou.

č. 160

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. b e r e n a v ě d o m í

ukončení platnosti smlouvy č. 204/2008 o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou XXX
ke dni 31. 05. 2009 a

2. s o u h l a s í

s prominutím úhrady platby za období březen - květen 2009, kdy již byla
prodejna uzavřena a smluvní služby tudíž nebyly poskytovány.

č. 161

Rada města Kynšperka nad Ohří

1.bere na vědomí

nabídku uchazeče na koupi objektu občanské vybavenosti čp. 675 na
pozemku p.č. 1082 a pozemku p.č. 1082 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 208 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, který podal nabídku k 20. 3.
2009,

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

že nabídková cena není ve výši požadované ve stanovených podmínkách
prodeje a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města žadateli a
opětovně zveřejnit nabídku prodeje předmětné nemovitosti za stejných
podmínek prodeje, jako v předchozím případě.

č. 162

Rada města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

ve smyslu čl. 5, odst. 3. Zásad pro přidělování městských bytů do nájmu
výjimku z čl. 2, odst. 1. a přiděluje byt č. XXX v bytovém domě v ul.
A. Jiráska čp. XXX, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadateli XXX na
dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 63,21 Kč/
m2/měsíc a

č. 157

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města žadateli a
vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření
nájemní smlouvy.

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 618 (zahrada) o výměře 442 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na
dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 1344/6 (trvalý travní porost) o výměře
701 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 158

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 441/2 (zastavěná plocha) o výměře 59
m2 a pozemku parc. č. 442/1 (zahrada) o výměře 703 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce
města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 159

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1438 (trvalý travní porost) o výměře 542
m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,35 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a

2. u k l á d á

č. 163

Rada města Kynšperka nad Ohří

1.bere na vědomí

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku opravy komunikací „Mládeže, J. Jiskry a parkoviště před Správou majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s.r.o.“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě ALGON a.s., ČSA 19, 253 01 Hostivice, IČ
28420403, provoz Cheb, Joštova 1, 350 02 Cheb,
b) návrh smlouvy o dílo a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta  v.r.

Usnesení
(upravená verze)
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 13. května 2009

č. 164

č. 169

Rada města Kynšperk nad Ohří

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst na Náměstí Míru a

1.bere na vědomí

2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří

a) delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o. dne 26. června 2009 starostu města a pro případ, že by se
nemohl zúčastnit, určit náhradníka Ing. Josefa Barona,
b) uložit delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné
hromadě rozhodl kladně o schválení roční účetní uzávěrky společnosti ke dni 31. 12. 2008 a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit návrh do jednání zastupitelstva města.

č. 165

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. n e s c h v a l u j e
2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady
města.

č. 170

Rada města Kynšperk nad Ohří

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

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 39/1 (zahrada) o výměře 100 m2
v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady
města.

č. 171

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. p o v ě ř u j e

uzavření smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Karlovarským
krajem o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje –
odboru regionálního rozvoje v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ pro rok 2009 na realizaci projektu
„Územní plán Kynšperk nad Ohří“.

s účinností od 1. 4. 2009 uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č.
3-065-1930-18 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží) uzavřené dne 26. 7.
2007 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení a
starostu podpisem tohoto dodatku.

č. 166

Rada města Kynšperk nad Ohří
1.bere na vědomí
nabídkové ceny na dodávku stavebních prací na akci „Nový vodovodní
řad v ulici J. K. Tyla“,

2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.,
IČ:45351325, se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov,
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.

č. 167

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

č. 172

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

uzavření „Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem
stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Kynšperk nad Ohří“ mezi
Městem Kynšperk nad Ohří, zastoupeným starostou p. René Bolvarim a Policií ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje
územní odbor vnější služby Sokolov, Obvodní oddělení Kynšperk
nad Ohří, se sídlem Kynšperk nad Ohří, Školní 775/10, 357 51,
zastoupenou vedoucím Obvodního oddělení PČR v Kynšperku nad
Ohří, komisařem npor. Bc. Jiřím Novákem, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.

č. 173

1.bere na vědomí

Rada města Kynšperk nad Ohří

2. s c h v a l u j e

uzavření dohod o provedení práce na období od 14. 5. 2009 do 31. 12.
2009, kdy sjednaným pracovním úkolem je správce sportovních zařízení
města se zaměstnanci XXX a

nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Kynšperk nad Ohří –
Výměna vodovodního řadu – Sokolovská ulice“,
a) zadat zakázku firmě Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.,
IČ:45351325, se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov,
b) návrh smlouvy o dílo a

1. s c h v a l u j e

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem těchto dohod.

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o dílo.

č. 168

Rada města Kynšperk nad Ohří

1. u k o n č u j e

smlouvu o výpůjčce ze dne 2. 1. 2007, ev. číslo 3/2006, uzavřenou mezi
Městem Kynšperk nad Ohří, zastoupeném starostou René Bolvarim a
Základní školou Kynšperk nad Ohří, zastoupenou ředitelem Mgr. Jiřím
Danešem, dnem 1. 5. 2009 dohodou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady
města.

Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

Usnesení
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 13. května 2009

(upravená verze)

č. 19

č. 24

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2008,

informaci rady města o způsobu zajištění opravy komunikace ulice Úzká
v Kynšperku nad Ohří, schváleném na zasedání rady města č. 151 z 29.
4. 2009.

1. p r o j e d n a l o
2. s c h v a l u j e

Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2008, a to v souladu
s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a to bez výhrad,
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad Ohří takto:
Příjmy po konsolidaci ve výši
71 916 525,13 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
73 202 421,26 Kč
Saldo příjmů a výdajů - schodek ve výši
1 285 896,13 Kč,
který se vyrovnává financováním
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku (účet 932) ve výši
115 985,97 Kč
c) Finanční vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2008
143 888,26 Kč
d) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši 83 502,68 Kč
který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

3. u k l á d á

kontrolnímu výboru prověřit pohledávky a závazky města podle vyčíslení
k 31. 12. 2008 dle rozboru uvedeného v Závěrečném účtu města.

č. 20

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové
příjmy se snižují o 740,00 tis. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o
740,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 56 586,99 tis. Kč
a rozpočtové výdaje po úpravě činí 63 919,60 tis. Kč, dle přílohy č.1
tohoto usnesení.

č. 21

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky města ve výši 37.028,- Kč za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu XXX včetně poplatku z prodlení ve výši 143.218,- Kč a
nákladů řízení ve výši 5.600,- Kč po zemřelé XXX .

č. 22

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

odpis pohledávky města ve výši 11.375,- Kč za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu XXX včetně poplatku z prodlení ve výši 69.766,- Kč a
nákladů řízení ve výši 900,- Kč po odstěhovaném nájemci bytu XXX z
důvodu její nedobytnosti.

č. 23

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s. r. o. dne
26. 06. 2009 starostu města a určuje, že v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat Ing. Josef Baron a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné hromadě
kladně rozhodl o schválení roční účetní uzávěrky společnosti ke dni 31.
12. 2008.

1. b e r e n a v ě d o m í

č. 25

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

koupi části pozemku parc. č. 1439/2 (orná půda) o výměře cca 236 m2 v
k. ú. Kynšperk nad Ohří od XXX za cenu 281,- Kč/m2.

č. 26

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) prodej části pozemku parc. č. 1089/1 (zastavěná plocha) o výměře cca
175 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za těchto podmínek:
1) smlouva o smlouvě budoucí musí být uzavřena nejpozději do tří
měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města,
2) stavební povolení na objekt musí kupující prodávajícímu doložit do
jednoho roku od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí,
3) cena pozemku v případě zkolaudování objektu:
- do tří let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí ve výši 500,-Kč/m2
- do čtyř let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí ve výši
1.000,-- Kč/m2,
- do pěti let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí ve výši 1.500,
-- Kč/m2,
4) kupní smlouva bude uzavřena po zkolaudování objektu a doplacení
celé kupní ceny, nejpozději však do pěti let od data podepsání smlouvy o
smlouvě budoucí s žadatelem XXX a
b) prodloužení lhůty stanovené v zásadách pro prodej majetku města bod
6 a) k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1089/1 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří o pět let.

č. 27

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1619/10 (zastavěná plocha) o výměře 20 m2 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 259,- Kč/m2.

č. 28

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 5 (ostatní plocha) o výměře cca 337 m2 v k.
ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří XXX za cenu 104,- Kč/m2.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René Bolvari
starosta v.r.

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří
s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je
k dispozici v podatelně městského úřadu.“

ZUŠ
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Soutěžní festival v Belgii

Belgické město Nerpelt pořádá pravidelně soutěžní festival, kterého se účastní mnoho orchestrů a souborů různých zemí Evropy.
V letošním roce se konal již 57. ročník tohoto festivalu od 30. dubna do 4. května a představilo se zde
celkem 96 orchestrů z 22 zemí.
Náš „Mládežnický dechový orchestr“, jako součást velkého spojeného orchestru s žáky ZUŠ Sokolov,
Toužim a Tischenreuth se zúčastnil také a ve své kategorii získal třetí místo.
Festival měl báječnou atmosféru, o čemž svědčilo nadšené vyprávění našich mládežníků.
Ráda bych poděkovala našim muzikantům za vzornou reprezentaci, paní Knoblochové za přípravu
a Městu Kynšperk za finanční příspěvek.
Zdeňka Karbulová, ředitelka ZUŠ

„Zpívaná“

V sobotu 9. května jsem se zúčastnila „Zpívané“ v restauraci Labuť v Kynšperk n.O.
Byl to večer plný krásných písniček, které si společně s harmonikářem Miroslavem Püchnerem zazpívali všichni přítomní.
Shodou okolností jsem Mirka před lety na tento nástroj učila a potěšilo mne, že ho muzika stále baví
a že se jí věnuje.
Ráda bych poděkovala majitelce restaurace paní Iloně Novákové a její dceři Vendule za výborný nápad,
pořádat takováto setkání /konají se pravidelně jednou za měsíc/.
Atmosféra byla báječná, příště přijdu určitě zase.
Karbulová Zdeňka
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Týden bezpečnosti

Týden bezpečnosti

Na základní škole proběhl v měsíci dubnu pro žáky týden bezpečnosti. Od
pondělí do pátku byly v programu tyto akce: beseda s Policií ČR, ukázka SDP,
hasičská technika, promítání filmů, dopravní soutěž, Den bez úrazu a ukázka
praktické zdravovědy.
Velké poděkování patří kynšperským hasičům a Střední zdravotní škole
a vyšší odborné škole v Chebu. Žáci 2. A - zdravotní asistenti – M. Polívka,
D. Vlková, K. Vlasáková, M. Berková, K. Veseleňáková, V. Chmelová a třídní
učitelka Hana Kolditzová připravili praktickou část ze zdravovědy, která byla pro žáky velice zajímavá. O
bezpečném chování v provozu na pozemních komunikacích poučili na besedě s prezentací inspektoři –
praporčíci p. František Kubis a p. Jiří Štochl. V praktické části předvedli služební vozidlo auto Škoda Octavia 1,8 TSI, které je vybaveno např. přístrojem na měření alkoholu, neprůstřelnou vestou, tzv. botičkou,
reflexními vestami, karimatkou, kolečkem na měření vzdálenosti.
Na závěr se žáci zúčastnili dopravního testu a ti nejlepší získali věcné ceny.
Všem, kteří se na týdnu bezpečnosti podíleli, moc děkuji za pomoc a ochotu a těším se na další spoluJana Tomsová, základní škola, SVČ – DDM
práci.

Týden bezpečnosti

strana 15

Práce pokračují …

Začátkem měsíce května se začala uskutečňovat za spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR
a Města Kynšperk nad Ohří další etapa zateplování mateřské školy v Zahradní ulici. Stavební firma provádí
zateplování střechy a připravuje lešení k provedení prací na obvodovém zdivu.
Marie Elicharová, ředitelka MŠ

Základní škola
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Our afternoon with captain Kirk

On Wednesday 6 May 2009 afternoon a veteran from the Vietnam war captain Sam Kirk (a major
today) visited our school. Approximately fifty pupils from our school had the opportunity to listen to his
interesting life story and ask him question about anything and everything.
Mr. Kirk works as a lector of English in Sokolov Secondary Grammar School, so he is used to working
with students and his presentation was very interesting and enjoyable.
students of conversation in English and their teacher Katerina Havlikova

Naše odpoledne s kapitánem Kirkem

Ve středu 6. května 2009 odpoledne navštívil naši školu veterán z Vietnamské války kapitán Kirk (dnes
už major). Přibližně padesát žáků naší školy mělo možnost vyslechnout si jeho životní příběh a zeptat se
ho na cokoliv.
Pan Kirk nyní pracuje jako lektor anglického jazyka na sokolovském gymnáziu, takže je zvyklý pracovat se studenty a jeho prezentace byla velmi zajímavá a zábavná.
studenti předmětu Konverzace v AJ a jejich učitelka Kateřina Havlíková

Naším pohledem

Dne 6. 5. 2009 jsme prožili odpoledne s Američanem. Každý z nás to štěstí nemá. V jednu hodinu
odpoledne jsme si sedli do kreslírny na I. st ZŠ. V otevřených dveřích stál Sam Kirk, Američan, který toho
má hodně za sebou, ale ještě více před sebou. Vůbec jsme nečekali, že Sam bude tak příjemný. Povídal nám
o tom, jak pomáhal lidem a jak prožil válku ve Vietnamu.
							

Kateřina Bělunková, 9. B

Dozvěděli jsme se něco o americké historii, historii americké vlajky a nakonec měli tři z nás možnost
získat nálepku americké armády. Bylo také zajímavé, že mluvil po celou dobu anglicky. Takže jsme si mohli
ověřit, jak porozumíme rodilému mluvčímu.
						

Markéta Lisá, 9. A, Kateřina Dudková, 7. B

Při besedě působil mile, vstřícně a na otázky odpovídal s ochotou. Při dotazu, co se mu tady líbí nejvíce, nám Sam všechno chválil. Myslím si, že každý, kdo tam byl, si z toho něco odnesl.

Gabriela Brahová, 7. B

Církev
Člověk je pouze síť vztahů a jedině tyto vztahy mají pro něho význam.
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Antoine de Saint-Exupéry

S blížící se smrtí se nejlépe vyrovnávají ti, kdo se nesnaží ji ignorovat, ale počítají s ní. Jako mladí
neuvažujeme příliš o tom, že náš život skončí. Že nedoděláme všechno, co jsme si naplánovali, neuskutečníme všechny sny. Nesmíme čekat příliš dlouho s tím, co považujeme za důležité, co určitě chceme udělat.
Začněme s tím ještě dnes.
Projev lásky zmírňuje rány. Ten, kdo lásku přijímá, i ten, kdo ji dává, má účast na odměně. Na té
odměně je nejkrásnější vědomí, že k sobě patříme. Když cítíme něčí lásku a když můžeme někomu dát tu
svou, víme, že nejsme sami.
Osobní nezávislost a schopnost poradit si jsou cenné vlastnosti. Ale jestliže nám brání vytvořit vztah
s druhými lidmi, jsou překážkou našemu vlastnímu životu. Ten je  tak bohatý a naplněný, jak velká je láska,
kterou dokážeme dát a přijímat.
Vliv našeho jednání může být dalekosáhlý.Naše reakce na určité události má vliv na jejich výsledek a
lidi, jichž se to týká.
Spěchejme milovat lidi, předně své nejbližší, protože rychle odcházejí! Na konci života nebudeme trpět
tím, co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím, že jsme mohli milovat, a nemilovali. Mohli
pomoct, a nepomohli. Mohli zavolat, a nezavolali. Mohli jsme se usmát, a neusmáli. Mohli jsme podržet
za ruku, a nepodrželi…
Kdo ví, že je milován, miluje.
Laskavostí se srdce otvírají a odhalují své potřeby, zbavují se svých chyb a nedostatků.
Zdroj: Bible
Evangelický sbor, D.Holubcová
                                                                                                               

Městská policie, Hasiči
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Městská policie informuje

Vážení spoluobčané,
chci poukázat na problematiku toulavých psů v naší obci. Již
delší dobu tyto psy monitoruji a zjišťuji, že to nejsou jen opuštěná
zvířata, ale že mají své majitele. Jak ale dohnat tyto majitele k zodpovědnosti za nepořádek, který jejich toulaví mazlíčci dělají? Je to
velmi jednoduché. Psi, kteří nejsou pod vizuální kontrolou majitelů
jsou považováni za toulavé, proto mohou být odchyceni a převezeni
do útulku, který má smlouvu s naším městem. Případné náklady
s tímto úkonem se pohybují v částce 3.000,- až 5.000,- Kč a budou
na majitelích vymáhány s možnými následky podle zákona.
Proto Vás tímto žádám, neporušujte zákon číslo 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, a to přímo § 13 odst. 1, kde se hovoří o povinnosti učinit opatření
proti jejich úniku. Porušením tohoto zákona může být také uložena peněžitá sankce od příslušných
správních odborů.
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila
od 15. 4. do 15. 5. 2009 celkem 31 případů protiprávního jednání.
- 26 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích
- 3 přestupky proti veřejnému pořádku
- 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- odchycení toulavého psa a po zjištění majitele jeho předání.

Na základě informace o hledaných osobách
se podařilo Městské policii zajistit a předat
osobu místnímu oddělení Policie ČR Kynšperk
nad Ohří, na kterou byl vydán příkaz k dodání
do VTOS.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

HASIČI

Zásahy SDH Kynšperk nad Ohří
•
•
•
•
•

19. 4. 2009 – Požár pneumatik
Jednotka se spolupodílela na požáru pneumatik
ve Vřesové
27. 4. 2009 – Dopravní nehoda
Jednotka likvidovala následky dopravní nehody
29. 4. 2009 – Dopravní nehoda
Jednotka provedla vyproštění zraněné osoby
6. 5. 2009 – Technická pomoc
Jednotka likvidovala olejovou skvrnu na
vozovce
7. 5. 2009 – Dopravní nehoda
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě, ale
nezasahovala
Jaromír Zeman
Zástupce velitele SDH Kynšperk nad Ohří

Karate

strana 19

Shinkyokushin karate

Dne 5. 11. 2008 se uskutečnil 1. trénink žáků Základní školy Kynšperk nad Ohří v nově
otevřeném zájmovém kroužku Kyokushin karate. Zájmový kroužek a oddíl vede zkušený
trenér Jaromír Stanko, který má již dvacetiletou zkušenost v bojových uměních různých stylů.
Co je vlastně Kyokushin karate? Jde o nejtvrdší styl karate ze všech. Volný překlad znamená „cesta poslední pravdy“, jehož sportovní zápas probíhá systémem KO, bez jakýchkoliv
chráničů a techniky jsou vedeny plným kontaktem. Karate je založeno na duchu bojových
umění, tzn. že musíme být tvrdí na sebe a vstřícní k ostatním. Zakladatelem tohoto stylu
kyokushin karate je Sosai Masutatsu Oyama. Pro Českou republiku je garantem tohoto stylu
Česká asociace  shinkyokushinkai – oyamas karate, vedena prezidentem organizace a branch
chiefem Mgr. Jiřím Žofčinem.
Žáci naší školy mají tedy jedinečnou možnost si maximálně zvýšit kondici, naučit se sebeovládání a překonávat sebe sama. Můžeme říci, že po půl roce pravidelných tréninků jsou na
mladých karatistech vidět první výsledky. Důkazem toho je i úspěšné složení prvních zkoušek
technické vyspělosti a další zkoušky je čekají. Občas máme také možnost zacvičit si s karatisty z jiných měst a
klubů, kde si děti můžou s ostatními porovnat své znalosti a dovednosti. Již teď jsou mezi nimi nadějní sportovci, kteří budou reprezentovat náš styl, naše město, naši Českou republiku.  Každý z nich však ví, že je čeká
ještě dlouhá cesta.
Proto jim přeji, ať vydrží jít po této cestě co nejdéle. OSU!
Naše poděkování patří řediteli školy panu Mgr. Jiřímu Danešovi, který nám umožnil se pravidelně scházet
v tělocvičně Základní školy Kynšperk nad Ohří, a přispěl tak k rozvoji tohoto sportu v našem městě Kynšperk
nad Ohří.
Tréninky karate: pondělí 19.00 – 21.00 hodin
středa
18.00 – 20.00 hodin
pátek
18.00 – 20.00 hodin
Rádi mezi sebou přivítáme i další příznivce tohoto sportu. Zájmový kroužek bude otevřen i ve školním
roce 2009/2010.
Jaromír Stanko, vedoucí zájmového kroužku Shinkyokushin karate Gorin

Stolní tenis
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A jsme opět o deset let starší
Naše vzpomínání jsme před deseti léty zakončili přáním pevného zdraví a úspěšných výsledků za
stolem. Vyslovili jsme naději, že naši mladí spoluhráči
co nejdříve dosáhnou výkonnosti svých starších vzorů
a dokážou je nahradit. Po deseti létech můžeme naše
přání porovnat se skutečností. Výsledek dopadl tak
napůl. Začneme tou příjemnější části. Především, na
začátku nového tisíciletí se podařilo prvnímu celku
ještě v kraji Plzeňském postoupit do divize, v které
působí dodnes. V soutěžích dospělých má náš oddíl
nejčastěji čtyři celky mužů. Ženy stále „nepěstujeme“,
tak jako v celém kraji! Největší chloubou posledních
sezon byla naše mládež, o tom nemůže být nejmenších
pochyb. Bohužel zásluhu na této skutečnosti mají dva,
občas tři členové oddílu. Zvláštní ocenění zasluhuje
Milena Chalupová, která věnovala spoustu volného
času při trénincích, nebo turnajích mládeže. Spolu
s manželem vozili děti po soutěžích a jejich zásluhou
funguje řada našich zařízení. Za skromnost a nenápadnou práci jim patří poděkování. Přiznávám se také,
že jsem v první části našeho vzpomínání zapomenul
na to, že Milena byla v prvních sezonách oddílu také
aktivní hráčkou. Omlouvám se.
Naši mladí spoluhráči v posledních sezonách
dosáhli pozoruhodných úspěchů. Připomeňme
např., že dorostenci Noveský a V. Galek /ten dokonce
dvakrát / se stali ve dvouhře přeborníky kraje, ve
čtyřhře a smíšené čtyřhře se to Vojtovi podařilo
také, podobně jako žákům J. Krbovi a T. Rohlíkovi.  
Medailí z krajských přeborů mládeže získali mladí
stolní tenisté celou řadu, stejně jako titulů okresních přeborníků. Naši mladí se stali několikrát vítězi
krajského poháru, zvítězili v mnoha bodovacích
turnajích a dalších soutěžích. V poslední sezoně se
stali  krajskými přeborníky všechna tři mládežnická
družstva. Mladší, starší žáci i dorostenci.   Účast na
republikovém šampionátu si zajišťovali téměř pravidelně. Zdálo by se tedy, že o budoucnost stolního
tenisu v našem městě je postaráno. Tyto úvahy však
na začátku nové sezony dostali nečekanou trhlinu.
Přípravu na novou sezonu zahájili dva z desítky
těchto úspěšných „borců“! Důvodů tohoto rozhodnutí mladých lidí může být několik. Puberta, moje
dočasná zdravotní indispozice, přes nezájem rodičů,
k neochotě starších členů pomoci s výchovou těchto
mladých lidí. Zajímavé je, že několik členů ví jak situaci řešit a ochotně mi radilo jak na to.?   

Deset let uplynulo jako voda v Ohři a náš oddíl proplouval tímto časem celkem bez nějakých významnějších
událostí, změn, komplikací. Svůj podíl na tomto stavu má
bezesporu také Milan Lof. Vtipný, skromný člověk, který
nezkazí žádnou legraci je, pohodář, kterého je možné
přirovnat k nezapomenutelnému Kájovi Kořistkovi.
Vzpomínám na jeho reakci, kdy jsem mu vytkl jakousi
banální chybu ve výpočtu v zápisu. „To jsi inženýr“? „No,
ale jenom zemědělský“… Milan určitě nevyužil svou
„potenci“ škoda, stále má totiž ligovou výkonnost.  
Poklidné vody dokázal několikrát zvířit pouze
Luďek Medvecký. Před pěti léty v příjemné atmosféře u piva informoval kamarády, že druhou část
soutěže nemůže absolvovat, protože se přesouvá na
Nový Zéland. Jel tam sbírat zkušenosti, mimo jiné
také pomoci místnímu hospodářství. Vysvětlil, že je
to nutné právě v době, kdy tam je léto! Podruhé Luďa
zaujal získáním titulu okresního přeborníka po 37
létech! Po této sezoně, která byla nejspíše jeho“ druhým
jarem“ oznámil spoluhráčům, že přestupuje do kolektivu Baníka Svatava, který se stal nováčkem třetí ligy.
Předtím nabídku, kterou také dostal náš oddíl se svými
spoluhráči, odmítnul.
Po padesáti létech se konečně zdá, že generaci
Halušky a Volfa vystřídají „vnoučata“. Mladíci V. Bárta
ml., Lukáš a Vojta Galekové už výkonnosti hráčů
divizního celku dosahují, možná i převyšují. Chybí už
jenom nějaké ty zkušenosti, to přijde časem.
Snad to bude jeden z nich, který za dalších padesát
roků při oslavě sta roků založení oddílu stolního tenisu
v Kynšperku doplní tak jako já toto vzpomínání…
Bohužel ne všechno v lidském životě končí podle
našich přání. Od našeho čtyřicátého výročí se už nikdy
nemůžeme setkat s některými bývalými spoluhráči.
Připomeňme si roztomilou Věrku Malou, které díky
Fandovi Škodovi, neřekl nikdo jinak než, Irenko. Ani
on si s námi už nikdy nezahraje. Krátce v našem oddíle
působil Vašek Haluška. Necelé tři sezony naše město
reprezentoval v ligové soutěži Beny Zucker, přesto
nám připravil řadu nezapomenutelných historek. Moc
chybí pracant, spolehlivý kliďas Pavel Vakeš. Nepřijde
ani někdejší předseda stolních tenistů Pepík Pivka…
Poslední smutnou zprávu nám nedávno poslala manželka Pepíka Krauze.
Všichni odešli příliš brzy! Myslím, že všichni
zanechali v našem padesátiletém oddíle své stopy.  
Oldřich Volf

Stolní tenis
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Jaká byla čtyřicátá devátá sezóna?
Cíle a očekávání splnila družstva dospělých
(ženy nemáme). Oslabení A celku změnilo šance
na přední umístění a úkolem bylo udržet divizní
příslušnost pro další rok. Ukázalo se, že současný
kádr tento problém zvládl bez problémů. Podobné
starosti čekalo na nováčka krajského přeboru I.
třídy, naše Béčko. Nebýt skutečnosti, že družstvo
muselo doplňovat Áčko, jistě by bojovalo o přední
místa. Některými výsledky ve druhé části soutěže
tyto úvahy kolektiv potvrdil. Výhodou jistě byl fakt,
že v důležitých okamžicích mohl pomoci pendlující
Volf. Šťastnou volbou se ukázalo získání Pavla Pražáka. „Hotový“ hráč, který svou výkonností pomohl
v divizi, patřil k oporám B družstva a spolu s Bártou
mladším byli nejlepšími hráči okr. přeboru. Tento
kolektiv nakonec byl ve druhé části jasně nejlepším
celkem soutěže, což vedlo k celkovému druhému
místu. Je reálná naděje, že C družstvo může příští
sezónu působit v kr. přeboru II. třídy.
Vedle jasně nejlepšího hráče oddílu M. Lofa,
který má ligovou výkonnost, všichni hráči A celku
dosáhli lepších výsledků než v předešlé sezóně.
Potěšitelné je to zvláště u mladého Vojty Galeka.
V divizi si zahráli také všichni hráči B družstva,
všichni bodovali. Vedle standardních výkonů Bjalončíka si až překvapivě dobře vedl Pražák, ale
zvláštní pozornost zasluhují výsledky V. Bárty

mladšího a L. Galeka. V úvodu soutěže bodoval i J.
Liška. Také ve třetím celku si vedli všichni dobře.
Radost můžeme mít z „probuzení“ někdejší krajské jedničky žáků T. Rohlíka, který se výbornými
výsledky a výkony zařadil k nejlepším hráčům
okr. přeboru (Tomáš je ještě st. žák). Pro Tomáše
je nutné hrát příští rok vyšší soutěž, ovšem záleží
pouze na něm.
Komplikací může být dodržení představ některých funkcionářů TJ o tom, že je nutné, aby oddíly
hospodařily s vyrovnanými rozpočty. Hrozí skutečnost, že nebudeme přihlašovat kr. př. II. třídy pro
D družstvo, a po vzoru některých oddílů ukončíme činnost mládežnických družstev. Náklady
se stolním tenistům tak sníží o třetinu. Ono totiž
cestování na bodovací turnaje, mistrovská utkání,
vklady a případná účast na mistrovství republiky
něco stojí! Připomínám, že několikrát si náklady
při reprezentaci našeho města a naší TJ hradili
sami rodiče, několikrát jsme družstvo na šampionát neposlali z úsporných důvodů…!
Pravdou je, že zájem o sport u dětí (ale také
rodičů) se dramaticky snižuje a starat se o mládež
nikdo nechce. Bohužel, to jsou důvody, proč dětí
na sportovištích ubylo (to platí i pro náš oddíl)
a výsledky s minulými roky nesnesou srovnání.
Oldřich Volf

Sport
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Závěrečná tabulka kr. př. I. tř.

1. TJ Loket A
18 18 0 0 180:41 54 body
2. Start K. Vary B
18 11 2 5 147:113 42
3. Baník Sokolov A
18 10 1 7 157:123 39
4. Start K. Vary C
18 9 2 7 139:141 38
5. Jiskra Aš B
18 7 2 9 126:132 34
6. Slavoj Kynšperk B
18 5 5 8 118:153 33
7. TJ Loket B
18 6 2 10 134:142 32
8. TJ Ostrov C
18 6 1 11 118:162 31
9. Slovan K. Vary C
18 5 1 12 103:164 29
10. SK Merklín A
18 3 4 11 115:166 28
Družstva TJ Loket A a Start Karlovy Vary B mají právo postupu do
KP 1.
Družstva Slovan Karlovy Vary C a SK Merklín A sestupují do KP 2.

Závěrečná tabulka kr. př. II. tř.

1. Baník Svatava B
14 10 2 2 122:74 36 bodů
2. Jiskra Březová B
14 10 2 2 127:74 36
3. Batesta Chodov D
14 8 1 5 106:93 31
4. Batesta Chodov C
14 7 1 6 111:95 29
5. Jiskra Aš C
14 5 3 6 102:115 27
6. Start K. Vary D
14 4 2 8 104:121 24
7. Slovan M. Lázně A 14 4 0 10 79:119 22
8. Jiskra Aš D
14 2 1 11 75:135 19
Družstva Baník Svatava B a Jiskra Březová B mají právo postupu
do KP 1.
Družstvo Jiskra Aš D sestupuje do okresního přeboru.
Do KP 2 pro příští sezónu postupují vítězové okresních přeborů
(event. další v pořadí).

Závěrečná tabulka divize

1. TJ Ostrov B
22 19 2 1 215:10362 body
2. Start K. Vary A
22 18 0 4 201:116 58
3. Slovan K. Vary A
22 15 3 4 193:130 55
4. Sokol M. Lázně
22 12 6 4 196:151 52
5. TJ Ostrov A
22 12 3 7 183:153 49
6. Slovan K. Vary B
22 13 0 9 193:148 48
7. Batesta Chodov B
22 8 2 12 153:177 40
8. SJ Kynšperk A
22 8 2 12 148:174 40
9. SK Toužim A
22 6 3 13 147:190 37
10. Jiskra Aš A
22 4 5 13 133:195 35
11. Jiskra Březová A 22 2 3 17 129:211 29
12. Strunal Luby A
22 0 1 21 76:219 23
Vítězné družstvo TJ Ostrov B má právo přímého postupu do 3. ligy.
Družstvo Start Karlovy Vary A má právo startovat v kvalifikaci o 3.
ligu.
Družstva Jiskra Březová A a Strunal Luby A sestupují do KP 1.
Oldřich Volf

Výsledky velké
kopané
18.4.2009Muži:
Kynšperk-Loket 0:4
Dorost: Kynšperk-Bochov 1:2
Branky Kynšperk:Orgoník
25.4.2009Muži:
Bečov-Kynšperk 3:1
Branky Kynšperk: Vágner Miroslav
Dorost: Bečov-Kynšperk 3:1
Branky Kynšperk: Lhota jan
2.5.2009Dorost: Kynšperk –Kr.Poříčí 0:3
Muži:
Kynšperk-Dalovice 3:1
Branky Kynšperk: Vágner Miroslav,
Švec, Hleba
9.5.2009Dorost: Budoci D.Kynšperk 8:1
Branky Kynšperk: Kazilovský
Muži:
Pila-Kynšperk 4:1
Branky Kynšperk: Vágner Miroslav
16.5.2009Dorost: Vojkovice-Kynšperk 1:3
Branky Kynšperk: 2 Kazilovský,
Orgoník
Muži: Bukovany-Kynšperk 2:1
Branky Kynšperk: Gábera
Jan Sassmann, oddíl kopané

Kultura
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Hledání cesty

Další šikovný Kynšperák. Jmenuje se Míša Paláčková a vše, co tvoří, tvoří s láskou a nadšením. Výtvarný
směr poprvé ochutnala v roce 2005 ve zdejší ZUŠ u Věrky Medvecké, která ji naučila mimo jiné paličkovat
a pracovat s hlínou. Poprvé vystavovala paličkované krajky společně s ženami z umělecké školy. První
samostatnou výstavu sošek a plastik měla v roce 2007. Ze zdravotních důvodů musela keramiku opustit,
sáhla tedy po tužce. Malovala portréty a začala s dalšími technikami. Postupně suchý pastel, uhel, tuž a
pak olej a sem tam i akryl. Nemaluje krajinky a zátiší, ale jak jste mohli vidět, i styl jednotlivých obrazů
je zatím o hledání, a proto se i výstava jmenuje „Hledání cesty“. Maluje na vše možné - klasické plátno,
karton, dřevo, sololit a překližku. Sama si šepsuje, rámuje i paspartuje. Jako bonbónek přidala techniku
ENCAUSTIC, což není o malířském nadání, ale výtvarné technice, kterou se naučila v Praze na kurzu. Je
to malování rozehřátým barevným voskem a žehličkou. O tom, že ji malování drží i zdravotně nad vodou,
není třeba mluvit. Básně k obrazům napsal její mladší syn Martin Zoufalý ze Kdyně u Domažlic. Také nádherně maluje, pracuje se dřevem i kovem. Míša říká, že je celá po něm, a je přesvědčena, že básně opravdu
hodnotu obrazů jen umocnily.
Přeji Míše do budoucna mnoho skvělých nápadů a hlavně životní optimismus.
Joyce

Pozvánka

Soubor mladých kynšperských ochotníků Stratus vás srdečně zve na premiéru své původní
hry „Zkrocení města Red Rock kdesi na divokém západě“ odehrávající se v rytmu Abby.
Kdy?: pátek 19. 6. od 18 hodin
Kde?: sál kina
Vstupné: 30,- Kč
Scénář a režie: Markéta Bočanová
Hrají: Linda Janská, Kateřina Veselá, Marek Hurdich, Petra Jánošíková, Tereza Záhorská,
Sára Škvareninová, Kristýna Bjalončíková, Markéta Lisá

Rybáři
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„Rybičky, rybičky, rybáři jedou!“

Dne 25. 4. 2009 se konal výlov
rybníku v Liboci, kterého se zúčastnilo 11 členů rybářského kroužku
při ZŠ Kynšperk nad Ohří. Na celou
akci jsme byli pozváni hospodářem
panem Miroslavem Milotou pod
záštitou MO ČRS Kynšperk nad
Ohří.
Velký obdiv sklidila naše jediná
dívenka Kateřina Reidlová z 2. A,
která se i přes svůj nízký věk a zatím
jen malé rybářské zkušenosti naplno
zapojila do výlovu kapříků a plůdku
bez sebemenší známky únavy.
Rád bych poděkoval těm, kteří
se taktéž podíleli při výlovu plůdku:
Braha Michal, Křenek Michal,
Prančl Jiří a za skvělé nasazení a odvedenou práci těmto členům: Beneš Jiří, Jeřábek Jakub, Kratochvíl
Michal, Lamacz Jiří, Řezáč Tomáš a Tomáš Stubner. Ti si sáhli až na dno svých sil, když pomáhali vytahovat ty největší kapry a nosit je v přepravkách do kádí. Na závěr se dokonce svlékli do půl těla a neváhali se
ponořit po pás do bahna, aby zachránili poslední ryby, které by bez jejich pomoci v bahně nepřežily.
Velké díky patří také všem členům kynšperského rybářského svazu za obrovskou trpělivost a vstřícnost. Tak zase někdy příště: „Petrův zdar!“
vedoucí rybářského kroužku Petr Kříž

Kdo si hraje, nezlobí
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Středisko volného času – DDM

„Kdo si hraje, nezlobí“

Plán akcí na červen 2009						
4. 6. 2009
9. 6. 2009
17. 6. 2009

Jízda na in-line bruslích - (sraz v SVČ-DDM ve 14.00 hodin)
Ringo - školní hřiště (sraz ve 14.00 hod I.st a 16.00 hod II. st.)
Bazén Sokolov - sraz 14.00 v SVČ – DDM (pouze pro plavce)
odjezd 14.35 hod, příjezd 17.35 s sebou 82.- Kč
plavky (ne šortky), ručník a svačinu
20. 6. 2009 Dívka Jičín - finále soutěže Dívka roku
25. 6. 2009 Vzpomínkové odpoledne, rozloučení se školním rokem
hry na hřišti, opékání buřtů (buřty s sebou) od 14.00 hodin
			
Zájemci o tyto akce se přihlásí předem v SVČ – DDM

Změna
V dobách, které by mí druhové označili za dávné, byl svět jiný.
Krutý, ale krásný. Opuštěný a přece pro každého. Vzpomínáme
na krásu minulosti přehlížejíce její stinné stránky.
Ale co tím měníme?
Naši potomci jsou odkázáni na dospívání v myšlenkách svých
rodičů.
Mohou však něco změnit?
I dnes se najdou tací, kteří milují přírodu a zbožňují krásu.
Jsou mlčenliví. Vyrostli v myšlenkách, které jejich soukmenovce „nechávají žít.“ Ale nemění je!
Ty každý, kdo čteš tyto řádky, přiznáš si, že miluješ?

Ovládá-li tě strach či stud, začni přznáním v sobě samém.
Nejdříve tebou musí znít. Poté získáš sílu přiznat se i ostatním.
Staneš se svící, která rozžehne ostatní, protože každý vztek
a všechna zloba pramení z nedostatku. Každému chybí otevřené vyznání lásky.
Vstaň každý, kdo nazýváš se hrdinou nebo odvážným.
Projev cit prvnímu, koho potkáš. Že je to těžké? Nemožné?
Hle! I silák je přemožen dítětem, které bez studu
a s otevřeným srdcem přizná, že rádo má.

Teris

Setkání s Casanovou
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Setkání s Casanovou

V sobotu 16. května jsem jela s dětmi ze školní družiny ZŠ a paní vychovatelkou Hanou Soukupovou
na výlet. Navštívili jsme zámek Duchcov, ve kterém v letech 1785 až 1798 žil proslulý Giacomo Casanova.
Při prohlídce zámku se nám v knihovně zjevil jeho duch. Zámek byl založen ve 13. století. V historické
zbrojnici jsou erby rodů, které na zámku žily, od Hrabišiců po Valdštejny. Natáčela se zde scéna z filmu
Jindřich IV.
Pak jsme jeli do botanické zahrady v Teplicích. K unikátním druhům, které v ní dosud najdete, patří
prastarý exemplář afrického jehličnanu Afrocarpus gracilior, obrovský exemplář filipínské Medinilla magnifica, či padesátileté kaktusy a jiné sukulenty. Objevíte zde rostliny, které pocházejí např. z Mexika, Afriky,
Austrálie, Nového Zélandu, Madagaskaru a jiných zemí. Při poslední zastávce jsme vystoupili na horu
Milešovku, kde se nachází
meteorologická observatoř. Milešovka je nejvyšší
horou Českého středohoří a je považována
za největrnější horu,
bezvětří je tu jen osm
dní v roce. Její vrchol leží
ve výšce 836,5 metru nad
mořem.
Při zpáteční cestě
autobusem
dostaly
všechny
děti
cenu
za vyplněný kvíz, kterou
jim věnovala paní Jana
Nekvapilová. Děkujeme
a těšíme se na další výlet.
Jana Tomsová

ZŠ, Kynšperští ochotníci
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Dopravní soutěž

Žáci základní školy jeli reprezentovat
naši školu do okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se konala 7. 5.
2009 v DDM v Sokolově. Ředitelem soutěže
byl npor. Bc. Pavel Žíha a vyhlašovatelem
MŠMT ČR, Ministerstvo dopravy – Besip,
Policejní prezidium PČR.
Žáci museli splnit tři úkoly: jízdu
zručnosti, první pomoc a jízdu na kole na
dětském dopravním hřišti. Za naši školu
soutěžili ve smíšených družstvech tito žáci:
kat. I. : A. Mecner, K. Sommer, N. Vilímková a J. Benczová, kat. II.: J. Urbánek, P.
Stratan, A. Viteková a T. Záhorská.
Děkuji žákům za vzornou reprezentaci
naší školy.
Jana Tomsová, základní škola SVČ – DDM

Celebrity s.r.o.

Skvělou podívanou nám připravili v zaplněném kině kynšperští ochotníci. Bavili jsme se celé dvě
hodiny. Neuvěřitelné výkony herců byly na profesionální úrovni. V režii paní Lenky Pokorné nastudovali
hru s názvem Celebrity s.r.o., které vám nyní jmenovitě představím: Emil-Petr Gubiš, Šéfka zábavy-Eva
Mrázková, Adéla-Anička Ptáčková, Jana-Soňa Škvareninová, Míla-Věrka Medvecká, Kamil-Martin Cikán,
Alan-Vojtěch Galek, Policajt-Petr Jungwirth, Terorista-Aleš Vacula a nápověda-Jitka Medvědová.
Joyce
Gratuluji k úžasným výkonům a těším se na další představení.

Pozvánka
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

XVI. LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
20. ČERVNA 2009 NA HŘIŠTI U TENISOVÝCH KURTŮ
Program:

  13.00 hod.
  13.20 hod.
  13.30 hod.
  13.50 hod.
  14.20 hod.
  15.00 hod.
  16.30 hod.
  17.30 hod.
  19.00 hod.
  20.30 hod.

průvod městem od ZŠ na hřiště
DO Kynšperk  + mažoretky
slavnostní zahájení
kulturní vystoupení dětí z MŠ
mažoretky místní ZŠ   
- 0609
- Le Monde
- Afekt
- Innocens
- Petr nebo Pavel

CELÉ ODPOLEDNE MODERUJE DAVID PETŘÍK
- STÁNKOVÝ PRODEJ ZAJIŠTĚN, NAFUKOVACÍ HRAD, KOLOTOČ, SOUTĚŽE PRO DĚTI…
                                                                                           

Poděkování

Děkuji zaměstnanci Technických služeb, který u nás sváží komunální odpad, za to, že každé
čtvrteční dopoledne potěší naše děti svým Ahoj a také za to,že dojde pro popelnici o mnoho dál,
než musí, jestliže díky státním svátkům je svoz prováděn v jiné dny a tudíž nemá popelnici
připravenou na určeném místě.
Iveta Rozmušová,Liboc

Kultura
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386,  telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Detektivky a thrillery:
Freeman, B-Zkaženost, Dexter, C. -Dcery Kainovy,
Granger, A. -Pohřben zaživa, Hamerová, Z. -Hlídej
si svou holčičku!, Lipšanský, J. -Smrt odpadlého
bratra, MacBride, S. -Žulové město

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena:
Pondělí: 8. 00-12. 00 – 13. 00-18. 00
Čtvrtek: 8. 00-12. 00 – 13. 00-18. 00

Historie:
Švec, B. -Jak určili bohové, Kaiser, M. R. -Xantipa,
Medeiros, T. -Zloděj srdcí,

Novinky na policích

Naučná literatura:
Rausch, A. -Lexikon bylinky, Stangl, M. -Řez ovocných stromů, Verhoef, E. -Chov psů, Schmidt, H.
M. -Skalky a skalničky, Minulostí západočeského
kraje, Lustig, A. -Zpověď, Louka, P. -Vaše Hana
Hegerová,

Pro dospělé:
Mühs, W. -Tajemství peněz a bohatství, Hlasy ticha,
MacClluah, L. -Večírek, Ventura, V. V. -Jak přežít
a nenaštvat lékaře, Kubátová, T. -V pondělí a ve
čtvrtek,
Houdek, M. -Zločin v Čechách, Brown, S. -Dům
s minulostí, Maškenazy, D. -Komu je dneska
dobře?, Nesvadbová, B. -Brusinky, Simmel, J. M.
-Nechte prosím kytky žít, Viewegh, M. -Tos přehnal, miláčku…, Groom, W. -Forrest Gump, Wyler,
A. -Nepatrná šance, Kinsella, S. -Vzpomínáš si?,
Romány pro ženy:
Cartland, B. -Návrat z Afriky, Small, B. -Nebezpečné radosti, Krbová, S. -Pro jarní pohodu,
Deveraux, J-Návrat do kouzelného domu, BirknerMahler, F-Může být láska hřích?

Pro děti:
Pašková, M. -Klobouky z Agarveny, Brandejsová,
I. -Já, Sindy, Svobodová, V. -Tři týdny s Jarčou,
Jínová, Š. -Dívka s ohněm, Obejmi mě, lásko, Stínil,
L. -Nechci tě ztratit, Brezina, T. -Ty kluci jsou fakt
šílený!, Scheffler, U. -Detektiv Klubko, Rodinný
balíček o internetové bezpečnosti.
Přijďte si vybrat za knihovnu: Irena Zolotarová

Kultura
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AKCE A POŘADY MKS
ČERVEN 2009

pátek 5.6. – 27.6. ............. ve výstavní síni Panský dům

„PŘÍBĚHY KRESLENÉ SVĚTLEM”

STANISLAV STRMEŇ
- výstava fotografií
1. Foto příběhy  – když je fotoaparát po ruce   
2. Světelné hrátky  – lehce kontroverzní pojetí světla
3. Klasika – krásy naší přírody a foto z regionu
- vernisáž 5.6. od 17.00 hod

PŘIPRAVUJEME POŘADY A AKCE MKS NA ČERVENEC 2009...................................................................
pátek 3.7. – 25.7. ............. ve výstavní síni Panský dům

„PROCHÁZKA PASTELOVÝM SVĚTEM”
JANA SÁDRIKOVÁ
- výstava obrazů
- vernisáž 3.7. od 17.00 hod.

sobota 13.6. od 17.00 hod. ............................ v sále kina

ČARODĚJŮV UČEŇ

- divadelní představení                           
- autor Věra Medvecká
   DĚTSKÁ SKUPINA KYNŠPERSKÝCH OCHOTNÍKŮ
- vstupné 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 18.5. v kině

Infocentrum, cestovní agentura a
výstavní síň v Panském domě nabízí
občanům a návštěvníkům města tyto
služby:

Turistické infocentrum
a cestovní agentura

• informační služby regionálního rozsahu: informace o dopravním spojení, ubytování a stravování,
o turistických zajímavostech, otevíracích dobách památkových objektů apod.
• prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů, bižuterie apod.
• prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek (Student Agency, Letuška apod.)
• prodej vstupenek po celé ČR (SPORT – KONCERTY – PARTY – DIVADLO – FESTIVALY –  autorizovaný prodejce TicketArt, agentura Vlny, Klubíčko
• kopírovací práce (do A3), propagační práce
• tisk z PC (do A3) barevně i černobíle
• internet pro veřejnost ZDARMA
• laminování (do A3)
služby cestovní agentury: prodej zájezdů cestovních kanceláří – Firo tour, Evropa, F & K, L‘ubica  NABÍDKA DESTINACÍ PO CELÝ ROK, DO CELÉHO SVĚTA
Otevírací doba Turistického infocentra, cestovní agentury, výstavní síně a stálé expozice je: pondělí –
pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00, sobota 13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno, tel: 352 324 271, email:mkskynsperk.info@volny.cz, www.kynsperk.cz

Kino
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2009

úterý 2.6. ................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

MILIONÁŘ Z CHATRČE - SLUMDOG
MILLIONAIRE *

Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel),
sedí v televizním studiu naproti moderátorovi
indické verze soutěže Chcete být milionářem a
čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou
chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do
světa nám nepředstavitelné bídy. Hrají: Dev Patel,
Freida Pinto, Ayush Mahesh Khedekar a další. VB,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 120 min.
čtvrtek 4.6. ................................................ve 20.00 hod.

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ *

zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc
jako první při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci. Film v
českém znění.  USA, MP, vstupné 30,- Kč, délka 94
min.
úterý 9.6. ...................................................ve 20.00 hod.

VÁLKA NEVĚST *

Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení,
nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky,
které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak
by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné
akční série, jehož název je tentokrát modifikovaný
do podoby Rychlí a zběsilí. Hrají: Vin Diesel, Paul
Walker, Michelle Rodriguezová a další.  USA, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 107 min.
úterý 9.6. .................................................... v 16.30 hod.

MONSTRA VS. VETŘELCI *

Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili
mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když
ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks,
jsou opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je i celá
jejich novinka Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní
opustili důvěrně známý a bezpečný svět zvířat a

Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o
nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě… a nevěstě.
Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv
a Emma, jež si nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být víc rozdílné. Hrají: Kate Hudson, Anne
Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg a
další. USA, MP, vstupné 55,- Kč, délka 88 min.
čtvrtek 11.6. ..............................................ve 20.00 hod.

NENAROZENÍ *

Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné
duše, které se snaží vrátit do života. Jejich vstupní
bránou mohou být citliví jedinci, které postupně
zlomí a zcela ovládnou. Těmto démonům se říká
dybukové. Jejich oběti mají jen dvě možnosti –
dobrovolnou smrt nebo svěření se do péče profesionálního exorcisty. Toto mrazivé téma si jako
východisko svého hororového příběhu vybral
zkušený režisér (Blade: Trinity) a ještě zkušenější
scenárista (Batman začíná, Temný rytíř) David
S. Foyer. Hrají: Odette Yustman, Gary Oldman,
Megan Good, Carla Gugino a další. USA, MN 15,
vstupné 55,- Kč, délka 87 min.

Pravidla

strana 32

úterý 16.6. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

čtvrtek 25.6. ..............................................ve 20.00 hod.

Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři
osudy, které jsou svedeny dohromady. Čtyři životy,
které se mají změnit. Film Proměny natočil pravděpodobně nejmladší český režisér celovečerního
filmu všech dob. Film v českém znění. Hrají: Dita
Zábranská, Jan Zadražil, Alena Ambrová a další.
Itálie/ČR,  MP 12,  vstupné 55,- Kč, délka 79 min.

Film vypráví příběh osmiletého Bruna, syna velitele
koncentračního tábora, který se spolu se svou rodinou přestěhuje z válečného Berlína do domu poblíž
koncentračního tábora Osvětim. Tam vzniká zakázané přátelství Bruna a židovského chlapce žijícího
na druhé straně ostnatého drátu, které s sebou přináší nečekané následky... Hrají: Asa Butterfield,
David Thewlis, Vera Farmiga a další. USA/VB, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 94 min.

PROMĚNY *

čtvrtek 18.6. ..............................................ve 20.00 hod.

BAADER MEINHOF KOMPLEX *

Červen 1967. Významná levicová novinářka
Ulrike Meinhofová je šokovaná zprávami o krvavé
demonstraci v Berlíně, během které policista zastřelil nevinného studenta. Hrají: Martina Gedeck,
Moritz Bleibtreu, Johanna Okalek a další.    Něm,
MN 15, vstupné 55,- Kč, délka 150 min.

CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU *

úterý 30.6................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

TERMINATOR SALVATION *

úterý 23.6. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ANDĚLÉ A DÉMONI *

Díky pokračování slavné trilogie nahlédneme do
temné budoucnosti, kde se lidé snaží přežít útoky
vražedných terminátorů vedených zákeřnou inteligencí Skynetem. Hrají: Christian Bale, Anton Yelchin, Moon Bloodgood a další. USA, MP, vstupné
55,- Kč, délka 130 min.

Tým, jenž stál u zrodu celosvětového fenoménu
Šifra mistra Leonarda, se vrací se svým napjatě
očekávaným filmem Andělé a démoni, natočeném
na motivy bestselleru Dana Browna. Hrají: Tom
Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor a další. USA,
MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 140 min.

MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena
vždy hodinu před představením, předprodej začíná
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * = uplatnění volného vstupu na kartu
O PRÁZDNINÁCH KINO NEHRAJE

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová,
Bc. Roman Říha, René Bolvari. Redakce: Bc. Markéta Slámová, Jana Tomsová. Přispěvatelé: zaměstnanci Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří, MKS, školy, vedoucí sportovních klubů, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad – podatelna, Jana A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, 357 51. E-mail: zpravodaj@kynsperk, tel.: 725 043 845
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Červnové číslo vychází  29.5. 2009  
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Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, s.r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 352 683 061, 352 683 114
www.smkynsperk.cz

Nabízíme pronájem mechanizace
Nabíz

Pronájem plošiny:

Pronájem Terexu:

Kontejnery s nosností 5 tun a 7 tun
Pronájem kontejneru:

590,- Kč / hod

170,- Kč / 15 min

95,- Kč / den

včetně obsluhy

včetně obsluhy

Svoz komunálního odpadu pro
obce, ﬁrmy i soukromé subjekty

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 5. 2009

OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
VÝMĚNA OLEJE, BRZDOVÝCH DESTIČEK, VÝMĚNY SPOJEK,
OPRAVY TLUMIČŮ, FILTRŮ, PŘÍPRAVY NA STK ATD.

Práce mechanika

199,Kč / hodinu

Ruční mytí

od

59,-

 Dále provádíme tyto práce
elektro

zednické

pokrývačské

klempířské

truhlářské

 Kontakty
Středisko Správa
Středisko Údržba
Středisko Tech. služby
Jednatel společnosti

sklenářské

zámečnické vodoinstalatérské

Příjem objednávek
pí. Dudíková - 775 736 606
p. Valenta - 775 736 607
p. Dusík
- 775 736 612
p. Pokluda - 602 166 090

 Renata Hronová
 Tel. - 352 683 061
 Mob. - 775 736 610
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu nemovitostí ?
Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků ? Zajistíme Vám
hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní
noviny pro Českou republiku – Celoplošný INZERT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ od 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny. Jsme schopni
za Vámi po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám a přímo u Vás dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty
v okresech: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete

na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@iol.cz

Příloha
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PLASTOVÁ OKNA ŠESTIA SEDMIKOMOROVÁ,
NĚMECKÝ PROFIL GEALAN
STAVEBNÍ HLOUBKA 74 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
OD 0,7 DO 2,8 W/m2
VELKÁ ŠKÁLA BAREV
CELOOBVODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPETY
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
p o – pá

8 –17

Boženy Němcové 1766
(naproti Komerční bance), 356 01 Sokolov
mobil: 739 527 700-3, tel., fax: 352 605 761
www.variowin.cz, e-mail. info@variowin.cz
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EBS
EBS

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

NEVÍTE KAM LETOS NA DOVOLENOU?
Nabízíme k pronájmu chatky v rekreačním zařízení DŘENICE
(JESENICE u CHEBU). Chatka je vybavena 5-ti lůžky, plně
zařízeným kuchyňským koutem a lednicí + venkovní posezení
s možností grilování.
cena na den činí 490 Kč vč. Parkování Ov.

Více informací
pondělí-pátek od 7:00 do 15.30

net. eurobs@centrum.cz
tel. 352 683 002-3
mob. 724 010 192, 602 490 360

EURO-BOHEMIA-STAV s.r.o.

EBS

Nabízíme:
-

služby autodopravy a stavební mechanizace
provádění veškerých zemních prací pro výstavbu objektů
výstavba parkovišť, zpevněných ploch, nádvoří apod.
v několika variantách
rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby
přeprava těžké stavební mechanizace (podvalník)

Kontakty

net. eurobs@centrum.cz
tel. 352 683 002-3
mob. 724 010 192
602 490 360
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Akce! – V měsíci červnu sleva 15%

při nákupu lehké střešní tašky evertile a evertech s 30-letou zárukou.
Navštivte nás v naší provozovně v chebské ulici č.P. 803, Kde vás rádi seznámíme s výhodami a vzorky
této krytiny. Na požádání vám vytvoříme zdarma kalkulaci na rekonstrukci vaší střechy.
Pro realizační firmy máme připravené množstevní slevy!
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Prodej nepřerušen

Prodejna textilu
JÁJA
Nám. 5. května, Kynšperk nad Ohří

(najdete nás v 1. patře nad potravinami paní Koudelkové)

Nabízíme široký sortiment nového zboží za přijatelné ceny

•
•
•
•
•

kojenecké a dětské
pánské a dámské
		 móda pro mladé
			 spodní prádlo
				 punčochové zboží

Provozní doba:
Po – Pá
So		

9.00 – 12.00		
8.00 – 11.00		

13.00 – 17.00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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