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Slovo starosty
Lokalita „Třešňovka“
Město Kynšperk několik let hledalo obchodního partnera pro projekt zastavění jedné z nejkrásnějších městských částí - tzv. Třešňovky.
Průběžně, vzhledem ke krizi ve stavebnictví,
od záměru výstavby odstoupilo několik developerských společností. V roce 2010 začal
jednat bývalý starosta města p. Bolvari o výstavbě s p.Václavem Šimkem, jednatelem
společnosti ThermoHouse, s.r.o. V této době
se také začala připravovat smlouva o pronájmu pozemků. Zde je nutno podotknout, že
město nikdy nepožadovalo výstavbu 52 rodinných domů, to je dezinterpretace ze strany pana Šimka a toto byl jeho investiční záměr. Požadavek města byl využít maximální
možnou zastavěnost. Na jednání rady města
v červnu 2010 (!) proto bývalý starosta doporučil panu Šimkovi, aby svůj záměr předem
konzultoval s místním stavebním úřadem. Což
p. Šimek, jak se ukázalo později, neudělal.
V březnu roku 2011 schválilo nové zastupitelstvo znění smlouvy a pověřilo mne podpisem
smlouvy o nájmu pozemků s panem Šimkem.
Ve smlouvě, kterou p. Šimek podepsal, je
na několika místech uvedeno, že výstavba
bude prováděna pouze v souladu s platným
územním plánem. Ve smlouvě se p. Šimek
také zavázal k vybudování inženýrských sítí
v lokalitě a jejich předání do majetku města.
Součástí smlouvy byla skica územní studie
a detailní projekt se p. Šimek zavázal vypracovat až po podpisu smlouvy.
Po podpisu smlouvy p. Šimek vyčištěné a připravené pozemky od města převzal a podepsal předávací protokol.

V dubnu 2011 však p. Šimek bohužel zjistil, že
jeho projekt neodpovídá platnému územnímu plánu, zejména pasáži o maximální procentuální zastavěnosti jednotlivých stavebních
parcel. Měsíc po podpisu smlouvy a více než
rok (!) od zahájení jednání si tedy p. Šimek
na místním stavebním úřadě podal žádost
o územně plánovací informaci, aby zjistil,
v jakém rozsahu a zda je vůbec možné jeho
projekt realizovat! Tuto skutečnost považuji ze
strany p. Šimka a jeho projektanta p. Musila
za závažné odborné selhání a zde také celý
problém vznikl.
Vzhledem k tomu, že do roku 2015 je každá
obec povinna pořídit si a schválit nový územní
plán, i naše město jej zpracovává. Nyní jsme
v poslední páté fázi a před schválením čekáme na vyjádření některých dotčených orgánů.
Nikdy jsem neslíbil panu Šimkovi, že nový
územní plán bude hotový na přelomu let 20112012. Každý, kdo je seznámen s pořizováním
takového plánu ví, že stanovit pevný termín
schválení není prostě možné. Na jednání
za přítomnosti projektanta Ing. Musila a také
dalších svědků jsme panu Šimkovi oznámili:
„Pokud vše dobře půjde a dotčené orgány se
vyjádří ve stanovených lhůtách, očekáváme
schválení nového plánu nejdříve na přelomu
let 2011 a 2012“. Taková je skutečnost.
Nikdy jsem také p. Šimkovi neřekl, aby neplatil
nájem. Mám i silnou obavu, že stejně jako se
neseznámil s územním plánem, zřejmě si ani
nepřečetl smlouvu, kterou podepsal.
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Jak uvedl pan Zeman z MF Dnes, prý se rok
nic nedělo. Naopak. Absolvovali jsme několik
jednání a město se snažilo p. Šimkovi maximálně vyjít vstříc. Například tím, že mu již
v srpnu 2011 odsouhlasilo další pronájem
menších přilehlých pozemků, aby mohl zahájit práce alespoň na části projektu podle
stávajícího územního plánu. Naše snaha však
vyzněla naprázdno. Až v březnu 2012 podal
projektant p. Šimka žádost o umístění stavby
na tuto část projektu. Přestože předtím projektant absolvoval několik vysvětlujících jednání
na úřadě, vykazovala žádost takové nedostatky, že řízení bylo pozastaveno.
Vrcholem pak byl jeho letošní návrh na uzavření dodatku ke smlouvě. V tomto dodatku
p. Šimek mimo jiné jaksi velmi nenápadně
vypustil svoji povinnost vybudovat inženýrské
sítě a výstavbu chtěl napojit na již tak přetíženou starou kanalizaci v dané lokalitě. Tímto by
se smlouva pro město stala velmi nevýhodnou
a představitelé města začali velmi vážně pochybovat o seriózním přístupu p. Šimka.
„Třešničkou na dortu“ pak byla jeho žádost
o odpuštění nezaplaceného nájmu za pozemky. Ta se stala příslovečnou poslední kapkou.
Ano, na jednom z pozemků, který měla několik
desetiletí v pronájmu více než osmdesátiletá
důchodkyně a těžce se s místem loučila, se
dodnes nachází lehce odstranitelný dřevěný
plot a kůlna. Nad touto skutečností v době
předání p. Šimek velkoryse máchl rukou. Bývalá nájemnice má zahrádku už dávno v jiné
lokalitě a na zmiňovaný pozemek dochází jen
z pouhé nostalgie. Podotýkám, že se jedná
o část pozemku, který měl být zastavěn až
v poslední etapě - v roce 2017!
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P. Šimek mě ve článku, který vyšel v MF dnes,
označil za lháře a já se nemíním snižovat k diskuzi na této úrovni a používat stejné výrazy.
Chápu rozladěnost pana Šimka z neuskutečnění jeho podnikatelského záměru. Skutečný
důvod, proč se projekt nerealizoval, je však
jednoznačně v profesních pochybeních pana
Šimka a jeho projektanta. Oba pánové si zřejmě vzali příliš velké sousto. Představitelům
města pak prostě a jednoduše došla trpělivost
V současné době probíhá jednání jak postupovat dále a co bude s tak krásnou lokalitou,
jakou je „Třešňovka“. Doufáme, že se nám podaří připravit takový projekt, který bude vzorně
reprezentovat naše město a budeme si moci
říct, že se nám to konečně povedlo.

Parkování „U Pivovaru“
Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji,
byla pro řidiče parkující na sídlišti U Pivovaru
připravena další odstavná plocha pro jejich vozidla. Víme, že situace s parkováním na tomto
sídlišti je velký problém, protože při jeho projektování se nepočítalo s tak velkým množstvím vozidel. Proto jsme nechali upravit plochu pod kotelnou a je k dispozici všem řidičům
pro parkování vozidel. Tyto řádky píši, abych
odpověděl na některé dotazy, zda je možno
zde parkovat a zda tato plocha není k dispozici pro údržbu a vjezd do kotelny. Vážení řidiči,
tato plocha je skutečně pro vás a je možno ji
využívat celou k parkování vašich vozidel.

Nové sirény
V rámci vybavení nového Varovného monitorovacího systému byly staré mechanické sirény nahrazeny novými elektronickými, které
jsou napojeny na SDH a na KOPIS (Krajský
operační integrovaný systém) a jsou KOPISem přednastaveny a řízeny.

Víme, že si občané zvykli na staré sirény a ty
nové elektronické jim vadí, ale tento zvuk byl
zvolen záměrně, aby jednak občané, ale zejména příslušníci SDH, byli o poplachu jednoznačně vyrozuměni.
Nicméně jsme vešli v jednání a v současné
době se snažíme domluvit, aby byla v provozu pouze jedna siréna a to na budově SDH

a dále, aby byl zvuk těchto sirén vypnut
v době nočního klidu.Pokud to bude v souladu
s bezpečnostními opatřeními možné, budeme
se snažit tyto změny realizovat.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Jak nespadnout do dluhové pasti
Rychlé zadlužování českých domácností rok
od roku stoupá. U rodin dochází k vysokému
nárůstu bankovních i nebankovních úvěrů.
Řada společností se předhání v nabídce svých
produktů. Produkty jsou nabízeny
• bankovními společnostmi
• nebankovními společnostmi (např. Provident, Cofidis apod.)
• splátkovými společnostmi
U výše zmíněných typů společností je možné
najít jisté výhody, ale i nevýhody. Mnozí lidé
se obrací se žádostí o peníze na poskytovatele, který peníze půjčí často hned, ale za vyšší
úrok i poplatek. Jedná se zpravidla o nebankovní společnosti. I přestože jsou vysoké
náklady spojené s takovouto půjčkou, stále si
lidé půjčují i u těchto společností, které mnohdy těží z jejich tíživé životní situace. Často se
lidé zadlužují pouze proto, aby si něco „pěkného“ dopřáli (LCD televizor, dárky na Vánoce, dovolenou u moře apod.). Je více či méně
jasné, že lidé chtějí vlastnit mnohem více věcí,
než tomu bylo před několika lety. Stále větší
oblibě se těší prodej na splátky, kterým se nakupuje elektronika, výpočetní technika popř.
dovolená. Kamenem úrazu tohoto produktu je,
že umožňuje pořídit zboží v okamžiku a bez
zdlouhavé administrativy, kterou mnozí lidé
nemají v oblibě. Je na místě si dobře rozmyslet, zda zboží, které si mohu v obchodní síti

koupit na splátky skutečně potřebuji, zda se
nejedná pouze o rozmar či vyrovnat se někomu ve svém okolí a dokázat mu, že „já na to
mám“. Mějte na paměti, že i malicherností můžete roztočit svoji spirálu dluhů.
Při podpisu smlouvy se mnohdy lidé dostávají
do pozice slabší smluvní strany. Příčinou jsou
zejména praktiky různých neseriózních poskytovatelů, kteří do svých smluv nebo všeobecných podmínek zahrnují ujednání, kterých
si člověk buď ani nevšimne nebo nerozumí
správně jejich obsahu. Jedna dobrá rada zní:
„Podepsat můžeš, přečíst musíš!“ a pokud nerozumíte obsahu podmínek ve smlouvě, dejte
si na čas a vyhledejte odbornou pomoc (např.
Odborné sociální poradenství Pomoc
v nouzi o.p.s. Sokolov), která vám pomůže
objasnit, v čem je smlouva výhodná či nevýhodná, popř. zda smlouvu uzavřít.
Často někteří z nás jednáme emocionálně bez
důkladného promyšlení dopadů na svou situaci. Rozhodně si pořádně rozmyslete, zda půjčku skutečně potřebujete a zda budete schopni
půjčku splácet a v případě, že se dostanete
do situace, že nebudete schopni splácet, např.
přijdete o zaměstnání a tím spojený příjem
do rodiny, snažte se komunikovat s věřitelem.
Nespoléhejte na zázrak, že se vše vyřeší samo.
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Komunikace s věřitelem je velmi důležitá.
Mnoho lidí se dostává do dluhů i proto, že si nepožádají o sociální dávky, na které mají právo.
Neplacení dluhů přináší komplikace dlužníkovi. Nepříznivá životní situace, kdy nemůže člověk splácet, se dá řešit komunikací s věřitelem
např. vyjednat posun splátkového kalendáře.
Pokud člověk není ochoten využít této možnosti a není ochoten splácet svoje dluhy, pak
věřitel přistoupí na možnost soudního či mimosoudního vymáhání svých pohledávek. Dluh
se navíc neustále zvyšuje, k němu se přidávají
úroky z prodlení a v případě soudních jednání
také soudní poplatky. Je-li nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), je dluh navýšen ještě o poplatky spojené s provedením exekuce.
Příklady důsledků nehrazení dluhů
- dlužník přijde o střechu nad hlavou
- zabavení dlužníkova majetku
- strhnutí peněz z dlužníkova účtu
- strhnutí dluhu z dlužníkovy mzdy
- strhnutí dluhu z vyplácených sociálních dávek či důchodu
Kromě bankovních, nebankovních či splátkových společností existují ještě další lidé, kteří umějí mistrně z Vaší peněženky vytahat peníze. V blízkosti těchto lidí, buďte obezřetní
a několik rad, jak se jim ubránit určitě nebudou na škodu.
Předváděcí akce a dealeři
Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají… Toto
pořekadlo je ušité na míru prodejcům, kteří pořádají zájezdové předváděcí akce. Pozvánka
na zájezd „pouze za vstupné“, láká leckoho.
Je vhodné, abyste takovouto pozvánku, která se Vám dostane do rukou, rovnou roztrhali
a vyhodili do koše! Věřte, že si ušetříte zbytečné problémy. Na pozvánce záměrně chybí,
že se bude předvádět zboží. Prodejci v době
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předváděcí akce uzavřou restauraci či jiný objekt, kde akce probíhá, a otevřou až si splní
limit, tzn. „určitý počet prodaných výrobků“.
Dárečky zobrazené na pozvánce jsou pouze
ilustrační a slouží jako lákadlo na akci.
Dealeři zvonící u dveří umí mistrně hrát
na struny, kterým se snadno podléhá. Dealerům nabízejícím „zázračné přístroje a preparáty“ vůbec nejde o Vaše zdraví a zdraví Vašich
blízkých, ale pouze a jenom o Vaše peníze.
A pokud jejich návnadě budete odolávat, nasadí těžší kalibr, kterým Vás dostanou a zlomí,
a tím je psychický nátlak - vyhrožování.
Nejlepší je předcházet problémům plynoucích z předváděcích akcí a podomního prodeje, a to na pozvání nereagovat a dealera
nevpouštět přes práh Vašeho bytu či domu
a rázně, s rychlostí blesku, se s ním rozloučit.
Pokud přemýšlíte, co s volným časem, určitě
ho využijte jinak než jet na zájezdovou předváděcí akci, a to např. přihlaste se do knihovny, navštivte místní klubík dříve narozených
apod., určitě se Vám to vyplatí. Společníkem
Vám může být i nějaké zvířátko jako např. pejsek, kočička či andulka. Zvířátka Vám zaplní
spoustu času a nebudete sami. Ale hlavně nejezděte na předváděcí akce!
Levnější elektrická energie, plyn či telefonování?
V poslední době se rozmohly návštěvy prodejců u lidí doma a ohánějí se úsporami jejich
financí, pokud změní dodavatele elektrické
energie, plynu nebo operátora. Myslete na to,
že není Vaší povinností vpouštět prodejce
do bytu a už vůbec předkládat mu faktury či
vyúčtování služeb. Pozor, prodejci mají velký
dar řeči a potřebnou dávku přesvědčování.
Mějte na paměti, že na první pohled výhodnější cena může být spojena např. s nevýhodnými smluvními podmínkami.

A jsme opět u toho, že prodejci produktu nejde
o to, aby jste ušetřili „nějaké peníze“, ale o to,
aby on sám si splnil svůj limit podepsaných
smluv, za které je honorován. Zamyslete se
nad tím, proč by jen tak někdo zvonil u Vašich dveří, a nabízel vám nezištně pomoc, aby
z toho pro něj nekáplo nic do kapsy?
Pouliční prodejce
Každý z nás se s ním někdy setkal. Je to
dobře vyškolený prodejce na „rychlý“ prodej.
Máte-li rádi své finance, nepouštějte se s ním
do řeči, jinak se chytíte do jeho sítě, jelikož
jeho triky a nátlak neznají mezí. Dělejte, že
ho nevidíte, neslyšíte a hlavně s ním nenavazujte oční kontakt. Nebuďte zvědaví, nedávejte na sebe kontakt a nic mu nepodepisujte.
Opakujte slůvko „ne“. Bude-li pouliční prodejce neodbytný, říkejte neustále dokola „ne“,
„nemám zájem“ a nezastavujte se, jinak uvíznete v jeho síti a jste jeho úlovkem, na který
čekal.

Co říci na závěr? Pokud skutečně potřebujete půjčit peníze, ať už na cokoli, zvažte, zda
věc, za kterou je vydáte je pro Vás nebo pro
Vaši rodinu nezbytně nutná a zda, když jste
se doposud bez ní obešli, nebude lepší bez
ní se obejít i nadále. A když už vyhodnotíte,
že peníze si půjčíte, splácejte dle splátkového kalendáře, na kterém se dohodnete s bankovní, nebankovní či splátkovou společností,
ať si pod sebou nepodříznete větev. Většina
z nás jsme rodiče, zákonní zástupci svých
nezletilých dětí, a proto by bylo vhodné vždy
a za všech okolností zvážit důsledky svého
jednání s ohledem na své děti, jelikož děti jsou
naše budoucnost a věřím, že žádný rodič by si
nepřál svému dítěti zanechat dluhy, ba naopak.
Zdroj: Jak nespadnout do dluhové pasti - dTest
Dluhová problematika – informační brožura
Jitka Zemanová
správní a sociální odborw

Zpřístupnění digitalizovaných kronik veřejnosti
V roce 2010 byly uloženy do Státního okresního archivu v Jindřichovicích kroniky a pamětní knihy města Kynšperk nad Ohří se zápisy
od roku 1945 do roku 1989. V roce 2010 bylo
ve Státním oblastním archivu v Plzni započato
s projektem digitalizace kronik a před uložením kronik do archivu byly tyto digitalizovány
a postupně připraveny na zpřístupnění veřejnosti.

V současné době je umožněn přístup ke kronikám města Kynšperk nad Ohří z let 1931 –
1989 přímo na internetových stránkách www.
portafontium.cz nebo přes internetové stránky
Státního oblastního archivu v Plzni www.soaplzen.cz, kde jsou kromě kronik našeho města
k dispozici ještě matriky a další digitalizované
dokumenty i jiných měst. Soubor digitalizovaných kronik se nadále doplňuje.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Vážení občané, v případě problémů s vodohospodářskými zařízeními
se obracejte prosím na smluvního provozovatele společnosti
Sokolovská vodárenská a to na firmu VEOLIA – Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o., která je za stav vodovodní a kanalizační
sítě zodpovědná a je kompetentní v těchto věcech, včetně vydávání
vyjádření k ev. připojení nových objektů.
Sídlo společnosti Veolia v Kynšperku nad Ohří je ve Školní ulici
(vedle OD Jednota).
Kontakt na sokolovskou pobočku:
www.voss.cz, tel.: 352 304 111, fax: 352 623 544

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
-malometrážní byt č. 1 o velikosti 2+kk, o výměře 43,37 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena
na 66,24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou.

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 211,40 m2 :
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení

- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje
čtyř částí pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice
Křižíkova (směr rybník Sýkorák).

Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů. Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej pozemku:

pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2,
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
222 v ulici Mistra Jana Husa, Kynšperk nad
Ohří o výměře 12,00 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu změně užívání
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo 4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního
střediska) na parcele č. 49/5 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za těchto podmínek:
- doba nájmu na dobu neurčitou
- nájemné ve výši 500 Kč/rok
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

6

7

Městská policie

Hasiči

Uzávěrka Kynšperského zpravodaje na měsíc září
bude již 13. 8. 2012.
Příspěvky zasílejte na zpravodaj@mkskynsperk.cz
								

Redakce

Městská policie
Vážení spoluobčané, dovolte mi přiblížit
činnost Městské policie Kynšperk nad Ohří
za období od 19. 5. 2012 do 23. 7. 2012, kdy
řešila celkem 104 případů protiprávního jednání, a to:
- 55 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích, je to pořád dokola…., už si připadáme jako dopravní policie.
- 12 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy v obou
případech se jednalo o kouření na místech
zákonem zakázaných viz. zákon č. 379/2005
Sb., (tabákový zákon).
- 23 přestupků proti veřejnému pořádku, převážně se jednalo o znečistění veřejného prostranství.
- 4krát se řešil nedovolený zábor veřejného
prostranství a nedovolené užívání pozemní
komunikace, a to přistaveným kontejnerem
(objednávka kontejneru u Technických služeb
a zaplacení pronájmu neřeší povinnost ohlášení záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání pozemní komunikace na MěÚ
Kynšperk). O porušení této povinnosti jsem již
psal, tak já už nevím... Hold se toto porušení
již nebude řešit, tak jak se převážně řešilo, ale
uloží se pokuta v blokovém řízení, protože neznalost zákona co? No přeci neomlouvá.
- Součinnost při provádění sociálních šetření
v rodinách s úřednicemi MěÚ Kynšperk.
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děti to pravé ořechové, že se s těmito individui stýkají. Mají na ně špatný vliv a ten se pak
odráží i v přístupu k životu, žádná zodpovědnost, proč taky, když o ně nemají zájem jejich
nejbližší.

- Odchycení tří toulavých psů, kdy ve všech
případech byli psi předáni majiteli.
Vážení rodiče, jestlipak víte, co dělají vaše dětičky o prázdninách, potažmo ve svém volném
čase? (Jen pro upřesnění: dítě = od narození
do věku 18 let). U některých rodičů nepochybuji, ale jsou zde tací, o kterých si myslím, že
o své ratolesti ani zájem nemají, protože pokud by měli, bylo by zde vše v pořádku, ale
ono není a začíná to gradovat do nebezpečné dimenze. Jedná se především o to, jestli opravdu víte, jak vaše ratolesti tráví volný
čas, hlavně ve večerních hodinách. Ne? Tak
pozorně čtěte a zkuste se zamyslet, zda-li se
nejedná zrovna o to vaše dítě… anebo je vám
to jedno?
Každý den se ve večerních hodinách scházejí
na sportovišti, u řeky, na Židovském hřbitově
a v jeho okolí, v Městské brance, na naučné
stezce a podobných místech, kde holdují alkoholu a experimentují s drogami, poté si chtějí
dokazovat svou neohroženost a dělají nepořádek. Jsou mezi nimi existence sami o sobě
(lidé bez přístřeší nebo chcete-li bezdomovci,
nejen drogově závislí, ale i kriminálně závadové osoby). Nechci strašit, leč vyskytují se
mezi nimi i různé druhy nakažlivých infekcí,
brrr a nemyslím si, že je to zrovna pro vaše

Apeluji na vás, rodiče, nasměrujte své ratolesti správným směrem a ne cestou do pekla
(i když je tam teplo). Nenechte se obalamutit
tím, že oni né, to jsou jiní, protože kdybych
mohl jmenovitě napsat, o které děti se jedná,
(což mi etika a hlavně zákon neumožňuje) tak
byste se možná i divili. Asi si říkáte, proč o tom
jen píši a neřeším to?

Řeknu vám, že to řeším skoro každý den, ale
ruku na srdce, já tu nejsem na převýchovu,
od toho jste tu vy v pozici rodičů. Prevence je
možná do doby, kdy se dá ještě zjednat náprava, ale v této chvíli již musí nastoupit represe a ta padá již jen a jen na vaši hlavu, protože pouze vy jste za své děti plně zodpovědní.
Nebo snad jim dovolíte vést zahálčivý způsob
života? To se poté jedná o trestný čin. A nebo
chcete být vláčeni kvůli svým nezodpovědným
ratolestem po úřadech? Já si myslím, že to
není pro nikoho příjemné.
Tak uděláme s tímto problémem něco? Nebo
to necháme osudu a ono to nějak dopadne?
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří
Výjezdová jednotka SDH Kynšperk nad Ohří
zasahovala od 21. 6. do 17. 7. u těchto událostí:
21. 6. - Požár rodinného domu v Sokolově
ul.Hornická
1. 7. - Technická pomoc na odstranění stromu
ze silnice K.Dvůr/Mokřina
3. 7. - Technická pomoc na odstranění stromu
ze silnice K.Dvůr/Mokřina
14. 7. - Požár hrázděného domu v obci Cetnov na Chebsku
17. 7. - Požár balíků sena poskládané ve stohu v obci Starý Rybník na Chebsku

Hasič zde plní disciplíny v kompletní výstroji
vč.dýchacího přístroje, který musí hasič po celou dobu závodu používat.
Soutěž je velmi náročná, a proto se jí říká soutěž o nejtvrdšího hasiče.
Na start v hlavní kategorii 18-35 let se postavilo 22 hasičů. Z toho 4 hasiči soutěž nedokončili. Naši kluci skončili na:
Marek Matoušek - 3. místo v čase 5.57,20
Michal Jirásek - 9. místo v čase 7.06,69
Za to jim velmi gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci SDH Kynšperk nad
Ohří.

Poděkování členům SDH Kynšperk nad Ohří
Členové jednotky SDH Kynšperk nad Ohří
Marek Matoušek a Michal Jirásek se zúčasnili
jako jednotlivci v soutěži Hasičský Permoník.
Jedná se o závod dle disciplín TFA, které platí
po celém světě.

Renata Sassmanová
Starostka SDH Kynšperk
Marek Matoušek
Velitel JPO SDH Kynšperk
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Hasiči

Různé

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena? Provádíme
poradenství zcela zdarma.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.

Prodej větší zděné rek. chaty se zahradou, přehrada Skalka cena: 850.000,-Kč

Poté mluvené slovo, informace občanům, že
jde o svolání hasičů.
- aktivace - dálkově pomocí “RADIOSTANICE”
- z místa sirény
- zdroj - elektrická síť,náhradní zdroj na cca.72
hodin
- systém od roku 2012
Po několika prvních výjezdech s používáním
nového systému sirény byla siréna na městkém úřadě vyřazena ze systému vyhlášení
“požární poplach”.

Prodej bytu 1+3 v Kynšperku, J. Jiskry, přízemí, cena: 590.000,-Kč

Prodej RD 1+5 se zahradou v Sokolově, Stará Ovčárna, cena: 2.120.000,-Kč
Prodej rek. chaty s úst. topením k bydlení se zahr. v Liboci, cena: 720.000,-Kč
Prodej RD se zahradou a stodolou v obci Tuřany – Návrší cena: 1.500.000,-Kč
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

Siréna
Vzhedem k negativným ohlasů na nový signál
sirény při vyhlašování požárního poplachu je
na místě upřesnit důležitost sirény pro dobrovolné hasiče města Kynšperk nad Ohří.
Požární poplach se vyhlašuje za účelem
svolání jednotky požární ochrany, ale také
upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně
někde něco hoří, či se někde stala nějaká
katastrofa nebo došlo k nějaké nepříjemné
události a po komunikacích se budou ve větší
míře pohybovat záchranná vozidla hasičů,
policie či záchrané služby.
Před zavedením elektrického proudu do města byl požární poplach vyhlašován pomocí:
• zvonu - zvon zvonil i několik minut zdůvodu
horší slyšitelnosti
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• trubky - na trubku byl trouben tón “HÓ-ŘÍ,
HÓ-ŘÍ také několik minut jako u zvonu
- tento systém byl používán i při jízdě k požáru
na koněspřežních stříkačkách.
Poté co byl zaveden elektrický proud:
• rotační elektrická - je vyhlašován jednou
přerušeným tónem sirény během jedné minuty
- aktivace - dálkově pomocí “MOBILU” (výpadek operátora nefunkční)
- z místa sirény
- zdroj - elektrická síť (po výpadku elektriky je
nefunkční)
- systém do roku 2012
• elektronická - poplach vyhlašuje
napodobením hlasu trubky troubící tón
„HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

Momentálně se bude ještě pracovat na nahrátí starého typu melodie do systému tak, aby
vyhlášení požárního poplachu nebylo pro obyvatelstvo problémové.
Po 14 leté zkušenosti s nejmodernějšími systémi PEAGER, MOBILNÍ TELEFON je nový
systém jediný, který je téměř 100% pro vyhlášení jakéhokoliv poplachu.
Děkuji za pochopení
Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk nad.Ohří

BRASS OF THE ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA v rámci festivalu MITTE EUROPA
v Kynšperku nad Ohří
9. 7. 2012 se mohli kynšperští občané zaposlouchat do skladeb známých i méně známých
autorů: Tylmana Susato, Givanniho Gabrieli,
Johanna Sebastiana Bacha, Jana Koetsiera,
Richarda Wagnera, Paula Dukase, Antonína
Dvořáka, Richarda Bissila a Duke Ellingtona.
Skladby zahrál třináctičlenný žesťový orchestr
Brass of The Royal Concertgebouw (trumpety, lesní rohy, pozouny, baspozoun, tuba) pod
vedením dirigenta Jacoba Slagtera v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

Žesťový soubor BRASS OF THE ROYAL
CONCERTGEBOUW ORCHESTRA byl založen v roce 2003 a je součástí slavného orchestru Royal Concertgebouw Orhestra Amsterodam. Vystupuje v mnoha zemích světa.
Cílem hudebníků je představit publiku mnohostranný reportoár pro žesťové nástroje.
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Různé

Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa je
akcí, jejímž cílem je tradiční kulturní výměna
mezi Čechy a Němci – zeměpisná blízkost
a sbližování národů. Bavorsko-česko-saský
festival obohacují každoročně nejen známé,
ale i mladé začínající osobnosti kulturního
života. Vystupují společně v nejkrásnějších
místech sousedních regionů Německa a České republiky. Hudba se tak dostává i do míst,
kde se takovéto koncerty konají jen zřídka,
nebo dokonce nikdy. A právě hudba je vlastně tím univerzálním jazykem, který promlouvá
ke každému z nás bez rozdílu věku.

V den slavnosti je celá alej zaplněna stánky
se zahradnickým a uměleckým zbožím, které
je nabízeno k prodeji. Pro návštěvníky je připraven zajímavý kulturní program a tradiční
bavorské občerstvení.

Kdo má rád hudbu, navíc žesťové nástroje, ten
si v pondělním podvečeru přišel na své a odnesl si opravdu nádherný zážitek.
Koncert jako součást cyklu Letní festivaly
Euroradia vysílala přímým přenosem stanice
Český rozhlas a satelitní síť Evropské vysílací
unie jej přenášela do mnoha zemí světa.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Slavnost v Lipové aleji v Himmelkronu
V neděli 15. 7. 2012 jsme se zúčastnili v naší partnerské obci 5. himmelkronské zahradní a umělecké slavnosti Baille-Maille-Lindenallee, kterou
pořádal spolek Förderkreises Himmelkron.
Himmelkronští občané a radní jsou na svoji
lipovou alej právem hrdi, protože je označována za evropsky slavnou a navštěvuje ji velké
množství lidí. Byla založena v druhé polovině
17. století v období vlády markraběte Christiana Prvního.

12

V roce 1717 se se v Baille-Maille-Allee konají
pastorální hry a při návštěvě pruského prince Georga Friedricha znovu ožívají mailové
hry (podobají se kroketu). V roce 1792 je alej
vymýcena Prusy (800 stromů) kvůli odporu
himmelkronského hradu. Teprve v roce 1986
z iniciativy obce a radních Himmelkronu začíná
nová výsadba aleje 160 stromy. Při vzpomínce
na její vymýcení před 200 lety sází prezident
Horních Franků poslední lípu. Dnes 800 metrovou alej lemuje téměř 600 stromů.

Děkuji všem našim občanům, kteří věnovali
svůj nedělní volný čas a v rámci spolupráce
oslavili spolu s našimi přáteli tento významný
den.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Poděkování klientů a zaměstnanců
Martinovi a Míše - bar Koruna a Davidu Bendovi - FK Baník Sokolov za nákup pomůcek pro
Aktivizační pracoviště Horního domova, Sociálních služeb, p. o. v Kynšperku nad Ohří,
které jsou důležité na procvičování paměti u klientů a nákup dalších potřebných drobností,
které vedou ke zkvalitnění života našich klientů v domově. Jsme velice rádi, že se mezi námi
najdou tací, kteří rádi pomohou. Ještě jednou děkujeme.
								
Benda Pavel
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Folková Ohře jubilejní 24. – 26. 8. 2012
Významný folkový festival se v loňském roce
přesunul z Horního hradu do vodáckého tábořiště Dronte v Kynšperku nad Ohří. A jak se ukázalo, přesun se vyplatil. Vice prostoru a přítomnost řeky vyhovovala zejména návštěvníkům.

Vodácká půjčovna

vás zve na 10. ročník festivalu

Jsme jediným festivalem, kde Klíč vystoupí. V doprovodném programu se návštěvníci mohou těšit na jízdu na kánoích, kajacích
a raftech, výstavu fotografií z řeky Colorado
a děti na divadlo a soutěže. V případě deště
bude postaven stan, občerstvení je zajištěno.
Pro návštěvníky, kteří se prokáží občanským
průkazem s trvalým bydlištěm v Kynšperku
nad Ohří, je denní vstupné zlevněno na 90 Kč
na den.
Přijďte si poslechnou pěknou hudbu a potkat
se s legendami folkové a trampské hudby
Začátek v pátek od 14:00, v sobotu a v neděli
od 9:30. Celý program na www.dronte.cz

Letošní ročník tím, že je výjimečný svým desátým výročím, bude třídenní. Vystoupí takové
hvězdy jako je Robert Křesťan a Druhá tráva,
Pacifik, Hop trop, Žalman a spol, skupina Cop
a jedním ze zlatých hřebů programu je vystoupení skupiny Klíč, která se po deseti letech
dala opět dohromady, aby nyní udělala výroční vystoupení.

Římskokatolická farnost Chlum Svaté Maří – Kynšperk nad Ohří
zve srdečně všechny na

„Zastaveníčko u J. S. Bacha“
– varhanní koncert konaný v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří
dne 18. 8. 2012 v 18. hod.
Účinkují členové SPDH Ústí nad Labem : Helena Janiczková-soprán, Václav Urban-varhany.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován na opravu varhan.
Přijďte, zastaveníčka u pana Bacha jsou vždy krásná.

Kynšperk nad Ohří tábořiště Dronte

24 – 26. 8. 2012

Robert Křesťan a Druhá tráva
Klíč – koncert skupiny 30 let výročí

Nezmaři / Žalman a spol. / Cop / Hop Trop
Ginevra / Strašlivá Podívaná / Jablkoň / Pacifik
Devítka / Slávek Janoušek / Epy De Mye

Hradní duo / Sem tam / Roháči / Lístek / Jauvajs
Martina Trchová / KV Expres / Alison / Echolama
Stráníci / Jitka Vrbová a Akáty

Doprovodný program: Jízda na raftech a kánoích, divadlo a hry pro děti, výstava fotografií z řeky Colorado.

www.dronte.cz
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ází
prov
dem
Pořa Pražák.
Míla

728 102 594

15

Usnesení

Usnesení

Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad
Ohří dne 27. června 2012

b) dřevěné pergoly přiléhající ke stávající rekreační chatce postavené na p.p.č. 1347
v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovanou XXX,

upravená verze
č. 236
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
dočerpání úvěru schváleného na investiční akci „Splavnění levobřežního ramene řeky
Ohře“ na akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu jednáním s Československou obchodní bankou, a. s. o dodatku k úvěrové
smlouvě.

lizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje podle vyjádření uvedeném v důvodové
zprávě.
č. 239
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX
v Kynšperku nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města nájemkyni bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

č. 237
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 240
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
změnu odpisového plánu pro rok 2012 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk
nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a

1. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX
v Kynšperku nad Ohří XXX a

2. ukládá
vedoucí finančního odboru promítnout změnu
odpisového plánu do rozpočtu města na rok
2012 XXX.
č. 238
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
podněty, resp. připomínky pořizovatele územního plánu k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje zpracované pro Aktua-
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2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení Rady města nájemcům bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
č. 241
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí 			
se stavbou na pozemku ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří:
a) oplocení části pronajatého pozemku p.č.
788/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, realizovanou
XXX,

2. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku č. 37/2012 uzavřené mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a Společenstvím Zámečnická 100-102 Kynšperk nad Ohří, podepsané
dne 15.6.2012, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a
		
3. pověřuje
starostu podpisem souhlasů.
č. 242
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
p.č. 289 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
14.01.2002 uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody o ukončení nájmu.
č. 243
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doplňuje
své usnesení č. 198 ze dne 30.05.2012
v bodě 1., písm. a) za text 438 m2 následující
text „a záměr pronájmu části stavby bez čp/če
stojící na pozemku p.č. 1436 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří“, v bodě 1., písm. b) za text 312 m2
následující text „a záměr pronájmu části stavby bez čp/če stojící na pozemku p.č. 1436
v k.ú. Kynšperk nad Ohří“ a v bodě 1., písm. c)
za text 655 m2 následující text „a záměr pronájmu části stavby bez čp/če stojící na pozemku

p.č. 1436 v k.ú. Kynšperk nad Ohří“ a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku a stavby bez čp/če
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce
města s uvedením „na dobu neurčitou“.
č. 244
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 218/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 236 m2 v k.ú.
Zlatá u Kynšperka nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu minimálně 15-ti
dnů na úřední desce města.
č. 245
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1494 (trvalý travní porost) o výměře 514 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města.
č. 246
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
pronájem pozemku p.č. 1298/2 (ostatní plocha) o výměře 2260 m2 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří a stavby stojící na pozemku p.č. 1298/2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX.
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Usnesení

Usnesení

č. 247
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 249
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
p.č. 1226/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
30.05.2000 a smlouvy o nájmu části pozemku
p.č. 1234 (PK 391/1) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
ze dne 22.06.2004 uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,
b) XXX prominutí nájemného za část pozemku
p.č. 1226/1, část pozemku p.č. 1234, část pozemku p.č. 1226/1, část pozemku p.č. 1234 XXX
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
c) pronájem části pozemku p.č. 1226/1 (ostatní plocha) o výměře 75 m2, části pozemku p.č.
1234/2 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2, části
pozemku p.č. 1235 (ostatní plocha) o výměře 146
m2 a části pozemku p.č. 1234/1 (trvalý travní porost) o výměře 480 m2 vše v k.ú. Kynšperk nad
Ohří XXX a

1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
prodej pozemku p.č. 83 (trvalý travní porost)
o výměře 8 m2 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka
nad Ohří XXX a

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy, dohody o ukončení
nájmu a sdělit usnesení finančnímu odboru.
č. 248
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu pozemku
p.č. 1347 v k.ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
03.05.2002 uzavřenou mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX,
b) pronájem části pozemku p.č. 1347 (trvalý
travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy a dohody o ukončení
nájmu.
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2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.

materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
č. 252
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí 			
a) se stavbou lešení na pozemku ve vlastnictví
města Kynšperk nad Ohří na p.p.č. 1077 v k.ú.
Kynšperk nad Ohří XXX,
b) s přesunutím autobusové linky a IZS
na místní komunikaci – přejezd v Liboci a
2. pověřuje
starostu podpisem souhlasu.

č. 250
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 253
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
prodej pozemku p.č. 1349/3 (ostatní plocha)
o výměře 680 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX
a

1. schvaluje
výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3
o Používání vozidel a evidence spotřeby PHM,

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.

č. 254
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
nákup vstupenek pro čestné hosty, kteří se zúčastní dne 9.7.2012 koncertu Festivalu Mitte
Europa, pořádaného v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří v počtu
cca 18 vstupenek, podle zúčastněných hostů.
Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady
města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou
nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

2. schvaluje
Smlouvu o výpůjčce vozidla Ford Transit r.z.
2K5 5699 z majetku města p. Kučerovi, XXX,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
3. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

č. 251
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
prodej pozemku p.č. 1103 (ostatní plocha)
o výměře 48 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX
a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
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Různé

Různé

Pěkné úspěchy žáků a žákyň – uplatnili vědomosti, dovednosti, zručnost
Vladislav Kosina tel. 604 109 442
Ing. Jiřina Fišerová tel. 724 018 993
Stručný výběr z naší aktuální nabídky nemovitostí

www.kosina-reality.cz

Byt 2+1+ balkon v OV, plastová okna, 7.p

Kynšperk n.O, Nám. SNP

329 000,- Kč

Garsoniera v OV, 22 m2, po rekonstrukci, s vybavením

Kynšperk n.O, J. Jiskry

259 000,- Kč

Byt 3+1+lodžie, 3. patro, výtah, plastová okna

Kynšperk n.O, U Pivovaru

635 000,-Kč

Byt 3+1+balkon v OV, 67 m2, plastová okna, výtah

Kynšperk n. O., J. z Poděbrad

480 000,-Kč

Byt 3+1 v OV, 66 m2, přízemí

Kynšperk n. O., P. Holého

425 000,- Kč

Byt 1+1 v OV, 37 m2, 2. patro

Kynšperk n. O., U Pivovaru

280 000,- Kč

Byt 3+1+lodžie, 74 m2, 1. patro

Kynšperk n. O., U Pivovaru

370 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 81 m2, kompl. po rekonstrukci

Libavské Údolí

380 000,-Kč

Byt 1+1 v OV,37 m2, pl. okna

Libavské Údolí

165 000,- Kč

Byt 2+1 v OV, 64 m2, 2. patro, koupelna po rek.

Libavské Údolí

185.000,- Kč

Byt 2+1+ balkon v OV, 58 m2

Bukovany

235 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 69 m2, kompl. po rekonstrukci

Habartov, 1. máje

380 000,-Kč

Byt 2+1 v OV, 3.patro,

Habartov, Dělnická

289 000,- Kč

Byt 1+1 v OV, 37 m2, plastová okna

Sokolov, Mánesova

360 000,-Kč

Byt 2+1 + lodžie v OV, po část. rekonstrukci, 66 m2

Sokolov, Jelínkova

579 000,-Kč

Rodinný dům 5+1, zahrad 7.965 m2, po rekonstrukci

Kaceřov

3.250.000,- Kč

Rodinný dům 6+3 s garáží a zahradou

Kynšperk n. O, K.H. Borovského

2.800.000,- Kč

Rodinný dům 4+1 s dvojgaráží a zahradou

Habartov, Křepelova

2.150.000,-Kč

Rodinný dům 4+1, dříve v přízemí hospoda

Kraslice

895 000,- Kč

Rodinný dům 5+1 s hospodou

Kynšperk n. O, Nádražní

1.250 000,- Kč

Rodinný dům 8+2 s autodílnou

Libavské Údolí

2.990.000,-Kč

Rodinný dům 4+1 po rekonstrukci

Kynšperk n. O, U Tavírny

2.799 000,- Kč

Rekreační chata u vodní nádrže

Skalka u Chebu

375 000,- Kč

Pozemek pro RD, 1.200 m2 a více

Kynšperk n. O, Jana Nerudy

340,- Kč/m2

Restaurace, sál a vinárna, „KORUNA“

Kynšperk n. O, centrum města

3.500.000,- Kč

Více nabídky a informací s fotkami na našich internetových stránkách, na www
Sreality, Bazos, Hyperinzerce, Západočeské reality, Reality Sokolov, aj. Dále
inzerujeme na vývěskách po celém regionu. Za konzultaci a zprostředkování prodeje
nic neplatíte. Máme dlouholeté zkušenosti s prodejem nemovitostí v našem regionu.
Nejsme celostátní RK, jsme místní zprostředkovatelé prodeje a je to naší předností.
Zprostředkování prodeje je možné i bez smlouvy předem. Nabídneme Vám
nejvýhodnější úvěr na koupi nemovitosti z nabídky všech bank v ČR.
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Žáci a žákyně základní školy reprezentovali
naši školu a město Kynšperk nad Ohří ve vědomostních,
sportovních a dovednostních soutěžích a dívky v soutěži Dívka roku 2012. Dosáhli významných úspěchů:
(O – okresní, K – krajské, Obl – oblastní,
R – republikové kolo, ME – Mistrovství Evropy):

Kopaná			
OK
J. Urbánek, T. Zelenka, L. Horký, M. Najman,
9.r., V. Kaucký, K. Sommer 8.r., P. Hlavín, D.
Partyngl, 7.r, K. Poduška, 6.r.

1. místo
Umíme to s počítačem
OK
Š. Holubec, 8.r., P. Kovář, 9.r, 2. místo v KK

Praktická dívka		
OK
N. Vilímková, H. Vörösová, 8.r.

Silový víceboj - mladší žáci: OK
J. Hruška, P. Hlavín, D. Smitka, V. Dušek, 7. r.
Dívka roku 2012		
Lucie Bričová ,9.B

Obl K

2. místo
Olympiáda v českém jazyce OK
K. Bjalončiková, 9.B, 8. místo v KK

4. místo
Olympiáda v českém jazyce OK
Kateřina Pelešková ,9.B

Němčina nás baví 		
P. Havel, 5.A
5. místo
Dívka roku 2012		
M. Lisá, 9.B
Němčina nás baví		
P. Himmel, 5.A

OK

Obl K 	

OK

Pythagoriáda v matematice OK
N. Hoang Truc, 8.B
Enviromentální výchova
OK
P. Kmošek, 3.A, K. Huniadvariová, 3.A
Schodoběh (běh do schodů) OK
J. V. Rakášová
Finanční gramotnost
OK
L. Trčková, D. Š. Kyjovský a M. Najman, 9.r.
3. místo
Mc Donald´s Cup		
OK
V. Vaňura, 3.r., J. Liška, D. Prančl, 4.r., D. Jánošík, T. Jonát, A. Cibulka, J. Nosil, K. Reidlová, D.
Plavucha, L. Rozmuš,J. Rustler, L. Szendi, 5.r.
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Různé

Různé

Mistrovství
sportu:

Evropy

v

mažoretkovém

L. Bričová, 9.B			
9. místo ME
Duo baton jun
M. Lisá, 9.B				
11. místo ME
Duo baton jun
Š. Černá, 9.B				
12. místo ME
Solo baton jun
P. Jánošíková, 9.B			
15. místo ME
Solo baton jun		

Osobností školy se stala Marie Wagnerová, žákyně 5.B za výborné studijní výsledky
a za vynikající a příkladnou reprezentaci školy
ve sportovních a tanečních soutěžích.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy
i města, pedagogům za výbornou přípravu
svěřených žáků a žákyň.
Mgr. Štěpánka Neubergová
ZŘ

Rebelové jdou do světa
Každé loučení je těžké a jinak to nebylo ani
při tradičním posledním zvonění, kdy si deváťáci naposledy užili společné chvíle. Tančili,
zpívali a všem dali najevo, jak jsou připraveni
vkročit do nového života. Báječných devět let
na škole ukončili s hrdostí, někteří smíchem,
jiní se slzami v očích a někteří si oddychli, že
jim skončila povinná docházka.
Reprezentace školy a města na úrovni
republiky:
L. Bričová, 9.B 4. místo
Dívka roku 2012,
Miss Talent Dívka 2012

RK

M. Lisá,9.B 11. místo
RK
Dívka roku 2012,
Miss Sympatie diváků 2012
Žáci turistického kroužku se umísťovali
na všech úrovních kol v turistických závodech:
D. Daniš, 3.A, P. Bjalončik, 4.A		
1. místo KK
K. Reidlová, 5.A				
2. místo KK
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Velké poděkování patří těm, kteří tento úžasný program připravili. Všem Rebelům přeji,
aby do nového života vykročili tou správnou
nohou.
Jana Tomsová
SVČ - DDM

K. Nováková, 3.B, A.Nováková 5.B
3. místo KK		
M. Pavel, 3.A				
4. místo KK
M. Wagnerová, 3.B 			
1. místo KK, 3. místo Český pohár,
6. místo Mistrovství ČR
M. Wagnerová, 5.B			
1. místo KK, 12. místo Český pohár,
14. místo Mistrovství ČR
V. Dušek, 7.B				
1. místo KK, 14.místo Český pohár,
9. Mistrovství ČR
Celé družstvo získalo 1. místo v KK, v Českém
poháru turistických závodů se umístilo na 12.
místě.
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Různé

Různé

Cesta kolem světa za 14 dní
Skupina padesáti dětí spolu s delegáty obletěli
celý svět na letním dětském táboře, který pořádala Základní škola v Kynšperku nad Ohří.
Podívali jsme se do různých zemí, poznali
jejich zvyky a v duchu tradic hráli různé hry.
Procestovali jsme tyto země a opravdu jsme
se ani chvilku nenudili.
Turecko: pití čaje – dodržovali jsme pitný režim, bajram - navštěvují se rodiny a navzájem
se obdarovávají dárky, tak jsme šli nakupovat.
Indie: hlavní surovinou v indii je rýže, a to
v různých podobách a chutích – k obědu jsme
měli rizoto, národním sportem je kriket – a my
jsme hráli kroket.
Čína: je nejlidnatější stát naší planety – letní tábor byl zaplněn do posledního místečka,
byl zde vynalezen střelný prach – proto byla
na programu střelba ze vzduchovky.
USA: Spojené státy se skládají z 50 států –
stejně jako počet dětí na táboře, v celé historii USA je nejvýznamnějším konfliktem válka
mezi bohatým severem a otrokářským jihem
– souboje válečníků v brnění (byla připravena
ukázka šermířů).

24

Peru : je proslaveno pašeráctvím – maskování
v terénu dovršila hra Peruánská hranice.
Brazílie: proslulá karnevalem v Rio de Janeiru – zcela vyjímečně se letos karneval konal
v Hrachově pod širým nebem v rytmu známých hitů a neuvěřitelně pestrých kostýmů.
Egypt: Cheopsova pyramida – stavění pyramid z lesního materiálu pro faraóna, caesarova šifra – vyluštění tajenky pro další úkoly.
Poušť Kalahari: vedra a sucha jsou typické,
pro tuto oblast – proto nejoblíbenější činnost
na táboře bylo koupání.
Madagaskar : čtvrtý největší ostrov světa – čekalo nás lovení zvěře.

hipies

karneval v Riu

maskování v lese

Miss Hrachov

nákupy

pyžamová party

dospěláci

bobřík odvahy

Grónsko: zima, chlad a mráz – proto jsme se
museli co nejvíce obléknout (úžasná hra).
Irsko: skřítkové a tajemství – co jiného, než
hledání pokladu.
Chtěla bych poděkovat všem dětem, jejich
vedoucím, paní Zdravušce a vedení školy
za nezapomenutelné zážitky na letním táboře
v Hrachově. 			
Jana Tomsová
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Nadace Kola pro Afriku má pobočku v Kynšperku

Srpnová noční obloha nad Kynšperkem

Pomozte africkým dětem dojet do školy

Jsme ve druhé polovině kalendářního roku
2012. Začátkem srpna obloze stále ještě kraluje v nadhlavníku Labuť, která ladně prolétá
Mléčnou drahou. Jak se blíží konec prázdnin,
blíží se také k západnímu obzoru jasný a oranžový Arcturus v souhvězdí Pastýře. Když děti
znovu usedají do lavic, mizí s posledním soumrakem pod obzorem a průvodcem blížícího
se podzimu se stává na východě Andromeda
a Pegas. Ty vykukují zprvu jen tak nesměle,
protože jsou velkými souhvězdími okupujícími
dohromady celý východní a jihovýchodní obzor. Naopak na severozápadě podřimuje nízko nad obzorem Velký vůz.
Koncem srpna s končícím létem pak z nadhlavníku pomalu odlétá Labuť. Její perutě
a krk sice míří na jih do teplých krajů, ale její
pohyb po obloze k západu jakkoli pomalý, je
neúprosný. Užijme si tedy toto souhvězdí dříve, než se navečer začne ochlazovat a než se
svou hlavou dotkne západního obzoru a definitivně odpluje z letní oblohy. Jelikož je nad
obzorem vysoko, bude jí to trvat déle než souhvězdím vrcholícího léta - například Střelci,
ve kterém se nachází střed naší galaxie Mléčná dráha, a který se již ve druhé polovině srpna stává nepozorovatelným.

Nadace s výstižným
názvem ,,Kola pro
afriku” získala díky
svým
příznivcům
(kromě centrálního
skladu v Praze) pobočku v Kynšperku
nad Ohří. Prostor
pro shromažďování již nepotřebných kol se našel přímo v soukromém zdravotním středisku.
Nadace se snaží využít stará kola českých
cyklistů, která by nejspíš skončila ve sběrně
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surovin. Tato kola odveze do africké Gambie
a tam je předá dětem, které mají to štěstí, že
by do školy mohly chodit (rodiče jim ji zaplatí),
ale školní budova je tak daleko, že pěšky by
cestu každodenně nezvládly. Kromě kol nadace shromažďuje i náhradní díly a nářadí.
Nepohrdne ani dárci, kteří chtějí přispět penězi – převoz kol do Afriky samozřejmě něco
stojí. Více se dozvíte na webových stránkách
www.kolaproafriku.cz či přímo u kynšperského
dobrovolníka na telefonu 775204920.

Srpen je již po dlouhé roky ve znamení meteorického roje Perseid, jehož vrchol nastává
12. srpna před půlnocí. Meteory lze ale pozorovat i v další dny
Už brzy proto můžeme být svědky jednoho ze
světelných úkazů letní oblohy. Lidově je nazýván „Slzy svatého Vavřince“, astronomové
mu říkají Perseidy /vizuálně vylétávají ze souhvězdí Perseus./ Roj Perseid je činný od 17.
července do 24. srpna, ale nejvíce zřetelný
bude mezi 11. a 13. srpnem. V tomto vyvrcholení průletu bude možno spatřit více než
sto meteorů za hodinu.
Letošní Perseidy skýtají dobré pozorovací
podmínky před dosažením vrcholu roje.
Pozůstatek po chvostu komety Swift-Tuttle
křižuje Země již po dva tisíce let. Letos je maximum předpovězeno na 12. srpna dvě hodiny
před půlnocí, ale hned v jeho maximu začne
vykukovat z východního obzoru Měsíc, který
sice couvá, ale má ještě pár dnů před čtvrtí,
a tak svým jasem zalije celou noční oblohu dost na to, aby se v něm padající meteory
ztratily.
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Různé

Srpnové úkazy:
2. 8. - Měsíc v úplňku /ve 4 hod/, 11. 8. - Měsíc v konjukci s Jupiterem /pozorovatelný
12. 8. ráno/, 12. 8. - maximum meteorického
roje Perseid /22 hod/, 13. 8. - Měsíc v konjukci s Venuší /11. – 14. 8. ráno nad východním
obzorem seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru, Aldebaran a hvězdokupy Plejády,
16. 8. - ve 3 hod ráno seskupení Venuše,

Blahopřejeme
Ať splní se vše co vás napadá,
ať okolo vládne dobrá nálada,
ať štěstí a zdraví vás provází
a v životě nic neschází.

Různé

Merkuru a Měsíce nad východním obzorem,
17. 8. - Měsíc v novu /17 hod/, 22. 8. - večer nízko nad JZ obzorem seskupení Měsíce,
Saturnu a Spiky, 22. 8. v 18 hod - Slunce
vstupuje do znamení Panny, 31. 8. v 15 hod
- Měsíc v úplňku.
Všem narozeným ve znamení Panny přeji
krásné narozeniny J
Benda Pavel

V měsíci srpnu 2012 slaví své narozeniny
členky a členové SPCCH paní a páni
Borecká Marta
Endyšová Kateřina
Bočan Václav
Janota Bohumil
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
sobota 4. - 31. 8. ve výstavní síni Panský dům

středa 5. – 27. 9. ve výstavní síni Panský dům

Jan Saudek

„Pastelem pro radost”

- výstava olejomaleb a fotografií

Gerhard Kuhla
- výstava obrazů

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
pro vás připravilo akci

ARABELA TEAM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
FOTBALOVÝ ZÁPAS SE ZNÁMÝMI HERCI,
KTEŘÍ SE UTKAJÍ S MÍSTNÍM VÝBĚREM
Účinkující: Pavel Trávníček, Kamil Emanuel Gott, Mojmír Maděrič,
Jaroslav Sypal, Libor Petrů, Zdeněk Srstka, Pavel Kožíšek,
Michal Gulyáš, Michal Hudček, Ilona Větrovská a další…

neděle 26. srpna 2012 od 15.00 hod.
na sportovišti v Kynšperku nad Ohří
prodej vstupenek na místě
vstupné 40 Kč, děti do 12 let zdarma
• chcete se podívat na pořádný fotbal?
• chcete kromě fotbalu vidět celebrity v doprovodném programu plném
písniček v podání: Kamila Emanuela Gotta, Pavla Trávníčka,
Moniky Fialkové, Mojmíra Maděriče a dalších…
• o kouzelnické vystoupení se postará Pavel Kožíšek
• děti si také užijí spousty legrace a soutěží za skvělé ceny
• stánkový prodej bude zajištěn

středa 26. 9. v 19.00 hod. v kině

,,Večer hudby a poezie”
- recitace Petra Špalková
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Kultura

Romány pro ženy:
Kenzie, S. - Nahý král, Dragoničová, N. - Každý den, každou hodinu, Foenkinos, D. - Něžnost, Wolfová, M. - Prokletí ohně, Körnerová,
H. - Děkuji, sestřičko ..., Prosím vás, sestřičko
..., Green, J. - Druhá šance, Ashworth, A. - Moje
drahá Caroline, Medeiros, T. - Tvůj slastný polibek, Lawrenson, D. - Lucerna v temnotě

Dotace z projektu Česká knihovna
z pověření Ministerstva kultury:
Braunová, P. - Nejhorší den v životě třeťáka
Filipa L., Paul, J. - O štěstí v umírání, Demeter,
G. - Ráj na zemi, Ježková, A. - Dračí polévka

Novinky pro dospělé:
Simpson, J. - Zvuk zemské tíže, Petráková, M.
- Milovánky, Nezval, M. - Každá je ta pravá,
Blandinieres, S. - Otrokyní v 11 letech, Muchamore, R. - Motorkáři, McCarthy, C. - Strážce
sadu, Rommers, A. G. - Návrat mladého prince, Müller, H. - Srdce bestie, Steinhauer, O.
- Turista, Veselá, K. - Tvá, navždy tvá

Naučná literatura:
Winget, L. - Za svoje děti si můžete sami,
Nečas, L. - Whitney Houston, Jaša, L. - Mlýny Slavkovského lesa I., Macek, P. - Helena
Vondráčková: Každá trampota má svou mez,
Heydrich, L. - Můj život s Reinhardem

Oddíl Shinkyokushin karate Gorin v zahraničí
První víkend v červnu vyrazila česká výprava
Shinkyokushinkai karate ČR pod vedením prezidenta organizace Mgr. Jiřího Žofčina na Mistrovství Evropy do Belgie. Z celé České republiky byli vybráni celkem 4 závodníci, z toho
2 z kynšperského oddílu SKK Gorin, jmenovitě
Jaromír „Stany“ Stanko a Michaela Kunzová.
ME se zúčastnilo cca 450 těch nejlepších závodníků ze 23 zemí.
Děkujeme vedení Městu Kynšperk nad Ohří
a panu tajemníkovi za zapůjčení městského
vozidla a podporu tohoto sportu a našeho oddílu zároveň.
Druhý červnový víkend proběhl Gala večer Vyšehrádskej 4 na Slovensku v Dunajskej Stredě. Turnaje se zúčastnili opět 4 borci z Shinkyokushinkai karate ČR. Tento turnaj byl
úspěšným zejména pro Stanyho, který porazil
maďarského šampiona a odvezl si tak hned
2 ceny, a to cenu za vítězství a nejlepší KO.

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů a žádná zranění.

Pro děti:
Historie:
Černá, J. - Břetislav a Jitka, Westin, J. - Dcery panenské královny: Lásky dvorních dam
Alžběty 1., Cristen, M. - Flanderská pečeť,
Cristen, M. - Požár v klášteře, Grey, J. - Marie
Antoaneta: Ranná léta ve Versailles

Detektivky a thrillery:
Seghers, J. - Spis Rosen-Herzová, Kuťák,
J. - Vraždy na turnaji hvězd, Theorin, J. - Mlhy
ölandu, Theorin, J. - Smršť, Slaughter, K. - Podlost, Cornwell, P. - Posmrtný přístav, Patterson,
J. - Soukromé hry, Ludva, R. - Falzum, Eidler,
P. - Mrtvý v obecném zájmu
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Norris, S. - Blbá sázka o fajn kluka, Wiese,
P. - Detektivové v sedlech: Hledači pokladu,
Čtvrtlíková, K. - Smrt jako poslední překážka,
Svobodová, V. - Zápisky psané pod lavicí, Perkins, S. - Polibek pro Annu, Smith, J. - Jak zacvičit s rodiči, Cinybulk, V. - Pohádky z Prahy
Za knihovnu
Irena Zolotarová

Rodinné rybářské závody
Dne 23. června 2012 proběhly na rybníku
v Dolních Pochlovicích, za nádherného slunečního počasí, rodinné rybářské závody.
Jako každoročně se jedná o soutěž, která je
připravena pro rodiče s dětmi, a kterého se
zúčastňují pravidelně tatínkové nebo maminky
se svými potomky. Letos, i když bylo počasí
jako na objednávku, byla účast oproti minulým
ročníkům poněkud slabší, ale nicméně děti
i rodiče se dobře bavili a za svoji trpělivost
byli odměněni nejenom úlovky, ale i pěknými
cenami a diplomem. Vítěz si odnesl pohár,
kterým se bude pyšnit po celý tento rok až
do dalšího ročníku, na který Vás tímto srdečně
zvu a doufám, že účast bude lepší než letos.

Konečné pořadí:
1. místo Filip Šefl a Pepa Holub
2. místo Tereza Zachulová a Slávek Princ
3. místo Vašík Havlík a Venca Havlík
Děkuji všem za účast a organizátorům za pomoc. Především děkuji p. Paulíčkovi za poskytnutí rybníku, bez kterého by tato akce
mohla jen těžce proběhnout.
Ing. Tomáš Svoboda
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Letní kynšperská olympiáda

Hledáme nové
obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu

hotovost až do domu

na dobu 8 a 13 měsíců

měsíční splátky

až 5O OOO Kč

84O 111 177

k03-100x100_CMYK.indd 1
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem soutěžícím za účast a všem organizátorům za celou
realizaci, bez kterých bychom tuto recesní
akci nemohli uskutečnit.
SPORTU ZMAR a za rok možná NAZDAR !
Mgr. Jiří Hrubý

17.4.2012 14:07:28

Vítězem se stala dvojice SODOMA TEAM,
na dalších místech skončili v těsném „závěsu“
ŠNECI a na bednu se dostal ještě tým SLAVIE.
Rekord v pojídání bramborových šišek se
strouhankou na sucho 27ks/2 min. překonán
nebyl a 22 ks stačilo STAROSTOVI k vítězství. Naopak neodolal rekord v pití velkého
piva na čas a nový rekord tak utvořil GUSTA
s časem 4:27 vteřiny, čímž pokořil dosavadní
rekord Kubánce o 0:31 vteřiny !!!
Olympijský komitét děkuje všem, kteří se na akci
podíleli a stejně tak všem, kteří přišli soutěžit.

Stačí jednou zavolat!

V sobotu dne 7. července 2012 proběhl
na místním hřišti TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
ji 5. ročník oblíbené Letní kynšperské olympiády. Pro zúčastněné byly připraveny netradiční disciplíny, jako například běh s břemenem
připravenou trasou, která byla ztížena kluzkým bazénkem, dále pak hod nafouknutým
balónkem nebo chytání rohlíku namočeného
do hořčice bez pomocí rukou. Dále pak byly
připraveny dvě vložené soutěže, které spočívaly v pojídání bramborových šišek po dobu
dvou minut a pití jednoho půllitru piva na čas.
Konečně jsme se letos dočkali i pěkného počasí a poprvé nám nepršelo. Soutěžící a i přihlížející diváci se dobře bavili a to si myslím
bylo cílem naší akce.

