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Doplňující fotografie ke článku Návštěva prezidenta republiky...

Z města

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana
Již druhá hlava státu navštívila město Kynšperk nad Ohří. Po Václavu Klausovi to byl
v úterý 8. března 2016 prezident Miloš Zeman. Dopoledne jej přivítal na nádvoří místního pivovaru starosta města Ing. Tomáš
Svoboda v doprovodu majitele pivovaru
a společně se pak odebrali do malého salonku, kde proběhlo setkání se zastupiteli
města. Zde proběhlo na úvod předání slavnostního dortu, který nám pro pana prezidenta upekla paní Zlatníková, a který měl
připomenout panu prezidentovi jeho tříleté
působení ve funkci hlavy státu. Zde proběhlo
i předání daru od Střední Živnostenské školy
Sokolov, která v našem městě reprezentuje
truhlářské řemeslo. Dar byl předán panu prezidentovi ředitelkou školy paní Mgr. Medunovou. Po tomto velice přátelském setkání se
pan prezident přesunul do velkého sálu, kde
na něj již čekali naši občané. Ten byl zcela
zaplněn občany města a dalšími návštěvníky, kteří se chtěli setkat s naší hlavou státu.
Po krátkém úvodu starosty města a hejtmana
kraje vyzval prezident Zeman lidi k otázkám.
Ty byly jednak soukromého rázu, tak i širších
politických a společenských témat. „Ptali jsme
se pana prezidenta na migrační politiku. Já
jsem ho sám osobně požádal, zda by se mohl
přimluvit a on mi slíbil, že ano, za dostavbu
dálnice z Karlových Varů do Prahy, za kterou
by naši občané byli velice rádi. Jinak jsme se
s panem prezidentem bavili o věcech, které
nás zajímají a které nás trápí. Proběhla diskuze ohledně zákona o veřejných zakázkách,
problém vzdělávání ve školách a další podrobnosti,“ shrnul toto setkání starosta města
Kynšperka Tomáš Svoboda. Český prezident
obdržel také dárek od kynšperských mažoretek, které po dlouhá léta reprezentují naše
město a přivezly mnoho ocenění jak z domácích, tak zahraničních soutěží.

„Já jsem rád, že pan prezident připomněl i Mezinárodní den žen. I já jsem z tohoto místa našim ženám popřál. A co je důležité, celé setkání se neslo v přátelském duchu a myslím si, že
i občanům se celé setkání líbilo. Zaznělo zde
i již avizované předání daru od kynšperských
mažoretek, kdy naše kynšperské mažoretky
byly vybrány jako jediné v České republice
účastnit se dechového festivalu v čínském
Pekingu, kde budou reprezentovat Českou republiku, Karlovarský kraj a hlavně naše město
Kynšperk,“ pochlubil se starosta.
Po skončení dotazů prezident připnul stuhu
na městský prapor. Při té příležitosti poznamenal,
že kdo si neváží praporu, neváží si ani města.
„A pak jsem také zažil jedno město, kde jeho
prapor ukradli. Věřím, že v Kynšperku je nízká
kriminalita. Já sám jsem jednou zažil ukradený
prapor na hradě, takže dokážu cítit soucit s těmi,
kdo mají podobný zážitek. Přeji Vašemu praporu, aby poté, až na háček zavěsím stuhu, se
vztyčil a už se neskláněl před nikým, ani před
prezidentem republiky,“ popřál prezident Miloš Zeman. Poté přijal dar města Kynšperka.
„Společný dar města a kynšperského pivovaru.
Nechali jsme panu prezidentovi udělat speciální
várku piva a na sklenice, které dostal, jsme mu
nalepili fotografie, které sám na místě okomentoval, a které mapovaly jeho životní cestu od útlého mládí až po současnost. Říkal, že některé
fotografie jsou i třicet, čtyřicet let staré. Tzn., že
i jak byl malé dítě, i jak se ženil, jak promoval.
Z tohoto období jsme právě vybrali některé fotografie a udělali jsme mu je jako viněty na tyto
sklenice,“ dodal Svoboda. Na závěr setkání
s občany se prezident podepsal do pamětní
knihy města, rozloučil se s občany a dodal, že
doufá, že není v Kynšperku naposledy.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města
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Z města

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 27. dubna 2016 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová i v letošním roce pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci březnu 2016 oslavili významné životní výročí:

paní Marie Hlebová (80 let)
paní Hildegard Fejfarová (85 let)
paní Jiřina Tremlová (80 let).
Milé jubilantky, přejeme vám ještě dlouhá
a spokojená léta.
kancelář starosty

Vzpomínka
Dne 26. 4. 2016 uplyne rok, kdy dotlouklo srdce
naší báječné manželky, maminky, babičky a prababičky
paní Marie Kořískové.
Stále vzpomíná celá rodina.

Poděkování
Děkuji manželům Soně a Slávkovi Gajičovým za velkou pomoc, pochopení a vzácný osobní přístup v době, která byla pro mne obtížná
a bolestná. Patří jim velký dík.
Běla Konhauserová
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Z města

Třídění textilního odpadu
Od března 2016 jsou v našem městě rozmístěny čtyři nádoby na sběr textilu, obuvi, hraček
apod. Kontejnery jsou umístěny v ulici Jana
Jiskry, U Pivovaru (točna u č. p. 359), ve Školní ulici u nákupního střediska a v ulici Pochlovická u křižovatky s ulicí Pionýrů. Nádoby
budou na těchto stanovištích po celý rok.
Tříděním textilního odpadu, stejně jako biologicky rozložitelného a ostatních komodit
(plast, papír, sklo) se snižují náklady na skládkovné komunálního odpadu.

Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL,
PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY,
POVLEČENÍ ATD.

Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU
A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

Současně s rozmístěním těchto nádob se
město zapojuje do projektu “Eko The Tap Tap“
a tak podporuje handicapované hudebníky
(absolventy Jedličkova ústavu v Praze). Kapela The Tap Tap, složená ze studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu existuje již 16
let. Mnohokrát úspěšně reprezentovala Českou republiku nejen doma, ale i v zahraničí.

nejen životní prostředí, ale také finanční
prostředky, které pak město může využít
jiným způsobem.

Děkujeme.
Ing. Kateřina Jílková
majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří

Žádáme Vás tímto o důsledné třídění odpadu a využívání všech dostupných nádob na tento tříděný odpad. Šetříte tím
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Z města

Spolupráce partnerských obcí Kynšperk nad
Ohří a Himmelkron pro rok 2016
6. 2.

II. reprezentační ples města – Kynšperk nad Ohří

20.00

16. 5.

38. Strassenfest – Himmelkron		

13.30

4. 6.

XXIII. Letní slavnosti – Kynšperk		

14.00

17. 7.

Slavnost v Lipové aleji – Himmelkron			

10.00

30. 7.

Den Ohře – Kynšperk 				

14.00

Září

Přátelský turnaj v tenise – Kynšperk			

10.00

Přátelský turnaj ve fotbale – mladší žáci – Kynšperk		
X.-XI.

Setkání seniorů – Himmelkron			

Zahradní slavnost v Bayreuthu – týden pro Himmelkron

14.00
25. 8. - 31. 8. (1 den)

Plán investic a oprav v Kynšperku nad Ohří
na rok 2016
Investice
•
Třešňovka – projektová dokumentace,
zasíťování lokality a realizace I. etapy –
výstavba dešťové a splaškové kanalizace
a nových přípojek splaškové kanalizace
•
Rekonstrukce Husovy ulice – realizace I.
a II. etapy
•
PD rekonstrukce a dostavba stávající komunikace A. Dvořáka a J. Nerudy
•
Modernizace VO v Nádražní ulici
•
Rekonstrukce VO na hřbitově
•
PD dopravního řešení v ulici Bezručova
a Zámečnická
•
PD rekonstrukce mostu v ulici Na Hrázi
•
PD rekonstrukce VO v Kynšperku nad
Ohří
•
PD komunikace a VO v ulici J. Žižky
•
Revize PD parkoviště v ulici Krátká
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•
•
•
•

•

Rozší������������������������������������
ření parkovacího stání v ulici U Tavírny
PD výtah v č.p. 501 v ulici Zámečnická
PD k rekonstrukci zdi u hřbitova
Po��������������������������������������
řízení budovy (splátka) a PD ke stavením úpravám budovy bývalé Střední školy
živnostenské
Rekonstrukce hřiště v Liboci

Opravy
•
PD Oprava op��������������������������
ěrné zídky v ulici Štěpánská
•
PD oprava zdí, schod������������������
ů a VO pod evangelickým kostelem
•
Oprava VO v Husově ulici - 6 ks lamp
•
Položení panel���������������������������
ů v Křižíkově ulici – komunikace k novým p. č.
•
Oprava komunikace P. Holého

Z města

•
•
•

Oprava ulice Zahradní
Oprava omítky kapličky v Chotíkově
Správa a údržba objektu budovy bývalé
Střední živnostenské školy
Oprava interiérů MěÚ č.p. 221
Pasportizace – inventarizace zeleně

milionů Kč, z toho cca 3,5 milionu Kč bylo již
započteno do rozpočtu pro rok 2016, cca 16,5
milionu se zapojuje z přebytku minulých let.
Plán akcí je velmi nabitý, velkým přáním pro
nás zůstává, aby se jich co nejvíce podařilo
uskutečnit.

Vysv������������������������������������������
ětlivky: VO – veřejné osvětlení, PD – projektová dokumentace.

Š. Neubergová, místostarostka

•
•

ZM schválilo tyto investice a opravy pro rok
2016 v celkové předpokládané výši cca 20

Dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2016
Dne 17. 2. 2016 schválilo ZM Kynšperk nad Ohří dotace jednotlivcům a organizacím pro rok 2016
podle Dotačního programu města na podporu vybraných aktivit občanů a institucí
ve výši 1 295 000,- Kč.
ZO Českého svazu včelařů, o. s.
Vodácká Ohře
Martina Nemethová
Myslivecké sdružení LESANA
František Kronika
Český zahrádkářský svaz
Sociální služby, p. o.
Jakub Synáč
Základní kynologická organizace
Svaz postižených civil. chorob.
MO Českého rybářského svazu
JUNÁK - svaz skautů
Pavel Kováčik
Sbor dobrovolných hasičů
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk
Richard Lorenz
Jan Hruška
Český svaz chovatelů
KSK Centrum, Sedlec, K. Vary
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Bohumil Pražák
Spolek Městské hudby Kynšperk

Léčení včelstev
Den Ohře
LDT Vránov
Den dětí
Celoroční činnost HC Kynšperk
Zájezd - Zahrada Čech
Kulturní akce pro seniory
Betonové peklo
Voříškiáda, pomůcky, závody
Rekondiční, pozn. a celoroč. činnost
Opravy a údržba
Celoroční činnost, tábor
Automobilová soutěž Botas
Celoroční kroužek Mladý hasič
Vánoč. trhy, soustředění žáků
Kaskadérské vystoupení
Kynšperská prakiáda
4. výstava králíků
Odborné sociální poradenství
Provoz, hydroizolace budovy tenisu
Folková Ohře
Celoroční činnost

Osadní výbor
Celkem

Den dětí 2016

5 000,20 000,20 000,4 000,8 000,3 000,7 000,4 000,8 000,15 000,44 000,30 000,5 000,7 000,15 000,2 000,5 000,10 000,20 000,1 000 000,20 000,40 000,3 000,1 295 000,-

Š. Neubergová, místostarostka
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Základní škola

Velikonoční dílny
Velikonoční zvyky si připomněly děti naší
základní školy ve středu 23. března, tedy
na Škaredou středu. Tomuto dni se podle
křesťanské tradice říká Škaredá středa prý
proto, že se Jidáš mračil na Ježíše a prozradil
ho římským vojákům. Proto se ten den nikdo
nesměl mračit, aby se nepodobal hanebnému

Jidášovi. Naši žáci se dnes určitě nemračili,
protože měli plné ruce práce se zdobením
velikonočních perníčků, vytvářením velikonočních dobrot, pečením velikonočních bochánků
a jidášů. Děti si mohly vyzkoušet vyrábění velikonočních zvířátek z polystyrenových vajíček,
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velikonočních věnečků a různých dekorací
do bytu. K Velikonocům také neodmyslitelně
patří pletení pomlázky, a ty se dětem opravdu
vydařily díky ochotné pomoci pana Krejčího.
Na své si přišli i milovníci pohybu, kteří si v tělocvičně vyzkoušeli opičí dráhu, a také milovníci hlavolamů, křížovek, skládání z papíru.
Děti odcházely domů spokojené s úsměvem
na tváři.
Všem děkujeme za skvěle odvedenou práci.
Fotografie naleznete také na www.zs-kynsperk.cz.
Mgr. M. Spiříková

Fotbal

TJ SLAVOJ KYNŠPERK
Oddíl kopané – sezona 2015 -2016 jaro
http://www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na všechna domácí utkání jarní části v sezoně 2015 -16.

O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…
Kolo
14.
16.
16.
16.
10.
10.
18.
18.
18.
19.
12.
12.
21.
21.
14.
21.
15.
23.
23.
16.
23.
17.
14.
24.
25.
25.
18.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
Citice
N.Sedlo
Plesná
Vintířov
Habartov
D.Rychnov
FC Cheb
H.Slavkov
Kr.Poříčí
Chodov
St.Voda
H.Slavkov
Hvězda Cheb
Lomnice
Lomnice
Bukovany
D.Rychnov
Loko K.Vary
Pernink
Krajková
D.Rychnov
Kraslice
Citice
Svatava
Lomnice
Sedlec B
Citice

Datum
26.03.
09.04.
10.04.
15.04.
17.04.
17.04.
23.04.
24.04.
29.04.
30.04.
01.05.
01.05.
14.05.
15.05.
15.05.
20.05.
22.05.
28.05.
29.05.
29.05.
03.06.
05.06.
08.06.
10.06.
11.06.
12.06.
12.06.

Čas
So 15.00
So 16.00
Ne 11.00
Pá 16.30
Ne 10.00
Ne 14.00
So 16.00
Ne 11.00
Pá 16.30
So 16.00
Ne 10.00
Ne 14.00
So 16.00
Ne 11.00
Ne 14.00
Pá 16.30
Ne 10.00
So 16.00
Ne 11.00
Ne 14.00
Pá 16.30
Ne 10.00
St 17.30
Pá 16.30
So 16.00
Ne 11.00
Ne 14.00

Mužstvo
Muži
Muži
Dorost
Žáci
St.příp.
Ml.příp.
Muži
Dorost
Žáci
Muži
St.příp.
Ml.příp.
Muži
Dorost
Ml.příp.
Žáci
St.příp.
Muži
Dorost
Ml.příp.
Žáci
St.příp.
Dorost
Žáci
Muži
Dorost
Ml.příp.
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Zajímavosti

Dívka 2016
V letošním roce proběhl v kině MKS 17. ročník základního kola Dívka roku, který pořádala základní škola - Dům dětí a mládeže.
Pod názvem „Plnou parou vpřed“ vyplulo šest
plavčíků na moře a statečně proplulo šesti
soutěžními disciplínami zdárně až do přístavu.
Na konci plavby děvčata získala ocenění a tituly. Pro diváky byl připraven i bohatý doprovodný program.

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím,
účinkujícím, sponzorům, porotě a všem, kteří
byli součástí plavby. Těším se na další ročník
v roce 2017.
		
Kapitán  Jana Tomsová

Miss sympatie základní školy Adéla Skořepová, Miss sympatie Kynšperského zpravodaje
Zaira Tunegová, Miss sympatie Sokolovského
deníku Emílie Arceová
1. místo Zaira Tunegová
2. místo Nikola Růžičková
3. místo Adéla Skořepová
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Mateřská škola Školní

„Karneval, to je bál, hleď, abys ho nezmeškal…“
Před samotným maškarním dováděním čekala na „Hvězdičky“ a „Sluníčka“ spousta
zábavy při vyrábění masek z papíru a zbytků látek. Naše starší kamarády inspirovala

pohádka „Zajícova chaloupka“. Ti nejmenší
se proměnili ve zvířátka z pohádky „O budce“.
Loučení se zimou a čekání na příchod jara zpříjemnilo dětem také setkání s p. Dvořákovou,
která si připravila zábavné vyprávění ze světa mravenců. Pohybem a kreativní činností
si děti vyzkoušely „jak to chodí u mravenečků“. Těšíme se na další zajímavá setkání.
Krásné jaro přejí uč. z MŠ ve Školní ulici
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Různé

Opět retro
V prvních březnových dnech měli členové
a členky SPCCH starost - hledali ve svých bytech části oděvů. které jsou svědky našeho mládí a produktivního věku. Chtěli jsme se pobavit
u příležitosti MDŽ. Přípravy vyvrcholily v sobotu 5. března. Oslava se povedla a odpoledne se
vydařilo. Předváděné modely našich manekýnek a manekýna vyvolávaly smích a potlesk.

V druhé části dne zahrálo trio muzikantů
z Kaceřova. Zahráli písně našemu srdci milé,
bylo veselo a na parket vyrazili skoro všichni
účastníci oslavy, a že jich bylo na 8O.
Bavil se i pan starosta a paní místostarostka, kteří akce SPCCH pravidelně navštěvují.
                                  
E. Zlatníková

Poděkování
Členky klubu Palička děkují tímto zaměstnancům městského kulturního střediska za poskytnutí prostor na uspořádání výstavy svých
výrobků s velikonoční tématikou.
Po celé dopoledne panovala v zimní zahradě
milá, příjemná atmosféra, za což patří velké
poděkování všem členkám klubu.
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Ty nejenže velikonoční dekorace vyrobily
a vystavovaly, ale s radostí zájemcům vysvětlovaly postupy při výrobě, použité materiály
apod. Návštěvníci výstavy odcházeli nejen
s koupenou drobností, ale zároveň s úsměvem na tváři.
Alena Fiedlerová

Základní umělecká škola

SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ LDO A VO ZUŠ
Začátkem března od 5. 3. – 8. 3. 2016 vyjelo
26 žáků (13 LDO a 13 VO) se svými učitelkami Evou Mrázkovou a Věrou Medveckou
na Bublavu. Děti bydlely ve velmi dobře
vybaveném a pěkném hotelu. Kolorit doplňovala malebná krajina. Očekávali jsme
sníh, ale napadl až den po našem příjezdu,
takže si děti užily koulovačky i postavily
hodně sněhuláků. Příjemné byly vycház-

NA ŠKOLANDĚ SE MI MOC LÍBILO, DOBŘE TAM VAŘILI. BYLA TAM MOC A MOC
VELKÁ SRANDA. BUBNOVALI JSME NA
BUBNY A MEDITOVALI. CHODILI JSME
I NA VELKÉ PROCHÁZKY. MĚLI JSME
VELKÝ PROGRAM, JELIKOŽ JSME HRÁLI MOC SUPER HER. DĚKUJEME VŠEM,
CO SE O NÁS STARALI.
DĚKUJE TEREZA VACHKOVÁ
ky do okolí, návštěva rozhledny a zdolání
čerstvě neúplně zasněžené Černé sjezdovky. V herně probíhalo mnoho her a soutěží.
Celým pobytem probíhala soutěžní tajenka
a děti získávaly písmenka za různé aktivity
a soutěže. Věřím, že se dětem soustředění
líbilo a dokazuje to i hodnocení samotnými žáky. Jedno jsme jen tak pro ilustraci
vybrali.

Děkujeme vedení školy, že nám pobyt
v horské oblasti nejen umožnilo, ale i zařídilo. Zároveň děkujeme městu, že nám na
takové aktivity přispívá.
                                                                                                                                                     
  Věra Medvecká
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Včelaři

Včelařský ples se vydařil
Základní organizace Českého svazu včelařů v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne
23.1.2016 již 34. Včelařský representační
ples, podruhé na sále Kynšperského pivovaru
Zajíc. K tanci a poslechu opět výborně zahrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“
pod vedením zkušeného kapelníka p. Josefa
Kubalíka. Přítomnými byl ples vesměs hodnocen kladně, byla vynikající obsluha s dobrým
jídlem. V průběhu plesu se konala již neodmyslitelná dámská volenka o krásně zdobená
perníková srdíčka. Ty upekly a pěkně ozdobily
manželky včelařů. Tímto jim ještě jednou děkuji a to jmenovitě paní Chalupové, Štambergové, Hořejší, Křížové, Kuhlové, Kabátníkové,
Lhotkové, Hovorkové, Bertlové, děvčatům Karin Machové a Kristýnce Vokáčové...
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se svými dary na něm podíleli.
Byli prezentováni na každém stole a to: Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO ČSV
Kynšperk, Město Kynšperk, Jatka Rudolec
- p. Černohorský, Kynšperský pivovar – p. Vomočil, Masna Kynšperk – p. Košata, Lékárna
Alphega - pí. Moravčíková, Farma Kaceřov
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- p. Šupka, Farma K. Dvůr - p. Ifkovich, Stavebniny Kessl, Pizzerie Kynšperk, Restaurace
U Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Lincont - p. Decastelo, Malířství S. Sedlo - p. Šnábl, Truhlárna - p. Košata, Drogerie – pí. Dreiseitlová, Papírnictví Alfik – pí. Fiedlerová, studio
Šarm – p. Prančlová, Autodoprava - p. Beran,
ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby
Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF
servis – p. Dvořák, Střední živnostenská škola, Restaurace Kašna - p. Borecký, Kovářství
– p. Horváth, Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák,
Soukromý zemědělec – pí. Přibylová Liboc,
Oriflame – pí. Fürstová, Květiny – pí Ostrá,
Pneuservis – p. Pavlovič, Barvy a laky Dolní
Rychnov, Farma D. Nivy – p. Kříž, Studio Sedmikráska, Agrowest Kynšperk, manželé Kozumplíkovi, Kosmetický salon – pí. Dolívková,
Obuv – pí Milotová, Sajbriels s.r.o. Kynšperk,
Truhlářstvá ŘE-HA , CREA CARD s.r.o., Lesní
těžař s. r. o. – p. Mecner, Včelařské potřeby
Sokolov – p. Paukner.
          
          Štamberg Jiří, předseda ZO ČSV o.s.,
Kynšperk nad Ohří

Skauti

Dnes již tradiční akce „Ukliďme Česko“ u nás
v letošním roce proběhne 16. dubna 2016.
Tato akce je největší dobrovolnickou akcí
v České republice. V loňském roce dobrovolně uklízelo bezmála 53 tis. dobrovolníků a celkem bylo uklizeno přes 1 400 tun odpadu! My
v Kynšperku jsme uklízeli les za „novým“ sídlištěm (viz foto).
O naší aktivitě jsme informovali i majitele uklízených pozemků společnost Lesy ČR. Níže
uvádíme krátký úryvek z e-mailu pana Miroslava Roznera zástupce této společnosti pro náš
kraj: „Věřte mi, že si nesmírně vážím takových
lidí, jako jste Vy a zejména Vaší odhodlanosti
připojit ruku k dílu a napravit to, co bohužel
někteří naši spoluobčané stále ještě nevnímají
jako samozřejmost, že odpad patří do kontejneru, nebo do sběrného dvora, ale rozhodně
nikdy ne do lesa!“
Jestli chcete vidět, jak to v lese vypadá dnes,
rok po úklidu, zajděte se tam podívat. Upřímně
není to moc pěkný pohled. I když v lese není
tolik odpadků, jako loni. Rozhodně tam není

uklizeno, jako po našem loňském snažení.
Nejvíce problémů vzniká tím, že obyvatelé sídliště odkládají objemný odpad z rekonstrukcí
apod. vedle kontejnerů komunálního odpadu
namísto odvozu tohoto odpadu do sběrného
dvora… To nám, ale náladu nezkazí.
Zapojte se do akce letos i Vy a pozitivně ovlivněte okolí, ve kterém žijete! Udělejte něco pro
sebe i ostatní.
Letos se zaměříme na okolí Pochlovické minerálky. Sraz bude tedy 16. dubna ve 13 hodin
na parkovišti nad pramenem. Zajistíme pytle
na odpad a rukavice. Dobrovolníci mohou také
na konci akce očekávat drobné občerstvení 
Pro bližší informace o akci sledujte facebookové stránky pořádajících organizací a plakátovací plochy v našem městě.
Český svaz ochránců přírody – Kynšpersko
(facebook.com/csop.kynspersko)
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, středisko Lípa Kynšperk (facebook.com/kynsperk.skauting.cz)
Regenerace
(facebook.com/Re-GeneraceKynšperk-nad-Ohří).
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Kino

PROGRAM KINA
DUBEN 2016
úterý 5.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
WILSONOV
Česko / Slovensko, MP, vstupné 50 Kč, délka
115 min.
úterý 12.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
EVEREST
Velká Británie / USA/ Island, MP, vstupné
50 Kč, délka 121 min.
úterý 19.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
GANGSTER KA: AFRIČAN
ČR, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 100 min.
úterý 26.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
RUDÝ KAPITÁN
Česko / Slovensko / Polsko, MP, vstupné
50 Kč, délka115 min.

MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI DUBNU
neděle 3.4. v 15.00 hod.
HUSITI
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 85
min.
neděle 10.4. v 15.00 hod.
VELIKONOČNÍ TAŠKAŘICE KRÁLÍČKA
BUGSE
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
50 min.
neděle 17.4. v 15.00 hod.
JAK VYSLOUŽILÁ ZVÍŘÁTKA NAPRAVILA
LOUPEŽNÍKY DIVADELNÍ SPOLEK TROSKY KRASLICE
- divadelní pohádka, vstupné 40 Kč

9. ročník florbalového turnaje o pohár hejtmana
Karlovarského kraje
O víkendu (12. a 13. 3. 2016) proběhl v kynšperské sportovní hale TJ Slavoj již 9. ročník
florbalový turnaj „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“. Zúčastnilo se jej 8 týmů v kategorii dospělých a 4 týmů v kategorii dětí
ve věku 8 -15 let z celého kraje. Turnaj zahájil
osobně zástupce sportovní komise KK pan
Antonín Lebeda, dále náměstek hejtmana pro
sociální věci Bc. Miloslav Čermák společně
s organizátorem celého turnaje a starostou
města Kynšperk nad Ohří Ing. Tomášem Svobodou.
Turnaj byl realizován jako celovíkendový
a jeho cílem bylo oslovení široké veřejnosti,
zvláště pak mládeže z celého karlovarského
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kraje, aby se zapojili do dění v našem kraji.
Máme zkušenosti z minulých let (jenom pod
tímto názvem je to již devátý ročník), kdy se
do turnaje zapojila družstva z celého kraje
a náš turnaj patří mezi tři největší turnaje, po-

Florbal

8. místo FLC Wolker Sokolov
Zápasy mládežnické kategorie byly zahájeny
v neděli 13. 3. a po urputných bojích vyřazovacím systémem jsme se dopracovali ve večerních hodinách k tomuto konečnému pořadí:

řádané každý rok v karlovarském kraji. Turnaj měl vždy velký úspěch a jeho popularita
v tomto odvětví sportu, jakým je florbal, stále
stoupá.
I proto bychom chtěli v nastoleném trendu
pokračovat. Je potřeba takové akce pořádat,
aby se do nich zapojilo co nejvíce mladých lidí
a KK tímto způsobem dopomůže k tomu, aby
se aktivity naší mládeže zaměřily tím správným směrem.
Turnaj byl zahájen v sobotu 12. 3., kdy se
odehrála kompletně celá kategorie dospělých.
V odpoledních hodinách po odehrání všech
zápasů, bylo provedeno vyhodnocení a rozdání pohárů a cen.
Kategorie dospělých (18 a více)
1. místo FBC MD Level
2. místo Chebáci 2016
3. místo MVSK Ostrov
4. místo TJ Plamen Chodov
5. místo Miners Sokolov
6. místo Fbc Ostrov
7. místo FBC Lamy Cheb

Kategorie mládežnická (do 15 let)
1. místo Husovka
2. místo TJ Plamen Chodov
3. místo FLC Wolker Sokolov
4. místo Orange
Turnaj řídili sudí z florbalového oddílu FB Hurican Karlovy Vary, za což jim patří velký dík,
neboť zvládnout celkovou porci všech zápasů
bylo velmi náročné.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za podporu při realizaci celého turnaje zejména
hejtmanovi KK, Karlovarskému kraji, Kynšperskému pivovaru, městu Kynšperk nad Ohří, TJ
Slavoj Kynšperk nad Ohří, MO ČSSD Kynšperk
nad Ohří a celému realizačnímu týmu, jmenovitě Jiřímu Hrubému, Tondovi Pospíšilovi, Martinu Poulovi, paní Kateřině Svobodové a Jiřince Deutschové, které se staraly o občerstvení
a paní Rohlíkové, která se snažila udržet celou
halu a zázemí, kde se pohybovalo bezmála 140
lidí, v čistém a uklizeném stavu.
Všem ještě jednou děkuji za pomoc, hráčům
za účast a dovoluji si je tímto pozvat na další,
jubilejní 10. ročník florbalového turnaje v roce
2017.
            Ing. Tomáš Svoboda, ředitel turnaje
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Fotbal

Turnaj mladších přípravek o pohár
Starosty města
V neděli 21. 2. 2016 se u nás v Kynšperku nad
Ohří uskutečnil turnaj mladších přípravek ročníku 2007 a mladších.
Tento turnaj jsme organizovali spolu se starostou města panem inženýrem Tomášem
Svobodou, a také proto jsme jej nazvali „TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA KYNŠPERKA NAD OHŘÍ“. Pan starosta se samozřejmě zúčastnil, jak slavnostního zahájení,
tak následného vyhlášení turnaje a tím vyjádřil
podporu nejen našim malým fotbalistům. Tímto mu za náš fotbalový oddíl děkujeme.
Fotbal, který všichni účastníci turnaje předváděli, byl na velmi vysoké úrovni a výsledky
byiy velmi vyrovnané. Nicméně již při zahájení
turnaje bylo připomenuto, že výsledky nejsou
to nejdůležitější, ale že je důležité, aby všichni
účastníci odjížděli s pocitem, že si turnaj užili
a že se jim podařilo ukázat trenérům, rodičům
a dalším fanouškům, že je fotbal baví, a že se
v trénincích hodně naučili. Celkem se turnaje
zúčastnilo 8 týmů z našeho regionu, které byly
rozděleny do dvou skupin, následně se hrálo
o umístění. Velkým úspěchem a oceněním přístupu k tréninkům a hře je umístění našich kluků, kteří obsadili nádherné druhé místo a sice
až po prohraném finále s vítězem turnaje FK
Baníkem Sokolov.
Výsledky našich kluků:
TJ SLAVOJ KYNŠPERK – FC CHEB 2 : 1
TJ SLAVOJ KYNŠ. – SOKOL CITICE 1 : 1
TJ S. KYNŠ. – BANÍK SOKOLOV 08 2 : 0
Semifinále :
TJ S. KYNŠ.– FK HVĚZDA CHEB 2 : 1
po penaltách
Finále :
TJ S. KYNŠ. – FK BANÍK SOKOLOV 07 1 : 5
Celkové umístění:
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FK Baník Sokolov 2007
TJ Slavoj Kynšperk
FK Hvězda Cheb
FC Cheb
Baník Královské Poříčí
Sokol Citice
FK Baník Sokolov 2008
Dynamo Krajková
Individuální ceny:
Nejlepší brankář:
Dominik Zeman (Dynamo Krajková)
Nejlepší Střelec:
Martin Opatrný (FK Baník Sokolov 2007)
Nejlepší Hráč:
Michaela Kováčová (Baník Královské Poříčí)
Sestava TJ Slavoj Kynšperk: Sloboda Adam,
Sloboda Lukáš, Sassmann Jan, Ifkovich Jakub, Herout Matěj, Tóth Václav, Stehlík Vojtěch, Šághy David, Havel Vilém.
Trenéři: Munka Miloš, Sassmann Jan.
Velký dík všem účastníkům a organizátorům
turnaje			
	                                                                                                  
                                        

Sassmann Jan

Různé

Rybářský ples
Dne 20. února 2016, pořádal Český rybářský
svaz, místní organizace v Kynšperku nad Ohří,
tradiční Rybářský ples, který se konal v Zámecké restauraci v Kaceřově. K tanci a poslechu hrál Sokolovský taneční orchestr. O to, že
se celý ples vydařil, se také zasloužili následující sponzoři, kteří přispěli do bohaté tomboly:
•
•
•
•
•
•

Lékárna Primula paní Moravčíková
Obuv paní Věra Milotová
Kynšperský pivovar
Lasting paní Walterová
Statek Kaceřov pan Bohumil Šupka
Koberce pan Milan Klesa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavebniny Kessl
Maso a uzeniny pan Košata Odrava
Paní Lenka Hrušková Bursová
Kadeřnictví paní Marcela Šmatová
SEF Slavoj Kynšperk
Myslivost pan Paulíček
Autodoprava pan Josef Rybár
Pan Martin Uhlík
ZOO centrum Dolní Pochlovice
Oriflame paní Procházková
Paní Lenka Flaková
Avon paní Pavla Milotová
L.A.I. pan Ing. Moses
Oldřich Milota

Předškoláci vítají miminka
Děti z mateřské školy v Zahradní ulici kromě
jara opět vítaly občánky. Rodičům předvedly
vystoupení, ve kterém ukázaly, co umí. Za-

zpívaly písničky, pověděly pár básniček a vše
doprovázely na orffovy nástroje. A zvládly to
parádně!
Učitelky Zvonečkové třídy
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Kultura
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Kultura
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Kultura

ZVEME VÁS NA
23.ročník

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 9.4.2016 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 8.4.2016.
Občerstvení zajištěno
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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Kultura

POZVÁNKA
ZKO Kynšperk nad Ohří Vás srdečně zve na 12. VOŘÍŠKIÁDU, která se
bude konat 21. května 2016.
Letošní ročník bude ozvláštněný o jednu ´´maličkost´´ - bude se soutěžit v
maskách, za kterou budou navíc bodíky. Masky nejsou povinné, je jen na
každém, jak se rozhodne.
Prezentace bude od 09:00 do 09:30 hodin,
soutěžit se bude v kategoriích děti a dospělí.
Bude se vyhlašovat: Nejlepší maska, vítězové v kategoriích děti a
dospělí a na závěr Nejkrásnější voříšek.
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách
www.zkokynsperknadohri.websnadno.cz
23

Různé
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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:
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:
Coleman, R. – Matkou ze dne na den; Lugard,
A.M. – Šťastní lidé čtou a pijou kávu; Merta,
Z. – Pražská svatba; Lyons, C. – Kritický stav;
Bloch, R. – Psycho l, ll, lll; Pekárková, I. – Pečená zebra; Glaserová, S. – Rusanda na větvi; Tóibín, C. – Brooklyn; Sparks, N. – Volba,
Walden, L. – Skrýš na konci útesu; Messum,
K. J. - Návnada
Historie:
Howell, H. – Plamen z Vysočiny; Beverley, J.
– Stanforthská tajemství; Austen, J. – Mladší
sestra l, ll; Jeffries, S. – Anděl smrti; Laurens,
S. – V patách Elize Cynsterové; Chadwick, E.
– Zimní koruna

Detektivky a thrillery:
Rottová, I. – Případ andělské košile; Patterson, J. – Podezřelý č. 1; Veste, L. – Farma
smrti; Granger, A. – Neklidné zlo; Kellerman,
F. – Svědek, který nic neviděl; Kepnes, C. –
Skrytá těla
Romány pro ženy:
Jordan, T. – Fronta na lásku; Grezlová, O. K.
– Vzpoura plyšového medvídka; Jordan, T. –
Počítání; Bublanová, A. – V tichu; Mlynářová,
M. – Život jako hobby; Barreau, N. – Láska
v Paříži; Lindsey, J. – Bouřlivé vyznání; Ludvíková, J. – Osvícení zoufalého muže
Pro děti:
Pavlásek, L. – Jestli počkáš trochu dýl tak sem
přijde krokodýl, Pavlásek, L. – Prvotřídní blázni maj potíže s kázní; Widmark, M. – Záhada
v cirkuse, Zett, S. – Hugo má prvotřídní plán;
Jarman, J. – Tajemná kočka Ka a aztécká
oběť; Svobodová, V. – Zápisky psané pod lavicí; Pilařová, I. – České pohádky

Za knihovnu Irena Zolotarová
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Inzerce

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej restaurace + pension v Chodově, ul. Nádražní. Cena 4.3 mil. PENB ,,E“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300.000,-Kč. PENB -,,G“
Prodej dřev. chaty 1+1, Podhrad, poz. 511 m2, insolvence, cena: 500.000,-Kč.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej byt 1+3 v OV, Cheb, po rek., Krátká ul., 74 m2, 1.350.000,-Kč, PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 920.000,-Kč.
Prodej RD 1+3 s pozemky 3870 m2 v Hůrce u Libé, cena: 1.580.000,-Kč, PENB ,,E“

www.reala-lakoma.cz
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BIOODPAD 2016
Vážení občané města,
na základě nového zákona o odpadech byla v letošním roce radou města přijata nová koncepce nakládání
s komunálním odpadem a zastupitelstvem města schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Kynšperk nad Ohří, s platností od 01. 04. 2016.
Nově je ve městě zaváděn oddělený sběr bioodpadu (v období 01. 04. - 31. 10. 2016) a to ve větším
rozsahu než tomu bylo doposud:
Každý rodinný dům ve městě obdrží zdarma nejpozději do 29. dubna 2016 sběrnou nádobu na bioodpad o
objemu 120 l nebo 240 l. Nádoby budou vyváženy ve 14 denním intervalu vždy ve středu v termínech:
13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 13.10. a 27.10. 2016.
Navíc bude na vybraných stanovištích umístěno 6 velkoobjemových kontejnerů pro tuto komoditu
(umístění viz OZV č. 1/2016), které budou vyváženy rovněž ve 14 denním intervalu vždy v úterý,
v termínech: 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9, 12.10. a 26.10.
2016.
Samozřejmostí je dále celoroční možnost odkládání bioodpadu na stanovišti na sběrném dvoře….
Nádoby využívejte pouze k účelu, pro který jsou určeny, nevhazujte jiné druhy odpadů!!!
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro městskou zeleň či na
rekultivaci. Zároveň přispějete k nižší ekologické zátěži a vlivu na životní prostředí a v neposlední řadě ke
snížení poplatků města za uložení komunálního odpadu na skládku TKO.
Ačkoliv je řada majitelů zahrad schopna bioodpad zpracovat samostatně, pro mnohé bude možnost
uložit např. posekanou trávu, listí, zbytky výpěstků a plodů do samostatné odpadové nádoby
výraznou úlevou.
Celá koncepce je zatím považována za pilotní a po ukončení letošní sezóny v měsíci říjnu bude
vyhodnocena. A to z hlediska využití počtů a objemu nádob, spokojenosti občanů a zejména z hlediska
případných finančních úspor za skládkovné komunálního odpadu.

Proto Vás žádáme o důsledné ukládání jednotlivých složek odpadu do určených nádob
a tedy o dodržování vyhlášky č. 1/2016. Děkujeme.
Majetkový odbor, Jiří Bednář
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