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Z města

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Letos v květnu jsme již podruhé byli svědky
velmi pěkné kulturní akce Noc kostelů. Měli
jsme příležitost kostel si nejen prohlédnout,
ale také se dozvědět mnoho zajímavých informací od Mgr. E. Fréharové o samotném kostele a jeho výzdobě, poslechnout si skladby zahrané na varhany p. Kuželkou, ale také vyšplhat na samotnou věž kostela a prohlédnout si
noční Kynšperk. Napadlo mne, že by bylo dobré podělit se s vámi také o vyčíslení finančních prostředků, které na tuto velmi významnou dominantu našeho města byly uvolněny
a získány z různých dotačních fondů v období let 1999 – 2014:
- 1999 – 201 900 Kč (vyklizení půdy, projektová dokumentace),
- 2000 – 2 454 969 Kč / dotace 2 400 703 Kč
(projektová dokumentace, elektroinstalace,
oprava jižní a a severní věže, oprava a nátěr
krovu, truhlářské a kovářské práce),
- 2001 – 3 339 551 Kč / dotace 2 515 118 Kč
(technický dozor, archeologický výzkum, vyčištění krypty, montáž a revize hromosvodu,
truhlářské práce, dešťová kanalizace a zpevnění plochy),
- 2004 – 149 241 Kč (oprava věžních hodin),
- 2005 – 1 332 627 Kč (rekonstrukce kostela – stavební dozor, administrace, výběrové řízení, stavební práce, úroky z úvěru, poplatky),
- 2006 – 11 432 584 Kč/ dotace 10 314 443 Kč
(úvěr, rekonstrukce kostela)
- 2007 – 121 281 Kč (osvětlení kostelních věží,
opravy věžních hodin, svodu, čerpadla u kašny, osvětlení v kostele, restaurování sochy –
Immaculaty – před kostelem),
- 2008 – 115 348 Kč (restaurátorský průzkum
vitráží, opravy svodů, oplocení, osvětlení, svatozáře sochy P. Marie – u fary),
- 2009 – 478 469 Kč/ dotace 390 000 Kč (restaurování vitráží – 1. část, čištění okapového žlabu),

- 2010 – 292 908 Kč/ dotace 183 000 Kč (restaurování vitráží – 2. část, oprava kostela, nátěr fasády).
V letech 2011 – 2014 se pokračovalo v opravách kostela a restaurování oltářů a soch:
- 2011 – 752 192 Kč/dotace 306 000 Kč
(1. etapa restaurování hlavního oltáře a sochy
sv. Antonína, oprava věžních hodin, úklid půdy
kostela, odchyt holubů),
- 2012 – 688 960 Kč/dotace 246 000 Kč
(2. etapa restaurování hlavního oltáře a sochy
sv. Jana Nepomuckého, oprava střechy, věžních hodin, krytu odvodňovacích žlabů),
- 2013 – 640 000Kč/dotace 300 000 Kč
(3. etapa restaurování hlavního oltáře a 1. etapa oltáře sv. Anny, oprava omítek a nátěru fasády).
Celkem bylo v období 1999 – 2013 za opravy,
udržování a restaurování kostela a památek
patřících ke kostelu vyplaceno 22 000 030 Kč,
z toho na dotacích město získalo 16 081 561 Kč.
V roce 2014 je naplánována 2. etapa restaurování bočního oltáře sv. Anny a restaurování bočního oltáře Panny Marie v hodnotě
340 000 Kč, dotace ministerstva kultury je přislíbena ve výši 298 000 Kč.
Jsem přesvědčena, že plánovitě a rozumně pokračujeme v nastavené cestě oprav
a udržování této významné památky města.
V tomto volebním období se provedly opravy
a restaurování v hodnotě 2 421 152 Kč/ z toho
1 192 000 Kč bylo financováno z dotací ministerstva kultury.
Na základě podkladů vedoucího MO
p. Špačka zpracovala Mgr. Š. Neubergová
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Manželé Sadílkovi oslavili diamantovou svatbu
Manželé Helena a Jaroslav Sadílkovi oslavili
26. 7. 2014 diamantovou svatbu - 60 let společného života.

mnohým příkladem vzájemné lásky a porozumění. Mnoho štěstí a zdraví do dalších společných let přejí

Blahopřejeme jim k tomuto významnému společnému jubileu a můžeme říci, že jsou nám

Mgr. Štěpánka Neubergová
Ing. Tomáš Svoboda

Nabídka nebytových prostor v majetku města
do nájmu:
nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
od loňského března setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
S kytičkou a gratulací navštívili zástupci města v měsíci červenci paní Marii Šťukovou, která oslavila krásných 90 let a pana Jiřího Jelínka a paní Věru Holou, kteří shodně oslavili významné životní jubileum 80 let.

Všem vám, milí jubilanti, ještě jednou přejeme
spokojený život a hlavně pevné zdraví!

Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl přeje výbor ZO SPCCH

V měsíci srpnu 2014 oslaví své „kulaté“ narozeniny členka a člen naší ZO SPCCH
paní Jánošíková Libuše
pan Jirásko Miloš

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 25. 6. a 16. 7. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení
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Dolní Pochlovice
Chotíkov		

15:00 - 15:15 hod.
15:30 - 15:45 hod.

Liboc – aut. zast.
16:00 - 16:15 hod.
Štědrá – na návsi
16:30 - 16:45 hod.
Zlatá – u býv. prodejny potr.17:00 - 17:15 hod.

Začaly prázdniny - příměstský tábor

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.

Svoz nebezpečného odpadu pro město Kynšperk
Dne 4. 9. 2014

kancelář starosty

- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
					
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Příměstský tábor pro děti začal v pondělí výletem do lanového centra v Mariánských Lázních. Je to koutek přírody, v němž najdou vyžití děti od nejmenších až po ty velké. Nám
svěřené děti nejvíce zaujala, jak už to bývá,
voda. Mezi dvěma rybníky je soustava výpustí
a hrází, které mohou přestavovat. Vznikají tak
tůně a potůčky různých směrů a tvarů. Hrátky
s vodou děti móóóc bavily, ale nepovšimnuto
nezůstalo ani lanové centrum s překážkovou
dráhou a lanovkou. Po sportovních výkonech
přišlo na řadu opékání buřtů.

V úterý jsme se sešli na vlakovém nádraží,
nastoupili do vlaku a odjeli směrem na Jirkov.
Po dvou hodinách jsme stanuli na jirkovském
náměstí, které v tento den žilo duchem poezie.
Ještě než jsme se vydali na prohlídku zámku
Červený Hrádek, měli jsme možnost navštívit
Muzeum Jirků a jirkovské podzemí. Málokomu
je známo, že 10 m pod jirkovským náměstím
je spleť pískovcových sklepů.
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Hustá síť chodeb vznikla již ve středověku, původně sloužily jako sklady a nyní jsou přístupny veřejnosti.
Dětem se oba výlety líbily. A kam se podíváme příště?
Hana Soukupová
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Příměstský tábor - pokračování
Žila, byla jedna úžasná princezna, která byla
tuze hodná, pracovitá, milá, krásná a skvěle
vařila.
O princezně se doslechl drak Čulibrk. A protože byl veliký mlsoun, ale vařit neuměl, rozhodl
se, že princeznu unese.
Hned v pondělí princeznu unesl do své jeskyně. Princezna musela vařit, péct a smažit, občas drakovi zpívala ukolébavky, vískala ho mezi šupinami, zametala jeskyni a čas
od času musela jít nakoupit.
Protože se drakovi moc nelíbilo, že princezna
od něho odchází a protože na tržiště to bylo
daleko, posazoval si ji na záda a odnesl ji vždy
nedaleko tržiště.
Na tržiště nemohl, lidé by se ho báli a princeznu by neměl kdo obsloužit, jelikož by všichni utekli, v panice by rozházeli všechno zboží
a spousta dobrot by se zničila.

Jednoho dne uviděl princeznu potulný hudebník a princezna se mu velice zalíbila. Složil
o ní několik krásných písní a jak ty písně zpíval, čím dál víc chtěl princeznu znovu vidět.
Čekával na tržišti každý den a těšil se, že už
jistě brzy zase přijde. Když se dočkal a princezna se objevila, byl celý rozradovaný. Hned
se rozhodl, že princeznu vystopuje a bude se
jí dvořit. Netušil ale, že za městskou branou,
v údolí, kam není vidět, na ni čeká drak.
Jakmile se drak zvedl do oblak, vyrazil za ním.
Jenže drak to vzal zkratkou přes sedmero hor,
sedmero bažin a sedm cest a milému muzikantu se opravdu nedařilo držet s ním krok.
Protože i my si určitě myslíme, že by princezna neměla dělat drakovi hospodyni, budeme
ve třech následujících dnech muzikantovi pomáhat, aby princeznu našel a od draka ji odvedl.
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A tím nám začaly poslední tři dny příměstského tábora. Od půl osmé ráno až do čtyř hodin odpoledne děti plnily různé úkoly, soutěžily
a pomáhaly odvést princeznu od mlsného, ale
hodného draka.

vše se nám podařilo dokončit. Nejmenší spotřebu papírů (nepokazil ani jeden) měl Martin
a byl vyhlášen Šikulou.

hned v pátek zkrášlila a moc je chválila. Později děti překonávaly bažiny na cestě za princeznou pomocí chůd a novin. V této soutěži
vedl bez problémů Roman. Děti se také poslepu vydaly na dlouhou cestu temnými skalami. Cesta byla vyznačena provázkem a děti
se musely řídit Vojtovými instrukcemi. Všem
se podařilo cestu zdolat a už se těšily na další trénink, kdy bylo nutné natrénovat orientaci v tmavé sluji a i to se setkalo s velkým zájmem. Úkolem bylo opět poslepu vyrazit z určeného místa a tentokrát bez jakékoliv pomoci obejít určený bod a vrátit se na stejné místo,
odkud vyrazily. Všichni byli úspěšní i v této nezvyklé disciplíně.

Ve středu zdolaly několik hor v podobě překážkové dráhy, kterou nejrychleji a s přehledem horolezce zvládla Eliška. Zahrály si
na hřišti s míčem a tím trénovaly na soutěž
o ostrostřelce, procvičily paměť v „kimovce“,
aby našly cestu zpět od draka. V této disciplíně s velkým náskokem vedl Jiřík. Zaskočili
jsme si na zmrzlinu, děti si zaskákaly na trampolíně, ale hlavně vyzdobily dračí sluj, aby se
drakovi po princezně tolik nestýskalo. Hvězdy hýřily barvami a děti si je s radostí hned
ve středu odnesly domů. Finálnímu výrobku
předcházela řada nezdarů, ale protože máme
děti, které se jen tak nevzdávají a Janička
měla dostatečnou zásobu barevných papírů,

Ve čtvrtek jsme pokračovali ve vyrábění, ale
tentokrát děti vyrobily korále pro princeznu, aby od muzikanta něco dostala. Přestože většinu tvořili kluci z druhé třídy, tato činnost je zaujala natolik, že ještě ve čtvrtek měli
všichni korále hotové prakticky bez mojí nebo
Vojtovy pomoci a Martinova maminka se jimi
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V pátek nám začal poslední a nejteplejší den.
Všichni jsme se hned ráno vydali na hřiště,
kde na děti čekala celá řada dalších soutěží. Bylo potřeba natrénovat hod na cíl v tmavé sluji, takže poslepu, tady byl jistě nejlep-

ší Vojtík, v hodu na koš jednoznačně zvítězila
Karolína, která z pěti pokusů vhodila pět košů.
V přímém kopu na branku byla situace nerozhodná, ale děti by jistě draka porazily i v této
disciplíně. Také nás čekalo překvapení, protože Eliška pro ostatní připravila překážkovou dráhu, kde si všichni vyzkoušeli většinu
z dřívějších soutěží. A tak museli zdolat cestu
po provaze, přejít bažinu po novinách, proběhnout slalom na chůdách. Eliščina dráha měla
velký úspěch.
Během těch tří dnů nás samozřejmě provázely deskové hry, hlavolamy, fotbálek, stavění
z písku, naučili jsme se, že víc hlav víc ví, dvakrát jsme si zašli i na oběd, povídali jsme si
o všem možném, zahráli si „basket“ … a myslím, že když se v pátek rozdávaly diplomy, leckteří by si tábor ještě rádi prodloužili.
Jana Krapfová
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Akademie 2014 aneb prkna, která znamenají svět
V úterý 24. června 2014 proběhla v kině akademie žáků základní školy pod názvem Akademie 2014 aneb prkna, která znamenají svět.
A že všem účinkujícím prkna hlediště opravdu patřila, se mohli přesvědčit rodiče, prarodiče, spolužáci i vyučující. Jednotlivá vystoupení nacvičili žáci a žákyně 1. – 8. ročníků
a předvedli to, co je baví ve volném čase nebo
to, co se ve škole již naučili. Mohli jsme tedy
slyšet písně a recitaci, zhlédnout taneční vystoupení a být součástí pohádek, jejichž děj se
odehrával na jevišti. Kdo má rád hudbu, pohyb, humor a tvůrčí činnost, si určitě přišel
na „své“. V pestrém dvou a půl hodinovém
programu se často realizovali žáci celých tříd
a rodiče na své děti mohli být právem hrdí. Poděkování patří nejen vystupujícím, ale i pedagogům a vedoucím zájmových kroužků, kteří
s dětmi po celý rok pracují a připravili nádherná vystoupení.
Děkujeme za velmi krásný kulturní den.
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Mgr. Štěpánka Neubergová
Mgr. L. Hrušková Bursová
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Himmelkron

Partnerství s obcí Himmelkron pokračuje
– slavnost v Lipové aleji
V neděli 20. července 2014 se Mgr. Š. Neubergová, Mgr. L. Hrušková Bursová,
Mgr. E. Fréharová a Mgr. L. Křížová a starosta města Ing. T. Svoboda vydali na přátelské setkání s přáteli partnerské obce Himmelkronu na slavnost v Lindenalle, kterou pořádal
spolek Fordekreis. Tato akce se konala již posedmé, v lipové aleji bylo více než 158 stánků
vystavovatelů a prodejců. Mohli jste si zakoupit, ale i jen prohlédnout květiny, bylinky, zahradní dekorace, produkty z vlastních zahrad
a sadů – sirupy, medy, marmelády, bylinné extrakty i různé řemeslné výrobky různých odvětví – deky, polštáře, ptačí budky i různé dekorace domů i do zahrad.
První výstava se konala před sedmi lety, tehdy se zúčastnilo asi 20 vystavovatelů. Od té
doby se jejich počet každoročně zvyšuje, ještě poslední večer před výstavou se hlásili dal-

je čekací listina, která je plná až do roku 2016.
Od nás se zapojily p. K. Svobodová – stánek
se šperky a p. A. Fiedlerová – stánek s lázeňskými oplatkami, ručně pletenými ponožkami
a ručně vyráběnými „čokoládovými“ taškami.
Samozřejmě nechyběly stánky s tradičním německým občerstvením. Bylo docela pořádné
vedro, ale návštěvníkům to nevadilo, neustále proudily davy lidí a parkoviště poblíž aleje
byla naprosto plná.
Přátelé, děkujeme za krásné odpoledne.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
Mgr. Š. Neubergová
místostarostka

ší a další zájemci. Tato akce se koná na počest bavorské kněžny Wilhelminy a na počest
obnovení a rekonstrukce samotné aleje pod
záštitou podpůrného spolku Forderkreis, jehož hlavní předsedkyní je p. Inge Tischer a její
manžel Erwin. Na samotném začátku tito dva
nadšenci jezdili na podobné výstavy pořadané v okolních obcích, sami oslovovali prodejce a zvali je do Himmekronu na slavnosti v Lipové aleji. Dnes už jsou na tom tak, že existu-
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Poslední zvonění za účasti ministra školství
Ve čtvrtek 26. června 2014 naposledy zazvonil zvonek a deváťáci se rozloučili se školou,
kamarády a vyučujícími. Celé dopoledne se
neslo v duchu muzikálových melodií. I budoucí prvňáčci z mateřských škol a přípravné třídy
ukázali, že hudbu, cvičení a tanec mají opravdu rádi. Jednotlivá taneční vystoupení byla

vou, starostou města Ing. T. Svobodou a členem školské rady Ing. Z. Kocem předali diplomy a drobná ocenění úspěšným žákům.
Deváťáci odevzdali vládu nad školou novým
nástupcům – králi a královně, vypustili do světa balónky a naposledy si všichni zazpívali.

Poslední společné chvíle, slzy dojetí, loučení.
Odcházejícím deváťákům i budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí, mnoho nových kamarádů a ať jim vlak jede správným směrem.
Mgr. Štěpánka Neubergová

proložena vyhodnocením nejlepších žáků školy a nejlepších reprezentantů v různých vědomostních, sportovních a tanečních soutěžích,
kteří reprezentovali nejen základní školu, ale
i město Kynšperk nad Ohří. Slavnostní atmosféra byla umocněna návštěvou ministra školství PhDr. Marcela Chládka, MBA, který spolu s ředitelkou školy Mgr. L. Hruškovou Burso-
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Ve školním roce 2013/2014 reprezentovali školu
a město Kynšperk v soutěžích, byli úspěšní
Při slavnostním zakončení školního roku byli vyhlášeni žáci a žákyně osobnostmi školy:
1. Natálie Vlčková, III. B - mimořádně úspěšná práce – reprezentace v gymnastice (1. místo v soutěži družstev - krajské kolo soutěže
ve sportovní gymnastice, účast na mistrovství
ČR – 56. místo),
2. Václav Bešta, V. A - mimořádně úspěšná práce – reprezentace v běžeckém lyžování (účast na Hrách VI. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v lednu 2014),
3. Bohumil Žižka, VI. B - mimořádně úspěšná práce – reprezentace ve vzpírání (4. místo na mistrovství ČR starších žáků ve vzpírání – 30 kg v trhu a 43 kg v nadhozu = 73 kg
v dvojboji),
4. Vilém Dušek, IX. B - mimořádný projev
školní iniciativy, mimořádně úspěšná práce
(aktivita, iniciativa a pomoc při akcích školy,
výborný prospěch po dobu školní docházky),
5. Eva Pospíšilová, IX. B - mimořádný projev školní iniciativy, mimořádně úspěšná práce (aktivita, iniciativa a pomoc při akcích školy,
výborný prospěch po dobu školní docházky).

Ve školním roce 2013/2014 se zúčastnili vědomostních a sportovních soutěží a umístili se na velmi
pěkných místech:
Nikola Růžičková, V. A - 4. místo v KK soutěže Němčina nás baví
Michal Braha, IX. B - 3. místo v OK a 9. Místo
v KK soutěže Chemická olympiáda
Vilém Dušek, IX. B - 6. místo v OK soutěže
Olympiáda v ČJ
Eliška Krejčí, IX. B - 6. místo v OK soutěže
Olympiáda v ČJ
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Denisa Cekovová, VI. A - Scio Stonožka –
nejlepší výsledek v KK v testování obecných
studijních předpokladů pro šesté třídy mezi
žáky ZŠ
Tereza Medová, VI. A - Scio Stonožka – nejlepší výsledek v KK v testování obecných studijních předpokladů pro šesté třídy mezi žáky
ZŠ
Helena Kopečná, VI. B - Scio Stonožka –
nejlepší výsledek v KK v testování matematiky
pro šesté třídy mezi žáky ZŠ
Lukáš Rozmuš, VII. B - Scio Stonožka – nejlepší výsledek v KK v testování českého jazyka pro sedmé třídy mezi žáky ZŠ
Lenka Lodrová, IX. A - Scio Stonožka – nejlepší výsledek v KK v testování českého jazyka pro deváté třídy mezi žáky ZŠ
Tereza Gregorková, IX. A - Scio Stonožka –
nejlepší výsledek v KK v testování českého jazyka pro deváté třídy mezi žáky ZŠ

Ve sportovních soutěžích nás reprezentovala skupina HQ dance
v mažoretkovém
sportu na mistrovství ČR:
Banyáková Regina, VII. A - 4. místo – skupina B – duo pom
Wagnerová Marie - 4. místo – skupina B –
duo pom
Wagnerová Magdaléna - 6. místo - skupina
B – solo pom
Haklová Kristýna, IV. B - účast - skupina A –
solo pom, duo pom
Pajerková Adéla, III. B - účast – skupina A –
solo pom, duo pom
Nikola Herinková, II. B - účast – skupina A
– duo pom
Sabina Košatová, V. A - účast – skupina A
– duo pom

Ve stolním tenise získali 1. místo v KK:
Jan Dranczak, VII. B, Václav Pock, VIII. B
David Moldavčuk, IX. B
Všem účastníkům soutěží blahopřejeme
za dosažení velmi pěkných výsledků a vzornou reprezentaci nejen základní školy, ale i

města Kynšperka nad Ohří. Vážíme si jejich
přístupu a oceňujeme snahu. Současně děkujeme pedagogům a vedoucím zájmových
kroužků za pečlivou a svědomitou přípravu
dětí a žáků naší školy, rodičům za náležitou
podporu.
Mgr. L. Hrušková Bursová
Mgr. Š. Neubergová

Turistický kroužek
Už třetí sezónu se členové turistického kroužku a žáci Základní školy Kynšperk nad Ohří
zúčastňují běžeckých závodů pořádaných
Asociací turistických oddílů mládeže. Závodníci nejdříve absolvují pohárové a mistrovské
závody na okresní a krajské úrovni. Ti nejúspěšnější získají právo postupu do celorepublikových soutěží. Na Mistrovství Karlovarského kraje v Turistických závodech jsme obhájili loňské první místo v soutěži družstev a získali celkem 8 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile.
Český pohár
Do série závodů Českého poháru nastoupilo
za naši školu dvanáct žáků. V prvním závodu, který se konal u Kožlan, se s náročnou tratí za téměř nulové teploty museli poprat všichni závodníci a naše družstvo obsadilo sedmé
místo hodnocení poháru. Druhý závod se běžel v Karviné. Za deště jej absolvovalo pět našich závodníků a kromě čtvrtých míst v soutěži jednotlivců naše pětice udržela osmé místo v celkovém hodnocení družstev. Do třetího
závodu v Pacově se sjelo okolo tří set závodníků rozhodnutých porvat se o zbývající místa

na Mistrovství České republiky. Naši školu reprezentovalo deset závodníků. Po deštích vysvitlo slunce, a tak bylo na trati od všeho trochu. Bláto, voda i rozpálený vzduch. Po dobrých výkonech si naše družstvo udrželo celkové sedmé průběžné místo v hodnocení a tři
postupová místa na republiku.
Mistrovství České republiky
Zde naši závodníci obsadili shodně sedmá
místa ve svých kategoriích a tak dostali i pozvánku na podzimní mezinárodní turistické závody, které se budou konat na Slovensku.
Na závěr bych rád připojil i poděkování. Chtěl
bych poděkovat našim závodníkům za vzornou reprezentaci školy i města, rodičům
za vstřícnost, pomoc a pochopení, dále vedení
školy a představitelům města, našim radním.
Díky jejich podpoře jsme mohli obsadit i závody, které se konaly na opačné straně republiky a vytvořit si na místě zázemí, které výrazně
přispělo k našemu dobrému umístění. Děkuji.
Vojtěch Wagner
vedoucí turistického kroužku
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Závodník

Martin Hejlek
Daniel Prchal
Kristýna Nováková
Dominik Daniš
Pavel Marek
Alena Vodičková
Pavel Bjalončik
Kateřina Reidlová
Radek Prchal
Robert Eisenmann
Vilém Dušek
Adéla Nováková
Magdaléna
Wagnerová
Marie Wagnerová
Družstvo celkem

Mistrovství

Mistrovství
KV kraje
2.
2.
3.
1.
2.

Český pohár
ČR

21.

1.
1.
5.

1.
2.
2.
3.
1.
3.

23.
22.
22.
19.

1.
3.

1.
1.

7.
5.

1.

10.

Ústeckého kraje

----3.

----28.
19.

Hledáme nové budoucí přeborníky
Po dvouleté pauze stolní tenisté organizují nábor dětí pro svůj oddíl. Náš oddíl patří k nejúspěšnějším sportovním oddílům v našem městě a právě mládež dosahuje v posledních sezonách největších úspěchů. Ti nejúspěšnější už přecházejí do kategorie dorostu, a tak je
nutné začít s novými tvářemi od začátku.

Za oddíl stolního tenisu
O. Volf

4.
3.

Fotbal
Ve dnech 20. - 22. 6. oddíl ZRTV Slavoj Kynšperk nad Ohří hostil dlouholeté přátele fotbalisty Sokolu Křemže. V sobotu 21. 6. 2014 pak
proběhl miniturnaj v kopané za účasti mužstev
Jana Kardoše st. Slavoj Kynšperk nad Ohří
A, mužstva přátel z Tureni, Sokolu Křemže
a oddílu ZRTV Slavoj Kynšperk nad Ohří. Těsné vítězství při rovnosti bodů si zajistil oddíl
ZRTV vyšším počtem vstřelených branek. Nejlepším střelcem se stal Jiří Dulovec. Jan Sassmann, brankař Slavoje A neobdržel ani jednu branku.

Fotbalisté oddílu ZRTV pak ve dnech 4. 7.
- 6. 7. 2014 oplatili návštěvu Sokolu Křemže v jižních Čechách. Při této příležitosti 4. 7.
2014 ZRTV sehrálo utkání v kopané s výsledkem 5:3 pro Slavoj Kynšperk nad Ohří. Dvě
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Pokud máte zájem, přiveďte své ratolesti
v září do sportovní haly. Mládež má tréninky
v úterý a pátek od 17.00 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí a domluvit podmínky. Rádi
bychom přivítali osmileté děti nebo mladší, neodmítneme ani starší zájemce.

branky vstřelil Stanislav Marek, jednu Jan
Brichta a dvakrát z penalty skoroval František
Hanzlíček coby brankář mužstva ZRTV. Sestava mužstva: brankař - František Hanzlíček,
obránci - Petr Marek, Jiří Šelong, Zdeněk Šidlo, Milan Paikrt st., Jan Mandelíček, záložníci
- Stanislav Marek, Milan Paikrt ml., František
Kouba, Jiří Šolar, Jan Brychta, útočníci - Jiří
Dulovec a Václav Neuberg. Dne 5. 7. 2014
pak ZRTV uskutečnilo cyklistický závod kolem
Lipna. Dle očekávání zvítězil Zdeněk Šidlo.
Oddíl ZRTV touto cestou děkuje sponzorům
firmě YSAT Plzeň spol s. r. o., Městu Kynšperk nad Ohří a hasičům za zapůjčení tranzitu a VV TJ Slavoj za podporu.
V. Neuberg
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TJ SLAVOJ KYNŠPERK
Oddíl kopané – sezona 2014 -2015
http://www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na všechna domácí utkání podzimní části v sezoně 2014 -15.

Kolo
13.
1.
2.
1.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
8.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
1.
11.
12.
1.
12.
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Domácí
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
Kraslice
St.Role
Krásno
Hvězda Cheb B
Plesná
Chodov
Lomnice
Kr.Poříčí
Toužim
Kr.Poříčí
D.Rychnov B
H.Slavkov
Habartov
Kynžvart
H.Slavkov
Citice
Svatava
Hvězda Cheb A
Kraslice/Rotava
Sedlec
Nejdek
Jindřichovice
Kr.Poříčí
Rotava
Lomnice
H.Slavkov
Sokolov A
Citice
Citice
D.Rychnov
Šindelová
Ostrov
Svatava
Ostrov

Datum
16.08.
24.08.
31.08.
03.09.
06.09.
06.09.
06.09.
07.09.
07.09.
13.09.
13.09.
20.09.
20.09.
21.09.
21.09.
28.09.
28.09.
04.10.
04.10.
05.10.
05.10.
12.10.
18.10.
19.10.
19.10.
21.10.
25.10.
26.10.
26.10.
01.11.
02.11.
08.11.
09.11.
09.11.

Čas
So 16.00
Ne 16.00
So 16.00
St 17.00
So 10.00
So 10.00
So 14.00
Ne 11.00
Ne 16.00
So 10.00
So 16.00
So 10.00
So 14.00
Ne 11.00
Ne 16.00
Ne 10.00
Ne 16.00
So 10.00
So 14.00
Ne 11.00
Ne 16.00
Ne 16.00
So 10.00
Ne 11.00
Ne 16.00
Út 17.00
So 10.00
Ne 10.00
Ne 14.30
So 10.00
Ne 14.00
So 10.00
Ne 11.00
Ne 14.00

Mužstvo
Muži"B"
Muži"A"
Muži"B"
St.příp.
Žáci
St.příp.
Ml.příp.
Dorost
Muži"A"
Ml.příp.
Muži"B"
St.příp
Žáci
Dorost
Muži"A"
Ml.příp.
Muži"B"
St.příp
Žáci
Dorost
Muži"A"
Muži"B"
Žáci
Dorost
Muži"A"
Ml.příp.
St.příp
Dorost
Muži"A"
Ml.příp.
Muži"B"
St.příp
Dorost
Muži"A"
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Talenty si tvoříme sami
mladší přípravka TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří - družstvo kopané
Že kopaná v Kynšperku je na historickém
vzestupu, že je o ni mezi dospělými, mládeží a dětmi obrovský zájem, to již dnes všichni
místní dobře vědí. Proto oddíl kopané TJ Slavoj Kynšperk věnuje v úzké spolupráci se Základní školou a za podpory města zvýšenou
pozornost rozvoji družstev přípravek a žáků,
aby jednou nevyschla studnice talentovaných
Kynšperáků.
Dnes vám chci představit takovou jednu studnici, družstvo mladší přípravky pro sezonu
2013 - 2014, kterou prezentovali hráči ročníků 2005 a mladší.

Mladší přípravka hrála soutěž, která byla organizována turnajovým systémem a jejími soupeři byla družstva Chodova, Královského Poříčí, Krajkové a Dolního Rychnova.
Pro podzimní část vznikalo prakticky nové
mužstvo, v němž po odchodu hráčů do starší přípravky zůstali jen tři osmiletí vysloužilci.
Počet utkání podzimní části: 21
Výhra: 7
Remíza: 4
Porážka: 10
Počet vstřelených branek: 37
Počet obdržených branek: 43

U této kategorie nejsou na prvním místě výsledky, ale klukům se to špatně vysvětluje,
protože se tady sešla skupina chlapů, kteří touží po vítězných utkáních, které tak rádi
prokládají vítězným chorálem „CIGY CAGA“
v kynšperské úpravě.
Tvrdě trénovali, nehledali výmluvy „proč to
nejde“ (v dnešní době nezvyklá vlastnost)
a s úžasnou podporou rodičů, kteří navštěvovali tréninky, jezdili na turnaje, se pro jarní část vykrystalizoval sebevědomý, fyzicky
a technicky silný tým, který své soupeře v závěru sezony doslova drtil.
Počet utkání jarní části: 32
Výhra: 22
Remíza: 1
Porážka: 6
Počet vstřelených branek: 127
Počet obdržených branek: 39

Pro následující sezonu bude mužstvo oslabeno o Daniela Prchala, Martina Hámora ml., Jakuba Kauckého a Martina Špetu, kteří předčasně „zestárli“ a přechází do starší přípravky,
kde jim držte palce.
Držte palce i mladší přípravce pro následující sezonu, která bude tvořena z ročníků 2006
a mladších.

Martin Hámor
trenér

Foto: Alexandra Marková

Je toto možné?
Takto komentovali chovatelé nejen karlovarského kraje „LETNÍ PROPAGAČNÍ VÝSTAVU“ králíků, drůbeže, holubů, morčat a králíků Teddy, kterou připravila místní organizace českého svazu chovatelů. Odpověď, že
„ano" moc nechápali, protože sami připravují soutěžní (oficiální) výstavy v rámci ČSCH a
naše organizace funguje teprve necelé dva
roky. Výjimečná je i svým složením, kde čtvrtinu tvoří mladí chovatelé a více jak 50 % členů jsou ženy.
V čem byla naše „Pouťovka“ (tak se říká propagačním výstavám mezi chovateli, kde se zvířata neoceňují) výjimečná? Především krásně vyzdobeným areálem A. Pavloviče, počtem
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vystavovaných zvířat (cca 460 ks), bohatým
doprovodným programem, pěkným počasím a
nečekanou velkou návštěvností. Na své si přišli milovníci domácích zvířat, kteří si do svých
chovů odvezli potřebná plemena, příznivci
country muziky, dechovky a výborného občerstvení, které připravil Veterán klub A. Pavloviče. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení místní organizace kynologů, Kynšperských
mažoretek a pohodové hudební skupiny Galaxie. Překvapením pro všechny bylo vystoupení orchestru populární a jazzové muziky Tagil-band při Nižnětagilské filharmonii, kteří si
odskočili z mezinárodního festivalu FIJO.

25

Kultura

A z čeho mají obětaví chovatelé z Kynšperka největší radost? Z účasti dětí, pro které byl
po celý den připraven soutěžně-zábavný šestiboj, včetně jízdy na koních zdarma a ukázka
nové discipliny králičího hopu.
A nakonec ještě jedna důležitá odpověď
na otázku „je to možné“?
Ano, v Kynšperku nad Ohří je to možné díky
málo vídané spolupráci a obětavosti nejen základní organizace svazu chovatelů, ale všech
spolupracujících složek v rámci města, kterým
tímto tlumočím poděkování za všechny spokojené návštěvníky „Kynšperské pouťovky“,
Městskému kulturnímu středisku, Technickým
službám města, starostovi města Ing. Svobodovi a především Veterán klubu Aleše Pavloviče a jeho členům.
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A co přijde po pouťovce?
II. Oblastní soutěžní výstava, speciální výstava králíků Teddy, Okresní výstava samců
a mnohem větší doprovodný program
ve dnech 6. – 7. 9. 2014 opět v areálu A. Pavloviče. Záštitu převzal hejtman karlovarského
kraje a starosta města. Na výstavě vystoupí
i zpěvák Martin Maxa.
Moc se na vás těšíme.
Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO ČSCH
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Fotbal - mladší přípravkaTJ Slavoj Kynšperk

SE USKUTEČNÍ DNE 6. 9. 2014
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Registrace: 9,00 hodin
Zahájení: 9,30 hodin
Družstvo: 5 + 1
Startovné: Zdarma
Přihlášky: 736 514 093 p. Hrubý
Účast přislíbil i ministr školství, mládeže
a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA
Pro účastníky jsou připraveny
hodnotné ceny a občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé:
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří

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: 899.000,-Kč

Prodej bytu 1+1 v OV, Habartov, Raisova, 1.p., 35 m2, cena: 200.000,-Kč
Prodej rek. chaty se zahradou Mechová – Jesenická přehrada, cena: 470.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+2 v Bukovanech, 2.p., 55 m2, po rek., cena: 320.000,-Kč
Prodej bytu 1+2 vč. vyb. v OV, 2.p., 48 m2, Obětí Nasicmu, Cheb, cena: 750.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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Martin Hámor – trenér, Roman Malý, Radek Havel, Martin Hámor ml., Pavel Fürst, Václav Toth ml., Václav Toth – trenér, Vojtěch Liška, Jakub Kaucký, Martin Špeta, Daniel Prchal, Jakub Ifkovich, Martin Žižka

Inzerce

