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Zveme vás na oslavy 70. výročí
osvobození města

Z města
Základní škola
Mateřské školy
Skauti
Stolní tenisté

Zajímavosti
Sport
Kultura
Inzerce

Doplňující fotografie k článkům

Chceme, aby děti četly

Kdy se žáci nejvíc těší do školy?

Pálí mi to?

Pálí mi to?

Jaro je tu…

Z města

Vážení rodiče,
další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne dne
19. 06. 2015 od 14.00 hod. 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 (tel. č.
352 350 427) nebo přihlášku vyplnit a doručit
nejpozději do 05. 06. 2015
•
osobně
•
poštou na adresu: Městský úřad Kynšperk 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.
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 4. května 2015 a 1. června 2015.

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 17. června 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 1. a 15. 4. 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 květnu 2015 oslaví své narozeniny

členky naší ZO SPCCH paní
Sobotková Ingeborg
Mlejnková Iris
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 dubnu 2015 oslavili významné životní

výročí:
paní Venuše Smržová (80 let)
paní Daniela Repíková (80 let)
a paní Jiřina Nekvapilová (80 let).
Milé jubilantky, přejeme vám ještě dlouhá
a spokojená léta.
kancelář starosty

Poděkování
Rodina Gregorova velice děkuje všem, kteří se přišli rozloučit s manželem, tatínkem, tchánem, dědečkem a pradědečkem panem Josefem Gregorem.

Nabídka prostorů sloužících podnikání v majetku
města do nájmu:
1) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu č.p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2
2) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu č.p. 368 v ulici Chebská, Kynšperk nad Ohří
o výměře 34,07 m2
za těchto podmínek:
•
pronájem na dobu určitou nebo neurčitou, dle požadavku žadatele
•
výše nájemného bude stanovena dle
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•
•

způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Z města

Poděkování
V měsíci dubnu byl dokončen zápis do kroniky
města Kynšperk nad Ohří za rok 2014. Ráda
bych poděkovala všem respondentům, kteří
mi za uplynulý rok ochotně poskytli zajímavé
informace o samotném městě, zájmových činnostech i organizacích. Není v silách jednoho
člověka, aby zachytil dění ve městě sám, ale
díky Vám, poskytovatelům informací, je zápis
rozsáhlý a pestrý. Společně tak zaznamenáváme informace pro budoucí generace.

Pokud by se někdo z občanů chtěl podělit
o zajímavé informace, týkající se našeho
města za rok 2015 může mi je zasílat na adresu: kadava@kynsperk.cz nebo předat
osobně na MěÚ Kynšperk nad Ohří, kancelář
č. 4 v přízemí.
Alena Kadavá, kronikářka města

Dotace v roce 2014 a 2015
Vážené dámy a vážení pánové,
tímto článkem bychom Vás chtěli informovat
o čerpání finančních prostředků v rámci různých
dotačních možností a příspěvků.
Dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad
Dne 13. 6. 2014 byla podepsána smlouva
o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří“. Hlavním cílem
tohoto projektu byla rekonstrukce chodníků,
parkovišť a především zeleně na náměstí SNP.
Současně se vybavilo dětské hřiště vedle Správy majetku novými hracími prvky a lavičkami,
které bylo z části doplněno novým oplocením.
Za tuto akci zaplatilo město 4,6 mil Kč. Dotace,
o kterou se žádá po ukončení projektu, činí až
85% celkové ceny projektu.
Dne 9. 4. 2015 byla podepsána smlouva o poskytnutí na akci „Revitalizace a obnova veřejných
prostranství v Kynšperku nad Ohří“. Cílem tohoto
projektu je revitalizace Starého náměstí a návsi
v Liboci, a to včetně rekonstrukcí místních komunikací. V rámci obnovy Starého náměstí budou
rekonstruovány komunikace a chodníky navazující na loňskou opravu ulice U Tavírny. Dále se vybuduje nová dešťová kanalizace a bude oživena
zeleň v této části města. Součástí prací je rovněž
celková rekonstrukce veřejného osvětlení v uli-

cích U Tavírny, Knoflíkova a na Starém náměstí.
Cena celé stavby, dle rozpočtu projektanta, činila
20 mil. Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Colas CZ a. s. se sídlem v Praze, se kterou
byla následně uzavřena smlouva o dílo na realizaci kompletní akce za cenu 14 137 448 Kč
s DPH. Dotace bude opět činit až 85 % celkové
ceny projektu.
Dotace z ministerstva kultury ČR na obnovu
a restaurování památek
V listopadu 2014 ukončil restaurátor MgA. Václav Krouz práce na druhé etapě restaurování
bočního oltáře sv. Anny v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Kynšperku nad Ohří. Celkové náklady na restaurování oltáře činily v roce
2013 Kč 147.000,- a v roce 2014 225.000 Kč,
od ministerstva kultury ČR jsme obdrželi dotace ve výši 100.000 Kč v roce 2013 a 198.000 Kč
v roce 2014. V letošním roce bude MgA. Krouz
pokračovat další etapou, jejíž celkové náklady jsou 203.550 Kč a očekáváme dotaci min
150.000 Kč. Zrestaurovaná část oltáře je patrna
z přiložené fotografie.
V loňském roce byl dále v kostele kompletně restaurován boční oltář Panny Marie s celkovými
náklady 115.000 Kč, dotace od ministerstva kultury ČR činila 100.000 Kč. V rámci restaurování
tohoto dřevěného oltáře z roku 1905 bylo pro-
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vedeno očištění polychromie a zlacení na celém
oltáři, následně byl ošetřen proti škůdcům, opraven v konstrukčních prvcích a chybějící partie
byly doplněny řezbou. Monochromní povrch byl
poté retušován barevným pigmentem v pojivu
a povrch ošetřen damarovým lakem s voskem.
Poškozené zlacené partie byly opraveny plátkovým zlatem.
V letošním roce jsme kromě žádosti o dotaci
na další etapu restaurování bočního oltáře sv.
Anny požádali o dotaci na restaurování kazatelny. V březnu jsme obdrželi příslib dotace
z ministerstva kultury ČR na částku 150.000 Kč,
přičemž smluvní cena na kompletní restaurování
kazatelny činí 221.000 Kč.
Mobiliář kostela si můžete prohlédnout přes prosklené zádveří bočních dveří kostela, které jsou
pro veřejnost otevřené pondělí až sobota od 13
do 17. hodin.

Boční oltář Panny Marie
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Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje
Od Karlovarského kraje jsme obdrželi v roce
2014 příspěvek na opravy a údržbu cyklostezek
v Kynšperku nad Ohří v částce 100.000 Kč, celkové náklady byly 135.000 Kč. V letošním roce
máme opět přislíbenu finanční pomoc na úklid
a údržbu páteřní cyklostezky.
V roce 2014 podalo město žádost o poskytnutí
příspěvku na opravu kapličky v Chotíkově. Rozhodnutí Karlovarského kraje o přidělení finančních
prostředků očekáváme v květnu 2015. V loňském
roce provedla Správa majetku Kynšperk nad
Ohří oklepání mokré omítky fasády. V letošním
roce, po proschnutí mokrého zdiva, bude provedena nová fasáda a oprava vnitřních omítek.
Rozpočet na tyto opravy je cca 140 tisíc Kč.
Ing. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Boční oltář sv. Anny

Z města

Informace pro majitele psů
Jste majiteli (držiteli) psa a nevíte, jaké máte
práva a povinnosti? Pokusíme se Vás v tomto článku informovat tak, abyste se nedostali
do střetu se zákonem. Při pořízení psa vzniká jeho držiteli v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců poplatková povinnost. Držitel psa je povinen ohlásit Městskému úřadu
Kynšperk nad Ohří vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ohlášení
může učinit u finančního odboru v přízemí budovy úřadu čp. 221, kancelář č. 2 u sl. Markétě
Murinové. Pokud tento krok držitel psa neučiní,
poruší tímto obecně závaznou vyhlášku města
č. 2/2012, o místních poplatcích, která je zveřejněna na webových stránkách Města Kynšperk
nad Ohří (www.kynsperk.cz). Porušením této
vyhlášky se dopouštíte přestupku podle ust. §
46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přestupkový zákon“), za který Vám může být
uložena pokuta až do výše 30.000 Kč. Každý
je povinen po svém psu odklidit jeho exkrementy z veřejných prostranství. Pokud
tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 odst. 1 písm. d)
přestupkového zákona, za který mu může být
uložena na místě bloková pokuta až do výše
1.000 Kč, ve správním řízení pak pokuta až
do výše 20.000 Kč. Povinnost očkovat psa
proti vzteklině – tato povinnost je stanovena
zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů
(dále jen „veterinární zákon“) v ust. § 4 odst.
1 písm. f) - chovatel je povinen zajistit, aby
byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během účinnosti
předchozí použité očkovací látky přeočkování,
uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti
očkování a na požádání jej předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři. Porušením povinnosti

chovatele uvedené v ust. § 4 veterinárního
zákona se dopouštíte přestupku podle § 71
odst. 1 písm. a) veterinárního zákona a může
Vám být uložena pokuta až do výše 5.000 Kč
v blokovém řízení, a až 10.000 Kč ve správním řízení. Učinění účinných opatření proti
úniku psa – máte-li svého psa v bytě, u rodinného domu nebo na pozemku, musíte ho
zabezpečit tak, aby z těchto prostor nemohl
pes utéci. V opačném případě se majitel psa
může dopustit přestupku podle ust. § 27 odst.
2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona na ochranu zvířat proti
týrání“) tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat. Za spáchání takového přestupku může být
uložena ve správním řízení pokuta až do výše
50.000 Kč. Požadavky a podmínky ochrany
zvířat proti týrání, práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany
zvířat proti týrání zvířat apod. upravuje zákon
na ochranu zvířat proti týrání. V ust. § 4
tohoto zákona je specifikováno, co se považuje za týrání zvířat. Toto jednání by mohlo
být v případě prokázání skutku kvalifikováno
podle ust. § 302 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník - týrání zvířat jako trestný čin. Pokud
budete svědky tohoto jednání, doporučujeme obrátit se na Krajskou veterinární správu
Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj,
inspektorát Cheb, Dyleňská 45, 350 02 Cheb,
tel. 354 431 398, 354 431 443, email: insp.
cheb.kvsk@svscr.cz. Bližší informace naleznete na www.svscr.cz. Při podezření z trestného činu volejte Policii ČR – bezplatná linka
158. Nikdo nesmí bezdůvodně usmrtit zvíře –
v ust. § 5 odst. 2 zákona na ochranu zvířat
proti týrání jsou jmenovitě uvedeny důvody
k usmrcení zvířete.
za správní a sociální odbor:
Jan Sekot, DiS.
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Černé skládky
V posledním období se v katastru města Kynšperk nad Ohří začalo rozmáhat zakládání
černých (nepovolených) skládek – viz přiložené fotografie. Chtěli bychom touto cestou informovat občany i návštěvníky našeho města,
že založením těchto skládek se mohou dopustit protiprávního jednání, které je postihováno
podle níže uvedených právních norem.
Pokud černou skládku založí právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, může jí obec uložit pokutu až do výše
100.000 Kč, jestliže tato osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní tak, že naruší vzhled obce. Dále této
osobě může obec uložit pokutu až do výše
200.000 Kč, jestliže znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží
věc mimo vyhrazené místo - § 58 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Pokud černou skládku založí fyzická osoba
(občan, nepodnikatel), postupuje se dle ust. §
47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přestupcích“). Dle tohoto
ustanovení může být ten, kdo neoprávněně
založí skládku nebo odkládá odpadky nebo
odpady mimo vyhrazená místa, postihnut
pokutou až do výše 50.000 Kč. Při stanovení
výše pokuty se samozřejmě přihlíží zejména
k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání. Upozorňujeme občany, že veškeré složky komunálního odpadu
vč. objemného odpadu a nebezpečných odpadů lze bezplatně odevzdat k tomuto účelu
zřízenému sběrnému dvoru, který je umístěn
ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří hned vedle areálu technických služeb. Provozní doba
sběrného dvoru je:
Pondělí a středa 9:30 – 18:00
Pátek 6:30 – 12:00
Sobota 9:00 – 12:00
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Na likvidaci černých skládek musí Město Kynšperk nad Ohří v každém kalendářním roce
vynaložit nemalé finanční prostředky, tato skutečnost se může promítnout do ceny za svoz
komunálního odpadu. Chtěli bychom touto
cestou požádat obyvatele našeho města, aby
nebyli lhostejní k této problematice a v případě
zjištění založení černé skládky neprodleně informovali příslušné úřady.
V příštím čísle Vás budeme informovat,
jaký druh odpadu můžete do sběrného
dvora ukládat.
Bližší informace o možnostech třídění a ukládání odpadů Vám poskytne Jiří Bednář,
referent majetkového odboru Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, tel. 352 350 433,
725 043 848.
za správní a sociální odbor:
Jan Sekot, DiS.
za majetkový odbor:
Jiří Bednář
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Bezplatná linka 116 006 pomáhá
obětem trestných činů
Obětem trestných činů začala sloužit bezplatná telefonní linka 116 006, jejímž provozovatelem v České republice je Bílý kruh bezpečí,
z. s. a to od ledna 2015. Volající dostávají
na lince morální a emocionální podporu nebo
mohou získat informace o svých právech
a možnostech, jak se jich domoci.
Komu linka pomáhá?
•
obětem kriminality – na telefonní linku se
mohou obrátit všechny osoby, které se
cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin oznámily nebo
neoznámily. Volat mohou oběti různých
forem násilí (např. šikana, mobbing, bossing, hate crime). Pomoc je určena i obětem nedbalostních trestných činů např.
dopravních nehod.
•
osobám ohroženým domácím násilím
– poskytuje linka telefonickou krizovou
pomoc osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům, dětem) bez ohledu na jejich věk. Volat mohou lidé i při
pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí (fyzické, psychické, ekonomické, sociální aj.)
•
svědkům trestných činů – volat mohou
svědci všech trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychologickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
•
pozůstalým po obětech trestných činů –
na linku mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných trestných činů, kterým
linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc.
•
osobám ohroženým kriminalitou a násilím – provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou volat i lidé, kteří
se odůvodněně obávají, že se mohou stát

obětí trestného činu a svou situaci mohou
konzultovat.
Jak pomáhají pracovníci na lince?
•
okamžitou psychologickou pomocí
•
organizační a morální podporou
•
praktickými radami a právními informacemi
•
porozuměním a důvěrou
Princip fungování:
Diskrétnost – respekt anonymity volajících.
Hovory jsou anonymní, volající nemusí sdělovat (pokud sám nebude chtít) své jméno. Hovory nejsou nahrávány.
Bezplatnost – všechny hovory volající na linku
116 006 jsou pro volající zdarma (hovory jsou
vedeny na účet volajícího).
Nepřetržitá dostupnost – konzultanti linky jsou
připraveni pomoci kdykoli, ve dne i v noci,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Odbornost - telefonický hovor vedou konzultanti proškolení v rámci akreditovaného
výcviku telefonické krizové pomoci a specializačního výcviku Bílého kruhu bezpečí k problematice obětí kriminality a domácího násilí.
Linky 116 v České republice:
116 111 – linka důvěry pro děti
116 000 – horká linka pro případy pohřešovaných dětí
116 123 – linka důvěry poskytující emocionální podporu
116 006 – linka pomoci obětem trestných činů
Použité zdroje:
116 006 Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí [online]. [cit. 2015-04-12].
Dostupné z http://www.linka-pomoci.cz
za správní a sociální odbor:
Jitka Zemanová
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Zajímavosti

Turistické závody
Členové turistického kroužku při Základní škole Kynšperk nad Ohří se opět účastní výkonnostního sportu. Zúčastnili se mistrovských
závodů v turistickém závodu v rámci Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Cílem byla příprava na závody Českého poháru a zajištění postupu z Mistrovství Karlovarského kraje. Ve Středočeském kraji získala
přesvědčivě zlatou medaili v Kategorii mladší
žákyně Magdaléna Wagnerová, v Ústeckém
kraji si postup zajistili Jakub Holub (první místo v kategorii starší žáci) a Robert Eisenmann
(kategorie mladší dorostenci).
Vyvrcholením přípravy bylo Mistrovství Karlovarského kraje v turistickém závodě. Naši
školu reprezentovalo deset žáků, čtyři dospělí
a tři předškoláci v kategorii rodič s dítětem. Ti
samozřejmě získali odměnu všichni. Rovněž
dospělí skončili všichni na medailových pozicích. Nejdůležitější výsledky byli v kategorii
žactva. Naši závodníci potvrdili svoji převahu
a krajskou soutěž družstev vyhráli. V jednotlivcích dopadla soutěž následovně:
Nejmladší žáci:		
Martin Hejlek 4. místo
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Mladší žákyně:		
Magdaléna Wagnerová 1. místo
Bára Fusková 2. místo
Mladší žáci:		
Dominik Daniš 1. místo
Starší žákyně:		
Marie Wagnerová 1. místo
Adéla Nováková 2. místo
Starší žáci:		
Štefan Fuska 1. místo
Jakub Holub 2. místo
Mladší dorostenci:
Robert Eisenmann 1. místo
Starší dorostenci:
Vilém Dušek 1. místo
Velkou nadějí mezi předškoláky je Lukáš Dušek, který kategorii předškoláků vyhrál s velkým náskokem před svými spolubojovníky.
Závodníkům děkuji za bojovnost a dobrou reprezentaci města a školy a držím palce do závodů Českého poháru.
Poděkování patří i našim příznivcům z řad dospělých a rodičů, bez jejichž pomoci by vše
bylo mnohem složitější.
Vojtěch Wagner

Základní škola

Chceme, aby děti četly
Po celý školní rok vedeme děti k četbě
a v březnu jí věnujeme celý den (27. březen).
Různými formami pracujeme s knihou – čteme texty z knih , vedeme je k naslouchání,
ke zpracování různých kvízů a křížovek, k vyprávění o oblíbené knize. Součástí Dne čtení

je i prohlídka čtenářských deníků, které si žáci
sami vytvářejí. Letos jsme také uspořádali
besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou
a přečetli jsme ukázky z jejích knih, v nichž
se do příběhů mladých lidí promítaly osudy
známých spisovatelů . Někteří si zasoutěžili
o „nejlepšího čtenáře – čtenářku“ a odnesli si
nejen sladkost, ale i zajímavou knihu. Šesťáci
se již třetím rokem zapojují do celorepublikové soutěže Souboj čtenářů. Museli přečíst pět
určených titulů a 13. dubna odpovídali on-line
na otázky (časový limit 30 minut). Z 69 škol
obsadili s 51 body krásné 14. místo. Spolupracujeme také s městskou knihovnou, kam
chodíme nejen na besedy, ale mnozí si mohou
knihy prohlédnout a vypůjčit.

Kdy se žáci nejvíc těší do školy?
V rámci plnění průřezových témat našeho
ŠVP zařazujeme do výuky netradiční způsoby vyučování. Využili jsme tedy blížící se velikonoční svátky a připravovali jsme se na ně
spolu s dětmi různými metodami a formami. 1.
dubna jsme pekli mazance, jidáše, beránky,
vyráběli jsme různé chuťovky a jednohubky
neskutečných chutí a tvarů, pletli jsme pomlázky, zdobili kraslice, prostírali jsme velikonoční stůl, ochutnali jsme jídla polské a ruské
kuchyně, tvořili jsme přání na PC, vyhledávali
jsme informace k oslavám Velikonoc v růz-

ných zemích a hlavně jsme si mnozí potom důkladně zasportovali, nebo jsme si zatancovali.
My, kteří máme raději klidnější činnost, jsme
malovali na sklo, naučili jsme se patchworkové technice, luštili rébusy, hlavolamy, nebo si
zahráli divadlo. Dopoledne velmi rychle uběhlo, aniž bychom si uvědomovali, že jsme se
celý den také učili.
Mgr. Š. Neubergová, MBA
Podrobnější zprávy a mnoho fotografií zs-kynsperk.cz.
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„Pálí mi to?“
je soutěž družstev žáků třetích až pátých
ročníků, ve které nejde pouze o prověřování
znalostí a dovedností z oboru matematiky či
českého jazyka, ale nabízí spoustu netradičních příkladů, logických úloh, hlavolamů, žáci
jsou podrobeni zkoušce zrakového vnímání,
prostorové představivosti apod. Soutěž podporuje rozvoj strategického uvažování a týmo-

vé spolupráce. Touto soutěží chceme žákům
1. stupně přiblížit matematiku jako hravou
soutěžní disciplinu, která vůbec není nudná
a nezáživná, jak si někteří o tomto vyučovacím
předmětu myslí. Chceme jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh
a dopřát jim možnost využít vlastních kombinačních schopností v neznámém prostředí
vícerodé skupiny, která se do té doby vůbec
nemusí znát. Organizátorem soutěže „Pálí mi
to?“ je MKS Kynšperk n. Ohří ve spolupráci se
ZŠ Kynšperk n. Ohří. Porotu tvořili: p. Ing. Vladimír Palík, Štěpánka Hendrychová, Mgr. Margita Malá, Mgr. Irena Všetečková, PaedDr. Milena Koukalová a Petr Kříž. Děti získaly cenné
zkušenosti a velice zajímavé ceny.
Těšíme se na druhý ročník této soutěže.
Mgr. Margita Malá

PROJEKT MŠ A ZUŠ „JÁ JSEM MUZIKANT“
I v druhém pololetí pokračuje projekt MŠ Zahradní a ZUŠ Kynšperk „MY JSME MUZIKANTI“, kde menší děti od 3-5 let poznávají jak
hudební nástroje, tak ostatní obory, které již
za nedlouho mohou v ZUŠ navštěvovat. V našem dalším cyklu již 4., se děti seznámily s dřevěnými dechovými nástroji. Měly možnost, si
s p. uč. Drašarovou zahrát skoro na všechny
druhy fléten, od té nejmenší picoly, přes zobcovou, altovou, tenorovou až po tu největší baso-
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vou. A velká opravdu byla, dokonce než některé naše děti! V 5. cyklu pan uč. Tyralík a p. uč.
Janatová děti seznámili se strunnými nástroji- s houslemi a s kytarou. Drnkání a brnkání
na oba nástroje, si vyzkoušely všechny děti.
Společně jsme si všichni zazpívali, naši oblíbenou písničku „My jsme muzikanti“, a zase
jsme si přidali další sloku. Už jich umíme 5.
V 6. cyklu našeho projektu přišla menší změna, protože jsme navštívili, výtvarnou dílničku

Mateřská škola

p. uč. Medvecké, kde si děti vyzkoušely techniku zvanou sítitisk. Každý si domů odnesl
vlastnoručně vyrobené a nazdobené velikonoční vajíčko, které se vsěm dětem moc povedlo. Ještě nás čekají 2 cykly našeho projektu. V dubnu by to měla být pěvecká dílnička
s p. uč. Kutišovou a v květnu by děti měly poznat všechny druhy saxofonů s p. uč. Knoblochovou. Už teď se moc těšíme.
Za děti z korálkové třídy
učitelky Beránková a Jirsová

Výstavy v měsíci březnu
Všechny třídy z MŠ Zahradní se během měsíce března byly podívat na výstavách, které
se konaly v Panském domě. Jako první to
byla výstava hraček, souběžně byla instalovaná prodejní výstava velikonočních peníčků
a následovala výstava úzkokolejných vláčků.
Všechny tři výstavy se nám všem moc a moc
líbily, ale největší ohlas a nejen u dětí, také
u nás dospělých, měla výstava hraček z let
dřívějších, kde jsme poznávali a vzpomínali
na hračky z našeho dětství. Za všechny výstavy moc děkujeme a těšíme se na další.
Děti a učitelky MŠ Zahradní

A jde se do bazénu!
Děti z MŠ ve Školní a Zahradní ulici vyndaly po zimě ze skříní plavky a přivítaly tak
jaro sportovně. Každé úterý vyráží ze školky
do Sokolovského plaveckého bazénu, kde je
cílem plavecké výuky seznámit děti s vodním
prostředím. Plavání dětem umožňuje hravým
a věku přiměřeným způsobem radostný pohyb
ve vodě a to tak, aby se z nich stali opravdoví
plavci.
Děti a učitelky MŠ Zahradní
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Velikonoční nadílka v Mateřské škole U Pivovaru
Tak jako každým rokem navštívil na Škaredou
středu děti z Mateřské školy U Pivovaru velikonoční zajíček. Navzdory chladnému počasí,
které vypadalo spíš vánočně, než velikonočně, přinesl veselou náladu a vykouzlil úsměvy
na tvářích dětí. Vždyť v tento den se nesmí nikdo škaredit, protože by ho špatná nálada provázela po celý rok! A tak si zajíček popovídal
s dětmi o velikonočních symbolech a zvycích,
o významu jednotlivých dní předvelikonočního
týdne, poslechl si velikonoční koledy a jar-

ní písničky a zatančil si s dětmi veselý ptačí
tanec. Ve svém dřevěném vozíku přivezl košík velikonočních vajíček a sladkých čokolád
a taky neopomněl pomlázkou vyšupat všechny přítomné malé slečny a paní učitelky. A tak
budou celý následující rok svěží a zdravé! Ještě společné foto na památku a přišla chvíle se
rozloučit. Tak všem VESELÉ VELIKONOCE !
Ivana Vebrová,
                                             uč. MŠ U Pivovaru

Jaro je tu….
První jarní den začal letos velmi neobvykle: zatměním slunce. A protože byly ty nejpříznivější
podmínky k jeho sledování, nemohli si nechat
ujít tuto astronomickou podívanou ani naši
předškoláci. Přes svářečská skla (abychom
si chránili zrak) jsme celé to velkolepé divadlo
pozorovali. Vždyť, až se znova objeví tento
úkaz na obloze, bude našim 5-6letým dětem

17let a více. Co si pro nás jarní příroda chystá, co nejvíce toho zjistit, anebo se dozvědět
něco nového, na to je nejlepší ta správná kniha. Nejvíce jich v našem městě mají v městské knihovně, a tak jsme se tam vypravili. Malí
i starší kamarádi si prohlédli dětské časopisy,
pohádkové knihy a poslechli si pohádkový
příběh. Celou knihovnou nás paní knihovnice
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velmi ochotně provedly a vysvětlily dětem význam a důležitost knihovny pro děti i dospělé.
Komu se nelení, tomu se zelení…a tak se první krásné a teplé jarní dny rodiče a děti a jejich
blízcí chopili nářadí a celou naší školní zahradu
jarně uklidili. Shrabali listí, zastřihli a prořezali
stromky a keře, vyčistili a vypleli pískoviště,
zašili zakrývací síť na písek, zametli a vyčistili
chodníky a hřiště.A tak se nám krásně zelení
naše upravená zahrada pro hraní a dovádění.
K jaru samozřejmě patří také mláďátka a pro-

to naší další výpravou byl výlet za zvířátky
na školní statek do Chebu. Projekt s názvem:
,,Týden mláďat“ umožnil dětem si v celém
areálu statku prohlédnout celé zvířecí rodiny,
seznámit se se způsobem chovu, využitím pro

člověka, s tím co mají zvířátka ráda a jak se
k nim chovat. Naši průvodci ze statku dovedli
dětem zodpovědět všechny otázky i poutavě
o zvířátkách vyprávět. Ani ten nejsilnější vítr,
který nás provázel celou návštěvou mezi výběhy, nikoho z dětí neodradil od možnosti si
některá zvířátka pohladit nebo nakrmit.
Jedna vlaštovička jaro nedělá a tak dalším naším počinem v naší MŠ, byla příprava výstavy v Panském domě s názvem: „Jak to chodí
na světě“. Trochu napovědělo vystoupení
předškoláků z MŠ Školní a Zahradní na vernisáži, o příslovích a řemeslech. To ostatní prozrazovaly výtvarné práce dětí z obou školek
i získaná ocenění ve výtvarných soutěžích.
Učitelky MŠ Školní

Reakce na článek z minulého čísla Otazníky nad
budovami mateřských škol
Vážení přátelé, jako pravidelný čtenář a asi
hlavně daňový poplatník bych chtěl reagovat
na článek pana tajemníka Ing. Petra Kučery
v dubnovém čísle. Samozřejmě souhlasím.
Jeho názor je rozumný a naprosto logický.
Rekonstrukce staré školky se náklady vyrovná stavbě nové vily a stále půjde o vilu a né
školku. Nové školky, jak p. tajemník zmínil,
byly jako školky projektovány a to nejen vnitřním uspořádáním, ale i adekvátní zahradou
a polohou třeba i kvůli parkování . Tím se
dostávám k dalšímu článku, na který bych

reagoval. Myslím samochválu kolektivu právě ze staré školky. To, čím se chválí, věřím
dělají i v ostatních dvou školkách. Jako člověk to chápu. Asi každý by chtěl zachovat své
teplé místečko a o nutnosti jeho zachování
by chtěl přesvědčit své okolí. Ale k té poloze.
Nevím, je to jen můj osobní názor, nejsem si
jistý, jak moc je vhodný pěší výlet pro tříleté
dítě ze Školní ulice až k řece a zpět. Třeba
je, nicméně drilem z dob Socialismu, stará
školka známa a opět můj názor, myslím, že
v dnešní době, kdy i malé děti dostávají plno
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informací, které odpoutávají jejich pozornost,
takže rovnat je do nějakého vzorce je asi těžké a na druhé straně hodně z nich má více
či méně drobných psychických poruch, nevím, jak v této době metody a dril používaný
ve školkách v osmdesátých letech je vhodný.
Závěrem, rekonstrukce staré školky a zároveň
případné zavření jedné z nových budov by bylo

nejen absurdní, ale určitě by zaujalo úředníky
jak na ministerstvu školství, tak financí a i některou z celostátních televizí, které se v určitých
pořadech zabývají podobnými absurditami.
Miroslav Nejdl,
U Pivovaru 389,  Kynšperk

„Ta slepička kropenatá…“
Je úvodním rýmem hymny kynšperských
chovatelů (jedinou hymnou chovatelů v ČR)
a v podání chovatelů zahájila Velikonoční zábavu dne 4. 4. 2015, kterou jsme ve spolupráci s MKS uspořádali v prostorách zimní zahrady. Hymnu si s kynšperskými chovateli vystřihl
i předseda Krajského sdružení a okresního
výboru ČSCH př. JUDr. Svoboda a k refrénu
se připojili naši stálí příznivci a účastníci již
3. Velikonoční zábavy po obnovení organizace. Krásným obohacením úvodu zábavy bylo
vystoupení kynšperských mažoretek, včetně

těch nejmladších, kterým aplaudoval celý sál
i vzácní hosté - pan Bc. Miroslav Čermák, 1.
náměstek hejtmana karlovarského kraje, starosta města Ing. Tomáš Svoboda, Ing. Vladimír Palík, ředitel MKS a další.
Ještě jedna osobní poznámka: velký dík jedinečným mažoretkám za pomlázkové překvapení a naší dvorní skupině Galaxie Honzy
Černušky. Je samozřejmostí, že úvodní tanec
„obstarali „ manželé Korečtí, kteří se stali jed-
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ním ze tří vyhlášených párů Miss sympatie
Velikonoční zábavy. Za Miss Velikonoční zábavy byly vyhlášeny - paní Jana Špačková,
paní Jaroslava Danešová a paní Boženka
Neubauerová. Tradičním doprovodným programem byla soutěž na podporu chovatelství,
jejíž výtěžek bude použit pro kroužek mladých
chovatelů, kterých máme 12, v nové disciplíně
ČSCH v Králičím hopu. Letošní zábavu jsme
obohatili o vystoupení mladého páru v latinskoamerických tancích, kteří museli po obrovském aplausu přidat další tance.
Co říct na závěr: poděkovat všem sponzorům,
našim stálým příznivcům, spolupořadateli
MKS. Jedničku dáváme kynšperským mažoretkám a jejich vedoucím. Již teď se těšíme
na naši další akci, kterou bude 27. 6. 2015
letní prodejní propagační výstava králíků, drůbeže, holubů, exotů a speciální výstava králíků
Teddy, s bohatým doprovodným programem
a dětským zábavným sedmibojem.
Ing. Miloslav Neubauer

Různé

Letošní jarní burza dětského oblečení a hraček
se konala v MKS Kynšperk nad Ohří. Sklidila
opět úspěch a měla obrovskou účast. O celou
akci se již po několikáté postaraly kynšperské
maminky - Michaela Miklešová, Pavla Milotová, Petra Kočišová, Alena Jánošíková. Chtěla
bych jim tímto moc poděkovat. Dále musím
poděkovat všem prodávajícím i nakupujícím.
Pracovnicím MKS Štěpánce Hendrychové a Jiřině Tarabové, bez nich by se burza nemohla
uskutečnit.
Podzimní termín burzy je naplánován na měsíc
září tohoto roku:
18. 9. 2015 - výběr věcí
19. 9. 2015 - prodej
20. 9. 2015 - vyúčtování
Již teď se na Vás opět těšíme.
Za burza tým hlavní organizátorka
Iva Jirásková

Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří
JSDH města vyjížděla od 15. 2. do 15. 4.
k 23 událostem:
Nejvíce jednotka vyjížděla k technické pomoci
a to 9krát. Díky silnému větru, který se krajem
prohnal na konci března, byla nejčastěji řešena TP-strom přes silnici.
Dalšími událostmi byly 3 plané poplachy
a 4 dopravní nehody osobních i nákladních
automobilů, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění.

a druhý byl požár autodílny v D. Rychnově,
kde zásah jednotky trval přes 7 hodin a navíc
po celou dobu zásahu musela být používaná
dýchací technika z důvodu silného zakouření
místa zásahu, což je velmi náročné.
Všem členům JSDH, kteří se na službách
a zasazích podíleli moc děkuji.

Marek Matoušek
                       velitel JSDH Kynšperk n/O    

K požárům jednotka vyjela 7krát. Z toho byly
dva zásahy dlouhodobé kde jednotka zasahovala u požáru chatky a osobního automobilu
v Kynšperku n. O. ul. Okružní přes 4 hodiny
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Příloha

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA NA SOKOLOVSKU
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské
služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu
služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin
denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského
kraje 353 502 502
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 347



všední den
16.00 hod. - 21.00 hod.
sobota, neděle, svátky 9.00 hod. - 19.00 hod.

Lékařská pohotovostní služba pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, přízemí
tel. č.: 352 520 430



všední den
16.00 hod. - 21.00 hod.
sobota, neděle, svátky 9.00 hod. - 21.00 hod.

Lékárenská pohotovostní služba (nezajišťuje Karlovarský kraj)
Lékárna ČTYŘLÍSTEK Chodov, Čapkova 1067, Chodov
tel. č.: 352 665 796


otevřeno 24 hodin denně

Pohotovostní služba zubních lékařů
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195
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sobota, neděle, svátky 9.00 hod. - 14.00 hod.

Různé

Divadlo pro seniory mělo úspěch
Dne 26. 3. 2015 ve 14.00 hodin v Domově
pro seniory Kynšperk vystoupil hudebně dramatický soubor Slunečnice s názvem „Muzikoterapie aneb léčba hudbou“. V hudebním
pořadu jsme si připomněli nejen slavné muzikálové melodie jako např. Dracula, Noc
na Karlštejně, Les Miserables nebo My Fair
Lady, ale i známé hity českých zpěváků - Evy
Pilarové, Heleny Vondráčkové, Petra Nováka,
Karla Gotta a Waldemara Marušky.   Téměř
celou dobu sedmdesáti minut spolupracovali
oba zpívající herci s publikem - našimi seniory. Pohoda a spokojenost byla doslova hma-

tatelná při písničkách s texty Jaroslava Uhlíře
a Zdeňka Svěráka - Není nutno a Dělání, při
kterých si senioři podupávali nohama do taktu, pohupovali se do rytmu na židlích a odměňovali účinkující milými úsměvy. Na závěr zazněl zasloužený bouřlivý potlesk. Tato kulturní
akce byla pro naše seniory velice přínosná,
protože díky krásnému vystoupení se všední
den stal neobyčejným a výjimečným. Chceme
tímto poděkovat i městu Kynšperk nad Ohří,
který tento pořad hradil z příspěvku města.
Jana Filipová,
aktivizační pracovnice

Pomoc v nouzi prezentovala služby
určené nejen obyvatelům Kynšperka nad Ohří
- Jaké sociální služby poskytuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. a pro
koho jsou určené. To se ve středu 1. dubna
2015 v jednacích prostorách Kynšperského
pivovaru dozvěděli účastníci otevřeného setkání, na které byli pozváni zastupitelé města,
radní, zástupci škol a členové Svazu postižených civilizačními chorobami. Skupinu vzácných hostů tvořila delegace z Německa, a to
misionář Josef Hofbauer, jeho paní manželka
Uschi a pan Reiner Harles z nadace Hermann
Gutmann Stiftung, dále pak kynšperský starosta Tomáš Svoboda a jeho paní. Ti všichni
se sešli v prostorách Kynšperského pivovaru,

kde pro ně Pomoc v nouzi připravila prezentaci
svých služeb. Kromě toho se dostalo i na vzájemnou diskuzi týkající budoucnosti a rozvoje
sociálních služeb v regionu. „Pro nás je velice
důležité, když vidíme, že se tu daří dobrým
aktivitám, které pomáhají potřebným. Naše
nadace v období od roku 1994 do současnosti přinesla do regionů Chebsko a Sokolovsko
celkem 367 tisíc eur. A musím pochválit, že
jeden z nejhezčích projektů, které jsme podpořili, bylo vybudování dílen pro sociálně terapeutické činnosti, kde se dnes vyrábí čokoláda
a svíčky,“ prohlásil Josef Hofbauer. „Velice mě
těší a děkuji za to, že se pan Tomáš Svoboda
stal znovu starostou města. Znám jeho vlast-
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Zajímavosti

nosti a vím, že umí držet slovo. Je to dobrý
člověk. Zároveň také děkuji všem odpovědným
lidem z vedení města. Kynšperk se rozvíjí a já
tomu rád přihlížím,“ pronesl pochvalně misionář Hofbauer. Na jeho proslov vzápětí reagoval

starosta Kynšperka nad Ohří Tomáš Svoboda.
„Slova, která zde pan Josef Hofbauer pronesl,
mě mile potěšila. Osobně jsem nesmírně rád,
že jsem ho již dříve mohl poznat,“ usmál se
starosta a pokračoval ve své řeči. „Naše město
stárne, a tudíž jsme rádi, že zde máme sociální službu, která je určená právě starším občanům. Tato služba je velice potřebná a jako
město ji proto budeme i nadále podporovat,“
doplnil starosta s tím, že působení organizace Pomoc v nouzi ve městě a jeho okolí vítá.
A jaké sociální služby tedy mohou obyvatelé
Kynšperka a ostatních obcí ze strany neziskovky Pomoc v nouzi využívat? Zejména se jedná

o Pečovatelskou službu, kterou klienti najdou
v Zámečnické ulici 501/7. Určená je lidem,
jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Přímo
v Kynšperku také sídlí Dům na půl cesty, kde
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mohou bydlet zletilí klienti zpravidla do 26 let
věku, kteří mají za sebou pobyt v dětských domovech, ve výchovných ústavech, v léčebnách
či vězeních a chtějí spolupracovat na zlepšení
své životní situace. Obyvatelé Kynšperka dále
mohou využít služeb Dluhové poradny v Sokolově, která poskytuje odborné sociální poradenství, a to bezplatně! Kancelář se nachází v ulici
Jednoty 654 v objektu Úřadu práce. Pokud se
člověk dostane do zvlášť tíživé životní situace
a zůstane zcela bez střechy nad hlavou, může
se obrátit na Azylový dům v ulici Fibichova 852
v Sokolově. Lidé bez domova najdou zázemí
také v Nízkoprahovém denním centru v areálu
bývalého autobusového nádraží. Zde si mohou
vyprat a usušit prádlo, ohřát si stravu, nebo požádat o doprovod a pomoc při jednání s ostatními institucemi. Lidé z regionu mohou s důvěrou
navštívit také Intervenční centrum v Sokolově,
které nabízí osobní i telefonické konzultace ženám a mužům ohroženým domácím násilím.
Středisko se nachází v klidných a bezpečných
prostorách v ulici J. K. Tyla 461. Kromě Sokolova fungují další pobočky Intervenčního centra
také v Chebu a Karlových Varech.
Od října roku 2014 se mohou lidé obracet také
na nová Kontaktní místa pro oběti domácího
násilí v Kraslicích, Jáchymově a ve Žluticích.
Tato tři centra vznikla v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´, který je podpořen
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.
Milan Hloušek

Skauti

„Ukliďme Česko“ v Kynšperku
Celorepubliková iniciativa „Ukliďme Česko“
zasáhla i naše město a to 18. dubna 2015
(www.uklidmecesko.cz). Tato iniciativa je určena lidem, kterým vadí černé skládky a nepořádek v okolí jejich bydliště a především
těm z nás, kteří s tím chtějí něco aktivně udělat. Letošní ročník jsme se rozhodli zasvětit
úklidu lesa za „novým“ sídlištěm. Dalo by se
předpokládat, že na sídlišti sdílí tuto myšlenku mnoho lidí... Během sobotního odpoledne

jsme se dali do práce. Dost nás překvapilo,
jak široké může být spektrum odpadků, které se dá v lese najít. Kromě velkého množství
plastu a skla jsme tam nalezli nejrůznější věci
a zařízení, které do lesa rozhodně nepatří. Tak
na příklad: několik televizorů, mikrovlnou troubu, velké kusy umakartového jádra, celé okno
několik párů bot. Ostatně přesvědčte se sami
na přiložených fotografiích. Nepořádek, který jsme na fotografiích zachytili, jsme uklidili

do přistaveného kontejneru. Lesy obklopující
sídliště patří České republice a spravuje je
společnost Lesy ČR. Se společností jsme již
v komunikaci a věříme, že když se v našem
městě najdou lidi ochotní uklízet tyto lesy, zasadí se i Lesy ČR o jejich zkrášlení. O výsledku
debaty vás budeme informovat. Vadou na kráse je ještě nepořádek na městském pozemku
za novým (stále neotevřeným) parkovištěm,
který věříme, že město brzy uklidí. Ale bude
se muset přistavit nový kontejner. My jsme ten
„náš“ zcela zaplnili. Za pomoc při propagaci,
organizaci či fyzickou přítomnost chceme poděkovat Aleně Ševelové, městu Kynšperk nad
Ohří, Technickým službám jmenovitě panu
Vitekovi a paní Švecové, hnutí Re-Generace a skautskému středisku Lípa. Především
chceme, ale poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří neváhali podat pomocnou ruku a sobotní
odpoledne strávili trochu jinak. Sešlo se nás
přes 20. Stálo to za to! Les neskutečně „prokouknul“. Jděte a přesvědčte se sami. A když
něco přece jenom najdete, nečekejte na příští
ročník „Ukliďme Česko“…
Láďa Soukup
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Stolní tenis

Dorostenci podruhé v řadě na mistrovství ČR
Poslední březnový víkend hostila Ostrava
šestnáct nejlepších družstev Čech a Moravy.
V sobotu měli svůj šampionát starší žáci, kde
náš kraj reprezentovala děvčata z Lomnice
poodobně jako v neděli, kdy o titul mistra ČR
bojovali dorostenci. Stejně jako vloni nejdelší
cestu absolvovali naši kluci, letos ovšem poprvé jako dorostenci. Podobný výsledek jako
minulý rok /12/ se nepodařil. Ovšem to nikdo
ani neočekával. Proti starším, zkušenějším
soupeřům, kdy někteří hráči mají zkušenosti
z extraligy, naší nejvyšší soutěže mužů, se
těžko daly čekat zázraky. Z šestnácti zúčastněných celků pouze tři nejsou členy oddílů
hrající ligové soutěže. Na lepší než patnácté
místo to letos nestačilo. Důvodů je několik.
Vedle už zmíněné výkonnosti soupeřů, také
například skutečnost, že se mistrovství hrálo
na rozdíl od našich soutěží jinými míčky, los
mohl být milosrdnější a podobně. Ostudu našemu městu kluci neudělali. Hráli na hranici
svých možností a dokázali řadu lepších soupeřů “potrápit“. Mrzí několik zbytečných porážek 2 : 3, při kterých naši hráči promarnili řadu
mečbolů. Při troše štěstí mohlo být umístění
o dvě, tři příčky lepší. Určitě naši dorostenci
předvedenými výkony nezklamali. Kde je možné najít veliké rezervy je psychická odolnost!
Žádný z hráčů tohoto turnaje a nejen tohoto,
nesnáší porážky ani dílčí neúspěchy tak těžce
jako naši kluci. Přitom všem bylo jasné, že si
jedou pouze pro zkušenosti, nepůsobil na ně
žádný tlak. Přemotivovanost? Často jejich reakce hraničí s nesportovním chováním /!/. Řešení tohoto problému je v jejich rukou, Těžko
si umím představit, že by podobné problémy,
řešil profesionální psycholog.? Ani podmínky,
které mají nejlepší celky, se s našimi nedají
přirozeně srovnat. Vedle možnosti skvělého
sparingu, kvalita vybavení, realizační tým,
placení trenéři. Jsou stále pod lékařským do-
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zorem. Trenéři natáčí zápasy na video, z kterého se pak svěřenci učí… Je dobře, že naše
nejlepší naděje mají tyto možnosti, tak jako je
to běžné v zahraničí. Jiné jsou také možnosti
vyhledávání talentů v Praze, Brně, Ostravě,
v Hradci Králové… Stěžovat si ale nemůžeme. Podmínky našeho oddílu patří k nejlepším
v celém kraji a zájem o sport v našem městě
je bohužel takový jaký je. Možnosti dosáhnout
ještě lepších výsledků přirozeně jsou, ale je
to především v rukou samotných hráčů. Více
by se měl zvýšit zájem rodičů, ostatních členů
oddílu, funkcionářů. Jinde to funguje. Je jedna
věc, která se dá i s těmi nejlepšími srovnat.
Díky vedení našeho města mohla minivýprava
cestovat na šampionát „luxusně“ mikrobusem.
Moc děkujeme. Uznání a poděkování si zaslouží “pilot“ pan Šoustek, který bezpečně dopravil sportovce do Ostravy a zpět. Obětoval
ze svého volného času pro mladé sportovce
celý víkend. Vděk a poděkování patří sponzorovi, díky kterému by si naši dorostenci tento
sportovní “svátek“ tak neužili. Na závěr tohoto hodnocení je třeba konstatovat, že účast
na tomto mistrovství byla dobrou zkušeností,
mladíci podali dobré výkony, dobře reprezentovali naše město. Bylo by škoda nevyužít
potenciálu těchto snad talentů. Nevzpomínám
si, že by někdo někdy v našem kraji měl čtyři
dorostence s takovouto výkonností. Byla by
škoda neudělat pro ně více.
O. Volf

Stolní tenis

Poslední bodovací turnaj sezony ospělých
Jednou z posledních možností jak si na konto
připsat ještě nějaký bodík, byl v sobotu 4. dubna poslední turnaj dospělých v Aši. Bohužel už
poněkolikáté je vypsaný pouze pro kategorii
mužů! Je pravdou, že ty nejlepší ženy už dokážou často pořadím zamíchat. Asi se ušetří
na cenách pro ženy!? Náš oddíl měl tentokrát
„slušné“ zastoupení. Zúčastnili se všichni čtyři
dorostenci a dokonce dva muži. Až na Vaška
Pocka se všem podařilo postoupit z kvalifikačních skupin do hlavní soutěže. Vašek měl tentokrát nejtěžší los. Nejvíce se dařilo Novotnému,
který hrál mimořádně dobře. Mezi 9 – 16 nejlepších se probojoval také Volf. Jandovi a Moldavčukovi pokazili radost z postupu silnější
soupeři, Tomšíkovi momentální indispozice.
Je třeba se zmínit o účinkování Fabiše a dorostence Maryšky, kteří mají zájem k nám přestoupit do nové sezony. Oba hráli velmi dobře
a také postoupili ze svých skupin.
Na turnaji se prezentovalo téměř šedesát hráčů. Ozdobou turnaje byli účastníci dnes už pr-

voligového KST Cheb, třetiligové Batesty Chodov /bohužel sestoupivšího celku/ a také TJ
Ostrova, který silně posílený nahradí v lize Batestu. Výborné výkony předváděli také účastníci ligových celků z Německa Žák a Petrák.
Skvěle obsazený turnaj byl pěknou tečkou
za končící sezonou. Posledním turnajem bude
pro naše hráče finále krajského poháru, kam si
zajistili účast Tomšik a Kadavý. Nás mohou výsledky našich hráčů těšit, zejména vystoupení
dorostenců.
Hráli dobře, tentokrát ani chování nevybočilo z rámce slušnosti. Pěkné zápasy předvedli
proti nejlepšímu obránci kraje Hulešovi /před
několika sezonami krajskou jedničkou/ Moldavčuk a Novotný. Zkušený soupeř utkání rozhodl
po velkém vyrovnaném boji až ve čtvrtém setu.
Za zmínku stojí jistě vítězství Novotného nad
dr. Dospíšilem. Za úspěch je možné považovat
postup dvojice Pock – Moldavčuk do osmifinále ve čtyřhře. K medaili měli kousíček…
O. Volf

TOP 12 dorostu
Druhou nejvýznamnější soutěží kraje je turnaj
nejlepších dvanácti hráčů. V kategorii dorostu
tento turnaj pořádal z pověření krajského svazu v sobotu 11. dubna oddíl Batesty Chodov.
Náš oddíl do turnaje elitní dvanáctky „dodal“
plnou třetinu účastníků.
Výborně si vedl David Moldavčuk, který skončil třetí za staršími soupeři Hoblem /hráč základu první ligy v Chebu/ a Žaloudíkem, který
odehrál třetiligovou soutěž v Chodově. Ostatní
soupeře s výjimkou spoluhráče Pocka s přehledem porazil. Pěkné šesté místo obsadil
Vašek Pock, ale na postup do finále oblasti
v Plzni to nestačilo, postupují pouze první čtyři

hráči. Asi se dalo čekat lepší než deváté místo od Matěje Novotného, který před týdnem
na turnaji dospělých předváděl skvělé výkony.
Ovšem prohrát v tak silné konkurenci pouze
tři zápasy není žádným neštěstím. Pod hranicí
svých možností zahrál Míša Janda a skončil
jedenáctý.
Do konce skvělé sezony zbývají pouhé dva
turnaje, které nemohou nic změnit na skutečnosti, že naši dorostenci „vládnou kraji“.
O. Volf
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Základní umělecká škola

Krajská soutěž Základních uměleckých škol
V březnu letošního roku proběhla krajská kola
soutěží MŠMT ČR pro Základní umělecké školy. Celkový počet soutěžících několikanásobně poklesl. Je to jeden z ukazatelů dlouhodobě se snižujícího zájmu dětí o aktivní koníčky,
kterým hra na hudební nástroj nepochybně je.
Přesto ti, kteří se zúčastnili, odvedli výborné
výkony, což ocenila nestranná porota, sestavená z profesorů Konzervatoří. Ne všichni při

Adam CIBULKA - 3. místo altová zobcová
flétna
Ráda bych jim jménem vedení školy poděkovala za vzornou reprezentaci nejen školy, ale
i města.
Za ZUŠ Kynšperk n.O.
Knoblochová Lenka

soutěži mohou zvítězit. Všichni však byli jistě
obohaceni novými zkušenostmi. Vždyť už to,
zahrát si v jiném než domácím prostředí, je jistě velká a dobrá zkušenost.
Žáci naší školy se velmi dobře umístili:
František NEKVAPIL - 1. místo – bicí nástroje
Lucie NEKVAPILOVÁ - 2. místo – alt saxofon
Adam CIBULKA - 3. místo – bicí nástroje
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Různé

Dílnička pro děti s rodiči v ZUŠ
Před Velikonocemi měly děti ze ZUŠ Kynšperk trochu napilno. Vyráběly si velikonoční
keramiku a navíc se připravovaly na dílničku,
kde jim přišli na pomoc i rodiče. Přihlásilo se
15 dětí s rodiči. V sobotu 21. 3. ve 14 hodin se
dílnička zaplnila a kreativní rodiče pod přísným
dohledem svých dětí vytvářeli košíky, zajíčky,
slepičky a různé. Za týden, když se všechny
výtvory vypálily, opět se všichni sešli, aby své
výrobky naglazovali. Bylo kolem toho hodně
veselo. Košíčky, zajíčci, slepičky a nádobky se
vydařili a rozzářené dětské oči vypověděly, že
společně strávený čas s rodiči je pro děti ten
nejlepší dárek.
                             Za výtvarný obor ZUŠ  
Věra Medvecká

Výstava „Úzkorozchodné průmyslové dráhy
v okolí Skalné“
probíhající ve výstavní síni Panského domu
na přelomu bžezna a dubna 2015 představila
v hlavní své části všeobecně průmyslové dráhy úzkého rozchodu, železnice v nedalekém
okolí městečka Skalná a podnik LB Minerals
s. r. o., který je v současnosti majitelem jedné
z poslední funkční průmyslové úzkorozchodky
v ČR.

LB Minerals s.r.o., která se nachází v přírodní
rezervaci Soos Nový Drahov - Kateřina. Úzký
okruh těchto lidí vás zve k návštěvě tohoto
hezkého přírodního koutu našeho kraje, k projížďce s malým vláčkem na trati dlouhé cca
1,5 km a samozřejmě uvítá případné zájemce,
kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci při
provozu dráhy.

Druhý úsek expozice na jednadvaceti panelech ukázal návštěvníkům informace, fotky,
reprodukce a pohlednice z různých úzkorozchodných železnic převážně z celé Evropy
a Ameriky.

Výstavu organizovalo MKS Kynšperk, jmenovitě paní Hendrychová, které patří velké
poděkování za vstřícnost a pomoc při vlastní
instalaci, demontáži vystavovaného materiálu.

Jeden z těchto panelů se i věnoval činnosti
několika dobrovolníků, kteří ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu udržují, opravují trať, dopravní park a provozují osobní
vláčky na železničce rozchodu 600 mm patřící

Mirčev Petr
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2015
úterý 5.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Mapy ke  hvězdám, Kanada / USA / Německo / Francie, MP 12, vstupné 50 Kč, délka
111 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI KVĚTNU
neděle 3.5. v 15.00 hod.
Liga spravedlivých: Trůn Atlantidy, Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč,
délka 72 min.

úterý 19.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Andělé všedního dne, ČR, MP, vstupné
50 Kč, délka 97 min.

neděle 10.5. v 15.00 hod.
Lego: Liga spravedlivých vs Bizarro, Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč,
délka 47 min.

úterý 26.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Díra u Hanušovic, ČR, MP, vstupné
50 Kč, délka 103 min.

neděle 17.5. v 15.00 hod.
Ošklivé káčátko a já, Animovaný,
Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 90 min.
neděle 24.5. v 15.00 hod.
MALÝ PÁN, Animovaný, Česko/Slovensko,
MP, vstupné 30 Kč, délka 83 min.

Městská knihovna
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: Hillebrand, L. – Nezlomný Ludvíková, J. –Zkrocení mlsného
muže Patwerniti, M. – Pravidla sýrárny Pancol, K. – Muchchas Walterová-Benešová, B.
– Dívka, která nesměla mít sny Davis, B. –
Ztráty a nálezy Reeman, D. – Mořský oheň
Munoo, A. - Láska dobré ženy Arbterová, Al.
– Zůstaň se mnou, brácho Vavřík, J. – Kolotoč
strachu Tucker, K. A. – Deset malých nadechnutí Soukupová, P. – Pod sněhem
Historie: Scarrow, S. – Pretorián Vondruška, V. – Husitská epopej II Scott, A. – Svatba
z donucení Niedl, F. – Krajina nočních jezdců Blake, A. – Démonův kód Ashworth, A.
– Ukradené srdce Wood, B. – Bílá žena Beverley, J. – Hedvábná smyčka
Detektivky a thrillery: Christie, A. – Brána
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osudu Táborská,O. – Hlas pro vraha Cílek, R. – Třikrát Richard Kubík Galbraith,R.
– Hedvábník Tuomainen, A. – Moje temné
srdce Berenson, A. – Falešný agent Browder, B. – Rudý zákon Little, E. – Nejdražší
dcera Beran, L. – I staré dámy umí vraždit
Fieber, M. – Zvěrolékařka na stopě Janouchová, K. – Matčino srdce Nesbo, J. – Policie
Gardner,L. – Neboj se , Romány pro ženy:
Lindsey, J. – Láska si tě najde Sanghani, R.
– Panna Dawson, L. – Ten, kdo odešel Diamond, L. – Kavárna na pláži Jakoubková,
A. – Prodám manžela…zn. Spěchá Cartland,
B. – Falešná nevěsta Quick, A. – Stíny minulosti Keleová-Vasiková, T. – Kouzlo všednosti
Caleti, D. – Odešel Meyers, S. R. – Pohodlné
lži Fišerová, M. – Smlouva se životem
Pro děti: Žižková, H. – Hafík Barrowsos, A –
Kája a oliva Sobotka, R. – Nejtěžší překážka
Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Den otevřených dveří
v areálu
Domova pro seniory Kynšperk nad Ohří

30. května 2015
Program: 14:00

Bára Zemanová
15:30 Marek Bubenčík s doprovodem
16:00 Schovanky

Stánky : Kocábka, Mateřídouška, Pomoc v nouzi, Kniha
p. Fidlerová
Souběžně s programem se Vám představí Mažoretky ze ZŠ
Kynšperk nad Ohří.
Občerstvení zajištěno, dobrovolné vstupné.
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ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 13.ČERVNA 2015
SRAZ V 7.30 HOD. , ZAČÁTEK V 8.00 HOD.
STARTOVNÉ PRO TÝM JE ZDARMA
TÝM TVOŘÍ JEDEN DOSPĚLÝ A JEDNO DÍTĚ
PŘIHLÁSIT SE LZE NA TEL. 725 074 192
p. SVOBODA
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY JE PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ ZDARMA A PĚKNÉ CENY.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ: MO ČSSD A MO ČRS V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
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PŘÍMÉ PŘENOSY Z MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI 2015
Přímé přenosy z MS v hokeji, které se uskuteční od 1.5. do 17. 5. 2015, budete moci sledovat online
v sále kina MKS v Kynšperku nad Ohří.
Určitě si nenechte ujít možnost sledovat vybrané přímé přenosy na velkém plátně. Program přenosů
bude upřesněn a vyvěšen na výlepových plochách, v kině a na www.mkskynsperk.cz.
• Občerstvení a pití bude zajištěno z restaurace Skleník
• Na sále je přísný zákaz kouření
• Vstup zdarma
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Tel: 352 683 085
www.mkskynsperk.cz
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Pro spolužáky 9. A, B, C,
kteří ukončili školní docházku v Kynšperku nad Ohří v roce 1963,
uskutečníme setkání v místním pivovaru dne 22. května 2015 v proskleném přízemním budoáru.
Sraz v 17.00 hodin.
Všechny srdečně zvou Jana a Jirka.
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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 RD se zahradou v Horním Žandově, před rekonstrukcí, cena: 250.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč
Prodej restaurace + 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 rekreační chaty s vybavením, Podhrad, Jesenická přehraha, cena: 650.000,-Kč
Prodej domu v Kynšperku n/O., Sokolovská ul., k rek. cena: 599.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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ul.Kraslická 2130 Sokolov
tel./fax. 352 604 526, mob. 774 277 435

Otevírací doba
Po - Pá 6:30 - 17:00 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.

21.5.2015 od 7.00 - 17.00hod.

Den plný slev v Kesslu

PRODEJ bez DPH !!!
sleva na veškerý sortiment
pochoutky na grilu pro nakupující zdarma
každou hodinu losování o ceny, soutěž o nejvyšší účet

Generální partneři :

19.5.2015 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
22.5.2015 Den plný slev ve stavebninách Kessl Kynšperk nad Ohří
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