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Koncem března jsme zahájili stavební práce
v lokalitě před Kynšperským pivovarem. Ještě
než bude město realizovat výstavbu nového
chodníku a podílet se na úpravě křižovatky,
bylo nutné rekonstruovat dešťovou kanalizaci, vedoucí od sídliště U Pivovaru, v délce 36
metrů tak, aby do ní mohly být v budoucnu
napojeny dešťové vody i ze Starého náměstí.
Stávající kanalizace neměla dostatečnou kapacitu pro průtok. Tato kanalizace se nachází
pod budoucími parkovacími plochami. Akce
vyšla městskou pokladnu na cca 150 tisíc
Kč. Výstavba nového chodníku na pozemcích města před pivovarem bude zahájena
po vydání stavebního povolení, které se ještě
vyřizuje a mohlo by být pravomocné v měsíci
květnu 2013.
Společnost Povodí Ohře s. p. připravuje stanovení zátopové oblasti v povodí Suchého potoka.
Do současné doby byla vytvořena mapa zátopových území jen v návaznosti na tok řeky
Ohře. Správním orgánem Městského úřadu
v Sokolově je vedeno v této věci řízení, kterého je město Kynšperk nad Ohří účastníkem.
Jelikož schválení plánů zátopových území
má mimo pozitivních dopadů vždy i negativní
dopad a to zejména na snížení cen pozemků
a staveb, na vyšší požadavky pro nové stavby a na omezené možnosti pojištění majetku,
navrhli jsme uskutečnění schůzky s projektanty a zástupci Povodí Ohře. Na této schůzce,
která se uskuteční po uzávěrce tohoto vydání
KZ, chceme předložit náměty, jak v maximální
míře snížit tyto negativní dopady na majetek
města a občanů bydlících podél Suchého potoka. O průběhu dalších jednání a vývoji situace vás budeme informovat.

V městském objektu v ulici Chebská 386
(u knihovny) dokončil Karlovarský kraj přestavbu nebytových prostorů na dvě bytové
jednotky 1+1 určené pro sociální bydlení.
Po jejich kolaudaci převezme město tyto jednotky darem a bude je dále spravovat. Předpokládáme, že v průběhu května se budou
moci první nájemci nastěhovat.
Z fondu Ministerstva kultury ČR vyčleněného
na opravy a restaurování kulturních památek
jsme získali příspěvek 100 tisíc Kč na 3. etapu
restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vzhledem ke skutečnosti, že tato etapa by měla stát téměř půl milionu
Kč, bude záležet na finančních možnostech
města, které by muselo zbývající podstatnou
část zaplatit ze svého rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu jsme počítali s částkou do 350
tisíc Kč. Rozhodnout se musí orgány města
do konce dubna 2013.
V měsíci dubnu až květnu dojde k záručním
opravám na levobřežním rameni řeky Ohře.
Zvýšené průtoky vody a povodeň v zimních
a jarních měsících způsobily vymletí zásypů
mezi kamennou dlažbou v korytu ramene.
K opravám jsme již vyzvali dodavatele stavby.

Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

ZK - výtvarný
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Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

Den se starostou a místostarostkou
se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici č. p. 1
v době od 15:00 do 17:00 hodin.

OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej:

V dubnu se koná 8. 4. 2013.

část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m2

Vzhledem k tomu, že v květnu proběhnou první pondělí v měsíci oslavy osvobození našeho
města, přesouvá se Den se starostou a místostarostkou na 13. 5. 2013.

část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1041 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

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

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

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

- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání

Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
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OZNÁMENÍ

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

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

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

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

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

Prodej RD 1+3 po rekonstrukci, Dolní Nivy, garáž, cena: 1.800.000,-Kč

Prodej bytu 1+3 v RD s dílnou a garáží Fr, Lázně – Slatina, cena: 990.000,-Kč
Pronájem neb. prostoru 21 m2, J.z Poděbrad, Kynšperk, 5000,-Kč/měs vč. energií
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou, cena: 1.980.000,-Kč
Prodej domu s nebyt. prost. 55 m2 + byt 1+3 ( 70 m2) v 1. patře, nám. Míru
Kynšperk n/O. cena: 1.850.000,-Kč. Možno i pronájem: 11.000,-Kč/ m. + poplatky
Prodej RD s vel. pozemky a rybníkem, Horní Rozmyšl, cena: 990.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

4

5

Mateřská škola

Mateřská škola

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
20. 2., 6. 3. a 20.3. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

Usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
27. 2. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení

Sokolovská Mateřinka 2013
Děti ze Zvonečků z Mateřské školy v Zahradní ulici se úspěšně zúčastnily 20. 3. oblastního
kola 18. ročníku celostátního festivalu mateřských škol Sokolovská Mateřinka 2013 s vystoupením „Indiáni“.

Velké poděkování patří paní učitelce Režové
a Machačové za nácvik a přípravu vystoupení, paní Anně Kučerákové za ušití indiánských
kostýmů a všem dětem za zvládnutí celého
dne v Sokolově včetně dopolední zkoušky
a za pěknou reprezentaci naší mateřské školy.

Mgr. Vlastimila Prchalová,
ředitelka MŠ

Masopustní dovádění únorem se nese…
Tak právě takhle začíná písnička, kterou si zpívaly naše hvězdičky a opravdu tomu tak bylo.
Celý únor byl v naší školce pohádkový. U sluníček to byla pohádka „O stromečku“ a u hvězdiček „O dvanácti měsíčkách“. Podle pohádek
si děti vyráběly své převleky, takže kousky
papíru, látek, tkalounů a starých povlaků se
měnily na stromečky, zajíčky, kosíky, sluníčka, paní zimy, ale také na pohádkové postavy
dvanácti měsíčků. Komu se líbila zima, vybral
si měsíc leden nebo únor, a kdo už toužebně
očekává sluníčko, proměnil se raději v květen
nebo červen.

Odměnou pro děti za jejich velké snažení bylo
nejen maškarní dovádění s hudbou, ale také
průvod masek naší mateřskou školou, což bylo
překvapením pro paní kuchařky a paní účetní.
Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům, nejen za to, že nás zásobují materiály
pro naše vyrábění a tvoření, ale také za to, že
když si do školky přicházeli pro své děti, ochotně si s nimi zahráli hru „Na hádanky“ a z třídy,
plné zvířátek a měsíčků, si vybírali právě toho
svého klučinu či holčičku. Velkou odměnou jim
byly rozzářené oči a úsměvy dětí.
Kolektiv učitelek MŠ Školní
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Soustředění – Vidžín
Koncem jarních prázdnin se žáci Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří z výtvarného a literárně dramatického oboru zúčastnili soustředění ve Vidžíně. Počasí nám přálo,
bylo slunečno a napadlo hodně sněhu. Děti
bobovaly, koulovaly se a užívaly si zimních radovánek. V herně se hrálo plno dramatických
her na rozvíjení kreativity, postřehu a smyslu
pro humor. Také se výtvarně tvořilo, kreslilo, malovalo a stavělo ze sněhu. Zkrátka,
program byl pestrý a žáci spokojeni, o čemž
svědčí i dvě hodnocení žákyň.

Závěrem chceme poděkovat sponzorům –
Městu Kynšperk nad Ohří, panu La Ngoc
a paní Topalové za finanční příspěvky.

Učitelky ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Věra Medvecká a Eva Mrázková

Úspěchy žáků hudebního oboru
ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Zaira Tunegová, výtvarný obor

Kateřina Pelešková,
literárně dramatický obor
Ve Vidžíně jsme strávili krásné čtyři dny a prodloužili si tak o jeden den prázdniny. Ubytovaní jsme byli v pěkných pokojích. Dny jsme
trávili různě, bobováním, koulováním a blbnutím ve sněhu, také jsme hráli hry a kreslili.
Dokonce jsme jeden den připravovali program
sami (hry a scénky). Třešničkou na dortu bylo
pro nás jídlo, které překonalo naše očekávání.
Kdybychom mohli, s radostí bychom tu ještě zůstali. Děkujeme paním učitelkám, že se
o nás staraly jako o vlastní a budeme se těšit
na příští školandu.
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Návštěva Vidžína byla nezapomenutelná!!! Hned první den byla sranda a ty další dny stoupala. Nabité dny plné her, smíchu, zábavy i někdy přemýšlení, no zkrátka
…nabitý program. Je velká škoda, že jsme se
museli vrátit a jít do školy. PS. Příště jedu znovu.

Žáci naší školy se v letošním školním roce opět
účastnili pravidelné soutěže ve hře na akordeon a v komorní hře na dechové a smyčcové
nástroje. Všem moc blahopřejeme. Podívejte
se, jak uspěli.

Soutěže –

šk. rok 2012/2013

(akordeon, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, komorní hra s převahou dechových nástrojů, Literárně dramatický obor)

Místní kolo
Akordeon
- Čapková Květoslava - I. kat
- 1. místo s postupem
Komorní hra smyčce
Duo housle
- Jonát Tomáš - II. kat.
- Gubran Stanislav
- 1. místo s postupem
Komorní hra dechy
Duo lesních rohů
- Opitzová Kateřina – II. kat
- Knoblochová Lucie
- 1. místo s postupem
Trio zobcových fl.
- Kocová Klára - I. kat.
- Neumannová D.
- Smrčková Nikola
- 1. místo s postupem
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Trio zobcových fl.
- Modroková Michaela I. kat.
- Kocová Klára
- Králová Eva
- 1. místo s postupem

Srdečně Vás zveme na tradiční
Chlumskou pouť,
která se koná 19. května 2013

Trio
- Cibulka Adam - III. kat.
- Loníková Pavla
- Jarošová Cheryl
- 1. místo s postupem
Trio zobcových fl.
- Kocová Klára - I. kat.
- Neumannová D.
- Smrčková Nikola
- 2. místo
Trio zobcových fl.
- Kocová Klára - I. kat.
- Králová Eva
- Modroková Michaela
- 2. místo

Třetí místo pro žákyně naší školy
Magdaléna Wagnerová (IV. B), Natálie Zadražilová (III. B), Barbora Hanzlíčková (II. A) a Julia Šeflová (I. B) se dne 13. 3. 2013 zúčastnily
okresního kola ve sportovní gymnastice, které
probíhalo ve sportovní hale v Březové u Sokolova.

Děvčata soutěžila jako družstvo ve třech disciplínách – prostná, sestava na lavičce a sestava na hrazdě. Každá z dívek dala do svého
výkonu maximum. Nejen že předvedly všechny předepsané prvky, ale dokázaly předvést
i jiné cviky, které velmi dobře zvládly.
Děkujeme děvčatům za reprezentaci.
Katarzyna Berková
ZŠ

Okresní kolo
Akordeon
- Čapková Květoslava - I. kat.
- 1. místo s postupem
Komorní hra dechy
Duo lesních rohů
- Opitzová Kateřina - II.kat.
- Knoblochová Lucie
- 2. místo

Trio
- Cibulka Adam - III. kat.
- Loníková Pavla
- Jarošová Cheryl
- 1. místo s postupem

Kynšperské odemykání Ohře
35. ročník

Tršnice – Kynšperk 18 km
Sobota 27. dubna 2013
Start 12:30 hod restaurace U Fanynky
Informace a objednávky lodí, raftů
Jiří Roubínek 607 931 046
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Svoji vítězku má základní kolo soutěže Dívka
roku 2013, které se konalo v sobotu 2. března v kině MKS Kynšperk nad Ohří. Stala se
jí Daniela Jirsová. Druhé místo připadlo Štěpánce Knichalové a třetí Nikole Ondráčkové.
Ta si současně vybojovala prvenství v anketách Miss sympatie Kynšperského zpravodaje
a Miss Sokolovského deníku. Za to od redakce dostala dárkový poukaz na večeři v hodnotě 500 korun v sokolovském Steak Baru
George. Svoji favoritku vybírali také žáci kynšperské základní školy. Ti za Miss sympatie
zvolili Hanku Vojákovou, která získala kabelku. Všechna děvčata si z této soutěže odnesla nejen neopakovatelné zážitky, ale spoustu
dárků, které do soutěže věnovali sponzoři.
Soutěž se tentokrát nesla ve stylu muzikálové
Pomády. Show byla plná hudby, tance a zpěvu. Děkuji všem účinkujícím za jejich krásná
vystoupení.

Velké poděkování patří všem, kteří věnovali
dárky do této soutěže:
Ing. Tomáš Svoboda, starosta města,
Mgr. Štěpánka Neubergová, místostarostka,
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, firma Hartman Robert Raschta, Mgr. Jiří Hrubý, kniha
Alfík Alena Fiedlerová, květinka Ellen Ivana
Barbora Mulders, drogerie Helena Dreiseitlová, Pavel Benda, studio Sedmikráska - Ema
Bremertová a Martina Peštová Mülerová,
Reklama Niko s. r. o., YUCCA Marta Walterová, tabák Milan Kovalík a Miluše Ungerová,
květinka Jarka Valečková, Bar Koruna Míša
a Martin Dlugošovi, Jana Krapfová Vyrobila
mamka, firma GPH, Jana Sobotková, AUTO
– PNEU rychloSERVIS Aleš Pavlovič, PAP
oil čerpací stanice Ing. Jiří Hrnčál, truhlářství
Karel Košata, Jaroslav Wagner, František
Dohnal, Zbyněk Kalous, restaurace Skleník,
kadeřnictví Šárka Prančlová, Jana Zieglerová, Lentaur kočár s koňmi Karlovy Vary, Jitka
a Miloslav Čedíkovi, Jaroslava Ambrozková,
masna Košata.
Děkujeme MKS Kynšperk nad Ohří za poskytnutí kinosálu a všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce.
Jana Tomsová
základní škola
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Vážení a milí Kynšperští,
v minulém Zpravodaji jsem Vás trochu blíže
seznámila s tím, jak nás peníze provázejí životními etapami, co je důležité a jak využívat
nabídku finančních produktů.
S tím vším souvisí i finanční gramotnost nejen
mladé generace, ale i generace těch starších.
Kde je doba, kdy jediným nástrojem byla
vkladní knížka, životní rizika kryla jedna pojišťovna a mzda byla vyplácena v hotovosti dvakrát v měsíci formou zálohy a dobírky.
Je tolik informací a nabídek finančních produktů a orientace v nich je opravdu náročná. Jednou z mých činností je spolupráce se základními školami, kde mohu doplnit výuku žáků
9. tříd v oblasti finanční gramotnosti.
K dispozici mám projekt Finanční gramotnost
na základních školách a již třetím rokem spolupracuji se sedmi základními školami v našem kraji.

Právě v březnu jsme společně s žáky 9. tříd
zdejší školy finanční gramotnost absolvovali.
Obsahem projektu je teoretická část – žáci se
seznámí s finančním trhem, finančními nástroji, se situacemi kdy a jak který nástroj použít,
s důležitostí vypracování rozpočtu, se zdroji
příjmů a plánováním výdajů s ohledem na zajištění základních potřeb, s krytím rizik a vytvářením rezerv, jak a kdy si mohou vzít úvěr.
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V praktické části pak žáci hrají hru na počítači, kde se starají o čtyřčlennou rodinu, kterou
musí udržet zdravou, spokojenou a šťastnou.
Přitom všem musí v časovém úseku šesti měsíců našetřit na dovolenou. Pokud se to nepodaří, může se stát, že v daném měsíci rodina
nebo jeden člen rodiny nepřežije. Je to celé
jen hra, ale zážitky, výroky a výsledky žáků při
této hře jsou opravdu zábavné. Někdo ušetří
na luxusní dovolenou, někdo jde na dluh, někdo utrápí rodinu brigádami a přesčasy, někdo
pošle mamku do lázní a tátu na ryby.
A konkrétní výroky při hře?
- furt se jenom cpou, kdo má pořád plnit lednici
- ty holky chtěj pořád nějaký hadry, nic nedostanou
- zase pokuta, táto co děláš, kde na to mám
brát
- pořád jenom platím, to je děs
- proč není šťastná, když má prachy
- jsem z nich už unavenej
Víte, žáci jsou přesně takoví, jací mají být
- rozpustilí, trochu lehkovážní, ale dokáží se
nad situací zamyslet a každý z nich reaguje
tak, jak to odpovídá jeho zkušenostem a osobním podmínkám v rodině.
Důležité je, aby si uvědomili vlastní míru odpovědnosti za to, jak budou jednou žít.
Ulrike Trepáková
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PLÁN AKCÍ 2012/2013

Plán akcí 2013

Termín

Akce

Pořadatel

Místo

DUBEN

3. – 5. 5. 2013

Turistický závod I. stupně – 1. kolo Českého poháru

ZŠ

3. - 19. 5.
2013

Přímý přenos z Mistrovství světa v hokeji 2013 ze
Stockholmu a Helsinek

MKS

Kino MKS

4. 5. 2013

Vernisáž Igor Kříž – Oko do duše

MKS

Výstavní síň
MKS č.p. 1

Oslavy osvobození

Město, MKS,
MH, ZŠ
(mažoretky)

Park pod
kostelem

16.00 hodin

Duben

Návštěva hasičského sboru

MŠ Školní

Hasičárna

Duben

Návštěva knihovny

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Duben

Jarní vycházka do přírody

MŠ u
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

6. 5. – 10. 6.
2013

Kurz plavání v plaveckém bazénu v Sokolově

MŠ Školní

Bazén
Sokolov

4. 4. 2013

Výstava výtvarných prací a pracovních činnosti „Celý
rok s úsměvem“

MŠ Školní

Výstavní síň
MKS č. p. 1

16. 5. 2013
16.00 hodin

Projekt „Barvy“,

ZUŠ

Sál ZUŠ

Bude
upřesněno

18. 5. 2013

Výlet na muzikál

MKS

Praha - Karlín

Sál ZUŠ

20. 5. 2013

Strassenfest v Himmelkronu

Město

Himmelkron

20. 5. 2013
17.00 hodin

Závěrečný koncert žáků

ZUŠ

Sál ZUŠ

23. 5. 2013
16.00 hodin

Hrajeme si za školou – odpoledne pro předškoláky

ZŠ

ZŠ

25. 5. 2013

Koncert pro DPS Pochlovice, divadelní představení

ZUŠ

DPS
Pochlovice

29. 5. 2013
13-17 hodin

Den otevřených dveří v ZUŠ

ZUŠ

ZUŠ

30. 5. – 2. 6.
2013

Seznamujeme se s novým prostředím – Škola
v přírodě

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

Květen,
poslední
týden

Oslava Dne dětí

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

15.00 hodin
5. 4. 2013

Farmářské trhy

09.00
8. 4. 2013
17.00 hodin

Koncert „Hraje celá rodina“

20. 4. 2013

Kynšperský sedmiboj

ZUŠ

15.30 hodin

schůzka rodičů

09.00 hodin

13.30 hodin

Kašna

09.00 hodin
20. 4. 2013
20.00 hodin

Velikonoční zábava

Svaz
chovatelů,
MKS

Zimní
zahrada MKS

27. 4. 2013

Slavnostní otevření Partnerského náměstíčka
v Himmelkronu

Město

Himmelkron

29. 4. 2013
17.00 hodin

Zpíváme maminkám

ZUŠ

Sál ZUŠ

30. 4. 2013

Pálení čarodějnic

Hasiči, MKS

Za
hasičárnou

Duben

Divadelní představení

ZUŠ

15.00 hodin

6. 5. 2013

ČERVEN

KVĚTEN
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Květen

Vystoupení v Domově pro seniory

MŠ Školní

DPS D.
Pochlovice

Květen

Sportovní akce „ Mámo, táto, sportuj se mnou!“

MŠ Školní

MŠ

Květen

Účast na olympiádě v DDM v Sokolově

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

3. 5. 2013

Farmářské trhy

Bude
upřesněno

Červen

Vítání občánků

MŠ Školní

Radnice

Červen

Letní výlet do přírody

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

1.6 2013

Den dětí

MKS…

Sportovní
areál

3.6 2013

Vernisáž „Šikovné kynšperské ruce“

MKS

Výstavní síň
MKS č. p. 1

17.00 hodin
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Noční obloha

Farmářské trhy

Bude
upřesněno

8. 6. 2013
14.00 hodin

XX. Letní slavnosti města

MKS

Sportovní
areál

8. 6. 2013 (7.
6. 2013)

Den otevřených dveří – přehlídka zájmové činnosti

ZŠ

Středisko
volného času

8. 6. 2013
14.00 hodin

Vystoupení dětí z MŠ na Letních slavnostech města

MŠ Školní,
MŠ U
Pivovaru

Sportovní
areál

10. 6. 2013

Veselé rozloučení s dětmi odcházejícími do základní
školy

MŠ U
Pivovaru

MŠ U
Pivovaru

10. 6. 2013
17.00 hodin

Koncert absolventů

ZUŠ

Sál ZUŠ

11. 6. 2013

Výlet pohádková zahrádka v Lokti

MŠ Školní

Loket

24. 6. 2013
16.00 hodin

Zábavné odpoledne (vyhodnocení nejšikovnějších
žáků z projektu „Barvy“)

ZUŠ

Zahrada ZUŠ

27. 6. 2013
10.00 hodin

Poslední zvonění – rozloučení deváťáků

ZŠ,

ZŠ

Účast předškoláků na posledním zvonění ZŠ

MŠ Školní,

CELOROČNĚ

Promítání kina

MKS

Kino MKS

Úterý 16.30 a 20.00
Pátek 20.00
Neděle 15.00
Duben – říjen

Farmářské trhy každý 1. pátek v měsíci

10.00

MŠ U
Pivovaru, ZŠ
ČERVENEC
Červenec

Festival Mitte Europa v Himmelkronu

13. 7. 2013

Festival Mitte Europa v Kynšperku nad Ohří

Město

Himmelkron
Kostel

18.00 hodin
21. 7. 2013

Slavnost v Lipové aleji Himmelkron

Město

Himmelkron

ZÁŘÍ
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Září

Přátelský turnaj v tenise

Slavoj
Kynšperk
nad Ohří

Himmelkron

Září

Partnerská setkání zástupců měst Kynšperk nad Ohří
a Himmelkron

Město

Kynšperk nad
Ohří

Říjen

Setkání seniorů

Město

MKS

Dubnová noční obloha nad Kynšperkem
Duben patří mezi jarní měsíce a dny se prodlužují. 1. dubna Slunce vychází v 6 h 37 min
LSEČ a zapadá v 19 h 32 min LSEČ. Den
trvá 12 h 38 min. Na konci měsíce, 30. dubna
vychází Slunce v 5 h 38 min LSEČ a zapadá
ve 20 h 17 min LSEČ. Den trvá 14 h 32 min.
Večer můžeme ještě nad západem spatřit
zbytky zimních souhvězdí: především Vozku
s jasnou hvězdou Capella, Blížence s především jasnou dvojici hvězd Castor a Pollux,
pod nimi Prokyon v souhvězdí Velkého Psa
a za dobrých podmínek i zapadající Orion
velmi nízko nad západním až jihozápadním
obzorem. Na večerní obloze vrcholí Lev s jasnou hvězdou Regulus a vysoko nad hlavou
Velký vůz, součást Velké medvědice. Dále
na východě můžeme zahlédnout rudého obra,
hvězdu Arktur ze souhvězdí Pastýře a na jihozápadě souhvězdí Panny. Nízko nad severem můžeme vidět zimní cirkumpolární (otáčející se kolem hvězdného pólu s Polárkou,
viditelné celý rok) souhvězdí Cassiopeia,
Perseus a Cepheus, která jsou viditelná
prakticky celou noc.
Kolem půlnoci souhvězdí Pastýře s Arkturem vrcholí. Vlevo od něj si můžeme všimnout skupiny jasnějších hvězd uspořádáných
zhruba do půlkruhu - to je souhvězdí Severní
koruna. Dále vlevo (na východ) od Severní
koruny v průběhu druhé poloviny noci stoupají nad obzor letní souhvězdí Herkules, Lyra

s jasnou hvězdou Vegou a Labuť, která se
nachází v Mléčné dráze. Pod Labutí se nacházejí menší souhvězdí Orel a Delfín. Jižně
od Pastýře najdeme Pannu s rozptýlenou
skupinu slabších hvězd - otevřenou hvězdokupu, která je samostatným souhvězdím - Vlasy Bereniky. Vlevo od Panny leží souhvězdí
Váhy tvořené slabšími hvězdami. O půlnoci
také na jihovýchodě vychází souhvězdí Štíra
s jasnou načervenalou blikající hvězdou Antares, které je viditelné spíše ve 2. polovině
noci, ovšem nízko nad obzorem. Nad Štírem
a pod Herkulem se nechází souhvězdí Hada
a Pastýře, tvořené slabšími hvězdami. Ráno
před východem Slunce vyjde ještě Střelec
na jihovýchodě.
Mléčná dráha, naše domovská spirální galaxie je v dubnu viditelná hůře. Vychází až ve 2.
polovině noci, protože většina z ní se nachází
v oblasti letních souhvězdí. Pouze její severní
část v oblasti Cassiopei a Persea je viditelná
celou noc nízko nad severním obzorem.
Duben 2013 je viditelnosti planet vcelku nepříznivý. Jen 2 z 8 planet sluneční soustavy
jsou viditelné. Jupiter, velmi jasný objekt, můžeme spatřit v souhvězdí Býka večer po západu Slunce nízko nad západním obzorem a Saturn je pozorovatelný celou noc u souhvězdí
Vah.

19

Noční obloha

Vesmírné vzdálenosti se měří nejen v kilometrech (pro nás laiky více pochopitelné), ale
taky v Astronomických jednotkách - 1AU =
149.6 miliónů km - vzdálenost Země od Slunce. Další jednotka, nutná pro mnohem delší
kosmické vzdálenosti je světelný rok. To je
vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok:
1 svět. rok = 63 240 AU = 9,45 bilionu km.
Následují ještě Parseky - 1 pc = 3.26 svět.
roku. Např.: světlo ze Slunce k nám dorazí
za 8,3 min, proto vzdálenost je 8,3 svět. minuty, další nejbližší hvězda po našem Slunci,
Proxima Centauri je vzdálena „pouze“ 4,2
svět. roku - při dnešní technice by jsme k této
hvězdě dorazili až za 40 tis.let a nejbližší galaxie v Andromédě je vzdálená 2 miliony svět.
let - to co teď vidíme se vlastně stalo před 2
mil. lety. Průměr naší galaxie Mléčná dráha je
přibližně 100 000 svět. let.

MKS

Dubnové úkazy: 14. 4. ve 21 hod - konjukce
Měsíce s Jupiterem večer nad Z. obzorem, 19. 4.
ve 23:03 hod - Slunce vstupuje do znamení
Býka, 25. 4. ve 20:57 hod - Měsíc v úplňku,
nastává částečné zatmění Měsíce, pozorovatelné i u nás, 26.4. - Měsíc v konjukci se
Saturnem večer nad J obzorem. Začátkem
měsíce kometa PANSTARR se už ztrácí nízko nad SZ obzorem. Průlety vesmírné stanice
ISS ve večerních hodinách nad Kynšperkem
průběžně na Facebooku.
Všem ve znamení Býka přeji krásné narozeniny.

Maškarní bál
Dne 23. února uspořádalo Městské kulturní středisko MAŠKARNÍ BÁL. Sešlo se zde
spoustu dětí, které si užily nejen legraci, ale
také si zasoutěžily a zatancovaly. Budeme se
na vás těšit opět příští rok.

Benda Pavel

Zdroj: Česká astronomická asociace / www.cas.cz
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Rozloučení s panem Václavem Smržem

Vážení kynšperští spoluobčané, ne vždy mám
možnost sdělovat radostné a příjemné zprávy. Tato patří mezi ty smutné a nepíše se mi
o ní lehce. Minulý měsíc, 12. února 2013, nás
navždy opustil pan Václav Smrž, po dlouhodobých zdravotních problémech. Narodil se
9. září 1929 a letos by tedy oslavil 84 let svého pohnutého a plnohodnotného života. Já
osobně jsem si ho nesmírně vážil pro jeho
vlastnosti, kterými se odlišoval od většiny
populace. Byl pracovitý, pečlivý a zásadový,
přičemž nepatřil mezi nudné suchary. Naopak, byl společenský a pravidelně se při pivečku a stopečce šnapsu bavil mezi přáteli
a fanoušky fotbalu, rád si i zazpíval – na jeho
„Smržovanku“ nikdo nezapomene. Čím se ale
nesmazatelně zapsal do kynšperské historie,
byla jeho práce pro fotbal. Od začátku 60. let
téměř čtyři desetiletí zastával postupně funkce
vedoucího mužstva, sekretáře a pokladníka
oddílu, všechny se svou pověstnou spolehlivostí a precizností. Jeho archiv výsledků, tabulek, novinových výstřižků a fotek fakticky
umožnil vznik fotbalové kroniky, kterou jsem
začal sepisovat v r. 1990.

Včelařský rok 2012 kynšperských včelařů

Co ale většina lidí nejspíše neví a proč jsem si
jej vážil nejvíce, byla jeho osobní a občanská
statečnost. V r. 1956 ještě jako profesionální
voják (letecký mechanik, nikoli provozovatel
šikany) odsoudil krvavý zásah sovětských
vojsk proti antikomunistickému povstání v Maďarsku a odmítl spolu s dalšími osobní účast
na jeho potlačení, což jej stálo v uvozovkách
„pouze“ další profesní kariéru a nemalé problémy v dalším životě. Vězte, že v polovině
50. let se za podobné postoje udělovaly dlouholeté těžké žaláře a všemocná strana stále
ještě neváhala i popravovat!!! Málokdo se tehdy i mnoho dalších let odhodlal k takovému
statečnému a zásadovému kroku.
Ve světle těchto skutečností si myslím, že takový Člověk si zaslouží náš obdiv a úctu a je
třeba jej připomínat. Když jsme se s panem
Smržem 19. února přišli naposledy rozloučit
do smuteční síně, drželi u jeho rakve čestnou
stráž fotbalisté v dresech Slavoje Kynšperk
a jeho milované Slavie, též reprezentant armády. Jeho statečnost připomněl i zástupce vojenských veteránů a nespravedlivě stíhaných
(omlouvám se této organizaci za nepřesné
uvedení názvu). Smuteční síň byla zcela zaplněná nejen pozůstalými, ale i přáteli a známými, kteří si nejspíše uvědomili, že takoví lidé
se již moc nerodí. Proto prosím všechny, kdo
jste pana Smrže znali, vzdejme společně Čest
jeho památce!

Děkuji Vám

Č. M.
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Na lednové výroční členské schůzi včelaři ZO
Kynšperk hodnotili uplynulý rok za velké účasti svých členů. V přednesených zprávách bylo
zhodnoceno to, co se během roku událo v organizaci, ve svazu i v životě včel.
Za dlouholetou, úspěšnou a obětavou práci
pro české včelařství bylo předáno druhé nejvyšší včelařské vyznamenání přátelům Miroslavu Musilovi, Werneru Kabatnikovi a Bedřichu Brahovi.
Stav členské základny se zvýšil na 51 členů
příchodem 4 nových začínajících včelařů. Došlo ale ke snížení počtu včelstev o 62 na 492.
V obvodu ZO máme ještě 2 neorganizované
chovatele včel s 15ti včelstvy, takže celkový
stav v obvodu ZO Kynšperk je 507 včelstev.
Obvod ZO zahrnuje včelaře a včelstva z Kynšperka, H. Pochlovic, Kaceřova, Chotíkova,
K. Dvora, Štědré, Zlaté, Studánky, Arnoltova,
Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna,
Březové, Kostelní Břízy, Rovné a Kamenice.
Již 4 roky se podařilo získat dotace pro včelaře od Krajského úřadu v Karlových Varech
na nákup nových úlů výměnou za staré nevyhovující pro stávající členy ve výši 80 %
vynaložených nákladů avšak do výše 14 tis.
Kč. Pro začínající včelaře na zakoupení nových úlů, včelařského vybavení a oddělků
včel ve výši 90% vynaložených nákladů, také
do výše 14 tis. Kč.
Tímto bych také rád poděkoval městu Kynšperk nad Ohří a Březová za přispění částek ve výši 5 tis. Kč na nákup včelích matek
z uznaných vyšších chovů včel pro všechny
včelaře na zlepšení chovatelského programu
a nákupu léčiv proti zhoubným nemocem včel.
Rok 2012 byl po dvou výborných letech na výnos medu nepříznivý, podprůměrný. Do výkupní sítě se jej dodalo minimálně, většina
včelařů jej raději prodává tzv. „ze dvora“, kde
má každý zákazník záruku koupi vysoce kva-

litního, českého medu bez příměsí. Ne jako
ve velkoobchodech, kde se často objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škodlivými hydrolyzáty
a jinak poškozenými medy, dovezenými ze
zemí ležících mimo EU.
V lednu byl uspořádán 30tý jubilejní včelařský reprezentační ples v zámecké restauraci
v Kaceřově s vyprodaným sálem a výbornou
odezvou od přítomných.
1. dubna byl uspořádán zájezd do Brna na výstavu Techagro. Výstava byla rozsáhlá a kromě velké včelařské expozice byli zastoupeni
chovatelé, myslivci, zemědělci, lesáci, rybáři
a mnoho dalších.
21. července jsme se zúčastnili již po sedmé
výstavy na Horním Hradě u Ostrova s názvem
„Chvála medu“. Proběhly zde 2 odborné včelařské přednášky, prodejní výstava včelařských potřeb a všech včelích produktů.
Uplynulý včelařský rok byl členy až na produkci medu hodnocen kladně a již nyní se všichni
těší na ten nový s tím, aby byl příznivější než
ten minulý.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV, o.s. Kynšperk nad Ohří
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Hodně štěstí
Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V dubnu 2013 oslaví své narozeniny
členky naší ZO SPCCH
Hrušková Vlastislava
Janotová Anežka

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Vás zve na divadelní pohádku

Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje
výbor ZO SPCCH

ZVEME VÁS NA
20.ročník

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 20.4.2013 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 19.4.2013.
Občerstvení a hudební produkce zajištěna
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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neděle 14. dubna 2013 v 15.00 hodin
pohádka o tom, jak se Káča protancovala do pekla
a jak to s ní nakonec dopadlo.

- vstupné 25 Kč
Osoby a obsazení:
Káča:
Čert Zarach:
Teta:
Čert Máca:
Čert Tonda:
Čertice:

Pavlína Šponiarová
Tomáš Tutter
Eva Ulmanová
Marcel Drapák
Antonín Bábíček
Lucie Kühnlová Rozsypalová

Režie:
Hudba:
Technická spolupráce:

Dana Telínová
Andrea Plachá
Pavel Čermák
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Kino

PROGRAM KINA
DUBEN 2013

úterý 2. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BOURNEŮV ODKAZ
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne
zlikvidoval tajný a kontroverzní vládní program
společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku
ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofistikovanější systém tajných operací, kterému
šéfuje Byer (Edward Norton). Chladnokrevného profíka události kolem Jasona Bournea
rozhodně nenechávají chladným, a tak se pro
jistotu rozhodne bezpečně pohřbít podobný
program dřív, než mu taky přeroste přes hlavu. Film v českém znění. USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 129 min., zvuk prostorový.

Kino

úterý 9. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZEMĚ BEZ ZÁKONA
Bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši. Nejstarší
z nich Howard (Jason Clarke) přežil 1. světovou válku, ale to co v ní prožil, v něm zanechalo hluboké následky. Prostřední Forrest (Tom
Hardy) málem zemřel, když se spolu s rodiči
nakazil španělskou chřipkou. Na rozdíl od nich
nemoc přežil a tento zážitek ho zocelil. Nejmladší Jack (Shia LaBeouf) se od bratrů trochu odlišuje, svou vnímavostí a citlivostí jako
by se do drsného prostředí ani nehodil. Zatímco většina obyvatel městečka živoří, podnikavým bratrům se daří, vybudovali si totiž
prosperující byznys s načerno pálenou whisky. Film v českém znění. USA, MP, vstupné
40 Kč, délka 111 min., zvuk prostorový.
pátek 12. 4. ve 20.00 hod.

pátek 5. 4. ve 20.00 hod.

PIRAŇA

TEMNÉ STÍNY

Každým rokem se o jarních prázdninách populace ospalého jezera Victoria rozroste z 5
tisíc na padesát. Ve výhni slunce vypukne
hlučná zábava se spoustou alkoholu. Tento
rok ale existuje další důvod, proč se obávat
a nepůjde jen o těžká rána po večírku nebo
stížnosti od sousedů. U jezera se objevil nový
druh strachu a ohrožení. Po nenadálém zemětřesení pod vodou začnou místní obyvatelstvo ohrožovat prehistorické lidožroutské
ryby. Hrají: Steven R. McQueen, Elisabeth
Shue, Kelly Brook a další. Film v českém znění. USA, MP 15, vstupné 40 Kč, délka 89 min.,
zvuk prostorový.

V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi
se svým synem Barnabasem lodí z anglického
Liverpoolu, aby začali nový život v Americe.
Ale ani oceán jim nepomůže v tom, aby unikli
záhadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. Uplyne dvacet let a Barnabasovi leží
svět u nohou - tedy aspoň město Collinsport
ve státě Maine. Hrají: Johnny Depp, Michelle
Pfeiffer, Helena Bonham Carter a další. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 106 min., zvuk prostorový.

úterý 16. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

LOOPER
Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro
zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční:
osoby, které jsou pro sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla.
Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou
přímo u své oběti. A za svou krvavou práci jsou
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placeni opravdu velice dobře. Existuje pro ně
pouze jediné pravidlo – za žádnou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. Joe (Joseph
Gordon-Levitt) patří mezi loopery, spolehlivě
vykonává svou práci a užívá si luxusního, bezstarostného života. A to platí až do chvíle, kdy
dostane další zakázku. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 114 min., zvuk
prostorový.
pátek 19. 4. ve 20.00 hod.

NEUVĚŘITELNÝ HULK
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském životě je Bruce Banner sympatický
vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené
monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový svět ho zná pod přezdívkou Hulk. Po pěti letech se vrací na filmové
plátno a fakt, že půjde o mimořádný zážitek,
potvrzuje jeho přívlastek NEUVĚŘITELNÝ.
Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth,
William Hurt, Tim Blake Nelson a další. Film
v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 112 min., zvuk prostorový.
úterý 23. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

VRÁSKY Z LÁSKY
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu
vrtochů, kterými poněkud komplikuje život
svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná
operace a Ota se rozhodne, že je ta správná
doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi
dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma,
která nemíní nerezignovat na aktivní život,
která znovu zamotá jeho osud. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková a další. ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 101 min., zvuk prostorový.

pátek 26. 4. ve 20.00 hod.

ZAHULÍME UVIDÍME 3
Vánoční svátky jsou tu. Tentokrát budou ale
spíš sjeté než svaté. Harold a Kumar se po letech odloučení znovu dávají dohromady, aby
našli náhradu za zničený vánoční stromek.
Než aby přiznal barvu před svým bláznivým
tchánem, rozhodne se Harold vypravit se
s Kumarem na drogový trip, aby za strom našli
perfektní náhradu. Na cestě naleznou zpěv,
tanec a opravdového ducha Vánoc. Hrají:
John Cho, Kal Penn, Neil Patrick Harris, Danny Trejo a další. Film v českém znění. USA,
MP 12, vstupné 40 Kč, délka 90 min., zvuk
prostorový.
úterý 30. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SEDM PSYCHOPATŮ
Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale
chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat
u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného herce Billyho
(Sam Rockwell) a silně nábožensky založeného Hanse (Christopher Walken), který má
za sebou poměrně působivou kriminální minulost. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 109 min.,
zvuk prostorový.
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Kino

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
DUBNU 2013

Různé

PROGRAM AKCÍ MKS V DUBNU

Hámor v evropské špičce

pátek 5. - 30. 4. ve výstavní síni Panský dům

Mezi evropskou špičku se v únoru probojoval
kynšperský lukostřelec Martin Hámor, když
na Halovém mistrovství Evropy v polském
Rzesowě obsadil devátou příčku. Jde o jedno
z vůbec nejlepších umístění českých lukostřelců minimálně za poslední desetiletí. Pro lukostřelbu v Karlovarském kraji to pak je dokonce
historicky nejlepší výsledek od roku 1938.

,,CELÝ ROK S ÚSMĚVEM”
neděle 7. 4. v 15.00 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.

- výstava výtvarných prací a pracovních činností
- MŠ Školní a Zahradní v Kynšperku nad Ohří
- vernisáž 4. 4. v 15.00 hod.

neděle 14. 4. v 15.00 hod.

KÁČA A PEKLO
Divadlo bez zákulisí Sokolov
- divadelní pohádka
- vstupné 25 Kč
neděle 21. 4. v 15.00 hod.

TOM A JERRY:
BYL JEDNOU JEDEN KOCOUR
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 69 min.

sobota 20. 4. ve 20.00 hod. v zimní zahradě
kina

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
- pořádají: Základní organizace ČSCH
ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad Ohří
- vystoupení mažoretek
- soutěž na podporu chovatelství s hodnotnými cenami
- vstupné 100 Kč
- předprodej vstupenek od 18. 3. v kině

neděle 28. 4. v 15.00 hod.

LOVCI DRAKŮ

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

Francie / Německo / Lucembursko, MP, vstupné 25 Kč, délka 80 min.

sobota 4. – 29.5. ve výstavní síni Panský dům

Vysvětlivky:
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. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz

Igor Kříž
- výstava koláží
- vernisáž 4. 5. v 16.00 hod.
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,,DUŠE”
OKO – DO DUŠE OKNO

Na počátku se přitom Hámorovi v polské kvalifikaci příliš nedařilo. Projevila se nezkušenost
s velkými závody, odpovědnost jediného startujícího Čecha v kategorii dospělí a nervozita
následně vykonala své. Do eliminace prošel
jen s odřenými zády. Vzápětí ale pak následoval neuvěřitelný obrat, když následně v postupovém pavouku skvěle vyřadil třetího nejlepšího střelce šampionátu Itala Alberta Zagamiho
v poměru 6:4. V osmifinále sice podlehl dalšímu italskému závodníkovi Matteo Fissoremu, ale ani tomu nedal kůži zadarmo a duel
skončil skórem 6:2, což mu zajistilo v celkové
klasifikaci deváté dělené místo.

Lukostřelba navíc není tím jediným, v čem
Hámor naše město reprezentuje. Příznivci
zimních sportů ho určitě znají z jeho angažmá v kynšperském hokejovém týmu a ani tím
výčet aktivit tohoto sportovního univerzála nekončí. Hraje golf, lyžuje a v minulosti také působil v kynšperském oddílu kopané. Mimo to
se stal i několikanásobným vítězem mezinárodních zimních survivalů, což jsou extrémní
závody pořádané českou armádou.
Více informací o Martinu Hámorovi i lukostřelbě najdete na stránkách jeho domovského oddílu www.eska-cheb.cz.
V. Podracký
za oddíl TJ ESKA Cheb

Úspěch je o to cennější, že něco podobného
se českým lukostřelcům v kategorii olympijský
luk nepodařilo už pěkných pár let. Pro Hámora, který je dvojnásobným mistrem republiky
a střílí v dresu oddílu TJ ESKA Cheb, je letošní
sezóna skutečně životní. Kromě ME se kvalifikoval také na světový pohár a na mistrovství
světa v terčové lukostřelbě. Poprvé by pak náš
střelec měl zasáhnout do závodů světového
poháru již 10. června v turecké Antalyi. Jeho
start v této prestižní soutěži finančně podpořilo
i město Kynšperk nad Ohří.
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Různé

Různé

30

Přihlásit se můžete v den konání akce přímo na místě nebo přihláška na webu ZKO Kynšperk.

Srdečně zveme všechny soutěžící i diváky, dospělé i děti a pejsky všech velikostí a ras, a přejeme krásný zážitek.

Program: 1. soutěže – překážková dráha pro psa i jeho pána
ukázky agility
2. volná disciplína (tanec, různé triky, fígle atd se psem)
ukázky výcviku psů
3. volba nejkrásnějšího pejska Voříškiády 2013
vyhodnocení

Startovné: 20,- Kč

Vstupné: dobrovolné

Kde: na cvičáku ZKO Kynšperk

Za TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Jaroslav Wagner

Kdy: sobota 11.května 2013 od 9 hodin

To nejdůležitější však bylo vybrat finanční prostředky a to se také povedlo. Zvláštní uznání
a obrovský dík patří Mgr. Štěpánce Neubergové, dále pak Mgr. Lence Hruškové Bursové,
restauraci Skleník, restauraci Koruna p. Hrbáček, f. HOŠR a všem dalším, kteří se buď
příspěvkem nebo účastí zasloužili o to, že
na konto o. s. Buněčná terapie bude zaslána
částka 13 464 Kč. Ještě jednou díky všem.

VOŘÍŠKIÁDA 2013
9. ročník

Dne 16. 3. 2013 se uskutečnil v prostorách tělocvičny ZŠ a sportovní haly v Kynšperku nad
Ohří amatérský nohejbalový turnaj trojic, jehož
cílem bylo spojení sportovního ducha s chutí
pomoci dobré věci a získanými prostředky
podpořit o. s. Buněčná terapie. Jedním z klientů této organizace je též p. Karel Richter, který trpí nemocí ALS a je zařazen do programu
na výzkum této nemoci pomocí kmenových
buněk. Protože je výzkum finančně náročný,
rozhodlo se vedení ZŠ a TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří uspořádat tuto akci. Zúčastnilo se
jí 12 týmů a bojovalo se ve dvou skupinách.
Dva nejlepší týmy ze skupin postoupily do semifinále, z něhož vzešlo toto konečné pořadí:
1. Kotelníci, 2. Dědek team, 3. Páťa team.

Základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří č.201

Nohejbalový turnaj

31

Různé

Různé

Oddíl kopané Slavoj Kynšperk zvé své příznivce na domácí jarní
utkání Mužů „A“ (1.A třída) a Mužů „B“ (Okresní soutěž) v sezoně
2012-2013.

Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Čas

Kategorie

14.
15.

Kynšperk

Skalná

23.03.

So 10.30

Muži „A“

Kynšperk

Nejdek

30.03.

So 10.30

Muži „A“

16.

Kynšperk

Habartov

06.04.

So 10.30

Muži „A“

18.

Kynšperk

Lipová

20.04.

So 10.30

Muži „A“

20.

Kynšperk

Loko K.Vary

04.05.

So 10.30

Muži „A“

22.

Kynšperk

Dalovice

18.05.

So 10.30

Muži „A“

23.

Kynšperk

Loket

25.05.

So 10.30

Muži „A“

25.

Kynšperk

Kraslice

08.06.

So 10.30

Muži „A“

12.

Kynšperk B

Šindelová

14.04.

Ne 14.00

Muži „B“

14.

Kynšperk B

Krásno

28.04.

Ne 14.00

Muži „B“

16.

Kynšperk B

Chlum

12.05.

Ne 14.00

Muži „B“

18.

Kynšperk B

D.Rychnov B

26.05.

Ne 14.00

Muži „B“

20.

Kynšperk B

N.Sedlo B

09.06.

Ne 14.00

Muži „B“

O případné změně termínu a času utkání budete informování na našem webu .
http://www.slavoj-kynsperk.cz
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