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Z MĚSTA

Střípky z majetkového odboru
Jak jsem Vás již informoval v únorovém čísle 

KZ, zažádali jsme o dotace na výstavbu sportov-
ního hřiště u Základní školy, na restaurování hlav-
ního oltáře v Kostele Nanebevzetí Panny Marie a na 
dostavbu kamenného oplocení kulturní památky 
židovského hřbitova.

O získání dotace jsme se pokoušeli již několik 
let a to z různých zdrojů a v různých výších. Výše 
možné dotace je totiž různá. Pohybuje se od 30 do 
80 procent celkových předpokládaných nákladů. 
A abych Vás dále nenapínal, byli jsme na Minis-
terstvu pro místní rozvoj skutečně velice úspěšní. 
Obdrželi jsme totiž hned dvě dotace ze státních pro-
středků.  Jedna je na  školní hřiště, které bude sloužit 
ve vyčleněném čase i veřejnosti a které bude sku-
tečně na vysoké technické úrovni s tartanovým povr-
chem a druhá na dokončení rekonstrukce kamenné 
zdi kolem židovského hřbitova. Dotace na hřiště 
je 5,9 milionů, dotace na židovský hřbitov kolem 
840 tisíc Kč. K těmto částkám přidává město svůj 
30 % podíl. Tedy pro město se rozhodně tyto akce 
vyplatí. Na výběr dodavatele na rekonstrukci hřiště 
již probíhá výběrové řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, na rekonstrukci zdi židovského 
hřbitova bude proveden výběr dodavatele jednoduš-
ším způsobem, avšak transparentně a nediskrimi-
načně, jak to ukládá zákon. Obě akce by měly být 
dokončeny ještě v tomto kalendářním roce s tím, že 
hřiště bychom chtěli předat žákům ZŠ a sportující 
veřejnosti  nejpozději do poloviny září. 

Řeknete si, to zase bude kus Kynšperka rozko-
paný. Ano, bohužel je to tak, ale nestojí to za to? 
Vždyť za těmito a dalšími akcemi, ke kterým ještě 
letos přikročíme, stojí dlouholetá práce a úsilí sta-
rosty, tajemníka  a majetkového odboru.

Jak jste si jistě všimli v usneseních Rady města, 
bylo rozhodnuto o rekonstrukci náměstí 5. května. 
Tato nepříliš finančně nákladná akce dotvoří dojem 
z rekonstrukce parku u katolického kostela a ná-
městíčka před poštou a městským úřadem. I když 
finančně kolem 300 tisíc Kč, tak se značným zása-
hem do dopravní situace. Víte, že vozidla mohla 
do současné doby stát před prodejnou LUSI pouze 
podélně? A že docházelo k neustálému porušování 

zákona řidiči těchto vozidel? Tak a teď bude věc 
vyřešena, vozidla budou stát ve vyhrazených boxech 
a chodci se nebudou muset mezi nimi proplétat. 

Chtěl bych využít příležitosti a velice poděkovat 
Záchranné stanici 3 SOOS Skalná, že pro nás zhoto-
vila bezplatně 20 kusů budek pro kavky, které jsme 
rozmístili v prostorech půdy kostela.  Toto rozmís-
tění je přesně ve smyslu rozhodnutí ochránců zvířat. 
Tak ať se kavkám dobře daří v jejich novém hníz-
dišti, když nemohou již hnízdit v dírách pod římsou 
kostela.  

Jak jsme již říkali, když neprší, tak alespoň když 
kape..….  Na akci rekonstrukce pěšiny kolem ryb-
níku Sýkorák a zřízení naučné stezky jsme obdrželi 
dotaci. I když malou v poměru k celkovým předpo-
kládaným nákladům ( 800 tisíc Kč),  ale přece něja-
kou. Od Nadace Partnerství Brno, z dotačních titulů 
na ochranu přírody, kterou dotuje firma Skanska
a.s., jsme obdrželi 30 tisíc Kč, které budou využity 
na výsadbu nových stromů v uvedeném prostoru. 
Snažíme se získat další peníze, ale uvidíme. Jenom 
z městského rozpočtu to rozhodně nepůjde. Věříme, 
že Lesy ČR, lesní správa Kraslice, budou v letošním 
roce rovněž ve společné akci pokračovat. 

V průběhu května dojde asi k dvoudennímu 
uzavření dřevěné lávky přes řeku Ohři. Bude nutné 
dokončit v rámci smlouvy o dílo některé práce,  které 
se již nepodařilo před zimou vzhledem k počasí, 
zvládnout. Je to vyrovnání a přebroušení dubové 
podlahy, včetně nového nátěru a dokončení finální 
úpravy betonových částí speciálním materiálem. 
Zkrátka lávku ještě necháme vyšperkovat. Pláno-
vaná uzavírka lávky bude s dostatečným předstihem 
oznámena veřejnosti. 

Zámečnická ulice již je bez bláta. A líbí se Vám? 
Vše je z gruntu nové a s tím, že není jen položen 
asfaltový koberec na bláto, jak se to v minulosti vět-
šinou dělalo, ale že bylo řádně zhotoveno i podloží. 
V rámci možností, vzhledem k nešťastnému uložení 
zemních kabelů Telecomu, byla i zřízena odstavná 
stání pro vozidla. Až půjdete kolem, zastavte se, 
myslím, že je to zase další pěkný kout Kynšperka.
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Do vodárenského majetku se má v letošním roce 
vložit investice 4 až 8 milionů Kč. Proč takovéto 
velké rozpětí ? Bude to závislé na přípravě jednotli-
vých akcí. Rada města schválila dokument, který byl 
na úrovni starosty delší dobu připravován se správ-
cem vodárenského majetku a to firmou VOSS s.r.o.
Sokolov. Bude se jednat o rekonstrukce nejproblé-
movějších částí městského vodovodu a kanalizace. 
Majetkový odbor zajišťuje v současné době projek-
tovou dokumentaci, potřebná rozhodnutí správních 
orgánů a oslovuje zájemce o dodávky. 

Připravujeme také výměnu všech dopravních 
značek. Rada města investici cca 400 tisíc Kč schvá-
lila. Za prvé jsme k výměně nuceni zákonem a za 
druhé již konečně dojde ke sjednocení  dopravního 
značení, kdy toto přispěje i k lepšímu vzhledu města. 
S tímto  samozřejmě nezapomene ani na jednotlivé 
okrajové části města. 

Také v ulici Chebská a Sokolovská bude něco 
nového. Budou to mnohdy již nahnuté  lampy  veřej-
ného osvětlení. A to komplet od hřbitova, až po most 
na Dolní Pochlovice. Abychom jenom neměnili staré 
za nové, nechali jsme zpracovat jednoduchou studii, 
ze které jsme zjistili, kde například přidat silnější 
výbojku, kde přidat na stožár druhý výložník se sví-
tidlem, tak, aby  byly splněny současné normy pro 
nasvícení této průběžné komunikace.     

Dalším plánem je rekonstrukce chodníků 
a schodů ve městě, které budou zajišťovat, jako 
každoročně Technické služby města. Mimo to 
jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci 
na řešení křižovatky ulic Sokolovská a Jiřího z Po-
děbrad u pobočky České spořitelny, kde je situace 
zejména pro chodce nedobrá a na řešení dočasného 
autobusového nádraží, kde staré přístřešky dožívají, 
nebo vlastně již dožily.

Dočkáme se i opravy komunikací. Některé 
budou opraveny jak se říká z gruntu, u některých 
bude použito levnějších řešení a technologií. Kon-
krétní lokality zatím uvést nemohu, jelikož o návrhu 
majetkového odboru a tajemníka městského úřadu 
bude jednat Rada města až po odevzdání tohoto 
mého příspěvku. Podrobnosti se tedy dozvíte příště. 

Řeknete si, to je vše hezké, ale zrovna u nás se 
nic neděje. Ano nejde vše udělat hned a všude. 

Je to závislé na různých okolnostech, zejména 
na městských financích, kterých nikdy nebude dost.  
Jak jste již jistě poznali za ty roky, filozofie vedení 
radnice je v tom: získat dotace, případně příspěvky 
a to v jakékoliv výši, doložit svůj podíl a pak teprve 
akci realizovat. A že jsme v získávání dotací sku-
tečně úspěšní, to jistě máte možnost posoudit. A jistě 
každý, který se o tyto otázky zajímá, ví, že to není 
jen o tom, sepsat žádost a čekat, zda dotace  spadne 
do klína.      

Správné a úplné, někdy i šikovné  sestavení 
žádosti je jen tou formální stránkou věci, ale pak 
nastupuje velice významný úkol pro starostu, žádost 
patřičně prezentovat a hledat podporu jak na krajské, 
tak republikové úrovni. A to se nám i v letošním roce 
zatím daří. 

Věřím, že v historické části města si již příští 
měsíc řekneme, že to nejhorší je za námi, že jsme se 
již z toho bláta vyhrabali. Zatím to i vy, občané zde 
bydlící, zvládáte na jedničku. 
Tak ještě měsíc vydržte, bude to opravdu stát za to.

Josef Špaček 
vedoucí majetkového odboru
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Finanční odbor upozorňuje
dnem 31.03.2006 uplynul termín pro zaplacení poměrné části místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Město z evidence místních 
poplatků zjistilo, že značná část občanů města dosud nezaplatila tuto poměrnou část místního poplatku. Na základě 
této skutečnosti upozorňujeme ty občany, kteří zapomněli poplatek uhradit, aby tak neprodleně učinili a to,  pro-
střednictvím platby v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří nebo bezhotovostním převo-
dem na číslo účtu 19-4587390287/0100, vedeného u Komerční banky. V případě bezhotovostního převodu, je nutné 
zaslat k platbě avízo. 

Nebude-li místní poplatek uhrazen, postoupí město dlužnou pohledávku Celnímu úřadu, který se stal správ-
cem daně a poplatků a je oprávněn na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění vymáhat výše 
uvedený poplatek. Přistoupí-li město k tomuto postupu ve vymáhání pohledávek, vznikají dlužníkům další náklady 
s tím spojené a místní poplatek se prodraží.     

Marie Lendelová
referent finančního odboru        

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE KOSTELA

Uběhl další měsíc a rád bych Vás opět informoval o probíhajícím projektu „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“, který je spolufinancován z prostředků EU a Karlovarského kraje.

V průběhu měsíce dubna byla provedena výmalba vnitřních stěn a stropu kostela, včetně zrestaurování znaku 
Řádu křížovníků, který je umístěn u vítězného oblouku ve stropní části lodi kostela. Zároveň proběhla fixace nale-
zené fresky a v současné době se provádějí práce na jejím zrestaurování. Po ukončení restaurátorských prací bude 
tato freska jistě chloubou našeho kostela a pevně věřím, že většina obyvatelů města se jistě přijde ráda podívat 
na tento nález, který se podařil zachovat. Vzhledem k tomu, že již byla ukončena výmalba stropních prostorů 
uvnitř kostela, začala odborná firma provádět demontáž vnitřního lešení a zároveň probíhá montáž venkovního
lešení a byly zahájeny práce na opravě vnějších omítek na severní straně kostela. Zároveň byly zahájeny práce na 
pokládce nové kamenné (žulové) dlažby, která bude umístěna na místo původní cementové dlažby. 

Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Upozornění
Upozorňujeme občany, že splatnost nájemného za 

pozemky pronajaté od Města Kynšperk nad Ohří uplynula 
dne 31. 3. 2006.  Proto ti, kteří  doposud nezaplatili nájemné, 

ať tak neprodleně učiní.  
Majetkový odbor
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Dotaz:    Jaké je postavení nájemců staveb  ?

Nájemcem stavby může být právnická i fyzická osoba. Na základě nájemní smlouvy může mít pronajatu byto-
vou jednotku či prostory pro nebytové účely (kanceláře, sklady, ordinace apod.)

Podle stavebního zákona nájemci bytů a nebytových prostor nejsou účastníky územního a stavebního řízení 
*). Pokud vlastník stavby hodlá provést na stavbě její změnu, není k povolení takové změny vyžadován souhlas 
či projednání s jednotlivými nájemníky. Stavební  povolení  je oprávnění k provedení změn stavby, ale tam, kde 
se dotýkají práv nájemců bytů a nebytových prostorů, mohou vlastníci toto oprávnění realizovat jen se souhlasem 
nájemce. Pokud nájemce s provedením stavebních změn nesouhlasí, musí se vlastník, chce-li povolenou stavbu 
realizovat, obrátit o rozhodnutí na soud **)

Nájemce bytu či nebytového prostoru je však účastníkem územního řízení, jestliže na základě dohody s vlast-
níkem stavby hodlá  vlastním nákladem provést nástavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce. V tomto případě 
je však účastníkem řízení v postavení stavebníka ***)

Účastníci kolaudačního řízení jsou stavebním zákonem výslovně omezeni na stavebníka, kterým za podmínek 
stanovených zákonem může být i  nájemce, vlastník stavby a případný budoucí uživatel stavby, je-li v době zahájení 
kolaudačního řízení znám ****).

Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jestliže stavební úřad vlastníku  stavby nařizuje udr-
žovací práce, nezbytné úpravy, odstranění stavby, provedení zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby a vyda-
ným rozhodnutím mohou být jejich práva vyplývající z nájemní smlouvy přímo dotčena *****).

-------------------------------------------------------------------------------
*) § 34 odst.4 a 5 stavebního zákona
**) § 695 občanského zákoníku
 Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem 

nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz pří-
slušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která 
nesplněním této povinnosti vznikla.

***) § 58 odst. 3 stavebního zákona
****) § 78 odst. 1 stavebního zákona
*****) § 97  odst. 2 stavebního zákona J.Hermann

Změny v základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského 
kraje, p.o. jako organizace, která prověřuje podněty občanů a zpra-
covává žádosti měst a obcí o změny v základní dopravní obsluž-
nosti pro příslušné orgány Karlovarského kraje, prošetřil společnou 
žádost města Kynšperk nad Ohří a obce Libavské Údolí o změny 
v základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 
kraje pro rok 2006. Rada Karlovarského kraje předmětné změny 
schválila dle návrhu při předpokladu zahájení provozu od 1. 4. 2006. Jedná se o tyto úpravy jízdního řádu linek 
410440 a  480520:
1.  Obsluha místních částí Zlatá a Kolová:

Linka  410440
u spojů č. 85 (od Cheb 5:00 h. příjezd Kolová 5:36 h., pracovní dny), č. 11 (od Cheb 17:10 h. příjezd Kolová 17:43 
h., pracovní dny) a č. 6 (od Kolová 5:37 h. příjezd Cheb 6:13 h., pracovní dny) bude zapracována obsluha zastávky 
Kynšperk nad Ohří, Kolová
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Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu
Pravidelný jarní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu se uskuteční v souladu s ustanoveními Obecně závazné 
vyhlášky města Kynšperka nad Ohří č. 3/2005 

ve čtvrtek 4. května 2006. Svoz odpadu zajišťuje oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová 
ve spolupráci s Technickými službami p.o. města Kynšperk nad Ohří.

Dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem: 
zbytky barev, ředidel, chemikálií, vyřazené ledničky, televizory (obrazovky), rtuťové výbojky, automobilové 

baterie, požité olejové filtry, brzdové destičky obsahující azbest, pneumatiky,  a další výrobky a látky.

Sběrná místa nebezpečného odpadu:

Dolní Pochlovice - prostor před sběrným dvorem (bývalé stavebniny) 14.00 - 15.15
Kynšperk nad Ohří - areál Technických služeb 14.00 - 17.00
Chotíkov - náves 15.30 - 15.45
Liboc - u autobusové zastávky 16.00 - 16.15
Štědrá - na návsi 16.30 - 16.45
Zlatá - u bývalé prodejny potravin 17.00 - 17.15

 Objemný odpad odkládejte na obvyklá 
místa v maximálním předstihu jednoho 
až dvou dnů, aby nemohlo dojít k jeho 
přemístění a následnému znečištění 
města. Mimo termínů jarního a pod-
zimního svozu využívejte pouze velko-
objemových kontejnerů v areálu bývalé 
kotelny v ulici SNP. Do těchto kontej-
nerů (stejně jako do popelnic) na komu-
nální odpady však nesmí být ukládány 
odpady nebezpečné. Sběr vyřazených 
autobaterií provádějí též čerpací stanice 
pohonných hmot,  nepoužitá léčiva vra-
cejte vždy do lékárny.

Vladimír Kodýdek
majetkový odbor

Linka 480520
spoje č. 45 (od Kynšperk nad Ohří, aut. st. 15:30 h. příjezd Zlatá 15:37 h., pracovní dny) a č. 46 (od Zlatá 15:40 h. 
příjezd Kynšperk nad Ohří, aut. st. 15:47 h., pracovní dny) budou zajíždět do obce Zlatá
2. Zajištění dopravního spojení o sobotách a nedělích pro zaměstnance ETI:

Linka 480520
nový spoj č. 47 – odjezd z Kynšperka nad Ohří v 17:15 h. s příjezdem do Sokolova v 17:40 h.
nový spoj č. 54 – odjezd ze Sokolova v 18:20 h. s příjezdem do Kynšperka nad Ohří v 18:45 h. 

Majetkový odbor: Ing. Leona Bernáthová
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 
A PARKU V OKOLÍ KOSTELA                      

Jistě si řada z Vás všimla, že práce v rámci projektu 
„Přístup k památkám historické části města Kynšperka nad 
Ohří“, který je spolufinancován z prostředků EU a státního 
rozpočtu jsou v plném proudu a ráz města se mění přímo 
před našima očima. Jsme si vědomi toho, že řada občanů, 
ale i obchodníků má v průběhu této akce, ztížen přístup do svých domů a obchodů, ale i přes tyto 
problémy doufáme, že nejen tito občané budou shovívaví a budou se těšit na nově zrekonstruované 
povrchy ulic. 

V současné době probíhají intensivní práce na komunikaci v ulici Maxima Gorkého, kdy se pro-
vádí zemní práce a připravuje se podklad pro vydláždění této ulice původními žulovými kostkami. 
Zároveň se provádí práce na nám. Míru, kde si jistě řada z Vás všimla, že ráz tohoto náměstí bude 
zcela nový, vybudovávají se parková stání a v těchto jednotlivých „zálivech“ bude osazena nová 
zeleň, takže vznikne zcela nové náměstí, kde hlavní dominantou zůstane již dříve zrestaurované sou-
soší a kašna. 

Jistě jste si také všimli, že v parku u kostela také probíhají práce na stavbě nových opěrných zdí, 
které vytvoří zcela nové zákoutí parku. Zároveň již byly provedeny výkopy a položeny kabely nutné 
k instalaci nového veřejného osvětlení.

Doufáme, že se všichni obrníte trpělivostí a budete v očekávání výsledku snažení a zvelebení 
další části našeho města.

Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby, rozvoje města a dotací

Pronájmy
Nabídka bytů do nájmu

- ul. J. K. Tyla čp. 882 - malometrážní byt v podkroví bez balkonu
- ul. J. K. Tyla čp. 882 - malometrážní byt v přízemí s balkonem, volný od 1.6.2006
- ul. A. Jiráska čp. 732 – byt 1+1 (44 m2) v suterénu, volný od 1.6.2006

Přihlášky pro přidělení bytů a bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru 
městského úřadu ve 2. poschodí, č. dveří 24.

Ilona Klučková
referent majetkového odboru 

ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE • • • ŘÁDKOVÁ INZERCE

§ KOUPÍM GARSONKU NEBO BYT 1+1 V KYNŠPERKU N.O., SPĚCHÁ. 
MOBIL:723151680.
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Správní a sociální odbor informuje občany,
že v souvislosti s účinností zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabá-

kovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů se rozšiřuje předmět 
kontroly výkonu přenesené působnosti obcí krajským úřadem. V souvislosti s tímto zákonem jsou obce povinny 
kontrolovat dodržování tohoto zákona. Procesně právní normou, podle které obec vykonává kontrolu je zákon č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole. 

U provozovatelů má být v souladu s citovaným zákonem kontrolováno zda:
ü se tabákové výrobky a alkoholické nápoje prodávají na místech zákonem určených (ustanovení §3 a § 10 

citovaného zákona) 
ü je dodržován zákaz prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb a alkoholických nápojů pomocí pro-

dejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku
ü je dodržován zákaz prodeje výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholických 

nápojů ve formě potravinářských výrobků nebo hraček
ü je dodržován zákaz prodeje tabákových výrobků, alkoholických nápojů a jejich podávání osobám mladším 

18 let a zda je tento zákaz dodržován i na kulturních, společenských a sportovních akcích
ü je dodržena povinnost uložená provozovateli umístit zjevně viditelný text zákazu prodeje tabákových 

výrobků osobám mladším 18 let, přičemž text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny 
na bílém podkladě, o velikosti písma nejméně 5 cm

ü osoba prodávající tabákové výrobky, alkoholické nápoje je starší 18 let, uvedené se nevztahuje na žáka 
připravujícího se soustavně na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismu, kuchař-číšník a prodavač

ü je dodržena povinnost označit prostor pro kuřáky zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kou-
ření“ nebo jiným obdobným způsobem

Kontrolovaným subjektem je zde provozovatel. Kontrolní pracovníci vykonávají kontrolní činnost na základě 
písemného pověření starosty. 

V souladu se zákonem o státní kontrole má kontrolující pracovník tato oprávnění:
ü právo vstupu
ü právo prohlídky (ohledání) věcí, popřípadě osob
ü právo zajistit důkazy včetně případného odběru vzorků
ü právo požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací, popřípadě předložení nosičů informací

     V případě nesplnění povinností, může pracovník provádějící kontrolu uložit pořádkovou pokutu až do výše 
50.000 Kč a to i opakovaně, přičemž úhrn takto uložených pokut nesmí překročit částku 200.000 Kč.

Za správní a sociální odbor Zdeňka Adámková

Oslavy osvobození města 
Kynšperka nad Ohří se budou konat

v sobotu 6.5. 2006
Průvod odchází od školy v 10,00 hodin.

Srdečně vás všechny zveme.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Dne 6.4. oslavili 60 let  
společného života  

manželé 

Zdeňka a Vladimír  
Korytenských 

diamantovou svatbou  
v obřadní síni v č.p.1.

Hodně zdravíčka a radosti s rodinou  
přeje této sympatické dvojici  

také redakce Kynšperského zpravodaje.

Plán akcí SVČ-DDM na květen 2006
Kdo si hraje, nezlobí.

Datum Čas Název Akce

11. 5. 1400-1700
Turnaj ve stolním tenise-soutěž pro žáky I. i II. stupně.
Dle počasí se uskuteční za budovou školy nebo v malé 
tělocvičně. 

18. 5. 1400-1630
Florbal pro I.stupeň-soutěž pro tříčlenná družstva  
(a náhradníky) složená z třídních kolektivů, 
uskuteční se v malé tělocvičně

30. 5. 830-1200
Zlatá srnčí trofej-soutěž pro všechny,kdo mají zájem  
o naši přírodu. Kategorie A pro žáky 3.-5.tříd
Kategorie B pro žáky 6.-9.tříd

23. 5. 830-1200

Mladý zahrádkář-soutěž pro členy přírodovědných 
kroužků, mladé zahrádkáře a všechny kdo mají zájem  
o přírodu a její ochranu.
Kategorie A- 4.-6.třída   •   Kategorie B – 7.-9.třída
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Den čtení, aneb kniha není jen učebnice
Děti málo čtou. Děti nečtou vůbec. Děti jsou 

nevzdělané, jen by seděly u počítače nebo pasivně 
zíraly na televizi... Takové nářky slýcháme často. 
A tak jsme se rozhodli ověřit si, jak to je ve skuteč-
nosti, když jsme připravovali oblíbený Den knihy. 
V tomto roce proběhl 24. března  a zúčastnili se jej 
žáci od prvních do devátých tříd.

Smyslem tohoto projektu je dosažení stavu, 
kdy děti nemají knihu a četbu vůbec spojenou jen 
s učením. Měly by objevit čtení nejen jako zdroj 
informací, ale také jako zdroj zábavy, relaxace, emo-
cionálních zážitků a možnosti společného sdílení 
svých dojmů a pocitů.

Jak Den čtení ve škole probíhal? Letos žáci opět 
dostali možnost přinést si do školy svou 
oblíbenou knihu a číst a číst a číst. Děti 
byly často vybaveny dekami, spacáky, 
polštářky či karimatkami, aby si mohly 
při čtení udělat pohodlí. Každý se pak 
usadil nebo uložil tam, kde se ve třídě 
cítil nejlépe a brzy jej pohltila atmo-
sféra čtení. 

Kdo chtěl, mohl později představit 
svou knihu ostatním. Na prvním stupni 
chtěli většinou všichni, děti totiž velice 
rády vyprávějí o svých oblíbených hrdi-
nech a příbězích a v běžné výuce není 
takový prostor. Nejmladším žákům více 
předčítala učitelka, děti pak čtení dopl-
ňovaly hrou, dramatizací nebo výtvar-
nou činností.

Žáci druhého stupně měli kromě 
toho možnost zúčastnit se čtenářské 
soutěže a prokázat tak svou schopnost 
porozumění přečtenému textu. Ukázalo 
se, že v tomto případě není ani tak důle-
žitý věk žáka, ale spíše jeho čtenářská 
vyspělost a zkušenost. Vítězkou se stala 
žákyně 7.C Tereza Pisárová. 

Knihy se nejen čtou, ale i píší. Tak 
proč si nenapsat vlastní? 

Pátek byl ve znamení pilné práce: 
každá třída měla jasné zadání – na velký 
list papíru společně vytvořit prezentaci 
a představit, co děti v tento den dělaly.

Třídy přistupovaly k práci různě, 
vždy však tvůrčím způsobem, zodpo-
vědně, s elánem, vtipem a zaujetím. 

ŠKOLSTVÍ
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Velikonoční odpoledne
Je to jen „pár“ dní, co jsme slavili Masopust, a ejhle, jsou tu Veliko-

noce. Aby si žáci tento první jarní svátek připomněli, uspořádali jsme ve 
škole „VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE“. Žáci soutěžili v pletení pomlázky, 
malování vajíček a každý prošel i teoretickým testem. Soutěžících se mnoho 
nesešlo a o to větší pochvalu zaslouží děti, které přišly. Myslím, že jsme si 
to všichni užili. Nejtěžší práci ovšem měla porota při rozhodování, kdo byl 
nejlepší. Víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, ale i tak si každý 
soutěžící odnesl maličkost a sladkou odměnu. Míša Rollerová, Kačenka 
Bílková, Petruška Kunešová a Pavlínka Menšíková za nádherně nazdobená 
vajíčka, Péťa Sommer, Tom Pokorný, Péťa Rajda, Fanda Libenský a Astridka 
Krejčí za krásné pomlázky. 

Ti, kteří nepřišli, nám mohou jen závidět. My se za rok opět sejdeme 
a zase bude legrace. 

                                                                      I. Hausteinová

 A co si myslí naši soutěžící? 
Myslím si, že to bylo pěkné. Moc se mi to líbilo 
a příští rok půjdu znovu. 

Káťa Bílková 6. A
Soutěž v malování vajíček se mi líbila. Byla legrace.

Petra Kunešová 6. C
Soutěž se mi líbila. Půjdu i příště.

Tomáš Pokorný 6. C
Moc se mi to líbilo a chtěla bych za rok zase přijít. 
Doufám, že nás bude víc.

Astrid Krejčí 6. A

A tak máme svou školní knihu. Je uložena ve 
školní knihovně a zájemci si ji mohou prohlédnout. 
Přesvědčili jsme se o jednom: děti vůbec nejsou jen 
pasivní konzumenti, jen musí dostat prostor a u nás 
ve škole jej rozhodně mají. 

Jak reagovaly děti?
„Den čtení se mi velice líbil akorát nám projekt 
zabral hodně času a tak jsme si moc nepopovídali 
a moc toho nepřečetli.“ (4.C)
„Přinesla jsem si svoji oblíbenou knihu veselé tram-
poty Jasona a Eda, časopis, deku a polštář...praco-
vali jsme na projektu. Den čtení byl krásný.“ (4.C)
„Nejhezčí na tom je, že si vezmeme naší knihu nebo 
časopis. Právě proto se mi den čtení líbí.“ (5.B)

„My s Káťou, Matějem a s Ančou jsme lepili a sestavovali projekt o naší třídě 5.B.“
„Četli jsme si knížky. Byli jsme na počítačích. Chci, aby se na naší škole tato akce opakovala“ (5.B)
„Na den knihy čteme knihy...Máme knihy rádi, jsou to naši kamarádi.“ (3.C)
„A potom jsme si nabarvili prsty a obtiskli je.“ (3.C)
„Pan J. Daneš, náš ředitel, by to měl dál provozovat. BAVÍ NÁS TO.“ (5.A)

ŠKOLSTVÍ
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CNC stroj na Střední odborné škole v Kynšperku nad Ohří

Pozvánka, která zněla: „Srdečně Vás zveme na kolaudaci projektu SOŠ – Moderní technologie pro tradiční 
řemeslo truhlář“, mě jako redaktorku Kynšperského zpravodaje naprosto odzbrojila pozdější konfrontací. Protože 
jsem nevěděla, co se ve škole dělo, byla jsem připravena na úplně jinou událost, než se potom před námi všemi 
přítomnými odehrála. Škoda, že nepřišli i ostatní pozvaní. Chyběli mi tady hlavně zástupci našeho města. 

Komorní posezení s Ing.Řezníčkem, 
radním Karlovarského kraje pro oblast 
školství, s paní ředitelkou, jejími zástupci, 
zástupci firmy VUJO a s některými učiteli,
kteří se podíleli na realizaci projektu, pro-
běhlo v ředitelně školy.

Paní ředitelka Mgr.Hana Jandíková 
v uvítací řeči uvedla, že je vděčná, že se 
podařilo projekt v hodnotě 4 milionů korun 
z fondu SROP za velké podpory karlovar-
ského kraje zrealizovat. Kromě instalace 
stroje byla vybudována učebna s 16 počí-
tači a menší počítačová učebna s 6 počítači. 
Stavební práce byly provedeny v hodnotě 
883 tisíc korun, firma VUJO instalovala
počítačovou síť v hodnotě 955 tisíc korun 

a firma SAHOS dodala a nainstalovala stroj v hodnotě 2 088 688,-Kč (ani při vyslovení této částky mě nenapadlo,
že bych mohla v prostoru bývalých šaten vidět něco jiného než nějaký moderní truhlářský stroj, ovládaný přes 
počítač, který zná běžný člověk).

Karlovarský kraj poskytl finanční půjčku 3 190 000,-Kč, aby se tento projekt mohl vůbec realizovat, neboť
finanční prostředky z fondu SROP (i ostatních fondů EU) jsou poskytovány až po realizaci projektů. Paní ředitelka
je ráda, že se rozhodla touto novou velmi moderní technologií vybavit kynšperskou střední školu také z důvodu 
vzdělávacích programů, které 
chce škola do budoucna nabízet. 
Vzdělání na takovéto úrovni je 
nutné pro budoucí absolventy 
z hlediska možného pracovního 
umístění v zemích EU. Škola 
se stala informačním centrem 
v tomto oboru pro Karlovarský 
kraj, je vytipovaná Minister-
stvem školství ČR jako centrum 
celoživotního vzdělávání. V tra-
dičním mužském oboru jsou tak 
zaváděny nové technologie, kte-
rými se sníží namáhavost, tím se 
vytvoří nová pracovní místa i pro 
dívky a zdravotně postižené.

Slavnostní kolaudace pro-
běhla 24.3. 2006 v prostorách 
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školy. Poděkování patří zejména pánům učite-
lům Martinovi Haklovi, Miloši Herianovi a Ru-
dolfovi Brahovi, kteří se naučili ovládání stroje, 
aby se s výukou mohlo začít co nejdříve. Pan 
učitel Martin Hakl, který si nejrychleji osvojil 
práci s tímto strojem, si během instalace připra-
voval svoje vlastní programy a neustále útočil 
s konkrétními dotazy na pracovníky SAHOSu, 
kteří na takovýto průběh zavádění stroje nebyli 
zvyklí.

Pan radní Ing.Řezníček kladl důraz na vyu-
žití CNC stroje nejen pro školu, ale i pro město, 
ostatní firmy. Je nutné, aby stroj nezahálel. Chce
to nápad a vypustit do světa výrobek, který by  
reprezentoval nejen školu, ale také město, které 

má truhlářskou tradici. 
Následovalo předvedení stroje. Pan učitel Hakl předvedl malou ukázku toho, co stroj dovede, když se naučíte 

jeho počítačovou řeč. Příprava podkladů do počítače trvá sice několik hodin, ale stroj pak za osm minut vyrobí třeba 
takový malý dřevěný penálek, který nám věnovali na památku. O tom, že stroj dovede pracovat v tzv. 3D a také 5D 
prostorech, nás přesvědčí velmi brzy. 

Již je jasné, že takováto výuka bude dnešní počítačovou mládež mnohem více bavit. Když se spojí řemeslná 
zkušenost učitelů se znalostmi a dovednostmi dnešní mládeže na počítačích, určitě vznikne dobrá a oboustranně 
zajímavá spolupráce.

(kat)
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Soutěž O hoblík  „Káji Hoblíka“
IV.ročník soutěže o hoblík „Káji Hob-

líka“ se uskutečnil 11. dubna 2006 v Kyn-
šperku nad Ohří. Soutěž  se pořádala díky 
sponzorství karlovarské firmy Dřevoobchod 
K& C Karlovy Vary a.s. – Roman Kádě.

Soutěž byla připravena pro učně II. 
ročníků učebních oborů TRUHLÁŘ.

Do pořádající SOŠ  Kynšperk nad Ohří 
přijeli učni změřit své síly z SOŠ stavební 
Karlovy Vary a SPŠ, SOU a U Královské 
Poříčí. Učni byli prověřeni v písemném 
testu z teoretických znalostí. Pak soutěž 
pokračovala praktickou částí v prověřování 
zručnosti, ve které soutěžící vyráběli z ma-
sivního borového řeziva rámeček spojený  
konstrukčními spoji na čep a dlab, čep a dlab s pérem. 
Úkol byl  ztížen tím, že  žáci museli  následně vyhotovit 
truhlářský spoj na otevřené ozuby. Soutěž hodnotila  5–
členná porota v čele s předsedou Eduardem Štajncem, 
který zastupoval sponzorskou firmu K & C Karlovy 
Vary. Ostatní členy tvořili zástupci zúčastněných  škol.

Vítězem soutěže se stal Jan Kasal z SOŠ stavební 
Karlovy Vary, druhé místo obsadil Karel Nejedlý z po-
řádajícího SOŠ Kynšperk nad Ohří, třetí místo Roman 
Švec z SOŠ stavební Karlovy Vary. Čtvrté místo patřilo 
Miroslavu Matouškovi, páté Janu Šimáčkovi – oba z po-
řádající školy. Ceny vítězům předal předseda poroty pan 
Eduard Štajnc. Učni byli spokojeni se svým vítězstvím, 
ale i s hodnotnými cenami – ručním elektrickým hoblí-
kem značky De Walt, vrtačkou Narex, přímočarou pilou 
Metabo  a  celou řadou truhlářských nástrojů a nářadím. 
Každý účastník, včetně doprovodu,obdržel tašku s upo-
mínkovými předměty.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že se vyda-
řil i IV.ročník soutěže. Učni tak udělali další krok, aby 
byli lépe připraveni do praktického života.  Předsta-
vitelé škol se shodli na dalším pokračování soutěže. 
Rozvinula se i následná spolupráce v oblasti odborného 
výcviku a výuky odborných předmětů. 

Pořádající škola SOŠ Kynšperk děkuje firmě K&C 
Rosnice, která celou soutěž sponzorovala a stala se 
patronem soutěže, patronaci přislíbila i do dalších roč-
níků.

za pořádající Miloš Herian 
vrchní mistr střediska oboru TRUHLÁŘ

SOŠ, SOU a U Kynšperk nad Ohří  

1. místo
Jan Kasal

2. místo
Karel Nejedlý

5. místo
Jan Šimáček
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SOŠ Kynšperk nad Ohří opět bodovala na mezinárodním  
veletrhu fiktivních firem

Ve dnech 21. až 23. března 2006 se studenti nástavbového studia oboru podnikání ze Střední odborné 
školy v Kynšperku nad Ohří, odloučené pracoviště Sokolov, zúčastnili 12. mezinárodního veletrhu fiktivních 
firem v Praze. Tohoto veletrhu se naše škola zúčastňuje již několik let a v posledních letech zde dosahuje 
výrazných úspěchů.

Účelem veletrhu je umožnit studentským společnostem prezentovat svoji celoroční práci ostatním tuzem-
ským i zahraničním společnostem a aplikovat své poznatky a dovednosti získané během studia na střední 
škole. Studenti se snaží nabízet své fiktivní výrobky, uzavírat obchody s jinými společnostmi či návštěvníky 
veletrhu a snaží se prosadit v široké konkurenci. 

Po úspěchu na loňském veletrhu v Praze, odkud si fiktivní firma ERGO CAR, s.r.o., výroba a prodej 
textilních autopotřeb, odvezla titul nejlepší český stánek, tento úspěch zaznamenala i druhá firma z naší školy 
- Biscoteria, s.r.o., pekařství a cukrářství . Jako odměnu za nejlepší český stánek obdržela studentská firma
Biscoteria od Centra fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze poukázku v hodnotě 
20 000 Kč, která ji opravňuje k vycestování na zahraniční veletrh fiktivních firem. Firmu reprezentovaly stu-
dentky Jana Kuková, Jaroslava Kvaková, Eva Sobotková a Ladislava Pazderová.

V silné konkurenci 150 firem (cca 100 českých) z různých evropských zemí (Rumunsko, Bulharsko, 
Belgie, Slovensko, Rusko, Finsko, Švýcarsko) obsadila firma Biscoteria celkově 4. místo, když před ní první 
tři místa obsadily stánky firem z Rumunska, které již tradičně na pražském veletrhu obsazují přední místa.

Také druhá firma ERGO CAR, s.r.o., nezklamala a v celkovém hodnocení stánků obsadila 18. až 21. 
místo. Mezi těmito 20 firmami bylo jen 5 českých stánků. 

Letošního veletrhu se zúčastnili spolu s námi jako hosté i 4 studenti se svými pedagogy z partnerské 
školy z Plavna. 

Dík patří studentům obou firem, kteří vzorně reprezentovali školu a ukázali, že se v praxi neztratí.
Poděkování patří Krajskému úřadu v Karlových Varech a Městskému úřadu v Kynšperku n/O
za finanční podporu a samozřejmě vedení školy za všestrannou podporu této akce.
Na tomto úspěchu se podíleli i pedagogové z ostatních oborů, kterým patří také velký dík. 
Doufáme, že v této tradici budou pokračovat i studenti z nižšího ročníku, kteří tyto firmy v příštím škol-

ním roce převezmou a budou školu reprezentovat i v zahraničí. 

SOŠ SE PŘEDSTAVUJE
KDO?:  Žáci a žákyně z DM  Kynšperk  a DM Sokolov si Vás dovolují pozvat na výstavu svých 

výrobků
KDE?:   v MěKS  Kynšperk nad Ohří, budova kina
KDY?:   od 17.5.2006  do 24.5. 2006

Připravili jsme si pro Vás i výherní soutěž, na kterou můžete odpovídat v průběhu celé výstavy!!!
Můžete se zúčastnit i jako celá třída či vícečlenná skupina !!!
Vylosování vítězného výherce proběhne při ukončení naší výstavy dne 24.5.2006 v MKS  a výherce bude 

zveřejněn v dalším čísle Kynšperského zpravodaje.
A CO vyhrajete?:  Odpolední pobyt u nás na DM, s opékáním vuřtů, s volejbalem a když budete chtít, tak 
i s noclehem na našem DM.

Přijďte a soutěžte s námi!!!!!!!!
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V ZUŠ se koncertovalo
V Základní umělecké škole v Kynšperku nad Ohří 

se předvedlo více jak dvacet nadaných muzikantů ve 
všech věkových kategoriích a s různými hudebními 
nástroji. A že jim to tancovalo a hrálo….

Při odchodu byl příjemný zážitek z koncertu ještě 
završen sladkou odměnou. Medové zdobené perníčky 
se na všechny jen smály. (kat)

Pohádka v ZUŠ
 Sál v Základní umělecké škole v Kynšperku nad Ohří se ve čtvrtek 30. března zaplnil a všichni rodičové, 

babičky a dědečkové a přátelé s netrpělivostí čekali, jak dopadne společné vystoupení malých ochotníků s  již zku-
šenými staršími herci. 

Bylo opravdu plno, vzduch v sále se dal krájet a tak není divu, že na některé herce padla velká tréma. První 
pohádka o dvou princeznách byla krátká, úměrná malým hercům, spíše taková bajka  s ponaučením. To aby všechno 
dobře dopadlo, je potřeba o svá umění a zkušenosti podělit se i s ostatními. Nápověda v osobě paní učitelky Mráz-
kové měla sice plnou pusu práce, ale děti si vedly skvěle.

Než technici přestavěli scénu, režisérka zatím prověřila děti-diváky, jak pozorně pohádku sledovaly. Dostalo se 
jí mnoho odpovědí jako například takováto Šalamounská, když chtěla vědět, jak se princové jmenovali: „A jak se 
jmenoval ten tmavovlasý princ?“ „Černovlasý“ zazněla odpověď.

Druhá pohádka v netradičně tradičním pojetí, Sněhurka a sedm trpaslíků, byla o mnoho delší. Ale bylo jich na 
to víc. Je opravdu umění improvizace na tak malém prostoru, který v sále na divadelní vystoupení mají, vytvořit 
tolik scén. Malí herci-trpaslíci opět s pomocí nápovědy zvládli své role každý po svém. Hepčík třeba stihl ještě 
kontrolovat situaci v sále, ale Doktor chudák sám rozklepaný trémou, že nemohl skoro dýchat, měl zachraňovat 
Sněhurku, chvílemi to vypadalo, že bude potřebovat sám opravdového doktora. Ale poklonu skláním před tímto 
trpaslíkem, protože svoji roli dohrál až dokonce a nevzdal to, i když to  muselo být strašně těžké. A že zlá macecha 
zaháněla douškem vody žízeň přímo do nosu své hrůzné masky, nebylo divu. Vždyť přes ohromnou masku ani nevi-
děla, kam se zakutálelo otrávené jablko. Děti byly rády, že to mají za sebou, ale my dospělí jsme jim drželi celou 
dobu palce a ty drobné trapasy? To k tomu prostě patří. Malí herci byli úžasní. (kat)

ŠKOLSTVÍ
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O dvou princeznách – Šárka Černá, 
Veronika Šindelářová, Sabina Dostá-
lová, Jan Pavelka  a Vít Veselý

Sněhurka a sedm Trpaslíků – Lucie 
Nováková, Lucie Kubisová, Michal Kohl, 
Petr Jungwirth, Kristýna Bjalončíková, Petre 
Jánošíková, Petra Horáková, Michaela Lisá, 
Šárka Vojtová, Kateřina Pelešková, Tomáš 
Adlof

ŠKOLSTVÍ
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1000 pohádek  a  jedna noc 
Kdo to byl Hans Christian Andersen? Dánský spisovatel příběhů pro děti jako jsou Ošklivé káčátko a Malá 

mořská víla. Narodil se roku 1805 a zemřel 1875. Jeho příběhy vycházely z tradičních vyprávění, ale lišily se od 
těch, které sbírali bratři Grimové. Nepojednávaly o obrech a čarodějnicích, naopak mnohé Andersenovy příhody 
byly laskavé a odrážely jeho vlastní dost smutný a osamělý život. 

V loňském roce uplynulo 200 let od narození tohoto spisovatele a tak vznikl jeden nápad, jak strávit noc 
v knihovně s Hansem  Christianem Andersenem. Pracovnice městské knihovny letos podruhé připravily noc plnou 
krásných vzpomínek pro jejich stálé čtenáře. Bohatý program začal pátečním podvečerem dne 31. března návště-
vou kina a jeho zákulisí. Zde měly děti možnost vidět, jak se promítá film a navštívit jinak nepřístupná místa kina.
Podvečer plný her a zábavy se naplnil vůní opečených buřtů. A nakonec to nejlepší! Ulehnout do svých spacáků 
a přenocovat mezi těmi nejúžasnějšími pohádkami na světě. Tak si mnohý čtenář splnil svůj sen plný fantazií. Velké 
poděkování patří pracovnicím knihovny, které pro děti připravily nezapomenutelné vzpomínky. Příští rok nashleda-
nou! (Joyce)

AKCE
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Obrazy  a  keramika
Iva Kubíčková – Zimáčková / obrazy
Narodila se v roce 1966. Žije a tvoří v Chodové 

Plané. Dlouhodobě se zabývá kresbou a malbou, pou-
žívá techniku tempery a akvarelu, příležitostně olej. 
Zabývá se též aranžováním suchých květin. Vystavuje 
na společenských i autorských výstavách v Čechách, 
v Německu a ve Francii. Zúčastňuje se výtvarných 
dílen. Spolupracuje s Galerií 4 v Chebu a je členkou 
o.s. Ateliér G4.

Markéta Koblenová / keramika
Narodila se v roce 1963. Žije a tvoří ve Stříbře. 

Věnuje se ručně točené dekorativní keramice, kterou 
glazuje matnou krystalickou glazurou. Vytváří širo-
kou škálu výrobků od mís, svícnů, lamp, aromalamp, 
zvonků, až po hodiny a zrcadla. Vystudovala Střední 
průmyslovou keramickou školu v Karlových Varech, 
obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Výstavní síň Panského domu přinesla modro-
zelený nádech nádherné keramiky a ukázku pestro-
barevných obrazů při slavnostní vernisáži, která se 
konala dne 30. března za přítomnosti obou autorek. 
Výstava skončila 29. dubna 2006.

(Joyce)

VÝSTAVA
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DEN HUDBY

22. 6. 2006
v 15.00 hod.

v zahradní restauraci U KAŠNY

Hlavním sponzorem je 
MÚ Kynšperka n./O.

PROGRAM
Děti MŠ
POM-POMS
MAŽORETKY
NATÁLIE SLÁMOVÁ 
SKŘÍTKOVÉ
country kapela
ZNN
Anťs Band
RENATA HRONOVÁ
ORIENTÁLNÍ TANCE
ARA
SIMONA KŰNSTNEROVÁ 
ŽÍZEŇ 
NO PROBLEM
OSMÁ VELMOC
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POZOR!
Absolventi Základní školy v Kynšperku nad Ohří,  

kteří jste končili studium v roce 1979 a navštěvovali třídu 9.A  
s třídní paní učitelkou Sandtnerovou

OZVĚTE SE !!!!

Tel.: 379 795 014, mobil: 728 352 119
nebo e- mail: monika.pechova@a-n.cz  
(dříve Blahoušková)

Chceme zorganizovat třídní sraz.

SPORT

Kynšperský maratónský běžec  
Jaroslav Nový získal bronzovou medaili

Jen nenápadně se probouzelo jaro k životu, byla stále zima, déšť, často 
ještě sníh, námrazy, studený vítr. V takovém počasí se nechtělo nikomu 
vystrčit ani nos. A v tomto, a ještě horším počasí, v těch několikastupňo-
vých mrazech Jára vyrážel na pravidelné minimálně 10 kilometrové tré-
ninkové tratě. Za každého počasí, někdy se přemlouval, ale šel, v zimě, 
v mrazu, v dešti. Vždyť první závod se běžel brzy zjara, musel být při-
praven, musel tělo připravit na zátěž. Naběhal měsíčně i 200 kilometrů. 
A že to někdy hodně bolelo. Co to stálo přemáhání a pevné vůle, ale stálo 
to za  to.

Častokrát jsem ho potkávala běhat kolem našeho baráku. Se stop-
kami v ruce, s walkmanem na uších, v létě v horku s tričkem v ruce, 
v zimě oblečeného do šusťáků. Nahoru, dolů Tyršovou ulicí, tam je přeci 
ten největší stoupák. Občas u nás zazvonil nebo jsme prohodili pár slov, 
ale tentokrát zazvonil, aby mi oznámil radostnou novinu, chtěl se podělit 
o úspěch. Získal svoji první medaili.

V Královském Poříčí byl 25. března 2006 třetí ročník běžeckého závodu s názvem Pětimíle. Účastnilo se asi 
padesát běžců v různých kategoriích. Trasa byla podél řeky z Královského Poříčí do Lokte a zpátky. Terén byl letos 
hodně náročný, protože místy byl ještě sníh a navíc pršelo. Byl to letošní první závod, a tak se na něj těšil. Umístil 
se ve své kategorii do 39 let na třetím místě a získal tak diplom a vitamínové doplňky. Ze všech účastníků byl šestý 
s časem 30 min 44 sekund. Na závod jel do Královského Poříčí na kole.

Prvního dubna se zúčastnil půlmaratonu v Praze. Trať půlmaratonu je dlouhá 21 km. Závod uběhl za 1 hodinu 
27 min 41 sec., čímž si proti loňsku pohoršil o jednu minutu. „Myslím, že to bylo kvůli větru, který letos silně 
foukal. 14. května mě čeká pražský maraton. Od 20. května budu běhat společně se svým kamarádem Radkem 
Oračkem, který je také z Kynšperka, za AC Start K.Vary 1. ligu. To se běží 1. kolo ve Stříbře“.

Gratulujeme k první medaili a hodně štěstí do dalších závodů. (kat)
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Kynšperský pohár v ledním hokeji
Zpráva z 26.3.2006

Play off v Kynšperském poháru – vyrovnáno
V druhém utkání vrátilo L. Údolí Kynšperku porážku z 1. utkání.
Do utkání měli raketový nástup Kynšperáci. V 9. min se na 0:1 trefil Kronika po

přihrávce Mrvy. V 15. min. Zvýšil Fr. Hanzlíček na 0:2. Na začátku 2. třetiny pokra-
čoval nápor Kynšperáků a byl korunován ve 4. min. brankou z hole Řezníčka po 
samostatném úniku. Potom se obraz hry změnil. L. Údolí přitvrdilo hru. V 6. 
min. Zemkem při přesilovce po vyloučení Řezníčka snížil na 1:3, v 15. min. 
Šofrle na 2:3 a ve 20. min. opět Zemek vyrovnal na 3:3. Ve 3. třetině pokračovalo L. Údolí cestou k vítězství. Ve 2. 
a 4. min. úřadoval opět Zemek na 4:3 a 5:3, v 15. min. Šebestýn na 6:3 a konečnou tečku branek udělal P. Hanzlíček na 
7:3. Výsledek 7:3, po třetinách 2:0, 1:3 a 0:4 určil, že o konečném vítězi se rozhodne v pátek 31.3. opět ve 21 hodin. 
Vyloučení 4:1, využití 0:2.
Sestavy: L. Údolí: Dušek, P. Hanzlíček, Hanek, Bobčík, Zemek, Šebestým, Mandzák, Konečný, Jánošík, Šofrle, Hrad-
ský, Munka, L. Trepák, Dlouhý, Kuthan. 
Kynšperk: Pekař, Kronika, Řezníček, Mrva, Bárta, Kubát, Havel, Fr. Hanzlíček
Nejlepší hráči: Hanek, Zemek – Mrva, Řezníček

Zpráva z 2.4.2006
Kynšperský pohár získalo poprvé v historii L. Údolí
V rozhodujícím utkání vyhrálo L. Údolí nad Kynšperkem 7:3 po třetinách 2:1, 0:1 a 5:1.
V 10. min. 1. třetiny se trefil Havel po přihrávce Vlasatého. L. Údolí kontrovalo v 17. min. P. Trepákem, kterému 

přihrál Marek. Ve 24. min přihrál Zemek Bobčíkovi a L. Údolí vedlo 2:1. Ve 2. třetině padla jen vyrovnávací branka 
v 8. min z hole Radka Havla po přihrávce Mrvy. V 18. min projel celým hřištěm Ondráček z Kynšperka, ale v závěru 
hezké akce jen zazvonila tyčka. Do 3. třetiny se nastupovalo s vyrovnaným skóre. V 1. minutě dalo vedoucí branku L. 
Údolí. To byla jedna z nejhezčích akcí utkání, kdy Bobčík přihrál Zemkovi a ten na jeden dotek vrátil Bobčíkovi a ten 
neváhal. V 7. min. Hanzlíček zvýšil na 4:2 a v 9. minutě při vyloučení Kroniky přímo z buly trefil branku Hradský. 
Kynšperk se nevzdával ani při nepříznivém výsledku. Navíc ve 12. min. Krajčovič zvýšil na 6:2. V 18. min. sice 
Chaloupka snížil na 2:6, ale poslední slovo měl Krajčovič na 7:2. 
Branky: Havel 2, Ondráček - Bobčík 2, Krajčovič 2, P. Hanzlíček, Hradský, P. Trepák.
Nejlepší hráči: P. Hanzlíček, Bobčík, Ondráček, Havel. 
Hrálo se velmi slušně, vyloučení 1:1, využití 1:0. 
Sestavy: Kynšperk  - Pekař, Fr. Hanzlíček, Havel, Chaloupka, Kronika, Kubát, Majerníček, Mrva, Ondráček, Řezní-
ček, Sedláček, Vlasatý. L. Údolí - Dušek, Bobčík, Dlouhý, Hanek, P. Hanzlíček, Hradský, Konečný, Kuthan, Mand-
zák, Munka, Šebestýn, Šofrle, Šoustek,  L.a P. Trepák, Zemek,.

Výsledky na www.sweb.cz/kynpo (jč)

Trpělivost růže přináší
Ani se tomu nechce věřit, ale je to už pět let, co jsem při četbě Zpravodaje objevila článek o „rehabilitačním 

cvičení“ v tělocvičně SOŠ. Jaká radost! Konečně něco pro nás, kterým nedovoluje zdravotní omezení ani fyzická 
kondice poskakovat v rytmu aerobiku. Spěchala jsem, abych se vešla do limitu patnácti cvičenců – důvodem byl 
dohled nad prováděnými cviky ze strany odborné rehabilitační pracovnice. Ani nevíte, jak příliš individuálního pří-
stupu se mi za ta léta dostalo. Tělocvična totiž často zela prázdnotou a tak jsem měla i několik ryze soukromých 
hodin. Výjimečně se nás sešlo víc jak čtyři. Mrzelo mě to kvůli naší cvičitelce, která tomuto cvičení věnuje opravdu 
nevšední péči, svůj čas, elán a bohužel i peníze.

Čas plynul, po malé přestávce se opět cvičí. Opět inzerce ve Zpravodaji, plakáty po městě. Ale lidé jsou zřejmě 
zdraví a tento druh cvičení nepotřebují. Scházely jsme se pravidelně každou středu opět v malém počtu a čekaly na 
ty davy, co si stěžují, že je bolí záda nebo že by měly se sebou začít něco dělat atd. Poslední březnová neděle byla 
zlomová, skupinka se rozšířila o nové cvičenky. 

Díky Kateřino, že jste to s námi nevzdala. Martina Nejdlová
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Zpráva z halových závodů
Dne 18.3. 2006 proběhly halové 

závody v Nové Roli. 
ZŠ Kynšperk a MO ČRS Kyn-

šperk reprezentovalo družstvo ve složení 
Martin Motloch, Tomáš Dvořák, Nikola 
Nejedlá a Filip Nejedlý. Konkurence byla 
velmi silná, ale obstáli jsme. 

Celkově se přihlásilo 21 dětí. V ka-
tegorii žákyň Nikola Nejedlá obsadila 
2. místo ze tří přihlášených. V kategorii 
mladších žáků Filip Nejedlý byl čtvrtý ze 
6 přihlášených. Tomáš Dvořák byl čtvrtý 
a Martin Motloch pátý z pěti v kategorii 
dorostu. Naše družstvo svými výsledky 
obsadilo třetí místo z pěti přihlášených.  

Velikou radost měly děti hlavně se 
získaných hodnotných věcných cen.

Děti byly rády, že si mohly porovnat 
své síly s dětmi z jiných organizací.

Petrův zdar
Ing. Josef Baron

Vedoucí rybářského kroužku
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Míčový sedmiboj byl úspěšný
Tradiční míčový sedmiboj se konal za krásného slunečného dne 15.4. v zahradě restaurace Kašna. Předveliko-

nočního sportovního zápolení se zúčastnilo 
17 dvojic, které byly rozděleny do dvou 
skupin:

 
 Skupina A skupina B
1. Slavia Mountfild
2. Poláci Svoby
3. Kašna Hrušve
4. Pat a Mat Vazelina
5. Buchty Leningradští kovboji
6. Sparta Kamion
7.  Baník Josef Šarik
8.  Věznice Dvorský
9. A je to

Sportovci v disciplínách kop na branku, 
hod na branku, košíková, hokej, ruské kuželky, kuželky a hod na cíl měřili své síly. Nebylo lehké překonat brankáře 
Čendu v podobě plechové konve. Kuželky si taky vedly svou. Trefit se tenisákem do malé branky křivou hokejkou
do kopce a ještě se vyhnout terénní nerovnosti, to vyžadovalo téměř mistrnou koordinaci celého těla. Vzhledem 
k tomu, že se letos všechny disciplíny odehrávaly na jednom místě, bylo třeba větší koncentrace na akci, neboť za 
zády soupeř zdolával zase svoji disciplínu a často se dráhy hozených míčků střetly.

Všichni aktivní sportovci si užili jarního hýbání až do příjemné únavy. Diváci povzbuzovali a ostatní se občer-
stvovali. 

Umístění:
1.  Vazelina
2.  Slavia
3.  Sparta

Nejsympatičtější dvojice byla vyhodnocena Leningrad-
ští kovboji.
Miss sedmiboje získala Anička Svobodová.
Nejstarším hráčem byl Standa Hauf.

Hlavním organizátorem a sponzorem byla ČSSD 
Kynšperk nad Ohří, děkujeme také dalším sponzorům 
firmě Morafis, Papírnictví Fiedlerovi, truhlářství Košata,
uzenářství Krkovička, ZO Rybáři, restaurace Kašna a ZŠ 
Kynšperk nad Ohří.

(kat)

1. místo

MISS
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HOD NA BRANKU
HOKEJ

KOŠÍKOVÁ

KUŽELKY
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Cíle se podařilo splnit
Mistrovské soutěže stolním tenistům skončily, zbývá několik turnajů jednotlivců a může se zahájit příprava na 

novou sezonu. 
Divizní A družstvo podobně jako minulé dvě sezony skončilo ve středu tabulky. V silách celku bylo snad umís-

tění o dvě příčky výše, ale zranění a nemoc byly příčinou umístění na sedmé příčce vyrovnané tabulky. 
Složitější to měly celky B a C hrající krajský přebor. Oba kolektivy se nakonec po komplikacích zachránily. 

Ukázalo se, že kádr hráčů pro tři družstva hrající vyšší soutěž byl příliš úzký.  Družstva D a E bojující v okresním 
přeboru skončila ve středu tabulky. Od zkušeného D celku se čekalo více, družstvo E bylo složené z žáků a dosáhlo 
řady pozoruhodných výsledků. Získané zkušenosti se dětem  pro příští sezony určitě hodí. 

 Soutěží jednotlivců se dospělí téměř nezúčastňovali a tak za pozornost snad stojí pouze zisk jediného titulu 
okresního přeborníka ve smíšené čtyřhře. 

Dorostenci bojovali o body v Chebu
Uspořádáním kontrolního bodovacího turnaje dorostenecké kategorie byl pověřen oddíl z Františkových lázní. 

Nejlepší dorostenci a dorostenky  Karlovarského kraje „zkřížili zbraně“ v tělocvičně chebského gymnázia v sobotu 
18. března.

K nejlepším patřil náš krajský přeborník Vojta Galek. V boji o finále mu sice oplatil porážku z krajského pře-
boru věčný soupeř Provazník z Ostrova, ale i třetí místo má svou cenu. Soupeř měl tentokrát výbornou formu a také 
nejlepší partnery a zvítězil ve všech třech kategoriích. Závěrečné boje už měly vysokou sportovní úroveň, vždyť 
v semifinále už bojovali pouze hráči s divizní zkušeností. O veliké překvapení se postaral Rolník z Chýše, který
„vyprovodil“ největšího favorita Kovačiče z Batesty Chodov, který hraje ligovou soutěž. Tomu oplatil porážku 
z mistrovského divizního utkání náš Vojta Galek.

Úspěšný byl Galek také spolu s K. Illesouvou, když  obsadili druhé místo ve smíšené čtyřhře. Možná, že ještě 
cennější je finálové umístění Vojty ve čtyřhře, kterému „sekundoval“ mladší žák Rohlík. Do finále totiž postoupili
na úkor krajských přeborníků ze Startu K. Vary Egermaiera s Kavkou.  

V krajském přeboru družstev získali naši mladší žáci zlato 
a bronz

Vloni našim žákům titul nešťastně unikl o vlásek. Letos už to vyšlo. Potvrdily se prognózy a naše A družstvo 
v soutěži nemělo rovnocenného soupeře. Pro zlaté medaile si naši mladší žáci přijeli v neděli 19. března do Aše. 
O titul se zasloužili Jirka Krb, Tomáš Rohlík, Jan Gelbič a zahrál si také Jan Loník. 

Výborně si vedla také druhá garnitura Jan Lapčák, Kuba Košata, Karel Černý a Viktor Beck. Domů si přivezli 
bronzové medaile a to jim stříbro v souboji s domácím družstvem  uniklo o jediný míček! 

Do příští sezony se můžeme dívat s optimismem. Pouze Krb a Gelbič letos v této kategorii končí, ostatní budou 
mladšími žáky ještě příští resp. dvě sezony!

Pořadí nejlepších pěti celků kraje: 1. Slavoj Kynšperk   A
    2. Jiskra  Aš
    3. Slavoj Kynšperk  B
    4. Strunal  Luby
    5. Batesta  Chodov 

TOP   12
Jednou z nejvýznamnějších soutěží mládeže v kraji je turnaj TOP 12. Na tomto turnaji startuje nejlepších dva-

náct hráčů aktuálního žebříčku. Starší žáci si pro body za tento turnaj museli zajet tentokrát do Lubů.  Mezi elitní 
dvanáctkou nominovaných je čtvrtina  účastníků členem našeho oddílu. 

Vítězství a krásný pohár si do Aše odvezl největší favorit a suverén této kategorie Pavel Kovačič. Také stříbrná 
medaile tentokrát patří zástupci stejného oddílu. O tom, že druhý skončil Ramsauer a ne náš Tomáš Rohlík, rozhodl  
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dramatický závěr pátého setu, kdy náš hráč nedokázal využít výhodu třech mečbolů. Nakonec však tato porážka 
odsunula Rohlíka  až na čtvrté místo. Toto umístění mu zajistilo možnost konfrontace s nejlepšími čtyřmi hráči 
Plzeňského kraje. 

Také druhému našemu ještě mladšímu žákovi se podařilo postoupit do finálové skupiny, kde Jirka Krb obsadil
pěkné páté místo. Po dobrém výkonu porazil několik lépe v žebříčku postavených soupeřů. Los rozhodl o tom, že 
Vítek a Rauscher  měli těžší skupinu a do finále nepostoupili. V silách obou postup byl, ale pokazili řadu koncovek,
chybělo jim více klidu a také štěstí tentokrát přálo více soupeřům. Rauscher je veliký bojovník a za svoji snahu si 
postup zasloužil. Ani Tomáš Vítek nezklamal a dokázal např. porazit oba domácí hráče Skálu a Dvořáka.

Poslední možnost získat body do letošního krajského žebříčku budou mít starší žáci na turnaji v naší sportovní 
hale 22. dubna.
Konečné pořadí turnaje : 1. Pavel  Kovačič Jiskra Aš / 1 /
 2. Tomáš Ramsauer Jiskra  Aš / 3 /
 3. Bochenek Jan Slovan K. Vary / 6 /
 4. Rohlík Tomáš Slavoj Kynšperk / 2 /
 5. Krb  Jiří Slavoj Kynšperk / 9 / 
 6. Lábr Jaroslav Sokol Chýše / 8 /
 7. Horváth Lukáš Jiskra Aš / 4 /
                                           8. Rauscher Jaroslav Slavoj Kynšperk / 5 /
                                           9. Skála  Tomáš Strunal  Luby / 10 /
                                         10. Vítek Tomáš Slavoj Kynšperk / 13 /
                                         11. Dvořák Vojtěch Strunal Luby / 7 /
                                         12. Hazi  Josef Fr. Lázně / 11 / nestartoval

Malí stolní tenisté zakončili úspěšnou sezonu
První a poslední body do krajského žebříčku si mohli vybojovat mladší žáci  v naší sportovní hale. Závěrečný 

turnaj celé série se konal v neděli 8. dubna. Více než třicet chlapců a děvčat  ze sedmi oddílů Karlovarského kraje 
zkompletovalo svá bodová konta pro letošní sezonu.  

Více než třetina účastníků byla z našeho oddílu a tak není divu, že „byli vidět“. I když tentokrát  se z vítězství 
nikdo z našich hráčů neradoval, o neúspěchu se nedá mluvit a chybělo jen více štěstíčka. 

Ve dvouhře měl ke zlatu nejblíže Rohlík, který ve finále tentokrát „tahal za kratší konec“ proti nasazené jed-
ničce Ramsauerovi. / o den později v soutěží dorostenců ho dokázal 3 : 0 porazit … /  Ve čtyřhře Tomáš spolu 
s Krbem  měli na vítěznou dvojici Ramsauer- Labr  dokonce několik mečbolů, soupeři byli šťastnější. Také Krb na 
vítěze tentokrát nestačil  a musel  o třetí místo bojovat s překvapením turnaje Krulišem / vyřadil vítěze úvodního 
turnaje  a velkého favorita Lábra ! /.  Mezi elitní osmičku postoupili ještě Lapčák, Gelbič a poprvé se do hlavní 
soutěže probojoval nejmladší účastník Lukáš Rustler. Ukázalo se, jak je důležité bojovat o každý míček, protože 
další dva soupeři měli stejné bodové skóre i stejný poměr setů a o postupu rozhodl jediný míček… 

Košatovi tentokrát postup unikl díky mimořádné formě Kruliše. Kuba  ale předvedl výborný výkon proti poz-
dějšímu vítězi turnaje a o porážce rozhodly až poslední dva míčky v páté sadě. Bodové manko nebylo nijak drama-
tické, když Košata vyhrál soutěž útěchy. Ve stejné soutěži si za semifinále připsal body také Beck. Ostatním našim
hráčům se už tolik nedařilo, ale to se ani příliš nečekalo.

V soutěži děvčat už dokázala vyhrát Klárka Kratochvílová a ve čtyřhře dokonce obsadila třetí místo. Bronzové 
medaile za třetí místa ve čtyřhře získali Lapčák s Košatou a Galbič s Pozůstalem z Chebu. Bronz získal také Rohlík 
ve smíšené čtyřhře.

Poslední možnost vylepšit si bodovou bilanci budou mít už pouze Ramsauer a Rohlík na mistrovství České 
republiky.  V aktuálním pořadí patří našim hráčům tato pořadí: 2. Rohlík, 4. Krb, 7. Lapčák, 8. Gelbič, 9. Košata, 
12. Beck, 18 Rustler. 20. Loník atd. klasifikováno je více než čtyřicet hráčů.  Mezi desítkou nejlepších jsou zástupci
šesti oddílů, ale pět jich hraje za Slavoj Kynšperk !

Potěšitelná je perspektiva do příštích sezon. Z úspěšného kádru do starší kategorie přechází pouze dva žáci.
O.Volf
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Návrat do 60´s & 70´s
17.3. jsme se přesunuli 

v čase a strávili večer ve stylu 
šedesátých a sedmdesátých let, 
večer jsme zahájili písničkou 
Popocatepetl Twist.

Všichni byli obyčejnými 
lidmi této doby a vyzkoušeli si, 
jak by asi vypadal společenský 
večer a příprava na něj.  

Každý si nejprve musel 
najít partnera na celý večer. 
Holky psaly inzerát, kterým by 
upoutaly potenciálního part-
nera. Kluci si následně vybí-
rali z inzerátů, které je zaujaly 
a připsali k nim pak své jméno. 
Potom si kluci i holky zavázali 

oči a dívky si podle hmatu vybrali 
toho, s kterým budou trávit celý 
večer.

Protože zábava něco stojí, 
musela si každá dvojice společnými 
silami vydělat nějaké peníze. Peníze 
se jako i jinde vydělávaly prací, 
např. chmelovou brigádou, pomocí 
v kuchyni, těžbou dřeva, traktorista 
(dostal peněžní ohodnocení podle 
spotřeby nafty – musel vypít půl 
litru vody). Za vydělané peníze si 

mohli pořídit tehdy nedostat-
kové zboží: banány, jatýrka, 
trabanta, džíny. To pak mohli 
zase jinde prodat, aby získali 
další peníze. Za peníze byla 
možnost se občerstvit nebo si 
v Jukeboxu pustit písničku. 

Ještě než se páry odešly 
bavit, pustily si doma televizi, 
kde zrovna běžely zprávy. 
Úkolem dvojic tedy bylo před-
vést pantomimou světové udá-
losti tak, aby je poznali ostatní. 
Ze světových událostí tam bylo 
třeba první dítě ze zkumavky, 
let na Měsíc, výroba  antikon-
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cepce, první nahrávka Beatles, 
vynález kontaktních čoček… 
U některých scének jsme se 
celkem pobavili.

Následovaly poslední pří-
pravy před cestou za zábavou. 
Kluci měli za úkol partnerky 
nalíčit a holky klukům vázaly 
kravatu. Výsledky byly opravdu 
zajímavé.

Mezi jednotlivými hrami 
jsme tancovali a různě blbli. 
Pak už následovala jen samotná 
cesta. Ta probíhala tak, že si dvo-
jice svázaly vnitřní nohy a na 
vnější nohu dostal každý brusli. 
Takhle připraveny mohly vyra-

zit na cestu přes překážky. Ani zde jsme se neobešli 
bez komických situací. V cíli každý dostal lístek na 
památku, kde měl fotku a podpis Elvise Presleyho. 

Kolem jedenácté nás navštívila skupina světo-
vých rozměrů ABBA  v podání Médi, Zoubka, Žabáka 
a Gumy.  Předvedli šou, kterou nadšeně sledovali 
všichni přítomní. Slyšeli jsme od nich nejznámější 
písničky. O něco později ještě živě zazpívali Chechty, 
Rikki a Otes písničku ze Šakalích let, kterou znali 
všichni a mohli se přidat. Pak jsme se bavili ještě do 
brzkých ranních hodin. 

Chechty

AKCE

Organizační výbor BOTASU Vás zve na

XXIV. ročník
BOTASU

20. května 2006
Přihlášky v restauracích

Kašna, Bílá labuť a U splavu
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Kynšperský  klíč
V sobotu 8. dubna 2006 se konala v odpoledních 

hodinách v kině MKS nesoutěžní přehlídka rodin-
ných hudebních souborů za účasti souborů z našeho 
partnerského města Himmelkronu. Místostarostka 
paní Štěpánka Neubergová přivítala hosty z partner-
ského města, soubory z jiných měst  Habartova, Cho-
dova, Lokte, Mariánských Lázní, ale i místní rodinné 
soubory z  Kynšperka. Za partnerské město hovořil 
místostarosta pan Matussek. Celým pořadem nás pro-
vázela půvabná Simona Koudelková a skvělá tlumoč-
nice Linda Janoušková. Pořadatelem této akce bylo 
Městské kulturní středisko ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou a naším partnerským městem Him-
melkron, za finanční podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti. Na závěr celého programu vystoupil kyn-
šperský hudební soubor  Wagaband  ze ZUŠ v Kyn-
šperku nad Ohří pod vedením pana dirigenta Jiřího 
Janaty, který vznikl v roce 2003.

Účinkující: Jiří, Lenka a Alena 
Pavlasovi, Danielka Jirsová a Lucie 
Nováková, Alenka a Lucie Kubi-
sovi, Michal a Gabriela Brahovi, 
Libuše a Marie Jůnovi, Miriam 
a Tim Knorkovi, David a Jitka 
Szepovi, Linda Janská a Tereza 
Lhotková, Karolína a Karla Dra-
šarovi,Vladimír, Jana a Vladimír 
Sahánkovi a zahraniční hosté 
Anabel a Ute Nolte, Daria, Olga 
a Valerie Moiseeva, Paul Tauben-
reuther a Anette Lachance, Nicole 

a Yvonne Pittel, Hannah a Lena 
Taubenreuther.

Věříme, že příští rok se opět 
sejdeme na této nejen regionální, 
ale nyní už můžeme také říci, že 
mezinárodní přehlídce, která  od  
letošního roku nese název – Kyn-
šperský klíč.

(Joyce)

AKCE
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Londýnský autobus
Občané města Kynšperku nad Ohří měli možnost si prohlédnout „Londýnský historický patrový autobus“, 

který používá v rámci předvolební kampaně ČSSD. Dne 29.4. tento autobus stál na autobusovém nádraží v Kyn-
šperku nad Ohří od 17 – 18 hodin. Na zájemce zde čekaly propagační materiály ČSSD, ale i balónky a ostatní 
pozornosti. Tomáš Svoboda

RŮZNÉ

Nový ředitel věznice Kolová
Dnem 15. března 2006 byl na základě výsledků výběrového řízení pověřen výkonem funkce ředitele 

Věznice Kynšperk nad Ohří pplk. Mgr. Jiří Šrajber. 
Absolvoval studia sociální patologie a prevence na VŠ pedagogické v Hradci Králové a sociální peda-

gogiky na pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. 
Do Vězeňské služby ČR byl přijat jako dozorce v roce 1986 ve Věznici Nové Sedlo. Po získání praktic-

kých zkušeností v roce 1990-1991 byl pověřen výkonem funkce vedoucího pobočky Věznice Nové Sedlo 
v Drahonicích. V souvislosti s potřebami mateřské věznice vykonával v následujících letech funkci vedou-
cího oddělení výkonu trestu. Po osamostatnění Věznice Drahonice byl na vlastní žádost přeřazen a od 
počátku roku 2003 zde působil jako první zástupce ředitele Věznice Drahonice. 

Při své působnosti ve věznici vždy kladl důraz na kázeň odsouzených, bezpečnost a vysokou profesio-
nální úroveň zaměstnanců a jeho cílem je mimo jiné rozvoj a uplatňování nových progresivních poznatků, 
forem a metod práce v oblasti zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu 
odnětí svobody, tak aby výkon trestu byl nejen bezpečný a humánní, ale i efektivní. 

Jiří Šrajber je ženatý, má tři děti. Mezi jeho zájmy patří četba, turistika, autoturistika i kultura.

Petra Bělíková
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    Letečtí modeláři zahájili 
sezonu

První dubnový den  se letecčtí modeláři z DD vydali 
na modelářské letiště v Jenišově u Karlových Varů, aby 
v první soutěži tohoto roku prověřili své nové soutěžní 
modely házedel, které si přes zimní období v dílně DD 
postavili.

Přes nepříznivé, aprílové počasí nalétali překvapivé 
body a skvěle se umístili ve všech kategoriích na předních 
místech – viz výpis z výsledkové listiny.

žáci mladší  žáci starší
místo jméno body místo jméno body
-------------------------------------------  -------------------------------------
1. Hassmann Václav 264 1. Braha Lukáš 407
2. Kazilovský Vladimír 93 3. Valtr Jan 216
3. Braha Michal 81 4. Braha Tomáš 212
   5. Rozmuš Daniel 195
   6. Kučerák Stanislav 154
Body  =  součet doby jednotlivých letů v deseti po sobě jdoucích startech  /v sekundách/ Petr Braha

DIRT JUMP CONTEST II.
Chcete zažít nevšední zážitek? Obdivovat akrobatické skoky na kolech? Tajit dech při některých kouscích? 

Setkat se s přáteli nebo prostě jen trošku jinak strávit jeden z jarních dnů, který snad bude slunečný? Tak přijďte na 
nevšední podívanou na louku do Dolní Dobroše.

SPUSA pořádá 2. ročník DIRT JUMP CONTEST
27. května
trénink od 10 hodin
začátek závodu ve 12 hodin
Akce je pořádána ve spolupráci s Městským úřadem, Městským kulturním střediskem a Technickými službami 

města Kynšperk nad Ohří. Tak neváhej a skoč!!!

SPORT
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PROGRAM:

08.00 hod - Mše svatá - česky
10.00 hod - Mše svatá - německy
10.00 hod - Tuláci - country hudba - otevřený stan
11.00 hod - Homolkovi - dechová hudba náměstí
12.00 hod - Mažoretky ZUŠ Kynšperk nad Ohří - náměstí
12.30 hod - Homolkovi - dechová hudba náměstí
13.30 hod - Mažoretky ZUŠ Kynšperk nad Ohří - náměstí

 
Změna programu je možná.
V průběhu celé poutě budou v provozu kolotočové atrakce, bude zřízena paintballová střelnice.

POZVÁNKA
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RÚT
Kraťoučkou knihou Starého zákona je kniha Rút. Můžeme se v ní seznámit s úsekem života moábské ženy 

Rút, později vdovy po Machlónovi a dočteme se také o Machlónově matce Noemi. 
O Noemi se v Bibli mnoho nepíše. Jenom to, že Rút milovala a záleželo jí na ní. Noemin život byl mocným 

svědectvím o existenci živého Boha. Rút toto svědectví přitahovalo k Noemi i k Bohu, kterého ona uctívala. 
V následujících měsících a letech vedl Bůh tuto moábskou vdovu k muži jménem Bóaz, jehož si nakonec vzala za 
manžela. Díky tomu se pak stala prababičkou krále Davida a tím  jedním článkem v rodokmenu Ježíše Krista.

Kniha Rút je také důkazem Boží milosti zjevené uprostřed velmi obtížných okolností. Rút žila v době půso-
bení soudců – tedy, jak bylo již zmíněno posledně – v období poznamenaném neposlušností, modlářstvím, nási-
lím. Ale i v dobách největšího úpadku a krize jsou na světě lidé, kteří Boha následují a skrze něž Bůh působí. Ať 
už je svět jakkoli neradostný a nepřátelský, vždy se najdou lidé, kteří jsou ochotni Boha následovat. Bůh použije 
každého, kdo je pro Něj otevřený a kdo je ochotný Ho poslouchat. Rút byla Moábka a Bóaz byl potomkem 
Rachab, bývalé prostitutky z Jericha. Přesto bylo jejich potomstvo pokračováním rodové linie, z níž se později 
narodil Mesiáš.

Bóaz zachraňující Rút je obrazem Krista zachraňujícího nás.
Zdroj: Bible, materiály International Bible Society( s laskavým svolením)

… ještě jednou Noemi…
Zdají se vám biblické knihy zastaralé, neaktuální, spíš dějepravné a… nudné? Pokud jste z Bible četli pouze 

rodokmeny, tak to se vašemu názoru ani nedivím. Ale i tam se dá objevit ledacos zajímavého. Ovšem kniha Rút 
je  vysoce aktuální po celá staletí.

Představte si , že  byste v programu TV četli: 
20.00 Rút
Romantický film USA. Hrají S.Bullock, D. Elliot, M.Streep. Natočeno podle skutečné události.
Kam se hrabe Danielle Steele nebo Harlequinky! Něžné pohlaví by slzelo a vzdychalo u televize, jaká je to 

nádhera. Ale přečíst si to v Bibli?  Moment… co se to v tom programu píše dál? 
Příběh o tom, jak laskavá tchyně pomohla zorganizovat nový sňatek pro svou milovanou snachu.
Jo ták, no tak to je asi chyba tisku. Žádnej romanťák. A fantasťáky nesleduju. Kdo to kdy slyšel… laskavá 

tchyně a milovaná snacha…!!
Bible je nám svědectvím o tom, že takový vztah lze mít. Ale bez Boha to jde těžko. Je mi líto, ale neznám 

žádnou ženu, která by svou tchyni nazvala také přítelkyní – ale netvrdím, že neexistují. Vím o tchyních, které 
mají se svými snachami pěkný vztah. A zbylých 90%?

V nejnovějším čísle časopisu Ethos je moc pěkný článek na toto téma. Částečku vám  zprostředkuji (s do-
volením redakce): 

„ Proč je pro matky o tolik těžší pustit syna než dceru? Někde jsem slyšela: „Tvoje dcera ti zůstane dcerou 
do konce života, ale syn ti zůstane synem, dokud si nevezme ženu.“ Něco pravdy na tom bude, protože cesta 
k synovi vede přes tchyni. U dcer je to úplně jiné. Když se dcera vdá, její vztah s matkou se ještě prohloubí. Zeť 
není pro vztah matky a dcery ohrožením. Jsou matky, které se staví zásadně proti, když si její syn přivede domů 
děvče. Žádné v jejích přísných očích nenajde milost. Mnoho hezkých vztahů ztroskotalo proto, že matka synovi 
jeho dívku znechutila. Proč? Snad to bude znít zvláštně – možná ze strachu, aby kvůli ní neztratila syna. Ona 
v něm stále vidí malého chlapce, který potřebuje její ochranu, který bez ní nemůže žít. Když se syn konečně 
ožení, matka má starost, že mladá žena se o jejího chlapečka správně nepostará. Bez svého oblíbeného jídla snad 
vyhladoví nebo dostane tuberu… Ale teď humor stranou: pro mnoho matek je těžké svého syna pustit – a to by 
měly změnit.“  Vydavatelství Ethos, Smetanova 1453, Vsetín, 755 01

Neznám žádnou novomanželku, která by se vdávala s rozhodnutím, že svou tchyni bude nesnášet. A jak na 
tom byla Rút s Noemi? Centrem jejich vztahů byl Bůh. Pokud jste četli nebo budete knihu Rút číst, poznáte, že 
Noemi musela být moudrá žena. A nesobecká. Po smrti svých synů doporučila snachám vrátit se ke svým rodi-

CÍRKEV
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nám – a věděla proč. Třem vdovám by se dobře nežilo. Nechtěla nutit své snachy s ní živořit.
A Rút? Jaká byla ona snacha? Svou tchyni měla v úctě, milovala ji a nechtěla ji opustit. Následovala ji do 

Izraele. Byla jí pomocí.
A pak je tady někdo, o kom Bible téměř vůbec nepíše, ale jeho existence je naprosto zřejmá – Machlón, 

jeden ze synů Noemi a manžel Rút. Co to asi bylo za člověka?  Jestliže ho vychovávala Noemi, o které nám Bible 
vydává svědectví, můžeme se právem domýšlet, že byl zásadový, čestný a laskavý, muž věrný Bohu. A jako syn 
a manžel? Pokud „jeho“ dvě ženy měly pěkný vztah, patrně dával každé z nich to, co jim náleželo. Matce úctu 
syna a manželce oddanost a lásku. Rút zřejmě nemusela pochybovat o tom, že je v srdci svého muže  z lidí na 
prvním místě a nemusela tak se svojí tchyní o manžela bojovat.

Prožíváte to také?  Nebo snad vaše tchyně ví o plánech na dovolenou vaší rodiny dříve než vy? Anebo běží 
váš manžel  nejdříve do patra za maminkou, třebaže ho v přízemí čekáte s večeří? Padají vaše dohody, pokud se 
to nezdá jeho matce?  

Muž je ve vztahu tchyně-snacha důležitý faktor. To, jakou on zaujme pozici mezi nimi, to z podstatné části 
určuje jejich vzájemné vztahy. Těžko milovat někoho, kdo je příčinou vaší role rohožky. (ten článek v Ethosu je 
opravdu velmi zajímavý.Možno ho zakoupit ve stáncích nebo objednat na adrese uvedené výše v textu).

V květnu si připomínáme Den matek. Není jednoduché být dobrou matkou. Stojí to hodně sil, trpělivosti 
i odříkání. Ovšem také to přináší i radost a snad i štěstí. Mámy bývají zpravidla také snachy a ty mladší budou 
i tchýně. A pokud to půjde, můžeme se na to připravovat už teď. Aby se ty naše vzájemné snacho-tchyňské  
vztahy vydařily. Jako Rút a Noemi.

Evangelický sbor, D.Holubcová

Bylo, nebylo…
Stěžoval si na nejvyšších místech, že mu voda nezaplavila dům.
Bylo časné jaro, sníh všude tál, jarní deště přinášely další vodu. Povodně sužovaly zemi Naštěstí nikde 

nebyli lidé zaskočeni náhlou vodou, protože informovanost se oproti minulým rokům velmi zlepšila. Přesto 
na mnoha místech voda zaplavila domy, města a vesnice a způsobila mnohamiliónové škody. Bohužel si vzala 
i dar největší a to lidské životy, bohužel i dětské.

Tak i v jednom kraji, kde voda pomalu stoupala, hrázný z přehrady musel informovat starosty některých 
obcí, že je možné, že pokud se situace nezmění, hráz nebude stačit a voda poteče vrchem a že tedy odtok vody 
z přehrady bude větší než přítok. Povinností starostů je pak informovat občany, kterých by se toto zvýšení hla-
diny v potoce týkalo. Vyslal starosta místní hasiče, aby informovali o možném nebezpečí občany ohrožených 
vodou a pravidelně monitorovali situace na toku.

Tito občané jistě zažili nepříjemnou noc, plnou strachu o sebe a majetek. Přírodní člověk v takové chvíli 
hromadí v těle adrenalin a jiné hormony, které mu pak pomáhají překonat případné nebezpečí. Buď utíká nebo 
bojuje. Dnešní civilizovaný člověk pracuje úplně stejně, ale pak, co s tím nahromaděným adrenalinem, když 
nebezpečí nepřijde.

Voda bohudíky nepřišla. Tedy nepřišla v očekávanou dobu, ale asi o den později. Ale možná bohužel, pro-
tože jistý muž místo aby byl rád, že voda do jeho domu nepřišla, svobodu svého rozhodování namířil proti svým 
eventuálním zachráncům a postěžoval si na nejvyšších instancích – na ústřední ředitelství Povodí a na Úřad 
vlády, co že je to za pořádek, že jsou poskytovány špatné informace, aby byli odpovědní úředníci potrestáni.

Odpověď z Úřadu vlády by mohla také znít:
Pokud tento muž opravdu lituje, že velká voda do jeho domu nepřišla, pošlete několik plných hasičských 

cisteren k tomuto domu a zaplavte tento dům až po okraj.
Omlouváme se, ale máme plné ruce práce s povodněmi postiženými oblastmi a několik smutných rodin, 

kde se jim již z rodiny někdo nevrátí.
Možná bychom my lidé mohli mít více pokory k přírodě a Pánu Bohu. Pryč je doba, kdy jsme poroučeli 

větru, dešti…….. (kat)

CÍRKEV
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Hasiči
26.3.  V Kaceřově odčerpávali vodu ze 4 zaplavených rodinných domů a regulovali tekoucí vodu mimo tyto 

objekty.
27.3.  V Libavském Údolí stavěli protipovodňové hráze z pytlů s pískem.
2.4.   Technická pomoc – jednotka informovala občany o tom, že se zvětší průtok potoka. Od vyhlášení této infor-

mace jednotka průběžně monitorovala stav hladiny a odklízela nánosy na toku. Zvýšení hladiny nastalo až 
5.4. v noci, ale naštěstí ne tolik, aby ohrozilo majetek nebo lidi. Byly zaplaveny zahrady.

7.4.  Jednotka hasila požár komína v obci Štědrá, kde 
se vznítily saze.

8.4.  Hasiči vyjeli k požáru suché trávy v ulici Bezru-
čova. J.Zeman

Policie
Za uplynulé období došlo v našem městě ke 14 trest-
ným činům. S nastávajícím jarem převažují projevy 
agresivity mezi občany.
§ Případ násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci je 

v šetření. Pachatel je znám.
§ Byly zaznamenány 2 útoky na veřejného činitele, 

kdy pachatelé jsou známi.
§ Neplnění si vyživovací povinnosti bylo předáno 

SKP Sokolov. Pachatel je znám.
§ Trestný čin podvodu, kdy na cizí doklady si pachatel 

nakoupil drahé značkové hrnce.
§ Bylo dokončeno šetření případu výtržnictví a ublí-

žení na zdraví ze září 2005 v restaurace Corona. 
Pachatel je stíhán. 

§ Případ ublížení na zdraví mezi odsouzenými byl 
předán Oddělení kriminální policie v Sokolově.

Prošetřují se případy:
§ Neznámý pachatel odcizil z nezajištěného vozidla 

finanční hotovost 50 000,-Kč.
§ Neznámý pachatel poškodil vozidlo, poškrábání 

laku.
§ NP se vloupal do novinového stánku a způsobil 

škodu ve výši 40 000,-Kč.
§ NP se vloupal do rodinného domu, kde odcizil 

video, motorovou pilu aj.

§ Pachatel byl vyrušen poplašným zařízením, když se 
pokoušel vloupat do městského úřadu v Libavském 
Údolí.

§ Prošetřují se dva případy výtržnictví a vydírání.

8. dubna proběhla kontrola penzionů a nočních 
podniků Loket-Sokolov-Kynšperk nad Ohří ve spo-
lupráci s kriminální policií a živnostenským úřadem. 
Následovala ještě kontrola restaurací a diskoték v Kyn-
šperku nad Ohří.

17. dubna dopravně bezpečnostní akce prověřovala 
řidiče motorových vozidel, zda nepožili alkohol v sou-
vislosti s probíhajícími velikonočními svátky. Nebyl 
zaznamenán žádný případ.

por.Bc.Jiří Novák

HASIČI A POLICIE
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
 Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří  - t.č.352 683 278
Pondělí: 8.00 - 12.00
 12.30 - 18.00
Středa: 12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00
 13.00 - 18-00

KNIHOVNA

Výběr z knižních novinek
PRO DĚTI
Pohádkové příběhy v nichž jsou hlavními hrdiny 
hračky, napsala Enid Blyton a knihu nazvala - Amélie 
divočí!
Oblíbená švédská spisovatelka Astrid Lindgren vypráví 
-Vánoční příběhy.
Dobrodružství prožívá parta dětí v knihách Ségry v akci 
–To je hukot! Od Thomase Breziny a Dobrodružství na 
Měsíčním hradě. Autorkou je Eind Blyton.
Velmi oblíbená je fantastická tématika.Tu najdete 
v knihách: Zlatý pramen – Josefine Orten, Rytíř půl-
noční hvězdy – Zbyněk Dach, Syn vesmírného krále 
– Tapani Bagge.
Můžete se též těšit na další díl Letopisů Narnie od Clive 
S.Lewise s názvem Poslední bitva.
Nová kniha komiksů se jmenuje: Tajemství železné 
masky.
Svatopluk Hrnčíř připravil velmi zajímavou brožuru 
pro děti od 9let - s názvem Sedm sněhuláků a jiné pří-
pady pro začínající detektivy. Jde o detektivní příběhy 
v nichž si děti mohou vyzkoušet své nadání v pátrání 
po zločincích. 
Pro dívky máme nové romány. Veronika Jansová 
– Střípky odvahy, Petra Nachtmanová – Oko plné stra-
chu, Lechtání rybiček.

PRO DOSPĚLÉ
Liz Rigbey – Osudové léto (psycholog. román, detek-
tivní zápletka, rodinná tragédie)
Irena Brandejsová – Zázraky osudu (realistický román, 
partnerské vztahy)
Laura Restrepo – Temná nevěsta (společenské romá-
ny,ml.ženy, prostituce)
Elfriede Jelinek – Lačnost:Zábavný román (touhy-
láska, peníze)
Adrienne Brodeur – Tábor správných chlapů (humorné 
řešení vztahu muže a ženy)
Laurell K.Hamilton – Provinilé slasti  (horory, upíři)
Zdeňka Ortová – Žena v kurzu a další fejetonové poví-

dání (fejetony, humor)
Sandra Maiwald – Láska přes SMS: Jak flirtovat pomocí
SMS
Patricia Cornwell – Moucha (psychologický román 
s detektiv.zápletkou)
Hermína Franková – Hlavně dýchat (rodinný román)
Vlasta Pittnerová – Josef Zeman (rodinný vesnický 
román)
Fantastické romány: 
R.Zelazny – Devět princů Amberů
J.Červenák –Černokněžník ( povídky)

Velká kniha římských detektivek
Romány z lékařského prostředí: Pavel Jansa – Taj-
nosti Renaty L., Ridley Pearson – Smrtící ostří
Historické milostné příběhy: Johanna Linsey – Triumf 
lásky, Marie Cordonnier – Isabelle láskou zkoušená.
Myslivecká tématika: František Koucký – Na čekané 
s měsícem, Alois Indruch – Z fořtových vzpomínek.
Zfilmováno: Miroslav Buberle – Panic je nanic
Karel Coma – Experti
Lucie Konečná – Ordinace v růžové zahradě

NAUČNÁ  LITERATURA
Dva díly Encyklopedie přírodní léčby od Ernsta Schne-
idera.
Další díl Minulostí Západočeského kraje.
Elžbieta Lisowscy – Tunisko – společník cestovatele.
Jaroslav Mareš – Kurupira – zlověstné tajemství: 
Démonická stolová hora v srdci amazonských pralesů. 
Cestopis.
Barevné inspirace – velká kniha účesů
Barevná přáníčka – a jak je vytvořit.
Darem knihovna obdržela knihy týkající se našeho regi-
onu:  
Konstantin Dimitrovský – Tvorba nové krajiny na 
Sokolovsku (rekultivace, sok.revír).
Václav Kryl – Technologie lomového dobývání uhel-
ných ložisek (skripta).
Regenerace prostoru – památky.
1953-2003. Historie…Statky a lesy HDB. Současnost 
(těžba, obnova krajiny).

Přijďte si vybrat.                                                   
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS 
KVĚTEN 2006

MKS

OTEVŘENO DENNĚ VČETNĚ SO + NE od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin.

4.5. – 28.5.  ..................... ve výstavní síni Panský dům 
vernisáž  4.5. od 17.00 hod.
Dalibor Blažek, Lukáš Georgiev
...A KRAJINA SE LESKLA JAKO PŮVABNÝ 
IGELIT
-  výstava obrazů a ozvučených obrazů
-  vstupné 10,- Kč, školní kolektivy 5,- Kč

13.5. sobota  ...................................................................
ZÁJEZD DO PRAHY 
A. Dvořák: Rusalka – Státní opera
KAREL IV. - CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI - Hrad
- odjezd v 8.30 hod. od Městského kulturního střediska 
- prohlídka unikátní výstavy ve 13.00 hod. 
- začátek opery v  19.00 hod.

17.5. středa  ..................................... od 9.30 hod v kině
TEČE VODA VODIČKA
- zábavně naučný pořad o významu a ochraně vody pro 
žáky mateřských škol a 1. stupně základní školy
- vstupné 25,- Kč

17.5. středa  ...................................od 11.00 hod. v kině
EGO
- zábavně naučný pořad o současné hudbě, o vzniku 
nahrávek a o nových technologiích  pro žáky 2. stupně
- vstupné 25,- Kč

17.5. – 24.5.  ............................... v zimní zahradě kina
SOŠ SE PŘEDSTAVUJE
- výstava prací obyvatel kynšperského Domova mládeže 
při Střední odborné škole a středním odborném učilišti
20.5. sobota ....................................................................  
IX. EXPEDICE ZA HUMNA
- celodenní výlet do Ašského výběžku: Trojmezí, roz-

hledna Háj, Halštrovský les, Výhledy, Goethova skalka
- odjezd v 8.00 hod  - cena  výletu 120,- Kč
- PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085

25.5. čtvrtek  ....od 19.00 hod. v evangelickém kostele 
MOZART – HAYDN - DVOŘÁK
- koncert k  250. výročí narození Wolfganga Amadea 
Mozarta, účinkuje klavírní trio Arte Miss.
- vstupné 70,-Kč, děti do 15 let 35,-Kč
- předprodej vstupenek od 11.5. v kině
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
1.6. – 25.6.  ..................... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 1.6. od 17.00 hod.
Jana Tomsová: VODA ŽIVÁ
- výstava fotografií
5.6. – 12.6.  ................................. v zimní zahradě kina
VÝSTAVA  PRACÍ ŽÁKŮ MŠ
24.6. sobota  ................................................před kinem
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH 
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ, 
Letní slavnosti města Kynšperka nad Ohří
26.6.   .................................................................... v kině
AKADEMIE ZŠ
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS ..
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA? - DVD
3:15 ZEMŘEŠ - DVD
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA - DVD
NOČNÍ HLÍDKA – DVD
40 LET PANIC – DVD
KING KONG – DVD 
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR – DVD + VHS
LETOPISY NARNIE - DVD 
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ - DVD

Za MKS: Hana Bašková

FIRO TOUR V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ ........................
Cestovní agentuře v Infocentru Městského kulturního střediska se podařilo navázat smluvní spolupráci s jednou z nejuznávaněj-
ších cestovních kanceláří v republice, s Firo Tourem, a.s. 
     Firo Tour je cestovní kanceláří působící na našem trhu již přes 16 let. Za tu dobu se roční počet spokojených klientů vyšplhal 
až k magické hranici 100 000. Firo Tour je držitelem několika ocenění: Czech Travel Awards 2005 – jako nejlepší touroperátor 
roku, ocenění pro nejlepšího partnera ČSA IATA 2005 a  stříbrného ocenění Rhodos za image. 
     Nejbližší pobočka Firo Touru je v Karlových Varech, proto klienti, kteří si zakoupí zájezd v cestovní agentuře v kynšper-
ském Panském domě, mohou počítat s odjezdy na dovolenou z Karlových Varů, v případě větší skupiny i ze Sokolova. Nabídka 
cestovní kanceláře Firo Tour je opravdu bohatá a tak si v jejím katalogu mohou vybrat jak klienti z nižších příjmových skupin, tak 
i nejnáročnější zákazníci. Na Vaši návštěvu se těší pracovnice infocentra denně včetně so + ne od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
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PROGRAM KINA      

KVĚTEN 2006

KINO

POZOR - OD KVĚTNA HRAJEME  
POUZE OD 20.00 hodin

2.5. úterý  ................................................. ve 20.00 hod.
MNICHOV*

Po výtečné Válce světů přichází Steven Spielberg se 
svým dalším strhujícím projektem, tentokrát s politic-
kým thrillerem o masakru několika izraelských spor-
tovců na mnichovské olympiádě v roce 1972 a následné 
krvavé odvetě – operaci nazvané „Boží hněv.“ USA, 
MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 163 min.
5.5. pátek  ................................................. ve 20.00 hod.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA*
Dobromyslný farář Walter a jeho žena Glorie si žijí 
občas až příliš poklidným životem. Jejich idylku však 
zničehonic naruší hospodyně Grace, která je naopak 
díky svým radikálním metodám samotným ztělesněním 
napětí. Anglická komedie s Rowanem Atkinsonem (Mr. 
Bean), Patrickem Swayzem a Maggie Smith. GB, MP 
12, vstupné 49,-Kč, délka 103 min.
9.5. úterý  ................................................. ve 20.00 hod.
ČÍŇAN*
Dojemný příběh instalatéra Keldy, kterého po pětadva-
ceti letech opouští manželka, znuděná jeho lhostejným 
přístupem k manželství i k životu. Mlčenlivý muž se 
náhle ocitá před náhlým úkolem – překonat apatii, které 
beze zbytku propadl… Dánsko, MP 12, vstupné 49,-Kč, 
délka 88 min.
12.5. pátek  ............................................... ve 20.00 hod.
UNDERWORLD: EVOLUTION*
Volné pokračování úspěšného filmového hitu o odvě-
kém boji mezi upíry a lykany, ve kterém jeden druh 
usiluje o definitivní vyhlazení toho druhého v tajné
válce, která se odehrává mimo zraky lidí… Hrají: Kate 
Beckinsaleová, Scott Speedman, Steven Mackintosh 
a další. USA, MP 15, vstupné 49,-Kč, délka 121 min.

16.5. úterý  ............................................... ve 20.00 hod.
SYRIANA
Politický thriller, který nahlíží do dravého a zkorumpo-
vaného prostředí světového ropného průmyslu, se něko-
lika souběžnými dějovými liniemi snaží poukázat na 
důsledky honby za bohatstvím a mocí.. Hrají: George 
Clooney, Matt Damon a další. USA, MP 12, vstupné 
60,- Kč, délka 128 min.

19.5. pátek  ............................................... ve 20.00 hod.
SPOJENEC*

Drsný newyorský detektiv se musí utkat s inteligentním 
zločincem a překazit dokonalý plán. To ale poté, co do 
hry vstoupí právnička, jež chce situaci využít ve svůj 
prospěch, nebude vůbec snadné. Další z filmů kontro-
verzního režiséra Spikea Leeho zaujme nejen svým 
obsazením. Hrají: Denzel Washington, Clive Owen, 
Jodie Foster. USA, MP 15, vstupné 49,-Kč, délka 128 
min.

23.5. úterý  ............................................... ve 20.00 hod.
RŮŽOVÝ PANTER*
V akční komedii Růžový panter se inspektor Clouseau 
zhostí nejdůležitějšího případu, jaký kdy řešil. Ztratil 
se diamant Růžový panter. A nejzmatenější detektiv 
na světě se ho snaží najít.. Hrají: Steve Martin, Kevin 
Kline, Jean Reno. USA, MP, vstupné 49,-Kč, délka 92 
min.

26.5. pátek  ............................................... ve 20.00 hod.
OSCAROVÝ FILM!
ZKROCENÁ HORA*
Poznali se v létě roku 1963, kdy se nechali najmout 
jako sezonní pastevci ovcí a nikdy na sebe nedokázali 
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zapomenout. Podmračený zamlklý Ennis a upovídaný 
fanfaron Jack. Ve filmu o lásce a přátelství od oscaro-
vého režiséra Anga Leeho. Hrají: Heath Ledger, Jake 
Gyllenhaal, Randy Quaid a další. USA, MN 15, vstupné 
60,-Kč, délka 131 min.

30.5. úterý  ............................................... ve 20.00 hod.
MARIŇÁK*
Dvacetiletý zelenáč Anthony Swofford chtěl pouze 
pokračovat v rodinné tradici. Netušil ale, že ho tato 
touha vyhodí se snejperskou puškou v ruce a padesátiki-
lovým batohem na zádech uprostřed nekonečné arabské 

pouště tváří v tvář vražednému horku a nepřátelským 
iráckým vojákům. Hrají: Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx. 
USA, MP 12, vstupné 49 ,-Kč, délka 124 min.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN .................................
CASANOVA
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
PRIME
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
MISSION: IMPOSIBBLE III
DOBA LEDOVÁ 2

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. www.volny.cz/mks-
kynsperk

1. Batolecí mejdan 
se vydařil.

Sejdeme se opět 
9.5. a 15.5. v zimní 

zahradě kina 
od 15.00 hodin 
vstupné 20,- Kč
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 Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 14. března 2006 usnesla 
na následujících opatřeních: 

č. 50
1. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na pojištění motorového vozidla Škoda Octa-
via SPZ SOI 57-50 s pojišťovnou Kooperativa a.s. Praha se 
spoluúčastí 5 000,- Kč a 
2. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem smlouvy .

č. 51
1. s c h v a l u j e
uzavřít Smlouvu o závodním stravování na rok 2006 se Střední 
odbornou školou Kynšperk nad Ohří, která tvoří přílohu č. 1 a 
2. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem smlouvy.

č. 55
A. b e r e  n a  v ě d o m í 
nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky výstavby chodníku 
a veřejného osvětlení mezi mosty přes řeku Ohři v Pochlovické 
ulici v Kynšperku nad Ohří a
B. s c h v a l u j e 
1. smlouvu o spolufinancování celkové rekonstrukce mostů
v rozsahu rekonstrukce chodníku v úseku mezi mosty, stavební 
objekt číslo 102 s firmou Krajská správa a údržba silnic Karlo-
varského kraje, p.o. se sídlem Chebská 282, Sokolov,
2. 
a) zadat zakázku na výstavbu veřejného osvětlení v rozsahu 

stavebního objektu číslo 401  firmě Elektro-blesk s.r.o.
Hroznětínská 56, Karlovy Vary 

b) smlouvu o dílo a
C. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem smlouvy o spolufinancování a
smlouvy o dílo.

č. 56
1. s c h v a l u j e
odklad platby nájemného za rok 2006 ve výši 100 710,- Kč do 
30. 11. 2006 za pronájem části 1. nadzemního podlaží v ob-
jektu č.p. 1 v ulici M. Gorkého, Kynšperk nad Ohří Městskému 
kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se sídlem náměstí 
SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČO 0036863, 
2. u k l á d á 
ředitelce MKS průběžně informovat Radu města o podaných 
žádostech o dotaci a
3. p o v ě ř u j e 
vedoucího majetkového odboru sdělit ředitelce MKS usnesení 
rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení rady 
města. 

č. 59
1. s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 7 v bytovém domě s pečovatelskou službou 
v ulici J. K. Tyla čp. 881 v Kynšperku nad Ohří do nájmu žada-
teli s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení sou-
hlasu odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vydat po souhlasu MěÚ 
Sokolov pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. 
k uzavření nájemní smlouvy.

č. 62
1. n e s c h v a l u j e 
žádost o snížení ceny za část pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Kyn-
šperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru oznámit žadateli rozhodnutí 
rady města.

č. 63
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1376 (lesní pozemek) o 
výměře 4 749 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 20. 3. 2006 do 3. 4. 2006 
včetně.

č. 64
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 20. 3. 2006 do 3. 4. 2006 
včetně.

č. 65
1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 471/1 (ostatní plocha) o výměře 
172 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,10 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní 
smlouvy s účinností  od 1. 4. 2006. 

č. 66
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování 
komunálního odpadu s právnickou osobou a fyzickými oso-
bami, oprávněnými k podnikání, se zpětnou účinností od 
1.2.2006 - na dobu neurčitou 
2. u k l á d á
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vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše 
uvedené smlouvy k podpisu Termín: do 31.3.2006 a
3. p o v ě ř u j e 
starostu podpisem smluv.

č. 67
1. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci majetkového odboru o zavedení přehledů o pozem-
cích města vhodných k výstavbě a k rekreaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru průběžně doplňovat a aktua-
lizovat přehledy v závislosti na změnách majetkových a práv-
ních vztahů k pozemkům a na změnách územního plánu města 
a zadání orgánů města.

č. 68
1. s c h v a l u j e
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 8/05 na akci „Městská síť 
s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost v Kynšperku 
nad Ohří“ uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Kynšperk 

 Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 28. března 2006 usnesla 
na následujících opatřeních: 

č. 70
1. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o provedených dokladových inventarizacích 
k 31.12.2005 u příspěvkových organizací a města samotného 
Kynšperk nad Ohří. 

č. 71
1. b e r e  n a  v ě d o m í 
rozbor dovezených pořadů a kina Městského kulturního stře-
diska Kynšperk nad Ohří za II. pololetí 2005.

č. 73
1. s c h v a l u j e
změnu odpisového plánu pro rok 2006 příspěvkové organizaci, 
Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, který 
tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a 
2. u k l á d á 
vedoucí finančního odboru promítnout změnu odpisů do roz-
počtu města na rok 2006 RO č.1. 

č. 74
1. s c h v a l u j e
hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 218,50 Kč bez DPH, pro 
práce prováděné na základě mandátní smlouvy uzavřené na 
obstarávání správy nemovitostí mezi Městem Kynšperk nad 
Ohří a Správou majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o., ze 
dne 22. 10. 2003 a 2. Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. 
s r. o., je oprávněna jednostranně zvýšit tuto cenu za provádění 
odborných prací úměrně k míře inflace publikované Českým

statistickým úřadem, a to vždy k 1. 4. následujícího roku (Man-
dátní smlouva, čl. 6).

č. 75
1. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vlastníků nemovitosti č.p. 772 na opravu zpevněné 
plochy před jejich domem v ulici Jana A. Komenského s jejich 
finanční spoluúčastí na této akci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zapracovat opravu dlážděné 
plochy před objektem č.p. 772 s  finančním podílem navrho-
vatelů do plánu oprav dle zpracovaného projektu rekonstrukce 
komunikace v ulici Jana A. Komenského v dalších letech.

č. 76
1. s c h v a l u j e
smlouvu o užívání připojení k bezdrátové síti WOLFNET, 
které je přílohou č.1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy. 

č. 77
1. s c h v a l u j e
a) smlouvu o zajištění závazku na akci „Městská síť s veřejným 

přístupem a internetem pro veřejnost v Kynšperku nad Ohří“ 
č. SysDOC-1067, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,

b) smlouvu o zajištění závazku na akci „Městská síť s veřejným 
přístupem a internetem pro veřejnost v Kynšperku nad Ohří“ 
č. SysDOC-1066, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,

nad Ohří a firmou Systém NET LINE s.r.o., Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov, IČO 26365863, který je přílohou č.1 tohoto 
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od 
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která 
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních sys-
témech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení 
( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici 
v podatelně městského úřadu.“ 
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2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smluv a podpisem směnek, které 
vyplývají z těchto smluv.

č. 78
A. b e r e  n a  v ě d o m í 
nabídkové ceny uchazečů za zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. K.H.Borov-
ského a Tyršova a
B. s c h v a l u j e 
zadat zakázku firmě Ing.Řezníkové, Vodohospodářské stavby,
Mariánské Lázně, Palackého 303 a náhradníka KV Engineering 
s r. o. Karlovy Vary, Stará Role, Závodu Míru 584 a 
C. p o v ě ř u j e 
vedoucího majetkového odboru vystavením a podpisem objed-
návky. 

č. 79
1. s c h v a l u j e 
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo N-1745 mezi 
Nadací partnerství, IČO 45773521 se sídlem Panská 7, 602 00 
Brno a městem Kynšperk nad Ohří, která je přílohou číslo 1 
tohoto usnesení a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu 
starostovi města.

č. 80
A. b e r e  n a  v ě d o m í 
nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky rekonstrukce nám. 
5. května v Kynšperku nad Ohří,
B. s c h v a l u j e 
zadat zakázku firmě Stavby silnic a železnic a.s., odštěpný
závod Karlovy Vary a
C. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 81
1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o předání a ochraně datových sad mezi 
Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 
221, Kynšperk nad Ohří a Karlovarským krajem, se sídlem 
Závodní 353/88, Karlovy Vary, která je přílohou č.1 tohoto 
usnesení a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této smlouvy.

č. 82
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici Zámečnická čp. 
501, Kynšperk nad Ohří o výměře 72 m2 případně 140 m2 za 
podmínek: 
-  pronájem na dobu určitou 5 let od 1. 7. 2006
- výše nájemného 450 – 1 200 Kč/m2/rok (dle způsobu vyu-

žití) + nárůst o každoroční inflaci

- platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samo-
statně a

2. u k l á d á 
vedoucímu majetkového odboru zabezpečit zveřejnění nabídky 
na úřední desce od 29. 3. 2006 do 12. 4. 2006 včetně s možností 
prodloužení zveřejnění do doby podání první žádosti.

č. 83
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 521 (zahrada ) o výměře 70 
m2 a části pozemku p.č. 525/1 ( ostatní plocha ) o výměře 152 
m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 3. 4. 2006 do 17. 4. 2006 
včetně.

č. 85
1. s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 911/1 (ostatní plocha) o 
výměře cca 900 m2 v k.ú.Kynšperk nad Ohří a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na 
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 3. 4. 2006 do 17. 4. 2006 
včetně.

č. 86
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1347 (trvalý travní porost) 
o výměře 330 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu 
části pozemku na dobu 15-ti dnů na úřední desce města od 3. 4. 
2006 do 17. 4. 2006 včetně. 

č. 87
1. s c h v a l u j e 
splátky odvodu odpisů Městskému kulturnímu středisku, 
náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří 
1. splátka do 31.3.2006 ve výši 169 000,--Kč
2. splátka do 31.7.2006 ve výši 169 000,--Kč. 

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od 
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která 
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních sys-
témech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení 
( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici 
v podatelně městského úřadu
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 Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 10. dubna 2006 usnesla 
na následujících opatřeních: 

č. 88
1. p r o j e d n a l a
Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2005.

č. 89
1. s c h v a l u j e 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Kynšperka nad Ohří 
ve výši 3 000,--Kč na akci „Čištění Ohře 2006“ Integrované 
střední škole, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace.

č. 91
1. s c h v a l u j e 
Rozhodnutí společníka podle § 132 Obch. Z. ve znění, které 
tvoří přílohu č. 1tohoto usnesení,
2. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66 a, odst. 
9 OZ, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a
3. s c h v a l u j e 
přidělení finančních prostředků ve výši 19 131,51 Kč do soci-
álního fondu z účtu nerozděleného zisku společnosti minulých 
let, dle žádosti, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.

č. 92
1. s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy a dodatku smlouvy o dílo s firmou Antonín
Halla, Dolní Žandov 300, provozovna: Svobody 50, 350 02 
Cheb, na provedení a předání Kynšperského zpravodaje a
2. p o v ě ř u j e 
starostu města k podpisu této smlouvy.

č. 93
1. s c h v a l u j e
použití loga a znaku města v hlavním festivalovém katalogu 
vydávaném k příležitostijubilejního XV. ročníku Festivalu 
uprostřed Evropy – Mitte Europa.

č. 94
1. n e s c h v a l u j e
dohodu o postoupení mandátní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti na stavbě „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Kynšperku nad Ohří“, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení a 
2. u k l á d á 
vedoucímu majetkového odboru sdělit rozhodnutí Rady města 
firmě AB – Akcima,s s.r.o.a firmě ABRI, s.r.o. a dále jednat
s firmou AB – Akcima, s.r.o. o jiných možnostech řešení.

č. 96
1. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění honebních pozemků a o výši 
úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu mys-

livosti na pozemcích přičleněných k vlastním  honitbám LČR 
mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako vlastníkem honebních 
pozemků, IČ : 00259454 a Lesy České republiky, s. p. , Lesní 
správa Kraslice, IČ: 42196451, DIČ: 228-42196451 s účinností 
od 14. 4. 2006, který je přílohou tohoto usnesení a 
2. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem dodatku 

č. 97
1. s c h v a l u j e
prodloužení platnosti smlouvy o pronájmu jednoho garážového 
stání na pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Kynšperk nad Ohří od Řím-
skokatolické farnosti Chlum Svaté Maří, nám. J. W. Goetha 1, 
357 09 Habartov pro Městský úřad Kynšperk nad Ohří,  J. A. 
Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří do 15. 4. 2007 a 
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy, který je 
přílohou tohoto usnesení. 

č. 98
1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1376 (lesní pozemek) o výměře 4 
330 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadateli za cenu 2,10 Kč/m2/
rok s každoročním navýšením o inflaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní 
smlouvy s účinností od 1. 5. 2006.

č. 99
1. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1198/1 (trvalý travní porost) o 
výměře 746 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 
2,06 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní 
smlouvy s účinností zpětně od 1. 3. 2005.

č. 100
1. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 525/1 ( ostatní plocha ) o 
výměře 72 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na 
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 14. 4. 2006 do 28. 4. 2006 
včetně.

č. 101
1. s c h v a l u j e 
na základě čl. III., bodu 10) Zásad pro pronájem bytů, neby-
tových prostorů a pozemků v majetku Města Kynšperk nad 
Ohří přidělení bytu I. kategorie č. 12 o velikosti 1+1 v ulici 
A. Jiráska čp. 732, Kynšperk nad Ohří do nájmu žadateli za 
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podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena neprodleně po dokončení 

stavebních úprav bytu,
- nájemné za m2 zůstane zachováno ve stejné výši 
- vrátí nejpozději do 1 měsíce současný nájemní byt č. 2 v ul. 

A. Jiráska 732 a 
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru 
a) vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. 

k uzavření nájemní smlouvy a
b) zveřejnit nabídku bytu č. 2 v ulici A. Jiráska čp. 732 do 

nájmu.

č. 103
Rada města Kynšperka nad Ohří 
1. s o u h l a s í 
s podnájmem nebytového prostoru o výměře 515 m2 v objektu 
kotelny na stav. parc. č. 1195/16 v k.ú. Kynšperk nad Ohří třetí 
osobě – společnosti CARD – COLLECTION CZ, s.r.o., IČ 
26379392 - v souladu s ustanovením čl. IV., bodu 9. Smlouvy o 
nájmunemovitosti uzavřené dne 19. 7. 2000 mezi Městem Kyn-
šperk nad Ohří a společností Energoreal, s.r.o., ul. Ed. Beneše 
70-72, Plzeň a 

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 29. března 2006

č. 13 
1. s c h v a l u j e
a) vstup města Kynšperk nad Ohří do obecně prospěšné společ-

nosti „MAS Sokolovsko o.p.s.“ se sídlem nám. Míru 230, 
357 61 Březová, s majetkovým finančním vkladem ve výši
40.000,- Kč, 

b) zakládací smlouvu s tím, že konečné složení správní rady, 
dozorčí rady a zastupitelů bude odsouhlaseno na 1. valné 
hromadě. Zakládací smlouva je přílohou č.1 tohoto usnesení 
a

2. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení znění zakládací smlouvy na 
valné hromadě „MAS Sokolovsko o.p.s.“ a podpisem této 
zakládací smlouvy.

č. 14 
1. s c h v a l u j e 
Dohodu o darování části mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Kynšperku nad Ohří mezi Rytířským řádem křížov-
níků s červenou hvězdou se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1 
a Římskokatolickou farností Chlum sv. Maří se sídlem nám. 
J.W.Goetha, Chlum nad Ohří na straně jedné a městem Kyn-
šperk nad Ohří, na straně druhé, která tvoří přílohu číslo 1 
tohoto usnesení a 

2. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem této dohody.

č. 15 
1. n e s c h v a l u j e
prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 141 707,- Kč za 
pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu 
č. 23 v ulici Jana Jiskry čp. 370, Kynšperk nad Ohří bývalým 
nájemcům bytu a
2. u k l á d á 
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení zastupitelstva 
města žadatelům do 10 dnů od obdržení písemného usnesení 
zastupitelstva města. 

č. 16 
1. b e r e  n a  v ě d o m í 
nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22. února 2006, kterým 
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 
a
2. s c h v a l u j e
poskytnout doplatek rozdílu mezi výší měsíční odměny podle 
dosavadní úpravy a výší měsíční odměny podle nové úpravy 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří 

2. u k l á d á 
vedoucímu majetkového odboru sdělit písemně usnesení rady 
města společnosti Energoreal s.r.o. do 7 dnů od písemného 
vyhotovení usnesení rady města. 

č. 104
1. s c h v a l u j e
ukončení platnosti smlouvy č. 168/2005 o využití systému obce 
pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s  žadatelkou 
dohodou se zpětnou účinností k datu 31.3.2006 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele - v ter-
mínu do 30.4.2006. 

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od 
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která 
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních sys-
témech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení 
( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici 
v podatelně městského úřadu
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za měsíc leden a únor 2006 podle čl. II, odst. 2, nařízení vlády 
č. 50/2006 Sb., v platném znění. 

č. 17 
1. s c h v a l u j e
nabytí pozemku p.č. 1394/7 (trvalý travní porost ) o výměře 
541 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří bezúplatným převodem 
z vlastnictví fyz. osoby do výlučného vlastnictví Města Kyn-
šperk nad Ohří. 

č. 18 
1. s c h v a l u j e
koupi pozemku p.č. 1367/2 ( ostatní plocha ) o výměře 19 m2 
a části pozemku p.č. 770 ( ostatní plocha ) o výměře 39 m2 v 
k.ú. Kynšperk nad Ohří od firmy PAP OIL – servis s.r.o., se
sídlem Drnovská 1042/28, Praha, IČO 252 02 766 za cenu 200 
Kč/ m2.

č. 19 
1. s c h v a l u j e
prodej domu čp. 368 v ulici Havířská včetně části pozemku p.č. 
783 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 319 m2 v k.ú 
Kynšperk nad Ohří s podmínkou využívat objekt k bytovým a 
nebytovým účelům nejméně do 30.6.2007 (předkupní právo ve 
prospěch Fondu národního majetku ČR do r. 2007) žadateli za 
cenu 800 000,- Kč. 

č. 20 
1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní porost) o 
výměře cca 170 m2 v k.ú.Kynšperk nad Ohří žadatelům, část o 
výměře cca 90 m2 za cenu 192 Kč/m2 a část o výměře cca 80 
m2 za cenu 70 Kč/m 2.

č. 21 
1. s c h v a l u j e
prodej části pozemku KN p.č. 159/2 (trvalý travní porost) 
vedeného ve zjednodušené evidenci pod p.č. 557/1 o výměře 
63 m2 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří žadatelům za cenu 
65 Kč/m2 .

č. 22 
1. s c h v a l u j e
a) prodej bytu dle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů 

podle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města 
Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.ve 
znění pozdějších předpisů pro 3. kolo III. etapy prodeje bytů 
kupujícímu  byt č. 1 v ulici Jana Jiskry č.p. 411 za cenu 50 
000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje bytu,

b) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího, 
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy 
za nájemce v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře 
kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení 
zastupitelstva města, bude nabídka prodeje znovu zveřej-
něna a 

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

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od 
počátku roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která 
obsahují osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních sys-
témech a usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení 
( včetně příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici 
v podatelně městského úřadu
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY 
NA MÍRU

ZDARMA:

• konzultace

• zaměření

• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně  
dveří  

NAJDETE NÁS MANIPUL s.r.o. HYPERNOVA
NA ADRESÁCH: Svobody 51, CHEB Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
e-mail: info@manipul.cz tel.: 354 435 279 tel.: 353 222 844
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Elektrárna Tisová, 357 61  Bøezová, e-mail: autoesta@quick.cz


• • •
• •
• •
•

VÝFUKY BRZDY OLEJE
TLUMIÈE PNEUSERVIS
POLOOSY KATALYZÁTORY
TA� NÁ ZAØÍZENÍ

tel.: 602 464 050
tel.: 351 105 390-1

AUTO ESTA

UPADL VÁM VÝFUK?
PØIJEÏTE K NÁM A DEJTE SI KÁVU.  VÍC DÌLAT NEMUSÍTE!

Po-Pá 7 - 16,30 Novì otevøeno v sobotu 8 - 12

AKCE KVĚTEN
Výprodej veškerého zboží 

v prodejně MORAFIS – ELEKTRO

SLEVA 15 – 40%
Prodejna bude přestěhována do areálu 

MORAFIS – VODA – TOPENÍ – SANITA - PLYN


