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Vážení rodiče,
další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánován na 19. 06. 2015. S ohledem na ochranu
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů
a zasláním pozvánky na tento slavnostní obřad. Z tohoto důvodu již nejsou zasílány pozvánky automaticky. Slavnostní akt vítání se
vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku
dítěte.
Máte-li zájem se zúčastnit obřadu, můžete se
na obřad přihlásit osobně na správním a sociálním odboru městského úřadu, kancelář č. 4,
přízemí, u Bc. Aleny Kadavé, nebo přihlášku
vyplnit a doručit nejpozději do 05. 06. 2015
•
osobně
•
poštou na adresu: Městský úřad Kyn-

šperk nad Ohří, Jana A. Komenského
221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
•
do datové schránky Města Kynšperk nad
Ohří ID: ca8by3x
•
elektronicky na adresu: podatelna@kynsperk.cz (e-mail musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)
Přihlášku naleznete na webových stránkách
našeho města www.kynsperk.cz v sekci Městský úřad/Formuláře/Správní a sociální odbor nebo je možné si ji vyzvednout na matrice
v kanceláři č. 4.
Případné další informace poskytne:
Bc. Alena Kadavá, matrikářka
tel. č. 352 350 427, kadava@kynsperk.cz
Těsíme se na Vaši návštěvu
Bc. Alena Kadavá
za správní a sociální odbor                         

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

Den se starostou a místostarosty

se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
Nejbližší termíny 13. dubna 2015 a 4. května 2015.

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 22. dubna 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 18. 3. 2015
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení
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Blahopřejeme
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.
V měsíci dubnu 2015 oslaví své „kulaté“ na-

rozeniny členka (předsedkyně)
SPCCH paní
Zlatníková Edita

naší

ZO

Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let
přeje výbor ZO SPCCH

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová již druhým rokem pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea. Vedení města gratuluje všem, kteří
v měsíci březnu 2015 oslavili významné životní výročí:

paní Věra Smitková (85 let)
pan Břetislav Kalenda (85 let)
paní Hana Berezová (80 let)
a paní Milada Krejzová (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Vítání občánků 06. 03. 2015
Pět měsíců uteklo jako voda,
a v březnu vítali jsme nové občánky znova,
pět holčiček a tři chlapci,
zažili svou velkou uvítací akci,
hlediště obřadní síně se zaplnilo,
žádné z dětiček nezlobilo,
jakoby vnímaly slavnostní okamžik,
kdy starosta začal svůj proslov číst,
v postýlce se na fotografku usmívaly,
aby se na fotkách pěkně vyjímaly.

2

Všechna miminka byla krásná jako obrázek,
následuje výčet jejich jmen dlouhý jako provázek.
Dlesková Ema, Gösslová Aneta, Hablovičová Annie, Holub Josef, Kliková Kamila,
Ohnesorg Tomáš, Rochová Ella a Soukup
Hynek. Foto - zdroj: Jana Tomsová
Za správní a sociální odbor
Alena Kadavá
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Splatnost místních poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na splatnost první
části místních poplatků za komunální odpad.
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok.
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. Při zasílání plateb za více osob, je nutné
zaslání avíza na e-mail: platby@kynsperk.cz,
ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku. Avízo je nutné
pro možnost spárování platby za správné osoby a tím předcházení nedorozumění a vzniku
nedoplatků.
Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako správce daně, přistoupil
k vymáhání nedoplatků daňovými exekucemi
(dle § 178 zákona 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Povídání o světě kyberprostoru
Kyberprostor je virtuální počítačový svět. Jedna z hlavních vlastností struktury kyberprostoru je otevřenost širokému okruhu uživatelů
v interaktivním a virtuálním prostředí. Kyberprostor umožňuje uživatelům komunikovat,
sdílet a vyměňovat si informace a nápady, hrát
hry, účastnit se diskuzí na sociálních fórech,
provádět obchodní transakce, atd. Význam
slova virtuální chápeme jako něco nereálného, neskutečného či zdánlivého. Pro příklad
můžeme použít telefonní rozhovor dvou lidí,
který se odehrává právě ve zmíněném kyberprostoru. Jedná se o komunikaci v prostředí
nových technologií. Pestrá nabídka komunikačních médií jako je chat, mobilní telefon,
Facebook aj. umožňují zejména mladým lidem
volně se pohybovat ve virtuálním světě, což je
spojeno i s riziky jako je např. závislost na PC
hrách. Mezi námi se najdou i osoby, které rády
ubližují druhým, a tak uspokojují své potřeby
ublížit a ponížit, což je jejich cílem. Kyberprostor takovýmto lidem poskytuje široké pole působnosti, ve kterém realizují své útoky na obě-

ti, které nemají ponětí, o koho jde, protože
agresor zůstává v anonymitě. Jedná se o druh
násilí v kyberprostoru, které označujeme jako
kyberšikanu, kybergrooming a kyberstalking.
V následujícím povídání si přiblížíme, co jednotlivá kyber – znamenají.
Nyní si řekneme něco více o kyberšikaně. Jak
už jsem uvedla, jedná se o druh šikany, který
k útokům využívá elektronické prostředky jako
např. mobilní telefon, e-mail, internet aj. Má
za cíl jako klasická fyzická šikana ublížit a ponížit oběť. Používá jiné prostředky než klasická šikana a od klasické šikany se liší i dalšími
rysy, kterými jsou:
anonymita – agresor se méně bojí přistižení
a trestu,
časová a prostorová neomezenost útoku –
osobní setkání není nutné, je možné šikanovat
online,
profil agresora a oběti – fyzická převaha
nebo věkový rozdíl nehrají roli, oběť útoku nemusí být pouze outsider, oslovení širokého
spektra publika – prostřednictvím interne-
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tu a mobilních telefonů se útočná informace
rychle šíří k mnohým lidem, obtížná kontrolovatelnost – šikana těžko zjistitelná rodiči,
učiteli, chybí obvyklé znaky šikany, dítě nemá
modřiny, zničené věci apod., nezáměrnost –
v některých případech si agresor neuvědomuje, že ubližuje, nepozná, že vtip už přestal být
vtipem, vyžaduje méně úsilí – útok se nemusí opakovat, přesto může způsobit dlouhodobé trauma, dlouhodobé trauma oběti – stačí
jedna SMS, e-mail apod., oběť se k nim stále
vrací, může tak i měsíce žít v traumatu. Agresor zasílá, prostřednictvím komunikačních
médií, obětem různé nepříjemné zprávy, které
jsou urážlivé nebo s vulgárním obsahem, dále
výhrůžky, které mají oběti zastrašit. Různé
servery bývají místem, kde agresor zveřejní
různá ponižující videa. Je též schopen zasílat
i viry a poškodit tak svou oběť, čímž uspokojuje své potřeby ublížit a ponížit. Od kyberšikany
se pozvolna přesuneme k chování či jednání
osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť, nejčastěji pomocí chatu, SMS
zpráv, ICQ a Skypu, snaží se získat její důvěru, vybudovat si s ní blízký vztah a nakonec
ji vylákat k osobní schůzce. Cílem setkání je
oběť zneužít tzn., že oběť může být sexuálně
zneužita, fyzicky mučena, zneužita pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie
apod. Uvedené chování nazýváme kybergrooming a osobu, která tak činí kybergroomer.
Do takové situace se děti a teenageři mohou
dostat snadno. S cizími lidmi komunikují takřka denně. Stačí, aby se Vaše dítě cítilo trochu
osaměle nebo přišlo o první lásku. Když nový,
ale přesto cizí, virtuální přítel správně zvolí
slova a zahraje na city, je na problémy zaděláno. Kybergroomer se často vydává za někoho úplně jiného, než ve skutečnosti je. Změní
identitu. Je zdatný manipulátor. Získá od své
oběti informace, které mu poslouží k tomu,
aby se k oběti více přiblížil, vzbudil důvěru.
Umí vytvořit dojem, že je kamarád, kterého
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tak dlouho hledal a konečně ho našel. Oběť
se začne stávat na groomerovi závislá, on se
stává jediným člověkem, kterému se svěřuje
se svými problémy. Přichází fáze, kdy oběť
podplácí dárky a službami. Následuje žádost
o osobní schůzku, která může být výsledkem
jak vzájemné dohody, tak vyhrožování či vydírání. Nakonec kybergroomer využívá osobního střetnutí s obětí k sexuálnímu obtěžování,
sexuálnímu zneužití či zneužívání, znásilnění,
fyzickému týrání nebo manipulaci (např. nucení ke krádežím atd.). K takovému chování
se kybergroomer může odhodlat až po několikáté schůzce s obětí. Kybergroomeři jsou
trpělivé osoby, vydrží si i dlouhé měsíce jen
tak povídat, a jdou za svým cílem. V kyberprostoru se vyskytuje ještě jeden „nešvar“, a to
kyberstalking, což je dlouhodobé, opakované,
systematické a stupňované pronásledování
a obtěžování oběti pomocí informačních a komunikačních technologií. V tomto případě jde
o zasílání různých zpráv pomocí ICQ, Skypu,
chatu apod. Nejčastějšími oběťmi kyberstalkingu jsou bývalí partneři, osoby, jež neopětují city stalkera (pronásledovatele), celebrity,
politici. Věk dětí užívající informační a komunikační technologie stále klesá a narůstá počet
hodin strávených dětmi u počítače. Je namístě si položit otázky. Jsou naše děti v bezpečí,
když jsou ve svých pokojích, u počítače a volně „brouzdají“ na internetu? Víte, co Vaše děti
dělají na síti – na počítači, v mobilu či tabletu?
Na tomto odkazu naleznete ke stažení příručku pro rodiče jak zajistit bezpečnost dětí
na internetu http://img.ct24.cz/multimedia/documents/55/5450/544989.pdf. Odkaz na stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet
http://www.bezpecne-online.cz/uvod
Jitka Zemanová
za správní a sociální odbor
Použité zdroje: Co je to kybergrooming?
[online].[cit. 2015-02-09]. Dostupné z http://
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www.bezpecne-online.cz/pro-rodice-a-ucitele/
teenageri-a-komunikace-na-internetu/co-je-tokybergrooming.html. Co je to kyberstalking?
[online]. 2009. [cit. 2015-02-09]. Dostupné z:
http://www.bezpecny-net.estranky.cz/clanky/
nebezpecne-komunikacni-praktiky/kyberstalking.html. Co je to kyberšikana a jak se projevuje? [online]. [cit. 2015-02-09]. Dostupné
z: http://www.bezpecne-online.cz/pro-rodice-aucitele/teenageri-a-komunikace-na-internetu/
co-je-to-kybersikana-a-jak-se-projevuje.html
Definice kyberšikany. [online]. [cit. 2015-02-

09]. Dostupné z: http://sikana.webnode.cz/ products/definice-kybersikany1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fsikana.webnode.cz%2Fproducts%2Fdefinice-kybersikany1%2F. Kybergrooming. [online]. [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: http://
www.e-nebezpeci.cz/index.php/rizikova-komunikace/kybergrooming. Kybergrooming. [online]. [cit. 2015-02-09] Dostupné z: http://wiki.
rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kybergrooming

Otazníky nad budovami našich mateřských škol
Tento článek je určen zejména rodičům, jejichž dětí navštěvují, nebo v budoucnu budou
navštěvovat některou z mateřských škol v našem městě. Ke dni vydání tohoto zpravodaje
již proběhlo několik schůzek mezi ředitelkami
obou škol a zástupcem zřizovatele - radou
města, pracovníky městského úřadu a rodiči,
na kterých se projednávala budoucnost a výhled zachování všech budov našich škol. Jen
pro rekapitulaci. Město Kynšperk nad Ohří je
zřizovatelem dvou příspěvkových organizací
pro poskytování předškolního vzdělávání. Mateřské školy „U Pivovaru“ s kapacitou 71 dětí
ve třech třídách a Mateřské školy „Školní“ která má dvě budovy. A to v ulici Zahradní s kapacitou 84 dětí ve třech třídách a budovy v ulici Školní s kapacitou 56 dětí ve dvou třídách.
Kapacita mateřských škol v našem městě tedy
může poskytnout předškolní vzdělávání pro
211 dětí. Zde je namístě také říci, že budovy
MŠ v ulici Zahradní a v ulici U Pivovaru byly
stavebně navrženy přímo jako mateřské školy
a jejich kapacita je 155 dětí. S tím koresponduje dispozice budov, technické a sociální
zázemí, vybavení apod. Proto, aby tyto dvě
budovy odpovídaly technickým a bezpečnostním požadavkům a také aby byly příjemným
a důstojným prostředím pro výchovu dětí, in-

vestoval do nich zřizovatel za posledních 13
let přes 6 mil. Kč. Namátkou si jenom připomeňme celkovou rekonstrukci sociálních zařízení pro děti v obou budovách, které proběhly
v loňském a předloňském roce a stály přes 1
mil. Kč. Mnozí rodiče se také ptali a ptají, proč
tedy zřizovatel neinvestoval i do budovy v ulici
Školní a prováděl pouze nezbytnou údržbu.
Odpověď je jednoduchá a prostá. Je to demografický vývoj ve společnosti. Ať chceme
nebo ne, postupně se snižující počet žáků je
problémem všech škol v ČR, mateřských, základních i středních. A naše město není výjimkou. Budova v ulici Školní již byla v minulosti
zavřená pro nedostatečný počet dětí a byla
otevřena při takzvaném „baby-boomu“ v minulých 5 letech. Tento nárůst dětí v současné
době odeznívá a je povinností zřizovatele se
vážně zabývat otázkou, co s budovami mateřských škol provede do budoucna. Následující
čísla jsou neúprosná. V současném školním
roce 2014/2015 navštěvuje mateřské školy
181 dětí, v příštím školním roce 2015/2016
to bude jen 157 dětí, v roce 2016/2017 už
jen 143 dětí a podle evidence obyvatel, bude
ve školním roce 2017/2018 navštěvovat naše
předškolní zařízení už jen pouze 130 dětí!
Přestože kapacita obou rekonstruovaných bu-
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dov ul. Zahradní a ul. U Pivovaru bude více
než dostatečná už na začátku školního roku
2016/2017, rozhodla rada města na žádost
rodičů uzavřít provoz budovy MŠ Školní až
v červnu 2017. Děti, které v současné době
budovu Školní navštěvují, tak v ní budou moci
ukončit celé předškolní vzdělávání. Pokud by
město rozhodlo jinak, uzavřelo jednu z budov
Zahradní nebo U Pivovaru a zachovalo provoz mateřské školy v budově Školní, muselo
by v ní v nejbližších letech provést rozsáhlou
investici do zateplení, opravy pláště budovy a střechy, výměny technických rozvodů,
rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení.
Hodnota této investice by podle našich pro-

počtů přesáhla více než 5 mil. Kč. Víme, že
by to i řada rodičů, jejichž děti budovu Školní
navštěvují, přivítala. Na tomto místě je třeba
si připomenout, že všichni představitelé města
jsou povinni nakládat s prostředky městského
rozpočtu s důkladnou péčí řádného hospodáře. Z pohledu ostatních obyvatel našeho
města by se ovšem jednalo o naprosto neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky, kterých je třeba jinde. Taková
investice by, mírně řečeno, možná i hraničila
se zdravým rozumem.
Ing. Petr Kučera,
tajemník úřadu  

Plánované akce pro rok 2015 – projekty, výstavba
Dne 25. 2. 2015 většina členů ZM schválila
akce na rok 2015. Plánovaná hodnota všech
akcí je kolem 7 194 tisíc korun.
Projektové dokumentace
Ulice A. Dvořáka a J. Nerudy včetně dešťové kanalizace, místní komunikace a zasíťování lokality Třešňovka, rekonstrukce vytápění
ve staré budově základní školy, řešení dopravy a parkování vozidel v dolní části ul. Zámečnická č.p. 100–102, a v ul. P. Bezruče č.p.
107,109,110, výstavba nového mostku přes
suchý potok, výstavba mostku v ulici Na Hrázi,
rekonstrukce v ulici P. Holého včetně parkoviště před domy č.p. 398 a 399, zateplení budovy JSDH, kompletní rekonstrukce VO (veřejného osvětlení) ve městě včetně jeho částí
(1.-3.etapa), studie proveditelnosti – využitelnost budovy střední školy, rekonstrukce hřiště
v Liboci, doplnění VO v ul. Palackého, rekonstrukce místní komunikace mezi ul. Chebská
a J. Nerudy (pod schody).
Výstavba, rekonstrukce, obnova
Vybudování Street workoutu místo dětského hřiště (přemístění dětského hřiště u skateparku na jiné vhodné místo), oprava kurtů
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na Beach volejbal, výstavba VO (veřejného
osvětlení) Štědrá, rekonstrukce VO v ulici
Nádražní (17 světelných bodů), rekonstrukce VO v ulici J. Jiskry a S. Čecha, výstavba
chodníku ul. J. Nerudy (od RD p. Karkuly
do ul. J. Jiskry), restaurování hlavního oltáře
sv. Anny – III. etapa, restaurování kazatelny
v kostele, restaurování omítek kapličky v Chotíkově, rozšíření dětského hřiště U Pivovaru,
rekonstrukce opěrné zdi v ul. Na Příkopech („
u hasičárny), rekonstrukce povrchu chodníku
v ul. Příčná, odvodnění prostoru za domem
č.p. 435 ul. J. Nerudy, osazení zatravňovacích tvárnic k chodníku U Pivovaru (za domy
č. 355- 358 – 85 m), rekonstrukce chodníku
v ul. J. Žižky (104 m), rekonstrukce chodníku
ul. Pochlovická od ul. Pobřežní až k ul. Hornická (195 x 1,6 m), rekonstrukce části chodníku ul. J. Nerudy a ul. Chebská (pod schody
– 35 m), rekonstrukce asfaltové vrstvy v ul. J.
Husa, rekonstrukce chodníku J. Jiskry – č.p.
390, 393 (80 m), doplnění mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, ohrádky pro kontejnery), obnova vánoční výzdoby (další část).
Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

Základní škola

Učíme se žít zdravě a bezpečně
Na naší škole proběhl 27. 2. tematický den zaměřený na rizikové projevy chování. V tento
den probíhala výuka netradičně, děti pracovaly v různorodých skupinách na tématech, která si samy vybraly. Témata byla opravdu různorodá, posuďte sami: Mezi nimi (HIV, AIDS,
prevence…), Návykové látky, Mezi stěnami
(přátelství, zastrašování, šikana), Sexuální rizikové chování, Zdravé stravování, Bezpečný
Bezpečný internet - Paní učitelka Malá říkala
dětem, jak lehce se dá zjistit z fotografií, co
všechno mají doma. Pro zloděje snadný tip.
Paní učitelka Juhosová si předem připravila falešný facebookový profil s neexistujícím
jménem, fotkou, údaji. Tento profil odeslala
se žádostí o přátelství a pokusila se tak získat
osobní údaje. Bohužel se většina dětí nechala
nachytat.
internet, Styly mládeže, Právní vědomí, Delikventní chování a kriminalita mladistvých, Rizikové sportovní aktivity, Interpersonální agresivní chování, Týrání a zneužívání, Co nás
ovlivňuje? (vliv multimédií na naši osobnost,
jak nás ovlivňuje reklama), Bezpečné chování

ke zvířeti. Náš dokumentační tým zaznamenal: Kouření - Setkání s člověkem, který byl
velkým kuřákem a následně onemocněl rakovinou, bylo velmi zajímavé a poutavé.

Bezpečné chování ke zvířeti - Na školní zahradě nás zaujala ukázka výcviku psů. Na besedu přijela místopředsedkyně Kynologického
klubu Habartov a přivezla si s sebou psy. Dozvěděli jsme se, jak se správně chovat, aby
na nás pes nezaútočil, jak naučit svého psa,
aby neobtěžoval okolí.
Tematický den se nám moc líbil, udělali jsme
další krůček k tomu, abychom žili zdravě
a bezpečně.
za preventivní tým Mgr. Markéta Spiříková
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Ruská federace, Republika Burjatsko, zima 2015
Chtěli bychom se s Vámi podělit o několik zážitků, které jsme měli možnost zažít takříkajíc na vlastní kůži. Nabídka účasti vycestovat
na přelomu ledna a února „někam“ do Ruska přišla náhodou a rychle, ale rozhodování
netrvalo dlouho. Řekli jsme si, že ta nabídka
se už nemusí opakovat, a tak jsme vyrazili. Zeměpisný pojem, jezero Bajkal, je všeobecně známý, jenže jeho přírodní hranice
s republikou Burjatsko, už méně nebo vůbec.
V sledu několika dnů před odjezdem bylo potřeba zajistit pozvání, víza, letenky, pojištění
a nezbytné teplé oblečení, které by se mohlo
na jižní Sibiř v zimním období hodit. Cesta byla
započata na letišti v Praze, ve čtvrtek odpoledne na konci měsíce ledna, kdy jsme i přes
2 hodinové zdržení odletěli do Moskvy. Lety
zajišťoval Aeroflot, ruský národní dopravce,
moderními letadly Boeing i Airbus. Následoval přibližně 30 minutový přesun z jednoho
terminálu letiště Šeremetěvo na druhý a pokračování směr Irkutsk. Tady nás vyzvedli milí
lidé, o kterých se budu zmiňovat i dále v našem postřehu. Jejich vozidlem dodávkového
typu jsme absolvovali cestu krátkou necelých
500 km, v časovém měřítku 6 hodin, kolem
jižního Bajkalu, po více či méně rozbité silnici
(postřeh pisatele: obdoba asi jako u nás, ale
v tom množství km silnic je opravdu obtížné
mít všechny opravené), až do hlavního města
republiky Burjatsko, jímž je Ulan-Ude (+7 hodin oproti SEČ). Píši krátkou, protože v Rusku má pojem „krátký“ tak trochu jiný význam.
Co je u nás daleko, je v Rusku za rohem
a není problém vidět na dopravním ukazateli nejbližší město vzdálené nějakým směrem
1.351 km. Město samotné leží na soutoku řek
Selengy a Udy (tedy zrovna byly zamrzlé,
jako celý Bajkal, ale asi žádná sláva, neboť
místní tvrdí, že zima není příznivá; postřeh
pisatele: vyježděné koleje od aut na zamrz-
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lých řekách však vypovídají o jiném), a podle slov místních obyvatel je to typické ruské
město. Bez pestrých barev, na okrajích plné
panelových domů. Hlavnímu náměstí dominuje budova republikového parlamentu, kanceláře prezidenta a před ní památník V. I. Uljanova alias Lenina, velkého to revolucionáře
a zakladatele Sovětského svazu (postřeh pisatele: byl sem instalován za dob rozvinutého
komunismu v 70. letech minulého století, aby
bylo tehdejší centrum buddhismu pokořeno
a nahrazeno tehdejší ideologií). Podél hlavních ulic a výpadovek stojí moderní budovy,
všech možných funkčních užití (od škol, divadel, přes markety, či kancelářské komplexy
a hotely na které jsme zvyklí i od nás či Evropy). Za bloky těchto budov se však ocitnete
jako byste byli na venkově nebo v pohádce
Mrazík. Staré dřevěné domečky, uvnitř zabydlené, čisté a vyhřáté, že si musíte okamžitě svlékat svršky oblečení. V těchto domech
o několika místnostech bydlí klidně i 3 generace rodiny, která je tu základem všeho. Při
procházení města narazíte na volně stojící
krásné ledové sochy, anebo na celé ledové
království, a i na skluzavky pro děti se najde
místo. Počasí, kterého jsme se obávali, k nám
bylo docela přívětivé. Jelikož tu je „echt“ zima,
vycházeli jsme ráno několikrát i do -36°C. Při
mrazu -17°C jsme však nepotřebovali ani rukavice. Ani jedna kapka deště, žádná vlhkost
vzduchu, naopak modrá obloha. Chodníky
u silnic byly docela kluzké, jelikož po nich
jezdí řidiči, když se chtějí vyhnout kolonám.
Hromadná doprava je zajištěna tramvajemi
a soukromníky s dodávkami přizpůsobenými pro převoz více osob, za jednotné jízdné
placené při nástupu nebo výstupu (v přepočtu
za 5,50 Kč jedete 1 zastávku, ale třeba i přes
celé město). A ač nikde nenajdete jízdní řády,
přijedete vždy včas, jen musíte vědět, jakým

Zajímavosti

číslem linky chcete jet. Vozidla tu jezdí převážné dovozová z Koreje a Japonska, takže
sedáte-li dopředu, můžete si sednout i řidiči
na klín. Nikdy totiž nevíte, jestli přijede taxi
s řízením vlevo nebo vpravo (postřeh pisatele:
pro eliminaci nepříjemností s černými taxíky je
vhodnější volat na dispečink, kde se dozvíte,
kdy, čím, kdo a za kolik Vás dopraví dle požadavku). Lidé jsou v mnohém stejní a v ještě
větším jiní, než u nás. Ctí tradice, mají blízko
k přírodě, řada z nich vnímá velmi citlivě opatření vyplývající ze sankcí vůči Rusku, přesto
však mají regály supermarketů plné zboží
všeho druhu a cenově srovnatelné s námi. Výdělky jsou však nižší, ale lidé nakupují, baví
se. Někteří hudrují na „nájezdy“ Mongolů, kteří
je jezdí vykupovat (postřeh pisatele: čerstvě
upravená vízová povinnost umožňuje Mongolům pořádat zájezdy na nákupy – ne nepodobné nám před 25 roky do sousedního Německa). V restauracích a občerstveních se nekouří
– tvrdé a rychlé opatření ruských úřadů, ale
pro hosty docela příjemné a všemi respektované. Hlady tu cizinec trpět nemůže. Skoro
v každé budově je otevřená restaurace, bufet,
bar nebo jídelna. Podávají se většinou husté
vývary bez zeleniny s domácími nudlemi (postřeh pisatele: hodně masa, upravené na různé způsoby – méně drůbežího, ale spíše konina, beran nebo jak – asijský „bizon“). „Člověk
evropský“ je tady tak trochu jako pěst na oko.
Turistů se tu tedy i kvůli drsné krajině moc nevyskytuje. Pomocí tradiční východní medicíny
jsou tu lidé vitální. Na banální nemoci neberou
tablety, kapky, ani náhražky léků jako u nás.
Odbornost lékařství je dána zkušenostmi a ne
jen diplomem ze školy. Zjišťují příčinu poškození zdraví, o které nemáte ponětí, že by s tím
mohla souviset. Jenže pak zjistíte, že ta souvislost je naprosto zřejmá. Nedílnou součástí
tamního života jsou i šamani. Toto řemeslo
většina lidí uctívá a chodí si pro rady (postřeh
pisatele: naprosto regulérní, uznávaná a certi-

fikovaná obdoba našeho živnostenského podnikání, která je hojně vyhledávána a podle nás
na tamní poměry i slušně honorována). Buddhismus je v republice rozšířen natolik, že je
tu skoro více chrámů než pravoslavných kostelů. A ani tehdejší mocenské zřízení na tom
nic za celé ty roky nezměnilo a mnohdy navíc samo této medicíny využívalo. Všechny
tyto postřehy a informace od lidí, které jsme
viděli poprvé nebo se kterými jsme měli možnost strávit více času, vás donutí k zamyšlení a pokoře. Ne vše, co je „západní“ musí být
vždy nejlepší. Když se dáte s někým do řeči
a padnete si do oka, je možné, že budete
na tentýž večer pozváni na velkou rodinou večeři o několika chodech – převážné masových
za poslechu melodických mongolských písní.
Stanou se vašimi přáteli a budou vám chtít
ve všem možném pomoci. Jako tomu bylo
třeba u těch, kteří pro nás přijeli několik set
kilometrů na letiště.
Po dvanácti dnech pro nás cestování na Sibiř
bohužel končilo. Cestu zpět jsme si zkrátili
přeletem Bajkalu do Irkutsku, odkud jsme dále
pokračovali přes Moskvu do Prahy. Odvezli
jsme si s sebou nespočet zážitků, myšlenek
a zkušeností. Škoda je ta, že ne všechny zážitky se dají jednoduše popsat. Pokud to člověk nezažije nebo alespoň neuvidí na vlastní
oči, neuvěří!
Martin Hrubý

Chrám Ivolginský dacan
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Až se zima zeptá…
Za okny i venku v přírodě nás láká sluníčko
svými paprsky a všichni se těší na jaro.
Na to, jak budou pracovat na zahrádce, chodit
či jezdit na výlety nebo se jen tak procházet
a pozorovat přírodu.

Pěší výlet k řece Ohři a dřevěné lávce jsme
s dětmi podnikli dokonce dvakrát. Až na podruhé jsme měli štěstí a kromě divokých kachen a lysek se nám v celé své kráse ukázaly
i labutě. Nezapomenutelným zážitkem pro
děti byl přílet labutí a jejich přistání na řece

vlastnoruční šití pláštíků, přišívání papírových
peříček, polepování škrabošek ptáků a zvířátek, ale také to, že si vyzkoušely pletení šálky
pro kosíky. Odměnou za jejich pečlivou a trpělivou práci bylo tančení v maskách. Která
písnička měla největší úspěch?
No samozřejmě „ ptačí tanec“. Při zrychlování

melodie se děti opravdu vyřádily.
Ani v zimě jsme nezapomněli na pokusy a experimentování. V písni o vránách jsme si hráli

přímo před našima očima. Za jejich „představení“ dostaly suchý chléb i semínka slunečnic, které jsme jim přišli nasypat a naházet
do vody. Nejspíš si pochutnaly i rybičky. Celý
měsíc únor jsme se připravovali na "maškarní
dovádění“ . U sluníček s pohádkou „O babičce
a vánici“, u hvězdiček s veršovanou pohádkou
„Kos a sáně“. Prožitkem pro děti bylo nejen
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s hrachem a kroupami, a tak jsme si je zkusili
i zasadit. Některé na vatu, jiné do hlíny.
Každý den chodily děti kontrolovat, zda už semínka klíčí a samy se staraly o to, aby měly
rostlinky dostatek světla, tepla a vláhy. To bylo
radosti, když se objevily první klíčky a později
i zelené rostlinky.
Těžko říci, zda výstava historických hraček
v Panském domě, zaujala více děti či paní učitelky, které si zavzpomínaly na své dětství.
Nás se zima klidně může zeptat co jsme dělali, protože my jsme nezaháleli. Přesvědčit se
o tom můžete na webových stránkách naší
MŠ. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili mimořádné schůzky v naší MŠ konané v úterý 24.
2. 2015 a velice si vážíme toho, jak se vyjádřili
o naší práci s dětmi.
Učitelky MŠ Školní
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Okresní soutěž v ZUŠ Kynšperk n.O.
Po třech letech se opět sešli žáci a učitelé ze
šesti základních uměleckých škol okresu Sokolov v kynšperské zušce, aby si zasoutěžili
ve hře na dechové nástroje dřevěné. Soutěže

skvělý tým a o průběh soutěže se postarali
do posledního detailu. Kolegové z ostatních
škol se u nás cítili velice dobře a nešetřili
chválou. Moc mě to potěšilo a všem ještě jednou děkuji.
se zúčastnilo 34 žáků a podpořit je přišli jejich
učitelé, ředitelé i rodiče. Ve škole se nám sešlo opravdu hodně lidí. Atmosféra byla soutěž-

ní a velmi příjemná. Žáci předvedli maximální
výkony, protože každý chtěl být první a postoupit do krajského kola. Naši žáci soutěžili
dva a oba postoupili do krajského kola, Lucie
NEKVAPILOVÁ na saxofon a Adam CIBULKA
na altovou zobcovou flétnu. Oběma blahopřeji, držím palce do další soutěže a děkuji
jim i jejich učitelkám za vzornou reprezentaci
naší školy. Všichni zaměstnanci naší Základní umělecké školy dokázali, že jsou opravdu
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Karbulová Zdeňka,
ředitelka školy

Různé

Muzikanti - pozvánka na sraz
Milí muzikanti, kteří jste od roku 1973 prošli
Kynšperským dechovým orchestrem, zveme
Vás na první sraz, který se bude konat v rámci
Letních slavností města Kynšperka nad Ohří
dne 6. 6. 2015. Spolu se současnou Městskou hudbou se zúčastníme průvodu městem a posezením na letních slavnostech. Kdo
máte ještě nástroj, vezměte ho samozřejmě
sebou, budeme i hrát! Na průvod oblékneme
jednotné oblečení, a to trička s potiskem, proto
Vás tímto vyzývám k nahlášení vaší účasti
a velikosti trička do 30. 4. 2015 na mail: Jitka.Furstova@seznam.cz. Na seznamu všech

členů je nyní cca 180 jmen, budeme se snažit
pozvat úplně všechny, snad k tomu pomůže
i tato výzva. Dále žádám občany města, pokud
máte doma jakékoli fotografie dechové hudby,
prosím o jejich zapůjčení na podatelnu Městského úřadu, tvoříme pamětní knihu dechovky
a některá období zcela chybí. Děkujeme!
Za finanční příspěvek na výrobku triček děkujeme Městu Kynšperk nad Ohří.
Za organizační výbor
Jitka Fürstová

Spolupráce partnerských obcí Kynšperka nad
Ohří a Himmelkronu pro rok 2015
07. 2. 1. Reprezentační ples města - Kynšperk nad Ohří- 20.00
25. 5.
Strassenfest v Himmelkronu – mažoretky, MDH, zastupitelé, občané Kynšperka 13.30
06. 6.
XXII. Letní slavnosti – Kynšperk nad Ohří - 14.00
26. 6.
Festival Mitte Europa – koncert v katolickém kostele – Kynšperk nad Ohří asi 18.00
19. 7.
Slavnost v Lipové aleji v Himmelkronu 10.00
25. 7.
Den Ohře 14.00
28. 7.
Festival Mitte Europa – koncert v kostele v Himmelkronu, český umělec asi 19.00
26. 9.
Přátelský turnaj v tenise – v Himmelkronu asi 10.00 - Datum bude ještě upřesněno.
září
Výstava fotografií a vernisáž Manfreda Ströhleina /kraj Kulmbach
17. 10. Setkání zastupitelů (nově zvolená zastupitelstva) – Himmelkron asi 9.00
14. 11. Setkání seniorů v Kynšperku nad Ohří, pivovar 14.00
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Expediční kamera poprvé
V pátek 20. března jsme poprvé v našem městě mohli přivítat filmový festival Expediční kamera. Celkově jde sice již o šestý ročník této
přehlídky dokumentů s tematikou cestování
a dobrodružství, letos se však Kynšperk poprvé zařadil mezi 200 promítacích míst v ČR
a na Slovensku. Pro milovníky adrenalinu připravili organizátoři ze sdružení Re-Generace
celkem osm dokumentárních filmů, za nejzajímavější byl zvolen španělský snímek A Fine
Line o běžci, závodníkovi ultra trailu a mnonásobném držiteli rekordů a světových titulů
Killianu Jornetovi. Zda se vkus našich diváků
shodne s diváky z ostatních měst, bude možné
sledovat na stránkách festivalu www.expedicnikamera.cz . Kdo pocítil z filmového maratonu
únavu, mohl v zimní zahradě kina využít nabídky prohlédnout si a případně zakoupit tematické knižní tituly z knihkupectví paní Fiedlerové,
případně se osvěžit fotkami z cest místních
dobrodruhů po Indonesii, Austrálii či afrických
zemích. Stejně jako dokumenty, také nabídka
občerstvení byla mírně exotická a voněla dálkami. Jarní závitky Markéty Palicové Salabové
a vietnamská polévka Jaroslava Vandase za-

jisté diváky osvěžily, zajímavé reakce vyvovala
nabídka karamelizovaných moučných červů.
Radostí organizátorů byla skutečnost, že
mezi návštěvníky festivalu nebyli jen místní
spoluobčané, ale také z měst okolních – Sokolova, Aše, Chebu. Celkový počet diváků se
vyhoupl přes padesát a pro nás je znamením,
že pořádání podobných akcí mohou kynšperské kino příjemně oživit. Závěrem je nutné
poděkovat zaměstnancům Městského kulturního střediska v čele s panem Palíkem za velkou vstřícnost. Velké DÍKY za dobrovolnou
a vstřícnou pomoc při realizaci akce patří:
Kateřina Veselá (příjemné provedení celým
programem), Markéta Palicová Salabová,
Jaroslav Vandas, Koruna Bar Nahoře – Jitka
Rakovanová, Alfik - Alena Fiedlerová (zajištění
občerstvení a duchovního zázemí), Maruška
Košatová, Michal Škaloud (zprostředkování
neobyčejných cestovatelských fotografií a zážitků), Míra Soukup, Honza Matějka a Michal
Sotolář (zázemí a technická pomoc).
Josef Kubát
člen sdružení Re-Generace
regenerace.kynsperk@volny.cz

Svátek MDŽ
V sobotu 7. 3. se v zimní zahradě MěKS sešli
členové a členky místní pobočky SPCCH, aby
oslavili nadcházející svátek MDŽ. Příjemnou

atmosféru setkání navodilo vystoupení folklorního souboru. Česká beseda, kterou zatančili
dospělí, vedla mnohé ke vzpomínání na vlast-
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ní taneční začátky. Vystoupení dětí všechny
potěšilo svou bezprostředností a energií.
členové a členky SPCCH Kynšperk n. O.

Maškarní bál
Jako každý rok tak i ten letošní uspořádalo městské kulturní středisko v sobotu 28. 2.
v zimní zahradě kina pro děti maškarní bál.
Celým odpolednem provázel pirát Cucín se
svojí kamarádkou. Pro děti byly připravené

soutěže a kouzelnické představení. Samozřejmě nesměla chybět hudba, na kterou si všichni zatančili a náramně se bavili.
za MKS Lenka Bilinčuková
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Včelaři

Byl zhodnocen uplynulý včelařský rok
V lednu se konala za velké účasti volební výroční členská schůze včelařů. Byl zhodnocen
uplynulý včelařský rok a v přednesených zprávách bylo řečeno, co se během roku událo
v organizaci, ve svazu i v životě včel. Proběhly
volby nového výboru ZO na další 5ti leté období. V nich bylo zvoleno 10ti členné zastoupení
a to: předseda Jiří Štamberg, místopředseda
Petr Karkula, jednatel Petr Braha, pokladník
Josef Hořejší, zdravotní ref. Bedřich Braha,
kulturní ref. Ing. Pavel Bělík, pastevní ref. Vladimír Král, předseda revizní komise Daniel
Krejčí a její členové Jan Hán a Petr Lhotka.
Členům, kteří ukončili činnost v dosavadním
výboru ZO bylo poděkováno za dlouholetou
práci v něm a pro ZO. Bylo jim uděleno čestné uznání a to Rudolfu Nekvapilovi, Miroslavu
Křížovi a Vladislavu Šnicerovi. Dále bylo toto
uznání uděleno Janu Hánovi a Daniel Krejčí
obdržel diplom s odznakem Vzorný včelař.
Stav členské základny se během roku nezměnil, zůstal na 49. K pohybu ale došlo, zemřeli
2 členové př. Kabatnik a Badocha, činnost pro
stáří ukončila dlouholetá členka př. Věra Smitková, která se 7. 3. 2015 dožila krásných 85ti
let. Naproti tomu byli přijati 3 noví začínající
včelaři př. Bačová, Čubr a Švager.
Stav zazimovaných včelstev, který se hlásí k 1.10. se snížil o 16 na 511. To jsme ale
netušili, co se včelstvy udělá loňské, pro ně
nepříznivé počasí. Rok byl hodně vlhký a to
napomohlo rozmnožení se nebezpečné nákazy varroázy včel. Nyní v zimě v důsledku toho
(i když stále hodně léčíme) dochází k velkým
úhynům včelstev. Napadené včely roztočem
Varroa destructor v úle převážně neumírají,
vyletí ven, kde padnou. Úly plné zásob jsou
vesměs prázdné nebo je v nich hrstka včel obklopujících a zahřívajících matku. V lednu byl
prováděn sběr měli (spadu ze dna úlu) a byl
zatím zjištěn úhyn 166ti včelstev v naší ZO.
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To ale ještě není konečné číslo. Opakuje se
nám rok 2008, ale v daleko větším rozsahu.
Dá se předpokládat, že pokud bylo loňského
roku nedostatek medu, tak letos může být ještě hůř. Loni již 5tý rok se nám podařilo získat
v kraji 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 poděkoval městu Kynšperk
nad Ohří a Březová za příspěvek ve výších
5 tis. Kč na pomoc při léčení nebezpečných
nákaz včel a nákupu kompresoru k provádění
léčení aerosolem.
Dne 25. ledna 2014 jsme uspořádali opět pěkný, již 32. včelařský reprezentační ples, naposledy v Zámecké restauraci v Kaceřově. Opět
zde k tanci a poslechu výborně zahrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“.
Dne 27. září jsme uspořádali včelařský tematický zájezd do Ostravy na výstavu vynálezců
a zlepšovatelů ve včelařství za mezinárodní
účasti. Cestou jsme se zastavili v Chlebovicích u Frýdku Místku ve včelařském muzeu
a skanzenu.
Uplynulý včelařský rok byl členy po výborných
2 letech hodnocen s rozpaky. Věříme ale, že
se nám podaří poctivou a zodpovědnou prací se včelami, vše zase dostat na úroveň let
předcházejících.

Štamberg Jiří
                                   předseda  ZO ČSV o.s.
                                           Kynšperk nad Ohří

Různé

Městská hudba Kynšperk nad Ohří
Plánované akce pro ROK 2015
DUBEN
30. 4.

čtvrtek

19.00

Čarodějnice Františkovy Lázně
KVĚTEN

2. 5.

sobota

09.30

6. 5.

středa

15.30

Zahájení lázeňské sezóny
Karlovy Vary
Oslavy osvobození Kynšperk

25. 5.

pondělí

11.30

Himmelkron, Německo

29., 30., 31. 5.

pá, so, ne

Thum, Německo
ČERVEN

6. 6.

sobota

14.00

Letní slavnosti Kynšperk n. O.

7. 6.

neděle

10.00

Františkovy Lázně

19. - 21. 6.

pá,so,ne

27. 6.

sobota

Česká Kamenice
10.00

Františkovy Lázně
SRPEN

29. 8.

sobota

Festival dechových hudeb Karlovy Vary
ZÁŘÍ

19. 9.

sobota

10.00

Františkovy Lázně

27. 9.

neděle

10.00

Františkovy Lázně
ŘÍJEN

28. 10.

středa

18. 12.

pátek

18.00

Lampionový průvod
PROSINEC
Vánoční koncert pro seniory
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Zajímavosti

Kynšperk, jaký si nikdo nepamatuje
Dnes Vám nabízíme hodně známý pohled
k Nádražní ulici. Dobrý pozorovatel si rychle ujasní, že tovární komín vlevo je v Liboci
a dva komíny vpravo dole jsou ,,čapí“. V dolní části snímku je čelní stěna ,,staré tělocvičny“ /před válkou výstavní síň nábytku a dnes
areál p. Pavloviče/. Obrázku dominuje ve vál-

Jarní úklid započal
Důkladný jarní úklid města zahájili 12.března
naši hasiči. Snížili a upravili bydlení místního
váženého obyvatele - čápa bílého.
Mgr. Eva Fréharová

18

ce zničený most pro pěší, který pak nahradila
naše slavná dřevěná krytá lávka. Velká budova za mostem byla textilní továrna ,,Wildovka“,
po II. světové válce změněná v Státní traktorovou stanici. Většina budov na snímku stále
ještě stojí.
Mgr. Eva Fréharová

Zajímavosti

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně 100 000
vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v následujících oblastech:
•
•
•
•
•

informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
nácvik chůze s průvodcem
nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou

Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy předem
telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte (brýle na
čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068

máte doma něco, co už nepotřebujete? PRODEJTE TO!
sháníte cosi a nevíte kde to sehnat?
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A TŘEBA SEŽENETE!

V roce 2015 opět pokračujeme.....
kde :

bývalé volejbalové kurty za Dupárnou (Sokolovská 499, Kynšperk n/O)

kdy :

25. 4. 2015 (další termíny: 23.5., 20.6., 25.7., 22.8., 19.9., 24.10.)

prodejní čas: 10:00 - 16:00 - občerstvení k zakoupení na místě
Prosíme zájemce - prodejce o zavolání na tel. 602 127 713, aby se provedla
rezervace místa.

žádné záborné, žádné procento ze zisku
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CHOVATELSKÝ ROK 2014
Základní organizace Kynšperk n. O. byla hodnocena výroční členskou schůzí jako nejúspěšnější po obnovení organizace v r. 2012. Uspořádali jsme pro spoluobčany a příznivce chovatelství dvě velmi úspěšné výstavy v areálu
Veterán klubu A. Pavloviče, který nám poskytl
krásný areál, včetně kompletního zázemí.

ve svých řadách dvanáct a pro r. 2015 jim nabízíme činnost v kroužku králičího hopu, včetně
representace na republikových soutěžích.
Propagační výstava byla „generálkou“ na hlavní akci naší základní organizace, a to na II.
OBLASTNÍ VÝSTAVU králíků, drůbeže, holubů a exotů v září. Záštitu nad výstavou převzal
hejtman Karlovarského kraje a starosta města Kynšperk nad Ohří. Díky všem sponzorům
jsme mohli v rámci již tradičního bohatého
doprovodného programu představit zpěváka
M. Maxu, hudební skupiny Galaxie, Drsnou
žízeň, Skromní a M. Lázeňskou dechovku.
Krásná byla výstavka historických motocyklů
a automobilů, kterou připravil Veterán klub A.
Pavloviče. Výborné občerstvení, farmářské
trhy, opět přející počasí a velmi pěkné estetické uspořádání výstavy. To vše se podepsalo
na úspěšnosti a spokojenosti návštěvníků.

V červnu to byla 1. PROPAGAČNÍ VÝSTAVA
králíků, drůbeže, holubů a exotů. Krásné počasí přispělo k hojné návštěvnosti, z které jsme
měli velkou radost. Výstavu jsme doplnili o soutěžně zábavný „ sedmiboj „ pro děti, ukázku
z výcviku psů, vystoupení mažoretek a hudební
skupiny Galaxie. Poprvé naše chovatelka Jana
Vodrášková presentovala novou disciplinu chovatelství KRÁLÍČÍ HOP, která nadchla zejména mladší generaci. I díky tomu se do naší organizace hlásí mladí chovatelé, kterých máme
Tradicí se stávají Velikonoční a Jiřinková zábava v prostorách MěKS, které jsme v r. 2014
uspořádali. Již teď připravujeme „ Velikonoční
„ 2015 s bohatým doprovodným programem
a překvapením v MěKS. Městské kulturní
středisko je naším hlavním partnerem a spoluorganizátorem všech akcí a jemu patří naše
„JEDNIČKA“ za r. 2014.
Ing. Miloslav Neubauer
                                        předseda ZO ČSCH
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Dorostenci si dojeli pro body do Plzně
V neděli 8. března pořádal oddíl Sokol Plzeň
V. krajský bodovací turnaj pro dorostence Plzeňského a Karlovarského kraje. Z našeho
oddílu se turnaje zúčastnili David Moldavčuk
a Vašek Pock. Vedli si velice dobře a připsali si na svá konta další body. Pock se umístil na 5. – 8. místě. Moldavčuk po porážce
s vítězným Bystřickým obsadil třetí místo. Vítěz turnaje vystavil stopku o kolo dříve také
Pockovi. Ve čtvrtfinále se postaral o překvapení David vyřazením plzeňského krajského
přeborníka Vladyky, vítěze několika našich
turnajů.
Moldavčuk opět navýšil svůj náskok na třetím
místě v krajském žebříčku před dalšími soupeři. Vašek Pock se tímto výsledkem pravděpodobně posune za svého kolegu. Skvělou bilanci dorostenců potvrzuje skutečnost,
že mezi nejlepšími deseti hráči kraje máme
čtyři /!/ zástupce. Také Novotný a Janda patří do elitní desítky. První dvě místa patří o rok
starším hráčům Hoblovi (Cheb) a Žaloudíkovi
z K. Varů. Ti však hrají třetí resp. druhou ligu

a pravidelně startují na republikových bodovacích turnajích. Vedle zisku titulu krajských
přeborníků družstev, který našim dorostencům zajistil účast na mistrovství ČR, se jedná
o další veliký úspěch.
Ještě jednou připomínám, že všichni naši
hráči byli ještě minulou sezonu žáky.

O. Volf

Malí stolní tenisté zvítězili
Poslední únorovou sobotu pořádali stolní tenisté z pověření kr. svazu bodovací turnaj pro starší žáky našeho a Plzeňského kraje. Překvapivě
tentokrát přijelo více dívek než chlapců. K naší
radosti po delší době se v této kategorii prosadila také naše hráčka. Jarka Rosová poprvé
postoupila z kvalifikační skupiny, kde měla kvalitní soupeřky, do finálové části. Málem se postarala o největší překvapení, když řádně „vystrašila“ pozdější vítězku soutěže Hromiakovou
z Plzně. Prohrála až po velikém boji 2 : 3. Jistě
jí tento úspěch do budoucna mocně povzbudí.
Nejhodnotnější ceny z tohoto turnaje si tentokrát odvezla děvčata i kluci ze sousedního

kraje. Pro karlovarský kraj získal bronzovou
medaili chodovský Visinger. Bylo se na co dívat. Účastníci zejména posledních kol už dokážou předvádět skutečně kvalitní stolní tenis.
Smutný je fakt, že po úspěšných sezonách neměl náš oddíl v soutěži chlapců zastoupení.
Neděle patřila mladším kolegům, kterých se
do našeho města vypravilo i přes nepříznivé počasí čtyřicet. Téměř polovina účastníků přijela z Plzeňského kraje. Zájem zahrát si
na našem turnaji měli například žáci z Černošína či vítězka soutěže dívek Marešová z Domažlic. Potěšitelný je opět vysoký počet dívek.
Důvodem jejich zájmu, vedle bodového zisku
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a podle slov rodičů, je dobrá organizace našich turnajů, výborné hrací podmínky, zajímavé ceny a v neposlední řadě tradiční perníkové
pálky paní Chalupové pro všechny účastníky,
včetně doprovodu. Velikou zásluhu na úspěšné akci má bezpochyby správcová paní Rohlíková, které nechybí nikdy dobrá nálada. I když
občas by se důvod k zamračení dal pochopit…
Úspěšně se stará, aby nikdo z účastníků nepodcenil pitný režim, nezkolaboval hlady.
Pěkná účast, kvalitní úroveň hry, kdy tentokrát hráčům ze sousedního kraje dobře konkurovali semifinalisté Špalek /Aš/ a Levora z Lubů, kteří spolu dokonce vyhráli čtyřhru. Bronz si odvezla do Chodova Natálka
Morová a v soutěži čtyřher s Marešovou získala zlato. Dobré hráčky mají také v Lomni-

ci. Účast našeho jediného zástupce Michala Marečka, který hrál svůj první turnaj, bohužel není příliš dobrou zprávou. Snad jeho
zážitky z tohoto turnaje ho budou motivovat
k dalšímu úsilí.
Když do našeho města přijede šest děvčat
z M. Lázní, pět z Lubů, rodiče přivezou své
ratolesti z Plzně, je mi smutno, že je zájem
o náš sport v našem městě proti minulým rokům takový… Zájem rodičů končí vyplněním
přihlášky, občas zaplacením čl. příspěvku /
který je u nás široko daleko nejnižší/. Bohužel
často ani nekontrolují, zda jejich kvítka na trénink vůbec chodí! To, že někteří rodičové jezdí
/ i na své náklady/ na republikové turnaje vypadá jako pohádka.
O. Volf

KLUCI Z FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK ÚSPĚŠNĚ
REPREZENTUJÍ
Kluci z přípravek všech věkových kategorií zažili o víkendu tedy v sobotu 14. 2. a v neděli
15. 2. perný boj. Nejdříve v sobotu Ti nejmladší - ročník 2007 a mladší - sehráli domácí turnaj a i přesto, že jsme byli oslabeni marodkou,
tak si nevedli vůbec špatně. Nakonec z toho
bylo krásné 4. místo. Nejlepšími hráči našeho mužstva byli vyhlášeni David Šághy a Petr
Sova.
Sestava: Jakub Ifkovich, David Šághy, Petr
Sova, Vilém Havel, Miroslav Truhlář, Matyáš
Munka, Petr Karkula, Jirka Černý.
Trenéři: Miloš Munka, Jan Sassmann st
.
Děkujeme touto cestou starostovi města panu
Ing. Svobodovi za účast na předávání cen našim nejmladším nadějím.
Výsledky:
SLAVOJ KYN. - FK OSTROV 0 : 2
SLAVOJ KYN. - OSS LOMNICE 5 : 2
SLAVOJ KYN. - JISKRA AŠ 0 : 1
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SLAVOJ KYN. - VIKTORIA M.LÁZNĚ 2 : 1
Vítěz turnaje: FK OSTROV
V neděli 15. 2. odehrála starší přípravka ročník
2005 také domácí turnaj a i když byli kluci také
značně oslabeni marodkou - hrálo jich pouze 6, tak odehráli turnaj se ctí a nakonec až
po penaltovém rozstřelu skončili na 6. místě.
Sestava: Václav Toth ml., Radek Havel, Pavel
Fürst, Vladimír Polskoj, Martin Hámor, Vojtěch
Liška. Trenér: Václav Toth st.

Sport

Výsledky:
SLAVOJ KYN. - FK HVĚZDA CHEB 0 : 2
SLAVOJ KYN. - SPARTAK H. SLAVKOV 0 : 3
SLAVOJ KYN. - FK BANÍK SOKOLOV 0 : 2
SLAVOJ KYN. - BULDOCI K. VARY 0 : 1
SLAVOJ KYN. - FC CHEB 2 : 2
Vítěz turnaje : SPARTAK HORNÍ SLAVKOV

SLAVOJ KYN. - FK OSTROV 6 : 1
SLAVOJ KYN. - AC SPARTA PRAHA 2 : 2
Vítěz turnaje: AC SPARTA PRAHA
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem trenérům, rozhodčím, kteří pomáhají zajistit domácí turnaje a všem rodičům, kteří pochopili,
že dětský fotbal je o zábavě a ne o výsledcích.

Také v neděli 15. 2. odehrála starší přípravka ročník 2004 turnaj v Sokolově. Pro kluky
to byl jeden z nejlepších turnajů, který v rámci zimní přestávky odehráli a nebýt zaváhání
především ve druhém utkání, tak mohlo být
umístění ještě lepší. Turnaj byl zajímavý také
účastí týmu AC SPARTA PRAHA a především
zápas našich kluků se SPARTOU byl ozdobou
celého turnaje a skončil zaslouženou remízou
2 : 2. Celkově obsadili kluci díky skvělému výkonu krásné 3. místo. Navíc nejlepším hráčem
celého turnaje byl vyhlášen náš DANIEL PEČINKA.
Sestava: Václav Pastorek, Matěj Müller, Daniel Pečinka, David Richter, Tomáš Jadlovský, Petr Váňa, Matěj Vaňura, Vojtěch Michalec, Jakub Hora. Trenéři: Miloš Munka, Miroslav Michalec
Výsledky:
SLAVOJ KYN. - BANÍK SOKOLOV   2 : 6
SLAVOJ KYN. - FK CHODOV 3 : 3
SLAVOJ KYN. - VIKTORIA M. LÁZNĚ 2 : 1

Miloš Munka

23

Sport

TJ SLAVOJ KYNŠPERK
Oddíl kopané – sezona 2014 -2015 jaro
http://www.slavoj-kynsperk.cz

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

Kolo Domácí
Hosté
Datum Čas
Mužstvo
14. Kynšperk B
Bukovany
22.03. Ne 15.00 Muži"B"
15. Kynšperk
Fr.Lázně
29.03. Ne 15.00 Muži"A"
16. Kynšperk
Chodov
04.04. So 10.00
St.příp.
16. Kynšperk B
Chodov B
04.04. So 15.00
Muži"B"
17. Kynšperk
Sokolov B
11.04. So 10.00
St.příp.
15. Kynšperk
Habartov
12.04. Ne 11.00 Dorost
17. Kynšperk
Loko K.Vary
12.04. Ne 16.00 Muži"A"
12. Kynšperk
N.Sedlo
18.04. So 10.00
Ml.Příp.
18. Kynšperk B
Lomnice B
19.04. Ne 15.00 Muži"B"
15. Kynšperk
V.Hleďsebe
25.04. So 10.00
Žáci
19. Kynšperk
Skalná
25.04. So 10.00
St.příp.
17. Kynšperk
Březová
26.04. Ne 11.00 Dorost
19. Kynšperk
Březová
26.04. Ne 16.00 Muži"A"
14. Kynšperk
Březová
02.05. So 10.00
Ml.Příp.
20. Kynšperk B
Březová C
03.05. Ne 15.00 Muži"B"
21. Kynšperk
K.Vary
09.05. So 10.00
St.příp.
17. Kynšperk
Bukovany
09.05. So 10.00
Žáci
15. Kynšperk
D.Rychnov
09.05. So 16.00
Ml.Příp.
19. Kynšperk
Božíčany
10.05. Ne 11.00 Dorost
21. Kynšperk
Kr.Poříčí
10.05. Ne 16.00 Muži"A"
11. Kynšperk
Lomnice
23.05. So 10.00
Žáci
17. Kynšperk
Lomnice
24.05. Ne 10.00 Ml.Příp.
23. Kynšperk B
N.Sedlo B
24.05. Ne 15.00 Muži"B"
15. Kynšperk
Aš
27.05. St 17.00
St.příp.
24. Kynšperk
M.Lázně
30.05. So 10.00
St.příp.
18. Kynšperk
Kr.Poříčí
30.05. So 14.00
Ml.Příp.
22. Kynšperk
Chyše
31.05. Ne 11.00 Dorost
24. Kynšperk
N.Sedlo
31.05. Ne 16.00 Muži"A"
10. Kynšperk
Chodov
06.06. So 10.00
Žáci
25. Kynšperk B
H.Slavkov B
07.06. Ne 15.00 Muži"B"
26. Kynšperk
Cheb/Lipová
13.06. So 10.00
St.příp.
20. Kynšperk
Citice
13.06. So 14.00
Ml.Příp.
13. Kynšperk
Žlutice
14.06. Ne 11.00 Dorost
26. Kynšperk
FC Cheb
14.06. Ne 16.00 Muži"A"
O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…
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PROGRAM KINA
DUBEN 2015

úterý 7.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
(NE)ZADANÍ
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 94 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI DUBNU

neděle 12.4. v 15.00 hod.
Škatuláci
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
97 min.

úterý 14.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Pohádkář
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 90 min.
úterý 21.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Hodinový manžel
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 100 min.
úterý 28.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Drákula: Neznámá legenda
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 92 min.
neděle 19.4. v 15.00 hod.
Po stopách Marsupilamiho
Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 105 min.
neděle 26.4. v 15.00 hod.
Píseň moře
Animovaný, Irsko, MP, vstupné 30 Kč, délka
93 min.

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.mkskynsperk.cz.
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Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel.352 683 278
www.kynsperk.knihovna.info
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz

Výpůjční doba pro děti i dospělé
Pondělí:

8.00-12.00 – 13.00-18.00
Středa: 12.30-17.00
Čtvrtek:
8.00-12.00 - 13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Athvál, K. S. – Ve jménu cti Redfearn, S. –
Zavři očka svý Waldnan, A. – Milostné pletky
Nathaniela P. Hartl, P. – Malý pražský erotikon Hodgkinson, A. – Britannia Road 22 Moriarty, L. – Na co Alice zapomněla Dudek, O.
– Záletný ďábel a jiné radosti Cook, R. – Vražedná aplikace Hartl, P. – Prvok, šampón,
tečka a Karel Mlynářová, M. – Dokud držím
pohromadě

Romány pro ženy:
Potter, A. – Lásce na stopě Buresch, L. –
Když je láska slepá Coddington, A. – Měl to
být hezký život Mer, M. – Bez matky ne Gillerová, K. – Zapomeň na minulost McKinley, T.
– Se zatajeným dechem Roberts, N. – Modré
z nebe Hindráková, H. - Očarovaná
Naučná literatura:
Prokop, V. – Sokolovsko 1., 2. díl. Pátek, J. –
Z dějin houslařství na Chebsku
Pro děti:
Nelson, J. – Nebe je všude Harris, R. – Můj ne
tak sladký život Desmarteau, C. – Gustíkovy
patálie Mandlík, I. – Pufík z Pohádkové Lhoty
Černík, Z. – Taková medvědí rodinka Csontosová, Z. – Nejmocnější kouzlo

Za knihovnu Irena Zolotarová
Historie:
Jeffries, S. – Po čem touží vévoda Erskin,
B. – Nejtemnější hodina Lafferty, L. – Krvavá hraběnka Howell, H. – Mstitel z Vysočiny
Vaňková, L. – Zapomenutý král Benzoni, J. –
Vévodův talisman Cornwell, B. – Lučištník, Inkvizitor, Kacířka Lyndon, R. – Císařský oheň
Detektivky a thrillery:
Češka, S. – Smrt expremiérky Läckberg, C.
– Kameník Minier, B. – Mráz Patterson, J. –
Soukromá pravidla Kopřiva, Š. – Rychlopalba
Kerr, P. – Muž bez dechu Skřipský, M. – Případy inspektora Rádla Zander, J. – Plavec
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Výstava historických modelů hraček
Dne 1. 3. 2015 proběhla ve výstavní síni
v Panském domě vernisáž výstavy historických modelů hraček. Autoři výstavy Aleš

nal na své mládí i nějaká ta slza ukápla. Výstava byla zpřístupněná do 19. 3. 2015 a byl
o ní opravdu veliký zájem.
Pavlovič, Ferdinand Bernáth a Jan Řezníček
jsou vášnivými sběrateli. Každý z dospělých,
kdo si výstavu prohlédl, okamžitě zavzpomí-

Štěpánka Hendrychová
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Kino Kynšperk nad Ohří
23. 4. 2015 v 19.00 hod.
50 Kč
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30

Kultura, inzerce

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 v Kynšperku, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč
Prodej restarace + penzionu v Kynšperku – Kamenný dvůr cena: 4.300.000,-Kč
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV v Kraslicích, 49 m2, ul. S. Čecha, insolvence, cena: 275.000,-Kč
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové u Sokolova, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč
Prodej zemědělské usedlosti s pozemky, Velká Šitboř, cena: 2.800.000,-Kč
Prodej domu v Kynšperku n/O., Sokolovská ul., k rek. cena: 599.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz

31

Inzerce

32

Kultura

