KYNŠPERSKÝ

zpravodaj

5/14

Vydává město Kynšperk nad Ohří. Ročník XV, číslo 05. Vyšlo 1. 5. 2014. Náklad 800 ks. Zdarma.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609 . Adresa: Infocentrum v Panském domě Maxima Gorkého 1,
357 51 Kynšperk nad Ohří . E-mail: zpravodaj@mkskynsperk. cz . Redakční rada: Ing.  Tomáš Svoboda,
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, Ing. Vladimír Palík, p. Jana Tomsová, Mgr. Štěpánka Neubergová . Přispěvatelé:
zaměstnanci Městského úřadu Kynšperk n. O. , MKS, školy, vedoucí sportovních klubů, občanská sdružení
Příjem inzerce: tel. : 352 324 271, 602 314 241 . Uzávěrka každého čísla je vždy 18. dne předchozího měsíce.
Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Redakce: Veronika Becková, tel. : 352 324 271, 602 314 241 . Tisk: AZUS Březová, s. r. o. tel. : 352 605 508

Z města
Volby 2014
Základní škola
ZUŠ
Mateřská škola
Noční obloha

květen 2014

Sport
Akce v dubnu
Chlumská pouť
Kultura
Inzerce

ZDARMA

ZŠ - chvála různosti, MŠ - vítání jara, malování vajíček

Z města

Opravy, rekonstrukce, investice pro rok 2014
I. etapa
ZM schválilo na svém jednání dne 23. 4. 2014
opravy, rekonstrukce, investice a projekty,
které budou realizovány v první etapě, a to
v předpokládané výši 3 871 000 Kč.
- Výstavba parkoviště v ulici U Pivovaru –
(10 stání, 1 ZTP, včetně retardéru k omezení rychlosti),
- restaurování bočního oltáře sv. Anny
v kostele Nanebevzetí Panny Marie – 2. etapa
(spolufinancováno z dotace, která činí 200 tisíc Kč),
- restaurování hlavního oltáře sv. Anny
v kostele Nanebevzetí Panny Marie – 3. etapa
(spolufinancováno z dotace, která činí 100 tisíc Kč),
- výstavba parkovacích stání a osazení
obrubníků v ulici Sokolovská – před ZUŠ
2. etapa,
- rekonstrukce chodníků v ulici U Pivovaru – dokončení kolem MŠ,
- zřízení přípojky elektřiny u křižovatky
Chebská-Školní – pro potřebu trhů a akcí
- výstavba 80 m štěrkové místní komunikace k domu čp. 15 na Zlaté,

- demolice lávky přes bezejmennou vodoteč v ulici Na Hrázi
- rekonstrukce krovů a střešní krytiny na
objektu hasičské zbrojnice,
- rekonstrukce vnitřních rozvodů teplé,
studené a požární vody, sociálních zařízení v MŠ U Pivovaru,
- projektová dokumentace na komunikaci
v ulici F. Křižíka,
- projektová dokumentace na stavební úpravu ulice J. Nerudy a A. Dvořáka,
vč. dešťové kanalizace,
- oprava hřiště a výměna písku na hřišti
pro plážový volejbal,
- výstavba 6 světelných bodů na Starém
náměstí – směrem k ulici U Tavírny,
- rekonstrukce části veřejného osvětlení
na Zlaté,
- výstavba chodníku v ulici Jana Nerudy
– zadní část,
- zpevnění plochy zámkovou dlažbou
před vstupem do budoucích WC na dvorku
čp. 191, včetně rekonstrukce oplocení.
Štěpánka Neubergová, místostarostka

Příspěvky města pro rok 2014
Na činnost a akce pro občanská sdružení, humanitární organizace, právnické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
kultury a sociálních služeb ZM dne 12. 2. 2014
schválilo ve výši 242 000 Kč:
ZO Český svaz včelařů – Chovatelský program a léčení včelstev, O. s. Vodácká Ohře
Loket – Den Ohře, vodácké závody, M. Neméthová - Letní dětský tábor Kořen, Myslivecké sdružení LESANA – Den dětí, HC Kynšperk
nad Ohří – F. Kronika – celoroční činnost, Spolek městské hudby - celoroční činnost, Český
zahrádkářský svaz – zájezd na Zahradu Čech,

Sociální služby Kynšperk nad Ohří – kulturní
akce pro seniory, ZEUS o. s. Cheb – skateboardové závody, ZO Český svaz chovatelů
– oblastní výstava, Pomoc v nouzi – sociální
služby, Český kynologický svaz – Voříškiáda,
ochranné a výcvikové pomůcky, Tělovýchovná unie Sokolov – sportovní liga - 1. stupeň,
SPCCH Kynšperk nad Ohří – rekondiční pobyty, poznávací činnost, Český rybářský svaz
– oprava hráze a budovy, Junák svaz skautů
a skautek Lípa – celoroční činnost, J. Žilina –
Botas 2014, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů – kroužek mladých hasičů.
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Sazby a splatnost místních poplatků za rok 2014

Revitalizace náměstí SNP už v květnu

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na blížící se
termín splatnosti poplatků za psy a na termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad, jehož 1. část byla splatná dne
31.03.2014.

Město Kynšperk nad Ohří na podkladě žádosti u Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad v oblasti „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ obdrželo finanční dotaci na zvelebení jednoho
ze čtyř náměstí města. V rámci tohoto projektu bude realizována revitalizace náměstí SNP.
Současný stav chodníků, parkovišť a ozelenění náměstí neodpovídá potřebám občanů města. Cílem úpravy náměstí je estetické a hygienické propojení rekreačních ploch náměstí
s technickými prvky, které jsou nezbytné pro
městský provoz v centru města. Budou rekonstruovány stávající a postaveny nové chodníky, místní komunikace, parkovací plochy, dětské hřiště a provedeny sadové úpravy náměstí.
Jedná se o vybourání stávajícího živičného
chodníku okolo městského kulturního střediska, chodníku k dětskému hřišti naproti prodejně PENNY, chodníků podél bytových domů
čp. 420 až 429 a stávajících betonových chodníků na vlastních plochách náměstí. Všechny
budou nahrazeny chodníky ze zámkové dlažby. Trasy chodníků budou upraveny s přihléd-

Poplatky za psy - tomuto poplatku podléhají
psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa - 1000,- Kč
b) za každého dalšího psa - 1500,- Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu - 200,- Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písm. c) - 300,- Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě - 500,- Kč
Splatnost poplatku:
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku,
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku,
poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. května každého roku

příkazem na účet Komerční banky, a. s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
částka 350,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
prvních 300,- Kč do 31. března každého roku
druhých 300,- Kč do 30. září každého roku
poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně, nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.
finanční odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, nebo převodním

Svoz nebezpečného odpadu pro
město Kynšperk – TS
Dne 15. 5. a 4. 9. 2014
Místo zahájení a
Dolní Pochlovice
Chotíkov		
Liboc – aut. zast.
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čas:
15:00 - 15:15 hod.
15:30 - 15:45 hod
16:00 - 16:15 hod

Štědrá – na návsi
16:30 - 16:45 hod
Zlatá – u býv. prodejny potr. 17:00 - 17:15 hod
Místo zahájení TS Kynšperk. Časy a místo
jsou pro oba termíny stejné.

nutím ke stávajícím stromům rostoucím na náměstí a nově osazované zeleni na jednotlivých
částech náměstí. Dále budou upravena parkoviště automobilů u městského kulturního střediska a před bytovým domem čp. 395 až 397
podle platných předpisů.
Na území celého náměstí budou realizovány úpravy zeleně v souladu se zpracovaným
dendrologickým průzkumem. Některé nemocné stromy budou nahrazeny novou výsadbou.
Ozelenění náměstí bude rozšířeno osázením
okrasných dřevin, záhony květin a keříků podél náměstí.
Stávající dětské hřiště naproti prodejně PENNY bude doplněno o nové herní prvky. Uprostřed horní a spodní části náměstí budou vybudována menší odpočinková místa vybavená
lavičkami a drobnými herními prvky pro děti.
Stavbu bude realizovat stavební společnost
vybraná na podkladě výběrového řízení na realizaci stavby. Cenovou nabídku podalo celkem 9 stavebních společností.
Robert Vacek
referent majetkového odboru

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 19. 3., 2. 4. a 9. 4. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení

Připomínáme, že v úterý 6. 5. 2014 se budou konat

Oslavy osvobození
Sraz průvodu u školy v 15:15. Zahájení průvodu 15:30
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Výzva
Vážení spoluobčané, příznivci, podnikatelé,
rodinní příslušníci.
S naším projektem na vybudování přístřešku – pergoly pro zkvalitnění nabídky míst pro
relaxaci a setkávání našich klientů jsme byli
vybráni ze 413 přihlášených mezi 40 finalistů z celé ČR, kteří jsou zveřejněni na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.
cz. Zde můžete zjistit, jak lze do 30.6.2014 přispět libovolnou finanční částkou na podporu
tohoto projektu. Celá nastřádaná částka bude
po uzavření firmou SODEXO zdvojnásobena
a spolu s našimi seniory budeme s napětím
očekávat, že celkově naspořené a připsané
prostředky budou na realizaci stačit.

Kynšperští jubilanti
Přispět můžete i v hotovosti do schránky zřízené pro tento účel, která je umístěna na recepci. Zde nastřádaná částka bude před
30. 6. 2014 komisionálně sečtena a odeslána
na účet našeho projektu.
Celkové náklady projektu jsou 80.000,- Kč, ale
užitná hodnota je nevyčíslitelná! Všem, kterým není naše věc lhostejná, upřímně děkujeme a přijďte nás kdykoliv navštívit. Minimálně však 5. 6. 2014, kdy pro nás všechny zazpívá na koncertě při Dni otevřených dveří Jakub Smolík.

Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se již
rok setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
V  měsíci dubnu navštívili zástupci města dva
jubilanty slavící krásné životní výročí 80 let,
pana Rudolfa Kardose a pana Jaroslava Kortána.

Mgr. Jiří Hrubý
ředitel sociálních služeb

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 24/2014 Sb., s datem rozeslání dne 19. 2.
2014 volby do Evropského parlamentu, které
se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. května 2014
od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 24. května 2014
od 08.00 do 14.00 hodin.

Vítání nových občánků města Kynšperk nad Ohří
Dne 28. března 2014 se uskutečnila tradiční
malá slavnost k příležitosti vítání nových občánků našeho města. Této první letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 11 dětí společně
s rodiči a mnoha příbuznými, kteří zaplnili obřadní síň. Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy.
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda podtrhnul
slavnost svým projevem. Slavnostní atmosféra byla zvěčněna fotografem, v pamětní knize i rodiči.

Na závěr pan starosta upřímně maminkám poblahopřál k této radostné události, předal kytičku a malou upomínku na dnešní den a památníček.
Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme za
příjemně prožité chvilky.
Přejeme zdraví, štěstí, úspěchy, rodinnou pohodu a radost nad dětským úsměvem.

Eva Knížová
matrikářka

Hodně štěstí
Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.
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V měsíci květnu 2014 oslaví své narozeniny
členky naší ZO SPCCH paní
Morgunová Natálie
Sobotková Ingeborg
Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl přeje výbor ZO SPCCH

Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně
štěstí a hlavně pevné zdraví.

kancelář starosty
D. Hámorová

Informace občanům o vyhlášení voleb do
Evropského parlamentu 2014

Způsob volby do Evropského parlamentu
upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Evropský parlament je jediným přímo voleným
orgánem EU a jedním z největších demokratických shromáždění na světě. Jeho 766 poslanců zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 28
členských státech.
Změny ve vymezení volebních okrsků
Hlasování do Evropského parlamentu na území Kynšperka nad Ohří probíhají ve stálých volebních okrscích vytvořených podle ust. § 26
zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

V souvislosti s přechodnými ustanoveními uvedenými v č. IV zákona č. 222/2012
Sb., kterými se mění volební zákony a zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
české republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v registru územní identifikace
a adres (RÚIAN) v rozsahu přidělených adresních míst. Dle výše uvedeného zákona se zavádí striktní požadavky na vymezování volebních okrsků tak, aby byly tyto okrsky „celistvé a bezezbytkově skladebné“. Pro občany
Kynšperka nad Ohří to znamená, že některé volební okrsky byly nově územně rozděleny a některá adresní místa připadnou do
jiného volebního okrsku, než byli občané
doposud zvyklí. Z tohoto důvodu půjdou
někteří voliči volit do jiné volební místnosti. Věnujte prosím této informaci zvýšenou
pozornost, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním. Níže uvádíme rozčlenění jednotlivých volebních okrsků podle ulic, včetně
uvedení adresy volební místnosti.
Změna volebního okrsku a volební místnosti
se týká voličů s trvalým pobytem na těchto adresních místech:
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ADRESNÍ MÍSTO
část obce
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

ulice
Krátká
Okružní
Sokolovská
Štěpánská
U Finků
U Pivovaru

číslo popisné
365/2, 366/4
518/9
906/54, 907/55
68/2, 239/1, 712/4, 826/5
228/2
350/13, 353/1, 354/3,
355/5, 356/7

nový volební
okrsek

nová volební
místnost

1
2
1
2
2
1

ZUŠ
ZŠ
ZUŠ
ZŠ
ZŠ
ZUŠ

Seznam volebních okrsků a volebních místností v Kynšperku nad Ohří
číslo
volebního
okrsku

volební místnost

1.

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří

2.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří

3.
4.

Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., Školní 764, Kynšperk nad Ohří
(budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)

5.

ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří

Právo volit do Evropského parlamentu
Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do
EP na území ČR za předpokladu, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP,
popřípadě hlasuje-li na voličský průkaz
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR
za předpokladu, že:
- v seznamu voličů pro volby nejpozději druhý
den voleb dosáhl věku 18 let,
- je po dobu nejméně 45 dnů před druhým
dnem voleb (tj. od 9. dubna 2014) přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
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- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
- je zapsán do EP
Kde lze ve volbách do EP na území ČR
hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP. Bylo-li na
území obce zřízeno více volebních okrsků,
hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště
patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem v místě obvyklým, které části obce náleží
do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky
a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP a nebude
moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do
8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději ve čtvrtek 8. května 2014, což je státní svátek. Z toto důvodu bude na Městském úřadě Kynšperk nad
Ohří zajištěna služba v době od 09:00 do
16:00 hodin.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a státní občanství ČR

platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen
odevzdat okrskové volební komisi tento
průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do
20. 05. 2014. Na doručovací obálce bude mít
každý volič vyznačeno číslo a místo volební
místnosti, kde bude oprávněn volit. Ve dnech
konání voleb v pátek či sobotu, bude mít
volič, který z objektivních důvodů neobdržel
volební hlasovací lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo
ve volební místnosti nebo na městském
úřadě. Pokud nevíte kam máte jít volit, můžete navštívit Městský úřad Kynšperk nad Ohří
v pracovní dobu i ve dnech voleb, rádi Vás budeme informovat.
Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují po
13. dubnu 2014
S ohledem na nové ustanovení v § 28 odst.
4 písm. e) zákona o volbách do Evropského
parlamentu upozorňujeme občany, kteří se
v době od 14. dubna 2014 do 21. května
2014 přestěhují, tzn. ohlásí změnu místa trvalého pobytu v rámci území České republiky,
budou automaticky vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby do EP v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě svého nového trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí
vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě předchozího pobytu.
Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého pobytu do
8. května 2014 (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal
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nejprve o vydání voličského průkazu, který mu
pak umožní hlasování v kterémkoli volebním
okrsku na území ČR.
Potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do
21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové
volební komisi ve volební místnosti v místě
nového bydliště, kde volič zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
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O vyškrtnutí ze seznamu voličů a vystavení
potvrzení je možné na Městském úřadě Kynšperk nad Ohří žádat do 21. května 2014 do
16:00 hodin, a to v budově městského úřadu
Jana A. Komenského 221 (kancelář č. 13 v
1. patře).
Podrobné informace k volbám do EP naleznete na internetových stránkách města www.
kynsperk.cz.
za správní a sociální odbor
Pavla Danielová

511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56
Staré náměstí - 306/18, 307/16, 309/10,
313/8, 315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3,
340/5, 348/7, 349/24, 351/9, 544/12
Truhlářská - 352/2, 507/1
U Pivovaru - 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
362/6, 363/4, 364/2, 367/3

Volební okrsek č. 2
volební místnost – Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří

Vymezení volebních okrsků v Kynšperku nad Ohří
Volební okrsek č. 1

část Kynšperk nad Ohří

volební místnost – Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří

adresy mimo ulice - 915, ev. č. 19, ev. č. 24
Hornická - 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká - 365/2, 366/4
Nádražní - 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6,
556/20, 559/13, 570/10, 571/7, 586, 595/8,
599/12, 617/3, 623/11, 625, 682/14, 757/15
Okružní - 512/3, 513/1, 519/15, 836/19,
839/20, 884/23
Pionýrská - 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,
911/9
Pobřežní - 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická - 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16
Sokolovská - 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,

část Dolní Pochlovice
adresy mimo ulice - 56, 85
Nádražní - 27/24, 47, 63/22
Pionýrská - 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická - 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36, 36/16,
50/42, 52/38, 53, 57, 58/5, 76/26, 77/24, 78/3
ev. č. 1
část Chotíkov - 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 18, 21, 22, 23 - ev. č.: 1, 2
část Liboc - 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 - ev. č. 1
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část Kynšperk nad Ohří
Dlouhá - 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,
87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého - 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 463/8,
487/3, 541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského - 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky - 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7
Malá ulička - 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6
Maxima Gorkého - 1/16, 4/21, 5/19, 6/17,
12/15, 13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10,
218/3, 219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4,
230/2, 562/14, 872/22
Mistra Jana Husa - 26/5, 62, 65/10, 67/3, 71/4,
72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi - 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18

Na Příkopech - 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května - 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru - 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8,
25/10, 30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní - 134/5, 266/5, 268/11, 269/13,
446/17, 518/9 - ev. č. 8/7
Petra Bezruče - 103/2, 104/4, 107/10, 109/12,
110/14, 140/16, 142/13, 148/15, 153/17,
159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21, 479/11,
488/23, 528/18, 546/50, 547/34, 551/3,
560/32, 577/30, 578/28, 580/26, 581/24,
678/38,
689/1, 690/3, 691/5, 692/48, 708/42, 709/50,
718/20, 719/40, 727/1, 728/44, 731/22,
741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9, 816/18,
825/51, 840/49, 870/52
Pod Domovem - 117/5, 119/3, 500/1
Slepá - 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
Sokolovská - 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7 - ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strmá - 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha - 430/3, 432/1, 686/4,
694/6, 755/2
Štěpánská - 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků - 228/2
V. B. Třebízského - 605/2, 608/4, 643/6,
822/7, 853/8, 883/9
Zámecká - 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch - 48/10
Zámečnická - 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6

Volební okrsek č. 3
volební místnost – Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
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část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka - 722/2, 724/5, 725/3,
787/1, 805/4, 916/6
Bedřicha Smetany - 716/2, 762/4, 769/8,
770/6, 849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
J. K. Tyla - 441/21, 442/23, 443/6, 444/4,
896/34
Jana Nerudy - 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27
Josefa Suka - 767/1, 779/3
náměstí SNP - 255/21, 381/25, 382/23,
383/19, 387, 388, 389, 395/27, 396/29,
397/31, 418/15, 419/17, 420/9, 423/11, 424/9,
425/7, 429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka - 739/4, 743/2, 784/6

Volební okrsek č. 4
volební místnost – Střední škola živnostenská
Sokolov, p. o., Školní 764, Kynšperk nad Ohří
(budova učňovské školy)
část Kynšperk nad Ohří 		
adresy mimo ulice - 20, 21, 23
Boženy Němcové - 422/4, 426/2, 427/3, 428/1,
618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9, 861/10
Havířská - 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6
Heydukova - 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská - 197/5, 210/3, 211/1, 386/17,
492/10, 493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616,
683/15, 693/11, 697/19, 698/10, 699/21,
717/25, 756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7,
834/27, 867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla - 610/1, 635/5, 636/7, 657/15, 659/3,
673/19, 676/9, 677/11, 703/27,
738/17, 749/19, 753/25, 754/29, 795/2,
855/30, 856/31, 881/32, 882/33
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Jana Jiskry - 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8,
412/6, 416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7,
714/5, 723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky - 679/7
Jiráskova - 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835/19
Jiřího z Poděbrad - 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka - 400/11, 401/13, 402/15, 407/14,
413/12, 434/8, 437/6, 447/26,
Borovského - 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,
626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova - 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6,
862/15
Křižíkova - 433/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše - 604/12, 607/6, 680/31
Mládeže - 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem - 829/2, 852/1 - ev. č. 18
Pod Lesem - 748/2, 761/4
Potoční - 573/1, 574/3, 644/2
Prokopa Holého - 398/14, 399/12, 640/7,
642/4, 646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10,
651/2, 666/9, 667/11, 705/6
Příčná - 406/2, 408/4
Školní - 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova - 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28

U Tavírny - 329, 627/1, 628/14, 629/12,
630/10, 631/8, 632/6, 633/4, 634/2
Úzká - 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní - 385/3, 668/2, 721/4, 892/5

Volební okrsek č. 5
volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří

část Štědrá - 2, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43, 44
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
část Zlatá - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53
ev. č.: 1, 2

část Dvorečky - 48, 49, 50, 52

za správní a sociální odbor
Pavla Danielová

část Kamenný Dvůr - 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35
ev. č.:1, 2, 3

V naší škole chválíme různost
Ve středu 16. 4. neprobíhala v naší základní
škole tradiční výuka, ale tematický den s názvem „Chvála různosti“ zaměřený na odlišnosti mezi lidmi a také aktuálně na příchozí svátek
Velikonoc a oslavu jara.
Už od samotné přípravy projektu až po jeho
realizaci bylo jasné, že půjde o velmi netradiční den. Děti 3. až 9. tříd si totiž samy vybíraly témata a sestavovaly vlastní rozvrh. Podle
svého rozvrhu pak docházely na jednotlivé hodiny, kde pracovaly v různorodých skupinách.
Starší žáci pomáhali těm mladším, šikovní těm
méně šikovným, zruční těm méně zručnějším,
pohybově nadaní těm méně ohebnějším. Různorodost skupin byla ještě podtržena spoluprací s učiteli, s asistenty pedagoga, s nepedagogickými pracovníky naší školy a v neposlední řadě se členkami SPCCH, paní Zlatníkovou, Petrášovou, Fréharovou, Mlejnkovou,
Hurdichovou, Vondruškovou a Lapcovou.
Velké poděkování patří nejen členkám
SPCCH, ale také Domovu pro seniory, který
nám zapůjčil zdravotní pomůcky. Díky němu si

děti mohly vyzkoušet, jaké překážky musí překonávat člověk na vozíčku.
Pro lepší představu o samotném dni si můžete přečíst zápisky z dokumentačního týmu,
který plnil roli novinářů, a to tedy znamená, že
všude byl a všechno viděl:
Malba na sklo - V  dílně, kam žáci přišli, si
tvořili na skleničky či fólie speciálními barvami
různá zvířátka, kytky nebo nějaký vlastní obrázek, jelikož meze se představivosti nekladou.
Celá hodina byla náramně zábavná a uvolňující.
Vyjadřujeme se kresbou, malbou - Na začátku hodiny všichni dostali čtvrtku a barevné
křídy. Na čtvrtku měl každý nakreslit to, jak se
cítí. Zaujala mě květina, kterou omezuje déšť,
ryba v oceánu, ten je nekonečný…
Domluvím se s cizinci - Kromě tradičních
světových jazyků mě zaujala znaková řeč.
Alchymistická dílna - Děti mohly vyzkoušet barvení velikonočních vajíček pomocí cibulových slupek. Slupky s přidaným octem se
vaří na kamnech. Připravíme si vejce, na které
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dáme lístek a zabalíme do silonky či záclony,
dáme do slupek a octa a vaříme 10 – 20 minut.
Další skupina barvila vajíčka pomocí chemikálií, to všechny zaujalo. A škola naštěstí nevyletěla do vzduchu.
Tancujeme pro radost - Na tuto hodinu se
zapsaly hlavně holky. Celá hodina byla zábavná a dvakrát se tančilo o čokoládové kuřátko. Holky se naučily country tanec Zuzanu
a ča-ču.
Ateliér tvořivého myšlení - Paní učitelka si
přinesla různé hlavolamy, origami, 3D piškvorky, obrázky ze sirek… na hodině byla příjemná atmosféra.
Ochutnávka české a vietnamské kuchyně
- Jako novinářky jsme zjistily, že o toto téma
byl mezi dětmi největší zájem. Na celé škole se vařilo. Dělaly se různé saláty, nádivky,
pomazánky, tradiční velikonoční pečivo, nudle se zeleninou a masem a všem moc, moc
chutnalo.
Další témata: Vyrábíme Morenu, Hýbeme se
společně, Obrázek z koření, Jak se cítí nevidomí, Velikonoční zvyky a tradice v různých
zemích, Hrajeme divadlo, Kultura různých národů, Skládání velikonočních říkanek a básní,
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Pleteme pomlázku, Já a ten druhý, Velikonoční výzdoba, Připravujeme velikonoční pokrmy,
Život na vozíčku, Dokumentační tým.
Na ukázku básně složené dětmi:
Velikonoce – Simona Boháčová
Jaro to je prima období,
kraslice se nazdobí.
Velikonoce k nám přijdou zas,
trhám kytky jako ďas.
Tomu říkám jaro krásné,
pojďte o něm skládat básně.
Velké poděkování patří zaměstnancům školy,
našim paním učitelkám, pánům učitelům, asistentům pedagoga, paním uklizečkám a seniorkám, které byly ochotny a pomohly nám při
pletení pomlázek a vaření.
Děkujeme vám za krásný a příjemný den.
Za dokumentační tým
T. Medová, B. Kadlecová, B. Víšková, H. Kopečná, K. Čapková a L. Židlická
pod vedením paní učitelky
Mgr. Markéty Spiříkové

Souboj čtenářů
Naše škola se snaží podporovat čtenářskou
gramotnost, zájem o knihy a chuť číst, proto
jsme se již podruhé zapojili do soutěže Souboj čtenářů vyhlášené v rámci kampaně Rosteme s knihou.
Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních
škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěžící mají za úkol přečíst některou
z pěti zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V  soutěži pak celý kolektiv odpovídá co
nejpřesněji na zadané otázky, které prověřují
znalosti žáků o obsahu knih získaných četbou.
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V naší škole se přihlásilo do soutěže 14 žáků
z 6. tříd (Tereza Medová, Alena Vodičková,
Nela Slámová, Lucie Bergerová, Pavel Altšmíd, Šárka Polskojová, Markéta Zahradníková, Anna Arceová, Lucie Židlická, Simona Boháčová, Barbora Víšková, Květoslava Čapková, Stanislav Pejřil a Tomáš Koubek). Všechny děti se na soutěž pečlivě připravovaly. Příprava spočívala v četbě knihy (alespoň třikrát),
zapisování a tvoření „poznámkových bloků“,
domlouvání správné strategie a v neposlední
řadě v ochotě se společně scházet před vy-

učováním, po vyučování, doma, v knihovně a
věnovat tak svůj volný čas této soutěži.
A výsledek? Čtrnáctičlenný tým z naší školy
se probojoval v on-line předkole na 11. - 12.
místo v nemalé konkurenci 57 škol z celé České republiky.

Našim šikovným čtenářům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší základní školy.
Mgr. Markéta Spiříková

Výlet do jarních Mariánských Lázní
Dobu velikonočních prázdnin děti tráví se svými rodiči v kruhu rodinném a školní družina v té době nefunguje, proto se vychovatelky rozhodly dětem připravit jako náhradu výlet na sobotu 29. 3. 2014. Počasí bylo nádherné a cesta vlakem napínavá, jelikož na přestup v Chebu zbývaly pouhé 2 min. Vše dobře dopadlo a my jsme šťastně dojeli do Mariánských Lázní.
Naše první kroky, a bylo jich hodně, vedly do
městského muzea. Expozice, výstava i film o
vzniku Mariánských Lázní se dětem líbil. Po
svačince jsme si prohlédli kolonádu, ochutnali prameny (Rudolfův a Křížový) a zakoupili
oplatku. Tím jsme se posilnili na výstup k rozhledně Hamelice.

Po shlédnutí z rozhledny a další svačince jsme
pokračovali kolem sjezdovky, Červené Karkulky a příjemnou procházkou došli do lanového
centra, což byla pro děti „třešnička na dortu“,
jak se vyjádřila maminka Vendulky a Šárky.
Přestože děti měly v nohách již pěkných pár
km, po lanovém centru se rozprchly a hodinu
nikoho nohy nebolely.
Před odchodem jsme ochutnali Prelátův pramen a včas a v pohodě došli na nádraží, odkud dojeli až do Kynšperku. Někteří se cestou i prospali.
vychovatelky ŠD
H. Soukupová, L. Bradáčová a 24 výletníků
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ZUŠ

Dubnové akce všech oborů ZUŠ
Kynšperk nad Ohří
První v pořadí se prezentoval výtvarný obor,
který si naplánoval dvě „Výtvarné dílničky“
pro rodiče s dětmi. Zázemí a rady jim zajišťovala paní učitelka Věra Medvecká.Vytvořili
společně moc hezké výrobky. Podívejte se.

Třetí a neméně úspěšný byl obor hudební na
koncertě „Hraje celá rodina“. V letošním roce
hrálo se svými dětmi hodně rodičů a my jsme
moc rádi, že je v hudbě podporují a že mají
odvahu vystoupit veřejně, není to jednoduché.
Koncert se moc povedl, rodiče měli dobrý pocit a děti dostaly sladkou odměnu. Na přípravě
vystoupení se podíleli všichni učitelé hudebního oboru.

Druhý v pořadí byl obor literárně-dramatický,
jehož pět žáků se zúčastnilo krajského kola
přehlídky v sólovém projevu v Ostrově. Připravovala je paní učitelka Eva Mrázková a jejich vystoupení byla moc pěkná.
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Ráda bych všem učitelům naší „zušky“ poděkovala za jejich práci.

Karbulová Zdeňka
ředitelka školy
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Komu se nelení, tomu se zelení
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli pomoci
v úterý 8. 4. 2014 s úklidem školní zahrady ve
Školní ulici.
					
Děti a učitelky
MŠ Školní

čtou. Pak jsme si prohlíželi knihy a časopisy,
a v tu chvíli jsme byli jako opravdoví návštěvníci knihovny, kteří si chodí knihy půjčovat pravidelně. Protože nám to docela šlo, půjčili jsme
si knihy do školky.
Bylo to velmi příjemné a zajímavé dopoledne. Děkujeme p. Zolotarové a p. Velíškové za
skvělé povídání o knihách.

Vítání jara se zvířátky
Poslední březnový den se děti z naší mateřské školy vydaly na výlet. Společně jsme navštívili školní statek v Chebu, kde na nás čekalo překvapení. Mohli jsme si prohlédnout a pohladit všechna domácí zvířata a jejich mláďata, která na statku žijí. Děti se dozvěděly, jak
zvířata žijí, co jedí a jak se o ně mají lidé správ-

ně starat. Velkým zážitkem pro děti byla čerstvě vylíhnutá kuřátka, která si mohli pohladit
a podržet v ruce. Ze statku jsme odjížděli plni
dojmů, o které se děti podělily se svými nejbližšími. Jaro jsme přivítali opravdu netradičním způsobem.
					
Děti a učitelky MŠ Školní

Děti a učitelky MŠ U Pivovaru

2014 – ROK ČESKÉ HUDBY
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,

příspěvková organizace
pořádá 17. června 2014 od 11.15 hodin
koncert pro dětského posluchače

V městské knihovně
Jako každý školní rok, tak i letos, jsme se vydali na návštěvu do městské knihovny. Přivítala nás paní Zolotarová s paní Velíškovou.
Když jsme se pohodlně usadili, p. Velíšková
nám dala pár pohádkových hádanek a povídali jsme si o knihách. Paní Zolotarová nám
přečetla pohádku, kterou jsme poslouchali se
zatajeným dechem. Na oplátku jsme vyprávěli, jaké knihy máme doma, a co nám rodiče
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ZVÍŘÁTKA V HUDBĚ
Na klavír hraje pan Robert Fuchs, zpívá paní Olga Novotná.
Česká hudební kultura patří mezi významné hudební kultury na světě, a jako takovou
by ji měli lidé vnímat, pozorovat, hovořit o ní.
Chceme děti vést k lásce k české hudbě – a tento koncert se nám nabízí jako vhodná
příležitost, jak děti zapojit do kulturního dění.
Všichni, co máte rádi vážnou hudbu, jste srdečně zváni!
Vstupné – 55,-Kč
17
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Zajímavosti

V plaveckém bazénu v Chebu

Květnová noční obloha nad Kynšperkem

V  měsíci březnu a dubnu jsme navštěvovali
plavecký bazén v Chebu. Plavecká výuka probíhala v rámci nadstandardní nabídky školy.
Cílem výuky bylo seznámit děti s vodou, naučit se ve vodě orientovat, do vody dýchat, popřípadě ponořit hlavu pod vodu.

Pozdní jarní obloha je už dost prozářená, proto na pozorování noční oblohy je třeba už počkat na 22. hodinu. Na květnové večerní obloze můžeme vidět souhvězdí Lva s jasnou
hvězdou Regulus. Vlevo od něj se nachází
souhvězdí Panny ve tvaru písmena Y s jedinou jasnou hvězdou Spikou. Vysoko nad obzorem je nepřehlédnutelným souhvězdím Velký vůz součást Velké medvědice. Jihovýchodně od Velkého vozu uvidíme jasný Arktur, rudý obr ze souhvězdí Pastýře. Nízko nad
severem můžeme vidět zimní cirkumpolární /
celoroční / souhvězdí Cassiopeia, Perseus
a Cepheus, která jsou viditelná prakticky celou noc. Před půlnocí souhvězdí Partýře vrcholí. Vlevo od Pastýře si lze všimnout skupiny jasnějších hvězd uspořádáných 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 krásná Labuť. Pod Labutí se také
objeví Orel a nízko nad obzorem malé nevýrazné souhvězdí Delfín. Jižně od Pastýře najdeme Pannu a 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 hvězdou Antares, které je viditelné spíše
ve 2. polovině noci - ovšem nízko nad obzorem. Nad Štírem a pod Herkulem se nachází rozsáhlé souhvězdí Hada a Pastýře, tvořené slabšími hvězdami. Ráno před východem
Slunce vyjde ještě Střelec, výrazné, již letní
souhvězdí ve tvaru konvice na jihovýchodě,
ve kterém najdeme shluky galaxií a množství
krásných mlhovin. Mléčná dráha je v květnu viditelná hůře. Její podstatná část vychází

hrála, a tak jsme všechno zvládli. Při poslední hodině jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když
sportovci při závodech skákají do vody.
Plavání se nám líbilo, naučili jsme se spoustu nových věcí. Děkujeme paní Hamouzové
za vytvoření příjemné atmosféry při pobytu ve
vodě a v příštím školním roce určitě pojedeme znovu.

Získat základy technicky správných pohybů
vedoucích ke splývání a plavání. Paní instruktorka Gabriela Hamouzová si s námi ve vodě

až kolem půlnoci, protože se nachází v oblasti letních souhvězdí. Pouze nejsevernější oblast Mléčné dráhy, v souhvězdích Cassiopeia
a Perseus je viditelná celou noc nízko nad severním obzorem, v souhvězdí Labutě se rozděluje do dvou směrů Dobrá zpráva pro Mars.
Náš vesmírný soused, planeta Mars, bude zachráněn. Nové výpočty astronomů ukázaly,
že kometa C/2013 A1 Siding Spring do rudé
planety nenarazí a proletí v bezpečné vzdálenosti. Astronomové objevili první planetu přibližně velikosti Země v potenciálně obyvatelné zóně jiné sluneční soustavy. To znamená,
že voda by se v tomto vzdáleném světě mohla nacházet v kapalném skupenství. Planeta
s označením Kepler-186 je součástí sluneční
soustavy vzdálené „jen“ 490 světelných let.
Úkazy na měsíc květen:
4.5. - Měsíc v konjukci s Jupiterem pozorovatelný večer nad Z obzorem, 5.5. - maximum meteorického roje Akvarid, 11.5. - Měsíc v konjukci s Marsem, Saturnem a Spikou, seskupení pozorovatelné celou noc,
14.5. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 14.5
ve 20:15 hod - Měsíc v úplňku, 21.5. ve 4:00
hod - Slunce vstupuje do znamení Blíženců,
23.5. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 25.5. Měsíc v konjukci s Venuší ráno nízko nad V
obzorem, 28.5. v 19:39 hod - Měsíc v novu.
Konjukce: optické přiblížení těles
Viditelnost planet: Venuše jako Jitřenka
v Rybách, ráno nízko nad V  obzorem, Mars
v Panně, po celou noc, Jupiter v Blížencích,
v první polovině noci a Saturn po celou noc
ve Vahách.
Všem Blížencům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Děti a učitelky MŠ U Pivovaru
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Mladí stolní tenisté poprvé startovali na
mistrovství ČR a byli úspěšní
Poprvé náš oddíl reprezentovalo družstvo
starších žáků. V minulosti si už také účast vybojovali. Dokonce i dorostenci. Pokaždé se
však našly důvody, proč jel na šampionát náhradník. Také mladší žáci už byli krajskými
přeborníky, ale ti svůj šampionát nehrají.
Tentokrát už to vyšlo. Vedení TJ potvrdilo, že
se finanční prostředky seženou, významnou
pomocí bylo rozhodnutí vedení města poskytnout k cestě do Ostravy mikrobus. Za dobrou
reprezentaci města dokonce zadarmo. Také
výkonnost všech hráčů tentokrát je na „slušné“ úrovni. Důkazem této skutečnosti je umístění našeho celku na dvanáctém místě mezi
šestnácti účastníky. Čtrnáct celků tvořili přeborníci krajů, dva nominovala federace.
Hned v prvním utkání byl na naše žáky los velice přísný, když je svedl s domácím celkem,
který se stal pozdějším mistrem ČR. Smůla,
nebo štěstí? Hned si kluci vyzkoušeli, jak se
hraje proti nejlepším hráčům v republice. Druhá věc je, že touto porážkou se uzavřela možnost bojovat v první polovině účastníků. Popravdě zakřiknutí kluci hráli s velikým respektem a ani výkony na hranici svých možností by
proti favoritovi, jehož hráči hrají ligové soutěže
dospělých, nejspíš nepomohly. V dalších utkáních už to bylo lepší a naši hráči dokázali být
soupeřům důstojnými protivníky.
Konečné dvanácté místo je možné zařadit
mezi velké úspěchy oddílu. Pro srovnání na-

příklad uvádím, že družstvo Plzeňského kraje, jehož žáci pravidelně „plení“ turnaje v našem kraji, skončilo čtrnácté. V současně hraném mistrovství děvčat skončil zástupce našeho kraje TJ Lomnice na šestnáctém místě.
O jak významný úspěch se jedná pochopí ten,
kdo má představu o podmínkách těch nejlepších žáků a našich. Ono se to vlastně ani srovnat nedá. Ty nejlepší připravují profesionální trenéři, pravidelně se účastní soustředění,
startují na mezinárodních akcích, pravidelně
startují na celostátních bodovacích turnajích,
na mistrovstvích. Naši kluci dosud nehráli ani
na jediné podobné akci. Zajímavé je, že v některých městech srovnatelných s naším dokážou pro své děti takové podmínky zajistit. O
takovéto podpoře svých talentů se nám zdá.
Věřme, že kontakt s absolutní špičkou přinese
našim nadějím novou chuť a zkušenosti do budoucna a že to nebyl „dotek“ poslední.
Zbývá pogratulovat, poděkovat vedení města
za účinnou pomoc, poděkovat VV TJ za své
rozhodnutí, ocenit práci dvou, tří lidí, kteří stovky hodin svého času věnovali práci s cizími
dětmi, kteří významně pomohli k tomuto úspěchu. Ještě jedné osobě je nutné poděkovat,
finančně se podílí na každé akci naší mládeže. Nestojí o mediální slávu, nechce být jmenován. Díky.
Olda Volf

Stolní tenis TOP 12 – dorost
Vintířov byl v neděli 6. dubna cílem nejlepších
dorostenců Karlovarského kraje. S výjimkou
nejlepšího dorostence L. Hobla, který v tomto termínu hrál mistrovské ligové utkání, přijeli bojovat o pohár všichni nominovaní hráči.
Nás může těšit, že v této elitní společnosti nechyběli ani naši zástupci, kteří však letos patří
ještě do kategorie žáků. Dokonce s Batestou
Chodov jsme „dodali“ jednu polovinu účastníků. Škoda, že se soutěží dorostenců nezúčastnil Matěj Novotný, který si úspěšně zahrál
před týdnem na mistrovství ČR žáků v Ostravě.
Naši kluci zahráli dobře, dokázali „potrápit" i
ty nejlepší dorostence. David Moldavčuk (krajská jednička žáků) skončil pátý a je prvním
náhradníkem pro oblastní finále, kde startují nejlepší čtyři dorostenci Plzeňského kraje.
Dvojka krajského žebříčku Vašek Pock skončil šestý. Do první desítky se ještě vešel Michal Janda.
Příjemným překvapením byla hra chodovského Visingera (krajská 6), ten bude žákem ještě
příští sezonu. Kromě jasného vítěze Žaloudíka
dokázal porazit všechny soupeře, včetně našich hráčů a skončil na druhém místě. Děvčatům se u nás nedaří, a tak náš oddíl „dodal“ už
pouze hlavního rozhodčího P. Halušku.
V soutěži dívek své soupeřky o třídu převyšují

hráčky Vysocká (Ostrov) a Polcarová (J. Březová u K. Varů), která turnaj tentokrát vyhrála.
Obě tyto soupeřky už mají ligové zkušenosti
a figurují na celostátním žebříčku. Ostatní dívky, i když úrovně těchto dvou soupeřek nedosahují, předvedly řadu pěkných zápasů a několik slziček. Většina jich patří ještě do kategorie žaček.

Moldavčuk a Pock hráli krajské
finále mužů
V  sobotu 5. dubna hráli muži Karlovarského
kraje finále v Aši. Postup si z okresního kola
vybojovali také žáci Moldavčuk a Pock. Mohli
si porovnat výkonnost s nejlepšími muži v kraji. Na turnaji startovali i zástupci dvou ligových
celků z Chebu a Chodova. Oba naši žáci hráli dobře, i když na lepší, než třetí místo v kvalifikační skupině to nestačilo, postupovali první
dva. „Skalp“ divizního Grošafta si připsal Moldavčuk. Nejstarší účastník soutěže spoluhráč
Volf postoupil do hlavní soutěže. Podle očekávání zvítězil P. Gavlas z Chebu před spoluhráčem Hoblem (dorostenec). V úvodním zápase
dorostenec Žaloudík Gavlase dokázal porazit!
V  soutěži žen zvítězila Vysocká před Polcarovou.
O. Volf
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Vítězem TOP 12 Vašek Pock
Druhou nejvýznamnější soutěží sezony jednotlivců je turnaj TOP 12. Letos turnaj nejlepších dvanácti starších žáků pořádala v neděli 13. dubna Jiskra Aš. Náš oddíl dodal celou
jednu třetinu účastníků a také tentokrát naši
kluci potvrdili, že jsou nejlepší v kraji.
Vítězství a krásný pohár si domů přivezl Vašek Pock. V rozhodujícím zápase porazil svého spoluhráče, krajskou jedničku Davida Moldavčuka, s kterým si možná po tomto turnaji
vymění pořadí. Mezi naše hráče se vklínil chodovský Partyngl, čtvrtý skončil Picmaus (Merklín), čímž si zajistil účast v oblastním finále
v Plzni, spolu s našimi hráči a Partynglem.
Náhradníkem je další náš žák Matěj Novotný.
Šestý skončil domácí Trgo.
Zklamáním byl výkon Visingera z Chodova,
který před týdnem skončil na top 12 dorostenců po výborném výkonu druhý! Po porážce s naším Pockem v základní skupině neúspěch neunesl a po nesportovní „vložce“ turnaj nedohrál! Pozornosti rozhodčích neuniklo

ani chování našeho borce Moldavčuka! David
se musí nad svým chováním zamyslet. Hrozí
mu, že by na mistrovství republiky ani na finále
oblasti nemusel cestovat! Náš čtvrtý zástupce
Michal Janda ani tentokrát nedokázal „prodat“
své dovednosti a do finálové šestky se neprobojoval. Novotný po výpadku Visingera pravděpodobně postoupí na pátou příčku krajského žebříčku. Nevzpomínám si, že by kdy měl
některý oddíl v žebříčku do pátého místa tři zástupce.
V sobotu 12. dubna TOP 12 mladších žáků pořádali stolní tenisté v Lubech. Také zde jsme
měli své „želízko“ Jana Dranczaka. Honza
skončil také jako náhradník /pátý/ pro oblastní finále. Chybí mu více sebevědomí a ctižádosti. Také měl letos i pro nemoc rezervy v trénincích.
O. Volf

Dětská burza
Již tradiční dětská burza v Kynšperku nad Ohří
se opět vydařila. Zájem nakupujících i prodávajících byl obrovský. Chtěly bychom tímto poděkovat paní ředitelce Základní školy v Kynšperku nad Ohří Mgr. Lence Hruškové Bursové za poskytnuté prostory v DDM.

Za burza tým Iva Jirásková

Kynšperk má dalšího mistra České republiky

Klub „Palička"

Titul v divizi kladkový luk v březnu v Plzni vybojovala starší žákyně Katrin Chaloupková z klubu LK Eska Cheb (na snímku). Ta na
22. halovém Mistrovství ČR žactva postoupila
ze základní části na první pozici a roli favorita
ve své kategorii obhájila i v eliminačních soubojích, kde v závěru porazila svoji stájovou kolegyni Zuzanu Jalovcovou v poměru 6:4. Celkově tak jde již o třetí republikový titul, kterým
se Cheb může za poslední roky chlubit. Dvojnásobným mistrem republiky v divizi reflexní
luk je totiž také další střelec Esky Martin Hámor. Katrin Chaloupková, která je studentkou

V neděli 30. 3. 2014 uspořádal místní klub
,,Palička“ v prodejně ALFIK jarní prodejní výstavu. Kynšperské ženy opět ukázaly, že UMÍ!
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sokolovského gymnázia, navíc, stejně jako
Hámor, pochází právě z našeho města!
V. Podracký

Také Janě Tomsové za velikou pomoc vše
uskutečnit. Městskému kulturnímu středisku
za tisk a rozmístění informačních plakátů. Naší
rodině a manželům za trpělivost a hlídání dětí.
Další burza PODZIM/ZIMA bude v září. Přesné datum upřesníme. Děkujeme.

Za klub „Palička" K. Studeničová
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Divadlo Kšanda
Dne 12. 4. 2014 zavítalo k nám do Kynšperka
nad Ohří zájezdové divadlo s pražskými herci,
které s sebou přivezlo úžasnou komedii s názvem Kšanda s autorem Jaroslavem Sypalem
v hlavní roli. Kdo si nenechal divadelní představení ujít, mohl se vžít do situace, jak to cho-

Na bílou sobotu
dí se zkorumpovaností voleb do parlamentu.
Komedie byla nabitá dějem a originálním humorem, doplněná písněmi v podání Martina
Maxy. Zcela zaplněný sál se hercům odměnil
velkým potleskem.
Štěpánka Hendrychová

„Ta slepička kropenatá
ta je ve znaku,
nejen přátel chovatelů
z města Kynšperku.
Kdo nevěří, přijďte k nám,
s králíky se radovat, kdy dupou,
slípky, kachny, husy české
to je dvorek náš“

Tak začíná „Kynšperská chovatelská“ hymna, kterou přátelé ze ZO ČSCH zahájili „Velikonoční zábavu“, kterou připravili ve spolupráci s MKS v Kynšperku.
Jak už bývá u chovatelů zvykem, připravili i
bohatý doprovodný program, na kterém se podíleli všichni návštěvníci.

Velikonoční vajíčko

Ať již to byl výběr „Páru sympatie“ – manželé
Korečtí, manželé Bérovi, manželé Kuzmiakovi,
nebo volba MISS Velikonoční zábavy – Kateřina Jurčíková, Štěpánka Hendrychová, Božena
Neubauerová. Čestné členství ZO převzala jubilantka – paní Jurčíková a paní Mgr. Danešová za výbornou spolupráci na všech pořádaných akcích chovatelů. I tentokrát předvedly tři
skupiny mažoretek skvělé výkony, které byly
oceněny mohutným potleskem. Tradiční byla
i bohatá soutěž na podporu chovatelství v Kynšperku a dámská vajíčková volenka. Celý vydařený večer byl ve znamení písniček na přání, které interpretovala pohodová skupina Galaxie s vedoucím Honzou Černoškou.

Dne 20. 4. 2014 proběhla ve výstavní síni
v Panském domě akce s názvem Velikonoční vajíčko, kterou si pro vás připravilo Městské
kulturní středisko.

M. Neubauer

Pozvánka

Děti si zde mohly malovat vajíčka, ale také vytvořit různá zvířátka, která patří k Velikonocům.
A ten koho, přepadl hlad, se mohl zakousnout
do beránka. Za rok se určitě opět sejdeme.
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Štěpánka Hendrychová

Koncert v rámci Festivalu
uprostřed Evropy – Mitte Europa
pátek 20. 06. 2014 v 19:30 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří
DANUBIUS OCTET SINGERS (SK)
Zazní písně Leoše Janáčka,

Franze Liszta,
Eugena Suchoně,
Nikolaie Kedrova a
Pavla Chesnokova
Vstupné 150,00 Kč
(120,00 Kč žáci, studenti a ZTP, ZTP/P)
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2014
úterý 6.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
VELKÝ GATSBY
USA, MN 12, vstupné 50 Kč, délka 142 min.
úterý 13.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KONEČNÁ
USA, MN 15, vstupné 50 Kč, délka 107 min.
úterý 20.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
POT A KREV
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 124 min.
úterý 27.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
MAFIÁNOVI
USA/Francie, MP 12, vstupné 50 Kč,
délka 107 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
V MĚSÍCI KVĚTNU 2014
neděle 4.5. v 15.00 hod.
MALÝ NEMO:
DOBRODRUŽSTVÍ V DŘÍMKOVĚ
Japonsko / USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
94 min.
neděle 11.5. v 15.00 hod.
CVRČEK A NOČNÍ HVĚZDA
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 82 min.
neděle 18.5. v 15.00 hod.
SCOOBY DOO
A FILMOVÉ PŘÍŠERKY
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 65 min.
neděle 25.5. v 15.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ KOČEK
Japonsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 75 min.

Přijďte se pobavit na Chlumskou pouť
Chlum Sv.Maří 8.6.2014
letos poprvé bez vstupného, platí se pouze parkovné 40,-Kč
Od rána můžete navštěvovat různé atrakce,vystoupí country kapela
Tuláci, Březovská desítka a rocková kapela Martin Čarný band
(BLIŽŠÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A PROGRAMU SEŽENETE NA
OBECNÍM ÚŘADĚ CHLUM SVATÉ MAŘÍ)
26
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Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
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.

Prodej bytu 1+3 v OV, Kynšperk, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 1.000.000,-Kč

Prodej bytu 1+2 v OV, Kynšperk, nám. SNP, 4.p., 49m2, cena: 340.000,-Kč
Prodej pozemku 406 m2 + mob. domek na Dřenici u Jesenice, cena: 490.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+1 v OV, 40 m2, 2.NP, Cheb, ul. Májová, cena: 380.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 68 m2, přízemí, Sokolov, ul. Heyrovského, cena: 530.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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STAVEBNINY
ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

Inzerce

Den plný slev v Kesslu
23.5.2014 od 7.00 - 16.30hod.
Skladové zboží bez DPH !!!!

pochoutky na grilu pro nakupující zdarma
Generální partneři :

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.

www.kessl.cz
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20.5.2014 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
22.5.2014 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov
Sleva platí při platbě v hotovosti

