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Pořadatelé Dne Ohře děkují všem, co se na této akci podíleli.
Více informací v příštím čísle.
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Doplňující fotografie k článkům

Poslední zvonění

Příměstský tábor – lanové centrum

Z města

Vážení občané,
dne 19. 06. 2015 přivítal starosta města
Ing. Tomáš Svoboda nové občánky našeho města - Kateřinu Bubenčíkovou, Kryštofa
Cigánka, Petra Heráka, Viktorii Roháčovou,
Jakuba Štercla, Annu Tegdovou a Elišku Zoulovou.

Rodičům blahopřejeme k narození dětí. Při
jejich výchově přejeme hodně lásky a trpělivosti. Dětem přejeme hodně štěstí a životních
úspěchů.
Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá

Foto: zdroj Jana Tomsová

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.

paní Helena Halajová (85 let)
a paní Anna Farová (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Vedení města gratuluje všem, kteří v měsíci
červenci 2015 oslavili významné životní výročí:
pan Oldřich Polesný (85 let)
paní Miluše Pšeničková (85 let)
pan Bořivoj Ťápal (80 let)
paní Danuše Prajerová (80 let)
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Blahopřejeme
Lapec Stanislav
Borecká Marta
Cibulková Hana
Gregorová Rozalie
Endyšová Kateřina

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 srpnu 2015 oslaví své narozeniny
členové naší ZO SPCCH paní a pan

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

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 3. srpna 2015 a 7. září 2015.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
24. 6. 2015 a 15. 7. 2015 (rada města)
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 16. září 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
V ČERVENCI A SRPNU
Městské sportoviště - Školní hřiště - otevřeno denně od 7.30 do 18.00 hodin.
Městské sportoviště - Sportovní areál Školní ulice - otevřeno nonstop.
Využívání oplocených areálů (antukové hřiště, hřiště s umělou trávou) je nutné domluvit se
správcem sportoviště tel.: 725 038 753.
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Pojem přestupku
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je
za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních právních
předpisů a nebo o trestný čin. Přestupkem
není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným
způsobem hrozící nebo trvající útok (jednání v nutné obraně nebo krajní nouzi), jestliže
tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně
závažný následek než ten, který hrozil, a toto
nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.
Místo oznámení přestupku
Přestupek lze oznámit na nejbližší služebně
Policie ČR – např. obvodnímu oddělení Policie České republiky v Kynšperku nad Ohří,
ale též přímo na Městském úřadu Kynšperk
nad Ohří, a to buď písemně, nebo při osobní návštěvě ústně do protokolu. U orgánu
Policie České republiky je vhodnější oznámit
především fyzická napadení s následkem léčení a přestupky proti majetku. Policie ČR tak
může rovnou posoudit, zda se nejedná o trestný čin; zajistí případnou ochranu postiženého
či poškozeného a provede veškeré zákonné
úkony na místě, které by správní orgán později provést nemohl a nebo by provedení bylo
velmi obtížné (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky a zajistí jejich podání
vysvětlení k věci). Policie ČR zhodnotí zda se
ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin a poté přestupek postoupí Městskému úřadu Kynšperk
nad Ohří, nebo jinému místně příslušnému
obecnímu úřadu.
Vzhledem k tomu, že přestupek musí být konkrétní fyzické osobě nepochybně prokázán,
je vhodné, aby oznamovatel uvedl i případné

svědky. Oznamovatel rovněž musí počítat
také s tím, že i on bude k projednávání věci
předvolán jako svědek a bude konfrontován
s podezřelým. Oznámení může učinit osoba
přestupkem postižená, případně poškozená,
nebo její zákonný zástupce či právní zástupce
respektive ten, kdo se o spáchání přestupku
dozvěděl.
V oznámení přestupku musí být uvedeno:
•
kdo je postiženou osobou (vůči komu
směřovalo jednání)
•
koho oznamovatel/navrhovatel označuje
za pachatele
•
kde a kdy se stal přestupek (místo a čas)
•
jakým způsobem měl být přestupek spáchán (popis toho, co a jak se stalo)
•
čím je spáchání přestupku prokazováno
(svědci, listinné a jiné důkazy)
Zahájení správního řízení
Přestupkové řízení se zahajuje úřední moci
nebo na návrh. Ve správním řízení se postupuje dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád atd.
Postup po oznámení přestupku
Městský úřad Kynšperk nad Ohří je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení
oznámení o přestupku zahájit přestupkové
řízení, pokud věc nebyla odložena nebo postoupena jinému orgánu. K ústnímu jednání
jsou předvoláni účastníci řízení a svědci (mezi
nimi je i oznamovatel přestupku). V případě,
že oznamovatel přestupkem utrpěl hmotnou
škodu (např. poškozením věci) a uplatní nárok
na náhradu této škody v přestupkovém řízení,
stává se účastníkem řízení jako tzv. poškozený a obdrží též rozhodnutí v dané věci, kde
může být rozhodnuto o způsobu uhrazení jím
uplatněné škody.
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Náhrada škody v řízení o přestupku
V řízení o přestupku může postižená osoba
uplatnit nárok na náhradu majetkové škody,
která nastala přímo v důsledku spáchání přestupku – ta se odvíjí od hodnoty odcizené nebo
zničené či jen poškozené věci. Lze uplatnit
i nárok na náhradu škody vzniklé např. platbou regulačního poplatku u lékaře (v důsledku
fyzického napadení), poplatku v lékárně nebo
i případnou vzniklou ztrátu na výdělku z důvodu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi mzdou
a dávkami nemocenské). V přestupkovém řízení nelze odškodnit přímé škody na zdraví,
bolestné, ani ztížení společenského uplatnění
(v těchto případech lze nárok uplatnit v občanskoprávním řízení, tedy u příslušného soudu.)
Jestliže se postižená osoba rozhodne nárok
na náhradu škody uplatnit, je povinna připojit k ní písemný doklad o výši náhrady, neboť
výše škody musí být podle ustanovení zákona
o přestupcích spolehlivě zjištěna. V opačném
případě nemůže správní orgán vyhovět nároku
postižené osoby a pokud nedojde k dobrovolnému nahrazení způsobené škody pachatelem, je poškozený odkázán se svým nárokem
na příslušný soud. Je vhodné zmínit, že uplatněním nároku na náhradu škody způsobené
přestupkem se osoba nárok vznášející stává,
v souladu s ust. § 72 písm. b) zákona o přestupcích, účastníkem řízení – poškozeným.
Poškozený je účastníkem řízení v části týkající
se náhrady škody a jen ve věci náhrady škody
se může proti výslednému rozhodnutí odvolat.
Přestupky řešené na návrh fyzické osoby
Zvláštní režim projednání platí pro přestupky
ublížení na cti, urážek nebo vydání v posměch
podle ust. § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového
zákona, které správní orgán může projednat
pouze na základě návrhu osoby přestupkem
postižené; podání návrhu na zahájení řízení
je nutné i k projednání přestupků proti občanskému soužití podle ust. § 49 odst. 1 písm.
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b), c) a přestupků proti majetku podle ust. §
50 přestupkového zákona v případě, že tyto
jsou spáchány mezi osobami blízkými (příbuzný v pokolením přímém, osvojitel, osvojenec,
sourozenec a manžel). Návrh na projednání
těchto přestupků lze podat přímo na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří, případně při
oznámení na Policii České republiky. Postižená osoba je pak Městským úřadem Kynšperk
nad Ohří vyzvána a náležitě poučena k podání
kvalifikovaného návrhu na projednání takového přestupku. Tento návrh je nutno podat
nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se postižená osoba dozvěděla o přestupku nebo
o postoupení věci orgánem činným v trestním
řízení. Po podání návrhu se postižená osoba
stává účastníkem řízení – navrhovatelem. Pokud bude přestupkové řízení, které bylo zahájeno na návrh, zastaveno (např. pro neprokázání spáchání přestupku obviněným nebo
pokud vezme navrhovatel svůj návrh dodatečně zpět), bude navrhovateli uložena povinnost
nahradit náklady řízení v částce 1000 Kč.
Je proto nanejvýš důležité podávat návrh
k projednání věci v takových případech, kdy
lze vinu obviněného vůbec prokázat. U návrhových přestupků prostě navrhovatel má jistou odpovědnost za to, že dokáže navrhnout
k provedení takové důkazy, které budou stačit
k tomu, aby vina obviněného z přestupku byla
bezpochyby prokázaná.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
•
občanský průkaz
Poplatky a úhrada
Úkony v přestupkovém řízení jsou bez
poplatku. V případě návrhových řízení může být v některých případech (viz
výše) uložena náhrada nákladů řízení.
Výše nákladů řízení je stanovena vyhláškou
Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

Z města

- paušální částka nákladů řízení činí 1.000 Kč
- byl-li k řízení o přestupku přibrán znalec
z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se
paušální částka o 1.500 Kč
- byl-li k řízení o přestupku přibrán znalec
z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka o 2.500 Kč
- bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení činit nejvíce 6.000 Kč.
Lhůty pro vyřízení
Standardní lhůtou pro zahájení řízení je 60 dnů
ode dne, kdy správní orgán obdržel oznámení
o přestupku, a ukončení rozhodnutím do 60 dnů
od zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena, zvláště s ohledem
na zachování procesních lhůt, provedení úkonů navrhovaných stranami řízení a podobně.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se může účastník správního
řízení, jemuž se rozhodnutí oznamuje, odvolat
ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení,
ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje se
sídlem v Karlových Varech, který o odvolání
rozhodne, a to cestou Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, u nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá od následujícího dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno.
Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, rozhodnutí se považuje
za doručené posledním dnem této lhůty. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
Pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč, lze
uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho
postup tím, že:
se bez omluvy nedostaví na předvolání
ke správnímu orgánu,

navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů
na předvolání nedostaví, může být předveden.
Pořádková pokuta do výše 5.000 Kč tomu, kdo
se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu
k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně
odmítá.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné
formě
•
portál veřejné správy www.portal.gov.cz
•
portál MV ČR www.mvcr.cz
Městský úřad Kynšperk nad Ohří projednává
nejčastěji přestupky proti občanskému soužití
podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového
zákona (např. vyhrožování újmou na zdraví,
drobné ublížení na zdraví, schválnosti nebo
jiné hrubé jednání), ale též ublížení na cti podle ust. § 49 odst. 1 písm. a), na základě podání
návrhu na projednání osobou přestupkem postiženou. Četné jsou i přestupky proti majetku
podle ust. § 50 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, především úmyslné způsobení
škody krádeží, podvodem a poškozením věci
(pokud se nejedná již o trestný čin) a rovněž
přestupky proti veřejnému pořádku podle ust.
§ 47 přestupkového zákona (nejčastěji rušení
nočního klidu nebo znečištění veřejného prostranství).
Další informace může poskytnout za Městský
úřad Kynšperk nad Ohří:
Jan Sekot, DiS., úředník správního a sociálního odboru
– tel. č. 352 350 420, sekot@kynsperk.cz
Bc. Pavla Danielová, vedoucí správního a sociálního odboru
– tel. č. 352 350 428, danielova@kynsperk.cz
za správní a sociální odbor:
Jan Sekot, DiS.
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Nová školská rada poprvé zasedla
Dne 29. 06. 2015 proběhlo první jednání nově
zvolené školské rady ve složení: pan Daniel
Krejčí a paní Tatiana Bayerová (zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků), Mgr. Irena
Všetečková a Mgr. Linda Křížová (zvoleni
za pedagogické pracovníky) a Bc. Alena Kadavá a Bc. Pavla Danielová (jmenované radou
města za zřizovatele). Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada se mimo jiné např. vyjadřuje
k návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních a středních školách, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy.
Tíží-li Vás rodiče žáků nějaké problémy, či
máte-li návrhy či připomínky ke vzdělávání v základní škole, máte možnost se obrátit
na školskou radu. Kontakty a emailová adresa
budou v brzké době zveřejněny na webových
stránkách základní školy, popřípadě si můžete
domluvit i osobní jednání.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Navázání nové spolupráce
Návštěva a zahájení partnerských
rozhovorů s distriktem Xicheng
Oficiální návštěva krajské delegace u vedení
distriktu Xicheng se uskutečnila dne 10. ledna
2014 v rámci návštěvy partnerského distriktu
Changping. Distrikt Xicheng jsme navštívili
na základě pozvání vedení distriktu, které projevilo zájem o spolupráci s některým městem,
nebo oblastí v Karlovarském kraji.
S ohledem na velikost a počet obyvatel distriktu Xischeng ( 1,3 miliónu obyvatel) navrhl
Karlovarský kraj pro toto partnerství Sdružení
měst a obcí Karlovarského kraje a po dohodě
pověřil Ing. Tomáše Svobodu, starostu města
Kynšperk nad Ohří, aby se začal zabývat tímto
návrhem. Současně ho vyzval, aby oslovil starosty jednotlivých měst a obcí Karlovarského
kraje s nabídkou vstupu do tohoto sdružení
a přípravou memoranda, které by se týkalo
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hlavně lázeňství a kultury a jehož podpisem
by se uzavřelo oficiální partnerství s distriktem
Xicheng, kterému tato návštěva předcházela.
Delegace Karlovarského kraje navštívila i futuristický model Financial Street, nebo-li čínský
„Wall Street“. Toto představení pomohlo lepšímu pochopení výhod distriktu Xicheng v oblasti financí.
Obvod Xicheng je jeden z městských obvodů v Pekingu, hlavního města Čínské lidové
republiky. Spolu s obvodem Tung-čcheng tvoří historické centrum města dané městskými
hradbami. Má rozlohu 50 čtverečních kilometrů a žije v něm 1,2 miliónu obyvatel.
Tento obvod má velice dobré podmínky pro
spolupráci, neboť je jedním z těch, který má
centrální sídlo obchodu a bankovnictví. Vždyť
jenom 54 firem, které mají zde sídlo, je vedeno
v TOP 500 firem z celého světa.

Z města

Příprava memoranda
Po návratu z oficiální návštěvy oslovil Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperk nad
Ohří, potencionální zástupce měst, která by
přicházela v úvahu pro nově vzniklé Sdružení měst a obcí. Ve spolupráci s Karlovarským
krajem byl zformulován text memoranda, které bylo odesláno zástupcům distriktu Xicheng
s tím, že si mají vytvořit svůj návrh, porovnat
ho s naším návrhem a z těchto návrhů vzejde
oficiální text memoranda, který bude po dohodě akceptován oběma stranami.

Setkání starostů
Po oslovení vybraných měst a potvrzení zájmu
od jednotlivých starostů proběhla ve městě
Kynšperk nad Ohří schůzka za účasti zástupců těchto měst:
•
Město Mariánské Lázně (starosta Ing.
Petr Třešňák)
•
Město Františkovy Lázně (starosta Otakar Skala)
•
Město Ostrov (starosta Bc. Pavel Čekan)
•
Město Jáchymov (starosta Ing. Bronislav
Grulich)

•

Město Kynšperk nad Ohří (starosta
Ing. Tomáš Svoboda)
Zástupce Karlovarského kraje se omluvil,
ale potvrdil spolupráci a pomoc na realizaci
(hejtman KK JUDr Martin Havel, ředitel KÚ
Ing. Roman Rokůsek, oddělení vnějších vztahů Kateřina Rentková)
Ing. Tomáš Svoboda seznámil všechny přítomné se stavem vyjednávání a předložil současnou podobu memoranda, která byla konzultována s naším budoucím partnerem distriktem
Xicheng. Podobu memoranda obdrželi všichni
zástupci vybraných měst v elektronické podobě,
aby mohli tuto věc projednat se zastupiteli svých
měst. Ing. Svoboda, předseda společenství, seznámil všechny přítomné a hlavně nové zástupce měst s dosavadním průběhem jednání.

Návštěva zástupců
distriktu Xicheng
Ve středu 8. července 2015 navštívili zástupci
distriktu Xicheng Karlovy Vary. Přijal je hejtman
Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel za účasti
starostů měst, které jsou součástí sdružení.
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Z města

Hejtman Martin Havel představil náš kraj, jenž
sice v porovnání s ostatními českými a moravskými regiony patří k nejmenším, ale vyniká
mimo jiné přírodním bohatstvím horkých a studených pramenů.
Jak již bylo avizováno, zástupci z čínského Xichengu nebyli v našem kraji poprvé, už dříve
navštívila delegace pod vedením starosty Cao
Changshenga Kynšperk nad Ohří, kde společně se starostou Tomášem Svobodou řešili
témata, která by mohla oba regiony spojovat.

A právě výsledkem všech dosavadních jednání, by měl být dokument, který nastartuje spolupráci, která se bude týkat cestovního ruchu,
lázeňství a lékařství, kultury a umění. Na základě našich jednání vznikl již zmíněný návrh
memoranda, který bychom chtěli s našimi
partnery podepsat již na podzim tohoto roku.
Ing. Tomáš Svoboda
Předseda sdružení a starosta města Kynšperk
nad Ohří

DANCE OF JOY v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
V pátek 26. června jsme byli svědky nádherného
koncertu čtyř hudebníků v našem kynšperském
kostele. Johannes Flamm (klarinet, basklarinet,
sopránový saxofon Johanna Schmidtová (housle a viola), Alfred Kraus (akordeon) a Werner
Lauscher (kontrabas) nám svými melodiemi přiblížili hudbu plnou jásavých tónů. Promlouvaly k nám
lidové bulharské melodie, zazněly tóny v duchu
židovské hudební tradice. Krása a monumentál-
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nost kostela, vynikající akustika, jásavé melodie
a vynikající podání členů orchestru v nás zanechaly nádherný hudební zážitek.
Škoda jen, že kynšperských občanů bylo jen kolem dvaceti. Koncerty v rámci festivalu Mitte Europa jsou jedinečným zážitkem přehlídky vážné
hudby v rámci česko – německé a sasko - bavorské spolupráce.
Š. Neubergová
místostarostka

Rozhovor

Štrunc: Co bych si přál? K 82. narozeninám

OSOBNOSTI
NAŠEHO MĚSTA
Sbíral úspěchy jako aktivní atlet i jako
sportovní funkcionář. Miroslav Štrunc
to dotáhl od skautů až do vedení Československého olympijského výboru a v oblasti sportu zůstává aktivní
ve svých téměř dvaaosmdesáti letech.
Navíc si k nim chce na jaře nadělit dost
netradiční dárek. A jak jinak, i v jeho
případě půjde o dárek ryze sportovní.
Jak jste se vlastně dostal k atletice?
"Já jsem přišel do Kynšperka v květnu 1946
z Třemošné. Otec dělal ve Škodovce a protože
kamarádi šli do pohraničí, tak se taky zbláznil,
a my jsme se přestěhovali za nimi. A tady tehdy
byl nějaký Václav Kovář, který dělal náčelníka zdejšího Sokola. Hlavně dělal gymnastiku
a soustředil kolem sebe mladé. A protože já
jsem k tomu sportu trochu inklinoval, tak jsem
se toho hned chytil. Začali jsme všestranným
tréninkem, gymnastika, lyže, fotbal a tam člo-

věk dostal základy všestrannosti. A ty se pak
zhodnotily v pozdějších letech, kdy jsem je
využil třeba na Jizerské padesátce, nebo když
jsem jako běžec středních tratí dokázal absolvovat i desetiboj a skončit při něm jako šestý
v tehdejším Západočeském kraji, což byly dnešní Plzeňský a Karlovarský kraj dohromady."
Největší úspěchy jste ale stejně slavil
v atletice...
"To je pravda. A víceméně pro atletiku mě objevil právě ten Kovář v roce 1947. Říkal: ty jsi
vytrvalej, vyzkoušíme si přebor Sokola v Chebu. No dopadlo to tak, že jsem byl třetí. A tím
defakto všechno odstartovalo. Technickou
stránku mi potom ještě dotvářel tehdejší ředitel
kynšperské školy Kašpar. Byl totiž tělocvikářem a s námi začal trénovat především sprinty.
Tím jsem se dostal na střední tratě."
A přišly i první úspěchy...
"To je pravda, přišly celkem brzy. Pokud si
vzpomínám, už v roce 1949 se mi povedlo
udělat krajský rekord v běhu na tisíc metrů
a tím bylo definitivně rozhodnuto, že se budu
věnovat právě středním tratím."
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Rozhovor

si dát 82 kilometrů na kole a pak jít slavit
Jak vlastně vypadala tehdejší atletická příprava? Nebyly sporttestery, neměřily se
laktáty...
"Tak některé věci se ve vrcholovém sportu dělaly už tehdy, ale samozřejmě technika nebyla.
U mně to z počátku bylo jen tak, že jsem denně
běhal. Na základě různých vlastních zkušeností
a informací které jsem si našel v různých knihách
a časopisech jsem ten trénink různě upravoval.
Byl jsem samorost. Do určitého systému jsem
se dostal až když jsem dálkově studoval Fakultu
tělesné výchovy a sportu, kde byl doktor Fišer.
Ten tehdy trénoval třeba Jungwirtha a další špičkové sportovce a samozřejmě měl řadu znalostí,
které jsem já tehdy ani mít nemohl. V té době
jsme startoval za Slávii Praha Vysoké školy
a tehdy začala i moje éra dobrých výkonů. A nejen těch. Zcestovali jsme díky atletice skoro celou
Evropu a to bylo tehdy opravdu něco. Vždyť normálně se v té době člověk skoro nikam nedostal."
Těch úspěchů, které se vám podařilo dosáhnout byla celá řada. Jsou ale mezi nimi
nějaké, kterých si zvlášť ceníte?
"Asi nejvíc vítězství na Rošického memoriálu
v roce 1961, kde jsem vyhrál nad nějakým
Marokáncem. Ale z pozdějších období třeba
toho, když se mi povedlo na mistrovství republiky veteránů v Houštce zaběhnout český
rekord 2:37:06 na kilometrové trati."
Vedle sportovní kariéry jste ale působil také řadu let jako funkcionář. Jak se
z aktivního sportovce stane "bafuňář".
"Byla to tak trochu náhoda. Já se tehdy rozhodoval, kam po vojně půjdu, jestli do Třince nebo
do Karlových Varů, kde byl velký atletický klub.
A tehdy jsem dostal nabídku, abych šel dělat
sportovního referenta v Sokolově. Tak jsem začal
startovat za Baník Sokolov a zároveň se ze mně
tak trochu náhodou stal i sportovní funkcionář."
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Později jste se ale vrátil do Kynšperka...
"To bylo až v roce 1973. V té době už jsem samozřejmě spolupracoval se zdejší TJ Slavoj.
A protože jsem byl navržen i do vedení tehdejšího ČSTV, najednou se dala dělat spousta
věcí. Povedlo se třeba prosadit, že městem jel
Závod míru, i když to byla trochu zajížďka. Získali jsme mistrovství republiky v atletice i další
velké sportovní akce."

RSDr. Miroslav Štrunc

81 let. Narozen v Třemošné u Plzně.
Vrcholový atlet a trenér, věnoval se
především běhu na středních tratích.
Už po ukončení aktivní sportovní
kariéry se Štrunc věnoval sportu jako
profesionální funkcionář, ať už šlo
o tělovýchovnou jednotu Baník Sokolov,
nebo o TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří,
kde řadu let zastával i funkci předsedy
a tajemníka. Je jedním z těch, kteří stáli
u výrazného rozvoje zdějšího sportu
i investic do jeho infrastruktury.
Vedle regionální úrovně Miroslav Štrunc
působil i ve vrcholových funkcích, mimo
jiné jako ředitel Odboru tělovýchovy
a sportu Úřadu vlády ČSSR, nebo jako
člen předsednictva Československého
olympijského výboru. V rámci posledně
jmenovaného se zúčastnil celkem pěti
OH.

Rozhovor

Štrunc: Co bych si přál? K 82. narozeninám...
mimo jiné i v olympijského výboru, a díky tomu
jsem měl tu obrovskou možnost zúčastnit se
pěti olympijských her."

Už tehdy jste působil i v TJ Slavoj?
"Já jsem začal v tělovýchovné jednotě působit už v 70. letech. Tehdy tady byla spousta
oddílů, sportovní gymnastika, lyžování, turistika, ale i fotbal, volejbal, stolní tenis, vzpírání a řada dalších sportů. Bylo velké nadšení,
všichni měli elán a snažili se to posunout dál.
V jedné době měl Slavoj dokonce přes tisíc
členů. Což ve městě, které má pět tisíc obyvatel bylo obrovské číslo. Dnes jich je něco
přes 250. Horší to bylo technicky. Měli jsme
škvárové hřiště u řeky, takže jsme sháněli peníze na jeho zatravnění. A později se prosadila
i výstavba sportovní haly, kde má jednota zázemí dodnes. K ní se postupně se dobudovaly
kurty, fotbalové kabiny a podobně... Nějaký
čas jsem byl potom i předsedou Slavoje, ale
zároveň jsem působil i na celostátní úrovni,

Zbyl vám při tom všem ještě čas na aktivní
sport?
"Já jsem pořád běhal. Dokonce jsem absolvoval i tři maratony, a samozřejmě jsem běhal
i další závody, jako třeba Běchovice - Praha.
A sportu se snažím věnovat i dnes, i když už
neběhám, ale jezdím spíš na kole, nebo se věnuji turistice. Bohužel jsou to následky vrcholového sportu, mám endoprotézy obou kolen.
Ale nečekaně se s tím dají bez problémů chodit
i dlouhé trasy. Zdravý základ ze sportu mi tak
zůstal dodnes. Jen mě mrzí, že podobný všeobecný základ nemá i dnešní mládež. Ve školách dnes hodně chybí prostor na sport, přitom
to je základ, který si pak člověk nese celý život. Takže sportuju i dnes a i když už nedělám
profesionálního funkcionáře, spolupracuju i se
současným výkonným výborem jednoty. Práce
je tam dost. Teď třeba hledáme peníze na umělou podlahu v hale a na zateplení."
A co do budoucnosti? Bude sportovní?
"Když bude zdraví sloužit, bude mi příští rok
82. Takže bych chtěl v ten den ujet 82 kilometrů na kole a až je dám, teprve potom bude,
co slavit. Takže to je takový můj plán na nejbližší dobu. A když to půjde, rád bych zůstal
i dál v centru dění pokud jde o sport. Osobně
bych byl třeba rád, kdyby se podařilo dovést
do konce předání majetku tělovýchovy městu
Kynšperk. Má mnohem lepší možnost zabezpečit provoz i další rozvoj sportovišť a jednota
by se pak mohla více věnovat tomu hlavnímu,
kvůli čemu tady je. Tedy rozvoji sportu."
Text: Vladislav Podracký.
Foto: autor a archiv Miroslava Štrunce.
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Kynšperská prakiáda
Již pošesté se sejdeme nejen s nejlepšími
střelci z celé republiky, ale i s amatéry a dětmi
z našeho města ke střelbě z praku. Kynšperská
prakiáda proběhne 29. srpna 2015 na zahradě

restaurace U Kašny. Pro příchozí, kteří nemají
svůj prak, je střelecký nástroj připraven k zapůjčení.
			
Jan Hruška

O prázdninách se o kynšperské děti také staráme
DDM ZŠ nabízí aktivity pro děti školního věku
i o prázdninách. Ihned po ukončení školního roku byl připraven první příměstský tábor. První den prožily děti v lanovém centru
a podnikly prohlídku města Chebu. Ve čtvrtek byl naplánovaný sportovně – rukodělný
den. Mnohé sportovní soutěže byly proloženy
výrobou dárku pro maminky z FIMO hmoty.
V pátek se děti s doprovodem pedagogů
vypravily do Mariánských Lázní. Jízda trolejbusem, Zpívající fontána, cesta lanovkou
a prohlídka miniatur v parku Boheminium se

staly opravdovým zážitkem. Všichni účastníci
si vyzkoušeli jízdu vlakem.
Další nabídkou je letní tábor „Na 14 dní letíme na Měsíc – Letiny“. Ten letošní byl naplněný již v dubnu. 43 dětí spolu s 5 vedoucími
a zdravuškou vyjedou od 2. do 15. srpna .
Na poslední prázdninový týden je připraven
druhý příměstský tábor s rozmanitým programem. Další informace a foto na www. zs-kynsperk.cz.
Š. Neubergová, ZŘ                                                                                                                                     

Poslední zvonění
V pondělí 29. června 2015 se deváťáci rozloučili
se svou školou. Přivítali nového krále a královnu
a celý dvůr budoucích prvňáčků. Všem přítomným ve stylu STAR DANCE ukázali, co si pro
závěr roku připravili. V jejich tanečním programu
je doplňovali budoucí prvňáčkové z mateřských
škol a přípravné třídy. Porota nechala všechny
účastníky postoupit do dalšího kola bez ztráty
kytičky. Povinné vzdělávání pro letošní deváťáky na základní škole skončilo. A už jen předání
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vlády nad školou malé královničce a malému
králi, poslední zazvonění, poslední slzy a letící
balónky k nebi jako symbol toho, že i deváťáci
se rozletí do velkého neznámého světa. Na další
cestě přejeme hodně radosti, smíchu a ladného
pohybu. Protančete se životem tak lehce, jako
na posledním zvonění. Mnoho štěstí.
Mgr. Š. Neubergová,
Mgr. L. Hrušková Bursová

Základní škola

Reprezentovali školu i město Kynšperk nad Ohří
Žáci a žákyně základní školy se v letošním
školním roce zúčastnili mnohých sportovních
i vědomostních soutěží v okrskových, okresních i krajských kolech. Někteří se probojovali
až na republikovou úroveň. V obrovské konkurenci dosáhli výborných výsledků:
Sportovní gymnastika: J. Šeflová – 3. v OK,
5. v KK, účast na MČR, N. Vlčková – 2. v OK
a 8. v KK, N. Zadražilová – 5. v OK, 11. v KK,
Mažoretkový sport – kvalifikace na MČR:
N. Herinková 5.místo, A. Pajerková – 2. a 4. místo,
K. Haklová – 2. místo, K. Štěrbová – 5. místo,
OK Zlatá udice: S. Kabatnik – 9. místo,
J. Kohout – 2. místo, J. Novák – 1. místo,
16. v Územním kole, J. Voják – 4. v OK,
J.M. Gajdoš – 6. v OK, D. Hovorka – 7. v OK,
L. Hanzlíková – 8. v OK, M. Zima – 3. v OK
OK Praktická dívka: K. Brablíková- 2. místo,
L. Hanzlíková – 2. místo
Turistické závody: M. Hejlek – 4. v KK, D.
Daniš – 1. místo v KK, 11. v Českém poháru,
J. Holub – 2. v KK, R. Eisenmann – 1. v KK,
11. v Českém poháru, účast na MČR
Stolní tenis: V. Pock – 3. v okresním,
2. v krajském přeboru
Recitační soutěž: J. Šeflová – 1. místo v OK,
12. v KK, J. Labský – 8.místo v OK,
Matematický klokan: Š. Šašek - 2. v OK
Olympiáda v českém jazyce
OK –
T. Komárková – 5. místo, A. Jelínková – 7. místo.
Testy Scio Stonožka – testování žáků 3. tříd

- R. Malý – 3. nejlepší výsledek KK , nejlepší výsledek KK – v českém jazyce - L. Zábojníková (VII.A), M. Novotná (IX.B), T. Komárková (IX.B)
KET – mezinárodní cambridgeská zkouška –
úroveň A2: L. Špinarová a A. L. Ngoc (VIII.B)

Významná ocenění žáků
základní školy
Za reprezentaci základní školy a města Kynšperk nad Ohří byli oceněni titulem osobnost
základní školy 2014/2015 tito žáci a žákyně:
Julia Šeflová – reprezentace v gymnastice
MČR a recitaci
Nikola Smrčková – reprezentace v plavání
na MČR
Josef Labský– reprezentace v recitaci a jachtingu
Robert Eisenmann – reprezentace v turistických závodech
Kateřina Oubrechtová – mimořádný projev
lidskosti, pomoc při záchraně lidského života.
Vynikajících výsledků dosáhli svou pevnou
vůlí, náležitou přípravou pod vedením odborných pedagogických pracovníků i vedoucích
zájmových kroužků a sportovních oddílů.
Všem patří velké poděkování za jejich přípravu. Blahopřejeme k významným úspěchům.
Kateřině O. patří poděkování za příkladný čin,
který pro mnohé není vždy samozřejmostí.
Mgr. L. Hrušková Bursová
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Školní družina

Na výletě se školní družinou si to všichni užili
V neděli 14. 6. 2015 si vyjely děti ze školní družiny, jejich rodiče, prarodiče a zároveň přátelé ŠD na výlet. Tentokrát byl zájem takový, že jsme naplnili celý autobus.
Prvním cílem naší cesty byl zámek v Horšovském Týně, který se nachází na začátku
malebného náměstí uprostřed obce. Prohlídka zámku nás nadchla a příjemně nás
překvapila květinová výzdoba zámeckých

Čas na zpáteční cestě dětem zkrátila soutěž,
kterou připravila p. Nekvapilová. Ta také připravila pro všechny děti malé věcné odměny.
Též nám zbyl čas, než jsme zahlédli věže kynšperského kostela, na pár hezkých písniček
s Janou Tomsovou.
Výlet se vydařil a všem se nám moc líbil.

komnat, kterou vytváří zámečtí zahradníci.
Počasí bylo krásné, teplé a my se rozhodli
pro zmrzlinové osvěžení v místní cukrárně.
Cesta dál pokračovala do Plzně do Techmanie. Areál Techmanie se nachází ve dvou
historických budovách Škodových závodů.
V jedné budově je planetárium a v druhé je
ráj vědy a techniky. Děti zde zažily nejen
hodně zábavy, ale zároveň se i seznámily se
základy fyziky, chemie, mechaniky a dalších
oborů, které jistě využijí v další školní výuce.

                                 H. Soukupová
Vedoucí vychovatelka ŠD
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Mateřská škola

Loučení s předškoláky
Konec školního roku si užívaly děti z MŠ Zahradní ve velkém stylu. Oficiálně se rozloučily
s dětmi z Korálkové i Srdíčkové třídy, a také
s personálem ve školce. Ve třídě si děti po-

chutnaly na slavnostní tabuli. Touto cestou
děkujeme paní Böhmové, která zakoupila dětem nádherný dort. Po slavnostním šerpování
šly děti Zvonečkové třídy městem a užily si tak
báječný den!

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
S koncem školního roku souvisí také poslední zvonění žáků deváté třídy základní školy
a předání vlády malým prvňáčkům. Samo-

zřejmě se představily na vystoupení také děti
z mateřské školy Zahradní. Děti hodily trému
za hlavu a předvedly úžasné vystoupení.

učitelky MŠ Zahradní

15

Příloha

ANKETA – „Jak využijeme budovu SŽŠ
v Kynšperku n.O.?“

Vedení města připravuje k převzetí budovu Střední školy
živnostenské v našem městě (bez prostorů dílen). Architekt
připravil čtyři projekty, jak tyto prostory využít. Anketou se
chceme obrátit na vás, obyvatele města, abyste sami řekli, jaké
využití preferujete nejvíce.
Zakroužkovat můžete libovolný počet odpovědí. Vyplněnou
anketu přineste do kynšperského infocentra. (Hlasovat lze i
na Facebooku – Kynšperský zpravodaj). Anketu připravili
D. Synáčová a J. Kubát.
• Knihovna
• ZUŠ
• Mateřské centrum
• Dětský koutek
• Sauna
• Posilovna
• Lezecká stěna (vnitřní dvůr
budovy)
• Venkovní posezení (vnitřní
dvůr budovy)
• Nekuřácké občerstvení
• Bowling
• Infocentrum
• Výstavní prostory
• Kanceláře MKS
• Byty
• Jiný nápad
………………………………………………………..
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Tisková zpráva 24.6. 2015

Vyhlášení certifikovaných produktů regionální značky
„Original product of Sokolovsko” a vítěze soutěže Tradiční
výrobek roku 2015 dne 19.6.2015
Soutěž Tradiční výrobek roku a udělování regionální značky „Original product of
Sokolovsko“ jsou dvě nové aktivity na podporu malého a středního podnikání na území
okresu Sokolov. Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ.
Dne 19.6.2015 v rámci Veletrhu tradičních řemesel na Statku Bernard v Královském Poříčí
proběhlo slavnostní vyhlášení jak certifikovaných tak vítěze soutěže. Ocenění převzali
certifikáty z rukou Ing. Ivany Jágrikové, předsedkyně certifikační komise. Oceněné produkty
si mohou návštěvníci Statku Bernard prohlédnout při vstupu do restaurace.
Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je
a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání značky Original product of
Sokolovsko. Letos proběhl první ročník, do kterého se přihlásilo nebo bylo nominováno 5
zajímavých výrobků. Hlasovat mohl na internetu každý během dubna – května 2015.
Soutěž má dvě zajímavá specifika:
– podmínkou není, že výrobce již musí podnikat, proto si může kdokoli, kdo vyrábí něco
zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek zájem
- nominovat může výrobce do soutěže někdo jiný – a tak letos např. Turistické informační
centrum Chodov nominovalo jednoho z chodovských výrobců porcelánu.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2015 se stal výrobek Ovocný čaj bez ibišku –
Krásenské čajování/Andělské s kardamomem, jehož výrobcem je Šimůnková & Křepela.
Hlasovalo pro něj 50,1% z celkem 2776 hlasů. Na druhé pozici se s mírným odstupem
umístily Loketské perníčky.
Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu již na příští
rok, uzávěrka je do 31.3.2016.
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
Značka „Original product of Sokolovsko“
V červnu proběhl 2. ročník certifikací značky. O značku požádali 3
producenti, kteří se rovněž účastnili soutěže Tradiční výrobek roku. Tito
výrobci splnili podmínky oprávněnosti jak pro výrobce tak i pro výrobek
(získali min. 10 bodů) a certifikační komise jim udělila certifikát, tzn.
právo užívání značky na 2 roky.

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou
návaznost na dané území. Touto aktivitou chceme dokázat, že i na území Sokolovska žije řada
zručných řemeslníků a nápaditých producentů.
Celkem je již certifikováno 7 regionálních výrobků ze Sokolovska, z toho 4 v loňském roce:
Rok
certifikace

Výrobek

Výrobce

Město

2014

Ručně vyrobené parafínové vonné
svíce a svíce z palmového vosku

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa
s.r.o.

2014

Med

Rudolf Šnábl

2014

Rytířská zbroj - platnéřství

Jiří Zubko

Sokolov

2015

LOKETSKÉ PERNÍČKY

Jitka Hlavsová

Loket

2015

Kolekce ovocných čajů bez ibišku –
KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

Šimůnková
s.f.o.

2015

Náprstek a zvonek z porcelánu
s motivem Města Chodov

Petr Sedláček

pamětihodností, Královské
Poříčí
Staré Sedlo

&

Křepela Krásno
Chodov

Katalog certifikovaných výrobků s popisem výrobků a místem prodeje najdete na odkaze (od
července vč. nově certifikovaných):
http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko
Další výzva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře příštího roku. Jedním z bodovacích
kritérií je tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaznost
na tradiční výrobu na tomto území. Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné
výroby např. paličkování krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké truhlářství nebo
perleťářství.
Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a soutěže, tel.: 352 723 185,
hurkova@abri-dotace.cz

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Fotografie:

Ocenění producenti

zleva Ing. Jágriková (předávající), p. Sedláček, pí. Hlavsová, pí. Šimůnková, p. Křepela

Loketské perníčky • Kolekce ovocných čajů bez ibišku - Krásenské čajování
Náprstek a zvonek z porcelánu s motivem Města Chodov • Logo značky
Oceněné produkty v r. 2015

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Foto: © MSV

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Hasiči

Start hasičů v obraze

Budoucnost

Oprava hradu

Kolegové

Smrádek, ale teplíčko

Týmová práce

V noci

Ve dne

Vše pro děti
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Zajímavosti

Kynšperk, jaký nikdo nepamatuje
Fota kynšperských zvonů:
Osudy zvonů kopírovaly ve válečných konfliktech osudy lidí. V dobách míru zvaly k bohoslužbě, v dobách války byly zabavovány a je-

jich zvonovina přetavována v děla. Na fotografii
z 15. ledna 1917 jsou 3 zvony zabavené z kaple
14. svatých pomocníků ( stávala na rozcestí
mezi Kynšperkem, Kolovou a Libavským Údo-

foto z kynšperské farní kroniky - kynšperské zvony - 1. světová válka
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Zajímavosti

lím). Další zvony na fotografiích jsou ze Smrkovce a Kostelní Břízy. Nevím, zda se zvonům podařilo válku přestát. Šťastnější osud měly zvony
sejmuté za II. světové války z věže z katolického

kostela Nanebevzetí. Po válce byly nalezeny
v Hamburku. 10. 4. 1949 byly slavnostně vyzdobeny, znovu vysvěceny a vráceny do věže. Jistě
to nebylo lehké. Prý váží 800, 300 a 120 kg.

Budování sídliště
Po roce 1960 se začíná se stavbou paneláků
v Zámečnické ulici, v Dlouhé, u evangelického kostela a v polích směrem ke Kamennému
Dvoru.

Většina fotografií vznikla z kinofilmu a měla
jen malé rozměry. Přes špatnou kvalitu je to
dnes cenný materiál. Máte-li doma nějaký poklad, půjčte nám jej k oskenování

Dnešní náměstí 5. května, vlevo pohled ke Koruně.

Prostor dnešního náměstí SNP v roce 1961 - nízký dům vlevo je dnes u Správy majetku domky v ulici Sv. Čecha.
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Tak začínala výstavba na náměstí Míru.

Československá armáda
v roce 1945
6. května 1945 vstoupili do Kynšperka američtí vojáci z 16. pěšího pluku. Ubytovali se
v budově dnešní základní školy. Odešli z města 24. listopadu 1945. To už tu bylo dost

českých lidí, aby mohli vést město dál sami.
V červenci 1945 sem přišla i první jednotka
československé armády.
Ubytovala se v prostorách dnešního Domova
seniorů v D. Pochlovicích.
Mgr. Eva Fréharová

Cesta čs.vojáků od dnešního Domova seniorů, kolem briketárnky k přejezdu v D. Pochlovicích
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Zajímavosti

Dnešní Chebská ulice nad lékarnou - jaro 1946 čsl. vojsko

Jaro 1946 - čsl. vojáci - náměstí 5. května, místo stodoly je parkoviště, vlevo ve svahu jsou dnes
schody do parku
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Stolní tenis

Jak plynul čas s oddílem stolního tenisu
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Podle některých údajů se hrál stolní tenis v našem městě už krátce po světové válce. Soutěžilo se však spíše živelně a po několika více či
spíše méně úspěšných sezonách se vždy oddíl na čas odmlčel. V těchto poměrech vyrostl
nezapomenutelný Jarda Šmejkal (Lachtan),
neuvěřitelně obětavý sportovec. Nepostradatelný byl pro kynšperské volejbalisty a pro začínající generaci stolních tenistů byl vysněným
vzorem. Pro sport v našem městě bylo jeho
tragické úmrtí těžkou ranou.
Oddíl, který působí do dnešního dne, vstoupil do mistrovských soutěží v roce 1959.
Do okresního přeboru tenkrát nastoupilo družstvo v sestavě Volf, Škoda, Matyáš, J. Kraus,
B. Šmídová a Poláková. Nejstaršímu hráči
bylo tenkrát 17 let. Jak je ze sestavy zřejmé
hrála tenkrát smíšená družstva. V této sezóně
ještě pomáhali Volf senior, Beck, později už
zkušení matadoři Krejčí a Šťavík. Už v prvním
roce působení patřil Slavoj k obávaným soupeřům a skončil na třetí pozici.
Do druhé sezóny posílila družstvo Maruška
Fiťmová, kterou v Chebu objevil Škoda. Nehrála s námi dlouho, škoda. Jejích kvalit si
zakrátko všimli zástupci oddílů hrající vyšší
soutěže, a tak jsme si své „ženy“ museli dále
„pěstovat“ sami. Mnozí z vás jistě ví, že tato
hráčka pak řadu let kralovala ženskému stolnímu tenisu v západních Čechách.
Následující sezóny už náš celek okres vyhrával, ale děvčata ještě v té době zaostávala
za výkonností kolegů, a tak byla kvalifikace
pro náš celek vždy konečnou. I když muži
v té době v baráži neprohráli ani jeden zápas
a soutěže se oddělily, postoupili muži i ženy
paradoxně až další rok!
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V té době začal hrát v Kynšperku nad Ohří
Pavel Haluška a přišel mladý Vonášek
z Lubů. Volf se vrátil z vojny, Šimsa z učiliště, na Březové se objevil voják Šprysl a oddíl začal nabírat vítr do plachet! V roce 1965
tento kolektiv dokázal postoupit do KP I., kde
hrála nejlepší družstva kraje se zkušenostmi
prvoligovými. Škoda, že se nepodařilo tento kolektiv udržet pohromadě. Určitě by se
ligová soutěž hrála mnohem dříve. Bohužel
Šprysla nedokázala upoutat ani Maruška
Hrubá, která Pepíkovi určitě nebyla lhostejná. Šimsa musel rukovat, a tak se zdálo udržení této soutěže nereálné. V té době měla
nejvyšší krajská soutěž pouze osm účastníků a poslední dva celky sestupovaly! Mladí
hráči však na sobě tvrdě pracovali a výkonnost šla rychle vzhůru. Navíc v té době začali dorůstat nadějní Bjalončík, Vl. Medvecký a zejména Luděk Medvecký. Také naše
děvčata v té době dosahovala nejlepších
výkonů a probojovala se podobně jako muži
do KP I. Páteří družstva byla B. Volfová,
M. Hrubá a V. Malá.

Nejslavnější období
Do roku 1971 se hrála v našem městě divize.
Také B družstvo se začalo prosazovat. To už
měl náš celek ty nejvyšší ambice a příchodem
Michala Stacha z M. Lázní se podařilo splnit
sen členů oddílů. Jako jediný oddíl v dějinách
našeho města dokázal získat právo startu v ligové soutěži. Připomeňme si některá fakta
z tohoto období, která napoví, o jak významný úspěch se tehdy jednalo. Především II. liga
byla druhou nejvyšší soutěží tehdejšího Československa. Byly čtyři skupiny – v Čechách dvě,
jedna na Moravě a jedna na Slovensku! Žádný
z předních hráčů tenkrát nestartoval v zahrani-

Stolní tenis

čí, jak je to obvyklé v posledních letech. Naši reprezentanti v té době ještě vozili ze světových
šampionátů medaile.

v Sokolově a Přimdě /RH/ formovala nová generace a tako v rozhodujících okamžicích stálo
štěstíčko na soupeřově straně…

Pro ligové boje však bylo nutné celek doplnit. Tak do Kynšperka přišel Bernard Zucker
a Štefan Kalinič z Jehličné. Hráči s ligovými zkušenostmi byli některým členům oddílu
tenkrát řekněme výstřední. Po dvou letech
nahradil Zuckera Karel Kořistka, který byl jednu sezónu krajskou jedničkou. Karel byl bezpochyby nejpohodovějším hráčem, jaký kdy
u nás hrál. Po třech nešťastných porážkách
v závěru soutěže 6 – 8 A družstvo nepovinně sestoupilo z deváté příčky. Liga se hrála
v Kynšperku naposledy v 75. roce. Béčko v té
době hrálo už divizi!

Určitě nikdo z hráčů ani fanoušků, kterých přijel autobus, nezapomene rozhodující utkání
v Sokolově. Náš celek potřeboval k postupu
do ligy zvítězit. Vedli jsme postupně 5: 0, 7:
3, a ještě v závěru 9: 7. Konečný výsledek
9 : 9 rozhodl o tom, že naši hráči odcházeli
se sklopenými hlavami. Skončili jsme tenkrát
druzí se stejným počtem bodů. Za rok se situace opakovala s tím rozdílem, že se před
naše družstvo protlačila družstva VTJ Přimdy,
za rok Sokola Kdyně.

Vyčerpaní mladíci

Následující kapitola už tak slavná nebyla. Dva
nevydařené pokusy o postup kolektiv poznamenaly a přespolní hráči se vrátili do mateřských oddílů. Poněkud labilnější domácí hráči
Bjalončík a L. Medvecký se rozhodli ukončit
aktivní činnost…Málo se tenkrát trénovalo
a výkonnost celku pochopitelně rychle klesala. V té době odešel Olda Volf na rok pomoci
chebské Esce zachránit divizi. Také myslel
na závěr sportovní dráhy. Pomáhal v Chebu
ještě čtrnáct sezón a zažil s oddílem postup
do II., I. ligy i působení v extralize. Láďa Medvecký si postavil na Slovensku dům. V našem
městě se celou řadu let hrála nejvýše KP II.
později dokonce okresní přebor.
V posledním roce minulého tisíciletí slavil oddíl čtyřicetileté výročí. Na setkání, na které si
mnozí vzpomínáte, se někteří bývalí spoluhráči z hecu domluvili, že pomohou oživit činnost
oddílu. Byl to hlavně Zdeněk Vrtil, který už
nehrál dvanáct sezón, a který příchodem povzbudil zájem o dění v našem klubu.
Pokračování příště...
Zdroj: Brožura TJ Slavoj Kynšperk Oddíl
stolního tenisu 1959 - 2009

Mužstvo bylo stále silné a hned další ročník znovu divizi vyhrálo. Stalo se však cosi neočekávaného. Vonášek /29/ Medvecký /21/ a Bjalončík
/22/ se cítili unavení a pro ligovou soutěž staří,
a tak se liga přenechala Lok. M. Lázně! Volfovi
bylo v té době 34, Kořistka a Kalinič byli tenkrát
čtyřicátníci. Ti měli ještě energie dostatek. O jak
bláhové rozhodnutí se tenkrát jednalo, jistě všichni aktéři později pochopili. L. Medvecký odehrál
s úspěchem II. ligu ještě po čtyřicítce a Volf bodoval ve čtyřiapadesáti dokonce v první lize.
Ještě jednou se nabízela veliká šance zahrát
si v Kynšperku ligu. Na počátku osmdesátých let byl mezi hráči stále zájem zahrát si
v Kynšperku. Postupně do ETI Kynšperk,
jak se tehdy naše TJ jmenovala, přestoupili
z K. Varů Tráva, ze Sokolova Vrtil a Hrnčiřík
z M. Lázní. Všichni tito borci patřili do první
desítky krajského žebříčku a spolu s Volfem,
Kaliničem, Bjalončíkem a L. Medveckým byli
pasováni za největšího favorita soutěže. Pravděpodobně to byl nejsilnější kolektiv, který se
kdy v Kynšperku sešel. Bohužel se současně

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

u nás v Kynšperku
kde :

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

kdy : 22. 8. (19. 9., 24. 10. 2015)
prodejní čas:

10:00 - 16:00

(na zahřátí - bude připraven oheň, teplý čaj, káva a grog a k ohni špekáčky)

Prosíme zájemce - prodejce o zavolání na tel. 602 127 713, aby se provedla rezervace
místa.

žádné záborné, žádné procento ze zisku
ROZJÍŽDÍME TO A DAŘÍ SE, POJĎTE DO TOHO S NÁMI!!!!!!!
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Kultura

MÁTE NÁKUPNÍ HOREČKU ????
Pojeďte s námi do Prahy !!!!

NAVŠTÍVÍME : FARMÁŘSKÉ TRHY NA NÁPLAVCE
TTTM SAPA - malou Hanoi v Praze (tržnice)
IKEU NA ZLIČÍNĚ

KDY?
V KOLIK?
CENA:

22. srpna 2015
v 7.00 hod. odjezd autobusem
z parkoviště u bývalé zeleniny
350,- Kč ( při platbě v prodejně u p. Fiedlerové
obdržíte přesný plán akce)

Objednávky:
Alena Fiedlerová
(tm): 774 512 195

Yvetta Milfaitová
(tm): 725 466 116
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Kultura

Taneční škola
Petra Macháčka
Sokolov

PODZIM 2015

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
MKS Kynšperk nad Ohří
ZAČÁTEČNÍCI

Vzhledem k tomu, že se společenský tanec stává
oblíbenou zábavou a společenskou nutností čím
dál více, připravujeme pro Vás taneční kurz pro
dospělé - začátečníky.
V tanečním kurzu se naučíte, nebo si zopakujete
kroky a variace všech základních společenských
tanců a věříme, že se i dobře pobavíte.
Do tanečních je třeba se přihlásit v tanečním
páru.
Pro tyto taneční můžete volit i neformální
oblečení vhodné pro tanec.

Neděle

Zahájení:
Čas zahájení:

4.10. 2015
18,00 hod.

Rozsah kurzu:

10 lekcí (23 vyuč. hod.)

Místo : zimní zahrada kina Kynšperk nad Ohří
2.000,- Kč/pár

Cena kurzu:

Rozpis jednotlivých lekcí
Lekce

Kontakt :
Mánesova 1782/31, 356 01 Sokolov
tel.: 352 621 072, 728 838 096, 723 940 803
e-mail: machacek.peta@tiscali.cz,
pm.dance@volny.cz
web: http://tanecniskola.wgz.cz
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Datum

1) Neděle 4.10..2015
2) Neděle 11.10..2015
3) Neděle 18.10..2015
4) Neděle 25.10..2015
5) Neděle 1.11..2015
6) Neděle 6.11..2015
7) Neděle 15.11..2015
8) Neděle 22.11..2015
9) Neděle 29.11..2015
10) Sobota 5.12.2015 záv. več.

čas
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -22,00

Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Vaněček, J. – Vejrovské humoresky; Vérant,
S. – Sedm dopisů z Paříže; Clancy, T. – Z popela; Urbaníková, E. – Ztracené; Karon, J. –
V Mitfordu je nejlíp; Kendal, C. – Deník mého
stínu; Brown, S. – Nízký tlak
Historie:
Callen, G. – Vikomtův návrat; Fremantle, E. –
Ve stínu trůnu; Howell, H. – Osud z Vysočiny;
Cornwell, B. – Sharpova pomsta; Koubková,
Z. – Ztracený templářský poklad; Peinkofer,
M. –Odkaz run
Detektivky a thrillery:
Johansson, J.K. – Laura; Masterton, G. – Roz-

bití andělé; Kepler, L. – Stalker; Jackson, L. –
Prokletí; DeMille, N. – Lev; Lutz, J. – Šílenství;
Silva, D. – Ukradený Caravaggio; Hannah,
S. – Bludná sdělení; Jones, J. S. – Vraždy
v norimberských ulicích; Fojtová, V. – Baba
jedová; King, S. – Revival; Sund, E.A. – Hladový oheň; Patterson, J. – Osudná třináctka;
Richmond, T.R. – Co po ní zůstalo;
Romány pro ženy:
Quindlen, A. – Zátiší s kousky chleba; Clarke,
L. – Poslední nádech; Setterfield, D. – Třináctý
příběh; Roberts, N. – Srdeční případ; Ellison,
J. – Drobný poklesek; Raeder, L. – Nepoučitelná; Roberts, N. – Kolotoč přání;
Naučná literatura:
Figurky z bambulí – Žabák a jeho kamarádi;
Veselá zvířátka z květináčů; Weigel, O. – Autoškola 2015;
Pro děti:
Durková, M. – Nové příběhy černé čarodějnice; Brat, R. – Zlo nemá na kouzlo; Vokolek, V.
– Knížka na prázdniny; Pennypacker, S. – Klementýnka a přehlídka talentů; Vokrouhlický, L.
– Doktor Pacička
Za knihovnu Irena Zolotarová
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Inzerce

Oznámení o přemístění realitní kanceláře,
nyní nově na náměstí SNP 858, Kynšperk nad Ohří
Vladislav Kosina
tel. 604 109 442, www.kosina-reality.cz, info@kosina-reality.cz

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+1 v OV v Chebu, ul. Evropská, 49m2, cena: 450 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300 tis,-Kč. PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 990.000,-Kč.
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.800.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz
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