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Z města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V MĚSÍCI ČERVNU 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na
17. 06. 2016. S ohledem na ochranu osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte
se zpracováním osobních údajů a zasláním
pozvánky na slavnostní obřad „Vítání dětí“.
Z tohoto důvodu již nejsou rodičům zasílány
pozvánky automaticky, ale zákonný zástupce
dítěte předloží vyplněnou přihlášku na „vítání
občánků“ na matrice Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, spolu s platným občanským
průkazem. Přihlášku rodiče najdou i na strán-

kách našeho města: http://www.kynsperk.cz/
radnice/formulare/ Slavnostní akt vítání se
vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku
dítěte a bude probíhat každoročně v měsících
březen, červen a listopad. Prosíme rodiče
dětí, aby vyplněnou přihlášku na slavnostní
akt v měsíci červnu 2016 odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do
8. 6. 2016.

Za správní a sociální odbor   
Bc. Alena Kadavá

Vítání občánků 11. 03. 2016
V obřadní síni sešli se rodiče a blízcí narozených dětí,
opět jsme si uvědomili, jak rychle ten čas letí,
maminky svíraly v náručí svá děťátka,
s vědomím, že jejich výchova nebude lehká
procházka,
viděli jsme maminky šťastné a hrdé,
jak v jejich náručí miminko spokojeně přede,
děti nezlobily, spokojeně se usmívaly,
slavnostní akt vítání občánků si užívaly,

v postýlce pro fotografku pózovaly,
aby se na fotkách pěkně vyjímaly.
Starosta města slavnostně přivítal Matyáše
Hudáka, Sebastiana Paikrta, Václava Pečinku, Sofii Havlíkovou, Natálii Kaslovou,
Sofii Lhotovou a Jakuba Wimera.
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Foto zdroj: Jana Tomsová
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Z města

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 22. června 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 dubnu 2016 oslavili významné životní výročí:

pan Antonín Nejdl (80 let)
paní Marie Adámková (85 let)
a paní Ladislava Trepáková (85).

Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Blahopřejeme
Stárnutí je otrava,
ale je to jediný způsob,
jak se dožít vysokého věku

Kadlec Jan
Firstová Terezie
Sobotková Ingeborg

V květnu 2016 oslaví své narozeniny člen
a členky ZO SPCCH Kynšperk n. O.

Štěstí, zdraví a stále veselou mysl
vám do dalších let
                      přeje výbor ZO SPCCH

Střípky z města
Valná hromada TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
8. 4. 2016 proběhla valná hromada TJ Slavoj.
Předsedové zhodnotili práci oddílů za uplynulý rok. Všichni byli seznámeni s hospodařením
TJ, o činnosti výboru TJ a se zprávou revizní
komise TJ od minulé valné hromady. Dále byly
projednány a schváleny nové stanovy TJ včet-
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ně změny názvu. Delegáti jednotlivých oddílů
si zvolili nový výkonný výbor a novou revizní
komisi TJ. Významným a hodně diskutujícím
bodem pak bylo předání majetku TJ Slavoj
městu Kynšperku nad Ohří.

Z města

Staré mapy a plány – zajímavá výstava
V sobotu 16. 4. 2016 uspořádaly Mgr. Eva
Fréharová, Ing. Jana Všetečková a MKS
Kynšperk nad Ohří neobvyklou výstavu map
okolí našeho města a některé zajímavé plány
kynšperských domů. Přestože byla výstava
limitována časem, pro svůj zajímavý námět
přilákala kolem stovky návštěvníků. A opravdu

bylo mnohé k vidění. Poděkování patří nejen
organizátorkám, ale zejména všem občanům,
kteří byli ochotni své poklady zapůjčit. Vzhledem k velkému zájmu a mnohým nápadům je
naplánováno zopakování této velmi úspěšné
a nápadité akce ve větších prostorách a delším časovém úseku.

Rekonstrukce komunikací ve městě
Pokračuje rekonstrukce silnice v Husově ulici.
Pro letošní rok pak byly vybrány radou města
k možné opravě komunikace v ulici P. Holého
a v ulici Zahradní. Obyvatelé v ulici P. Holého
byli 18. 4. 2016 seznámeni s projektem rekonstrukce, s postupem a možným časovým harmonogramem prací, mohli se k danému návrhu vyjádřit. Bohužel nešlo ve všem vyhovět
obyvatelům v rodinných domcích. Největším

problémem se stalo vybudování parkovacích
stání přímo před zahradami a pozemky jednotlivých vlastníků domů. Majetkový odbor spolu
s projektantem volil takovou variantu, která
je v dané lokalitě možná. Tuto komunikaci je
však nutné opravit a její oprava bude stát nemalé finanční prostředky. Poté by se měl opravit povrch silnice a chodník v ulici Zahradní.

Třídění odpadů
Stále více občanů se zapojuje do třídění odpadů. Je ovšem také nutné, aby všichni dodržovali pravidla nejen při samotném třídění
plastů, papírů a skla, ale zejména při jejich
ukládání do kontejnerů, aby se plasty (plastové lahve) mačkaly, papíry (zejména krabice)
trhaly a mačkaly, neboť jinak ukládáme nejen
odpady, ale spoustu vzduchu. Pak nastávají
situace, kdy jsou barevné kontejnery přeplněné a kolem nich vznikají nevzhledné skládky.
Častější vývoz takto naplněných kontejnerů
stojí město zbytečně peníze navíc.
Nově se ve městě objevily hnědé nádoby
na biologický odpad. Vzhledem k tomu, že jde
o pokusné ověřování, je třeba shovívavosti

a trpělivosti, než se podaří všechny zájemce
(obyvatele domků) o nádoby na tento odpad
uspokojit.
Bohužel jsou stále mezi námi i takoví občané,
kteří hodí cokoli do jakékoli nádoby, prostě třídit nebudou. Věřím, že těch, kterým na čistotě
v našem městě záleží, bude stále přibývat.
Mgr. Š. Neubergová
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Základní škola

Den čtení
Den s knihami prožili žáci 2. stupně naší základní školy v pátek 15. dubna. Během celého
dopoledne se ve škole nejen četlo, ale také
probíhaly čtenářské dílny a soutěžilo se.

s chlapcem na vozíku v knize Já, srandista,
7. třídy zažily dobrodružství s knihami Ostrov
v Ptačí ulici a Bílý tesák a 8. třídy putovaly
s partou bláznivých holek po stopách Karla

V čtenářských dílnách se mohly děti seznámit
se známými i méně známými tituly, o kterých
pak společně diskutovaly. 6. třídy se pobavily

Hynka Máchy v knize Básník v báglu. Den
čtení byl také zpestřen zajímavými soutěžemi
družstev, kde se prověřovaly znalosti z oblas-
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Zakladní škola

ti literatury, dále hrami se slovy a příslovími
a v neposlední řadě velkou soutěží ve čtení.
Ta se na 2. stupni konala již po páté. Nejlepšími čtenáři se stali Hana Šašková, která
přečetla 184 slov za minutu, na 2. místo se
pročetl Pavel Altšmíd s 181 slovy a 3. místo
získala Lucie Židlická (154 slov). V mladší ka-

tegorii zvítězil Jakub Holub (183 slov), na 2.
místo se probojoval Václav Fritsch (179 slov)
a 3. místo obhájila Aneta Rajtmajerová (173
slov). Všichni za svůj krásný výkon získali kni-

hu. Na konci pátečního dopoledne představovaly děti svým spolužákům vlastní knihy nebo
knihy zapůjčené ve školní knihovně, která se
v tomto školním roce díky projektu Cestujeme
s knihopsem rozrostla o 600 nových knih.
Projektový Den čtení se vydařil, a proto bychom ho mohli zakončit slovy Carla Goldoniho: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu
pro toho, kdo neumí číst.“

Mgr. Markéta Spiříková
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Mateřská škola

Předškoláci se učí plavat
Děti z mateřské školy ve Školní a Zahradní
ulici trávily čas na plaveckém kurzu v Sokolovském bazénu. Zde se učily pomocí her
základní plavecké dovednosti a překonávaly
strach z vody. Vše pod vedením skvělé instruktorky O. Parkmanové, které velice děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci
opět příští rok.
Učitelky Hvězdičkové a Zvonečkové třídy

Co vidí slunce
Letošní vernisáž mateřské školy ve Školní
a Zahradní ulici zahájili předškoláci ve středu
6. 4. 2016 a to svým krásným vystoupením.
Děti předvedly, že dokážou nejen tvořit, kreslit
a malovat, ale také zpívat nebo tančit. Hvězdičková třída MŠ Školní předvedla vystoupení
„Polámal se mraveneček“ a „Co vidí slunce“.
Zvonečková třída vystoupení na téma „Rozmarné počasí“.
Děkujeme dětem za úžasné představení a rodičům za spolupráci a podporu.
Učitelky předškolních tříd MŠ ve Školní
a Zahradní ulici

Zvonečková třída v knihovně
Předškoláci mateřské školy v Zahradní ulici
navštívili městskou knihovnu. Prohlédli si knihy, poslechli si pohádku a zvládli také vyřešit
pohádkový kvíz.

Učitelky Zvonečkové třídy
MŠ v Zahradní ulici
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Zajímavosti

LORENZ STUNT SHOW
Loňská první mezinárodní účast našeho kaskadérského vystoupení Stunt living ramp (živá
rampa) byla úspěšná a sklidila veliký ohlas
Lorenz stunt show z KYNŠPERKA nad Ohří.
Ohromila diváky nejen s ohnivou rampou, ale
také jako otec a desetiletý syn, který ukázal
obdivuhodný výkon na ADRENALIN WEEKENDU v Nitře na Slovensku. Zde skočil 4.5
metru a druhým skokem si byl na tolik jistý,
že si pozval z diváků 3 odvážlivce, kteří si lehli
za rampu drženou jeho otcem a malý Richard
je přeskočil. Dále tato dvojice vystupovala
na CZECH STUNT DAY OSTRAVA 2015 a to
již po druhé a na závěr GERMANY stunt day

je s touto show spojené. Na oplátku se snažíme dělat dobrou reklamu zdejší škole a našemu městu KYNŠPERK nad Ohří.
Lorenzovi
2015. Velikou radost udělalo jejich vystoupení
v PŘEROVĚ na dobročinné akci pro postiženého chlapečka Adámka. Letos je uvidíme asi
až koncem velkých prázdnin a to z důvodu
pořízení nové čtyřkolky YAMAHA 350, se kterou se musí junior Lorenz dokonale seznámit.
A to hlavně pro bezpečnost nejen vlastní ale
i účastníků. Chce to jen dost času a trénovat
a trénovat.
Rádi bychom zde poděkovali Radě města
Kynšperk nad Ohří za malou finanční podporu,
která nám částečně pokryla náklady a výda-
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Mateřská škola

Včas umět a znát je napořád
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se staly Karlovy Vary cílem našeho putování za poznáním. Málokteré
město a kraj se může pochlubit jedinečným
areálem záchranářů se vzdělávacími programy pro děti. Ten náš se jmenoval „Svět rizik“.
Na samém začátku se představili členové
týmů a seznámili děti z Hvězdičkové a Sluníč-

ale také s riziky, které na ně čekají a číhají
doma. Rizika rozpoznávali, vyhledávali a učili
se s nimi správně vypořádat.

kové třídy z MŠ Školní s dopoledním programem. „Víte děti proč jste tady?“, zeptal se jeden ze záchranářů. Pohotově rychlá odpověď
Sašenky: „Přijeli jsme se podívat, co všechno
umíte“, zaskočila a rozesmála všechny přítom-

Stejného programu se zúčastní i děti z MŠ Zahradní a určitě všichni rádi využijeme nabídky na další výukové programy v tomto areálu
SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ, který je otevřen
i pro veřejnost.
né. Praktickými činnostmi na jednotlivých stanovištích se děti seznámily s náročnou a zodpovědnou prací záchranářů, hasičů i policistů,
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Více na www.svetzachranaru.cz
Děti a učitelky z MŠ Školní

Zajímavosti

Výstava historických map
Téměř stovka lidí si během tří hodin prohlédla výstavku map města a plánů zajímavých
kynšperských budov. Neobvyklým exponátem byla veliká plastická mapa Císařského

(Slavkovského) lesa z roku 1947, kterou nám
laskavě zapůjčil pan Tůma z Citic. „Nahlédnutí do map a plánů“ se stalo místem diskuse,
vzpomínání i navazování kontaktů mezi míst-

ními patrioty. Organizátorky výstavy děkují
všem, kteří nám zapůjčili mapový materiál
nebo svolili k vystavení plánů svých domů.

Ing. Všetečková,
Mgr. Fréharová
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Zajímavosti

Den otevřených dveří v Sociálních službách
Již IV. ročník Dne otevřených dveří v Sociálních službách, p.o. v Dolních Pochlovicích je
připraven na 28. 5. 2016 od 14:00 hod. Vystoupení mažoretek, oblíbení Šarkáni, stánky
s občerstvením, slavnostní otevření „mobilní

zahrádky“ a od 16:00 hod. vystoupení p. Yvety Simonnové a Viktora Sodomy, to je program
pro letošní rok. A jako vždy...“Vy, co jste venku, přijďte se podívat, jak žijeme my, co jsme
uvnitř“  

Poděkování
Moc děkujeme Milušce Pospíšilové a jejím
spoluhudebníkům za krásné nedělní „jarní
zpívání“ v kynšperském kostele Nanebevzetí
Panny Marie dne 17. 4. Myslím, že se velmi

líbila a věřím, že právě takovéto recitály mohou přilákat i další návštěvníky a posluchače. Velký zájem o poměrně nenáročnou akci
z pohledu technického zabezpečení, akustiky
a výběru písní určitě všechny přítomné dobře
naladil a doufáme, že se máme za rok zase
na co těšit.

Za klienty Sociálních služeb, p.o.,
sebe i ostatní příchozí
Mgr. Jiří Hrubý
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Základní škola

Duben - měsíc bezpečnosti
Kynšperští hasiči připravili pro děti ze základní školy ukázku hasičské techniky. Děti měly
možnost nahlédnout a posedět si v hasičském
autě, vyzkoušet si výstroj a vyslechnout si výklad o práci našich hasičů. Děkujeme hasičům
za jejich vynikající prezentaci, která se konala
mezi školami.

Dne 21. dubna odpoledne proběhlo v DDM
školní kolo dopravní soutěže. Celkem se přihlásilo 23 žáků z prvního stupně a 9 žáků
z druhého stupně. Úkolem bylo co nejlépe
projet připravenou trať na kole a správně vyplnit dopravní test. Z každé kategorie postupují
dvě dívky a dva chlapci jako smíšené družstvo
do okresního kola, které se koná 5. května
v DDM Sokolov.
Jana Tomsová
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MKS

Velikonoční vajíčko
V pátek 25. března 2016 se konala ve výstavní síni v Panském domě akce s názvem
Velikonoční vajíčko. Akci připravilo Městské
kulturní středisko.

Pro děti byla připravena vyfoukaná vajíčka
i různě barevné papíry, bavlnky a další předměty, pomocí kterých si mohly vyrobit zvířátka
patřící k Velikonocům. Bylo připraveno také
malé občerstvení v podobě velikonočního beránka.
zaměstnanci MKS
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Různé

Informace o činnosti
I v letošním roce obecně prospěšná společnost KSK centrum Karlovy Vary, za finanční
podpory Města Kynšperk nad Ohří, poskytuje
občanům města Kynšperk nad Ohří, a přilehlým obcím, odborné sociální poradenství formou občanské poradny.
Poradna pomáhá občanům s vyřešením jejich
dluhů, poskytuje rady jak postupovat v případě exekucí. Na poradnu se mohou obrátit
i v případě rozvodů, majetkového vyrovnání,
dědického řízení, vyživovací povinnosti, svěření dětí do výchovy a výživy, domácího násilí.
Pomáháme řešit i pracovně právní vztahy, poskytujeme pomoc při řešení problémů v rámci trestního a přestupkového řízení, ochrany
spotřebitele.
Na poradnu se mohou obrátit se svými problémy fyzické osoby starší 18 let, které se ocitly
v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí, nebo nemohou, ji řešit
vlastními silami. V období od měsíce červen-

ce 2015 do měsíce prosince 2015 této služby
využilo 37 osob. Nejčastěji řešenými problémy jsou dluhy, exekuce a situace související
s rozchodem partnerů. V jednom případě se
povedlo zastavit neoprávněně nařízenou exekuci.
Služba je osobám poskytována bezplatně,
je jim zajištěna diskrétnost, nezávislost a nestrannost.
Kde nás najdete?
Město Kynšperk nad Ohří poskytlo občanské
poradně kancelář v přízemí budovy Radnice,
ul. Maxima Gorkého 1/16, Kynšperk nad Ohří.
Služba je poskytována po předchozí telefonické domluvě na č. 605 295 009 (p. Nývltová)
každou středu v době od 09:00 h do 15:00 h.
Božena Nývltová, DiS.
odborné právní poradenství

Poděkování
Tímto bych chtěl velice poděkovat paní Nývltové za pomoc při řešení problémů s mou insolvencí a exekucí. Velice ochotně mi vždy poradila a vyšla vstříc. Díky její pomoci vše dobře dopadlo. A děkuji,
že tato poradna v Kynšperku nad Ohří je zde otevřena. Je to velice
záslužná činnost a moc si toho vážím.
Děkuji mnohokrát.
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Zajímavosti

Kynšperk, jaký nikdo nepamatuje
O posledních věcech člověka
Lidé v Kynšperku staletí nejen žili, ale i umírali. A museli být někde pohřbeni. Podle středověkého zvyku byl kynšperský hřbitov hned
u kostela. Místní Metternichové však netoužili
spočinout mezi svými poddanými, a tak jako
místo posledního odpočinku zvolili špitální
kostel svaté Uršuli na Smrčném. (Jistě víte,
že svahu kopce říkáme dnes ,,Sýkorák“.)
Špitál však v roce 1876 vyhořel a již nebyl
obnoven. Těla zde uložená byla přenesena
do rodinné klášterní hrobky v Plasích. Významní donátoři (dnes bychom řekli ,,sponzoři“) a místní kněží bývali uloženi ve sklepích kostela. Tuto praxi však z hygienických
důvodů osvícený Josef II. zakázal. Hřbitov
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u kostela kapacitně nestačil, a tak byl otevřen v roce 1854 ,,nový hřbitov“ na Chebské
ulici. Vysvětil ho kardinál Bedřich Schwarzenberg. Až o čtrnáct let později místní požádali ve Falknově o povolení postavit márnici.
Márnice spojená s obydlím hrobníka tu proto
stojí až od roku 1875.
Pozůstalí byli vyzváni, aby si na nový hřbitov
své pohřbené nechali přenést. Někteří nebožtíci tu však již nikoho neměli, a tak zůstali tam,
kde leželi původně. Kolem starého hřbitova
byla vysoká zeď. Ta byla v létě 1945 zbourána
a hřbitov se postupně měnil v park, kterému
dnes všichni říkáme ,,u kostela“. Proto se zde
při rozšiřování silnice v roce 1962 i při nedávné úpravě nacházely lidské kosti. Je skoro
jisté, že v počátcích města se pohřbívalo ně-

Zajímavosti

kde úplně jinde. Při stavbě prvních paneláků
za Panským domem se našly i lidské kosti.
Nikomu to však nestálo za důkladný archeologický průzkum.

Vyhledávanou raritou Kynšperka je židovský
hřbitov. Patří mezi nejstarší a nejzachovalejší
a výjimečný je i tím, že vznikl na opevňovacím
valu. Ale o tom zase někdy jindy...
Mgr. Eva Fréharová
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Zajímavosti

Kynšperk, jaký nikdo nepamatuje
Jak pronikla do Kynšperka elektřina
Elektřinu považujeme za úplnou samozřejmost.
Snad nikdo v dnešní době nepřemýšlí nad tím,
jaká to byla veliká vymoženost když, v roce
1912 vstoupila i do našeho města. Ale ještě
v roce 1948 tu bylo několik domů, kde lidé sví-

tili petrolejkou. V záznamech tehdejšího MNV je
například žádost o elektrickou přípojku pro dům
č. p. 681. Zajímavé je, že Kynšperský pivovar si
pořídil vlastní závodní elektrárnu a mohl se pyšnit
osvětlením a elektrickými stroji dřív než město.

Neznamenalo to, že světlo bylo zavedeno do každé místnosti. Velmi často v celém
domě bylo světlo jen v dílně, kde ji potřeboval živitel rodiny, a pak v kuchyni, kde se
scházela celá rodina. V dobách krize se šetřilo i tím, že se silnější žárovky vyměňovaly
za slabší a v místnostech bylo spíš šero než
světlo. Pokrok však nezastavíš, a tak hned
v roce 1913 byla elektřina zavedena do kos-

tela a na některých místech veřejného prostoru se objevilo pouliční osvětlení. Díky elektřině se do města dostal časem i rozhlas. První
rádio tu lidé mohli poslouchat v roce 1925,
na konci II. světové války jen ve městě bylo
1022 radiopřijímačů.
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Mgr. Eva Fréharová

Zajímavosti

Jak se v Kynšperku vojákovalo
Skončila II. světová válka a v našem městě
byly najednou dvě vojenské posádky. Američtí
vojáci bydleli v budově základní školy a jejich
důstojníci v soukromých domech. Víme přesně
ve kterých, protože v jindřichovickém archivu je
doklad o vyúčtování elektřiny za jejich pobyt.
Československá posádka našla útočiště
v historické budově dnešního Domu seniorů
v Pochlovicích. Pak se přestěhovala do Dlouhé ulice. Do přejmenování říkali Češi této ulici
,,Ke Kasárnám“. Tehdy tam nebyla jen budova
č. 467 (tzv. ,,starý internát“), ale i několik rodinných domů. Dnes už po nich zbyla jen dvě
popisná čísla 94 a 95 udělená panelákům.

Město si vojska velice považovalo. Vojáci pomáhali např. stavět lávku /tu první poválečnou,
kterou pak vzala voda/, chodili na brigády, tvořili část hlídek hlídajících město před zloději,

asistovali u odsunů, pomáhali při žních a úklidu, při úpravě ulic atd. Město se naopak staralo o veškeré potřeby vojska. Vedení města
rozhodovalo o vymalování ubikací, nákupu rýžových košťat, aby si mohli vojáci uklidit, o vojenských koncertech na zahradě Bílé labutě,
o povolení vojenského plesu, opravách záchodů atd. Náklady pak jezdili úředníci vymáhat
do Prahy na Ministerstvo národní obrany. Když
bylo na začátku roku 1947 oznámeno, že se tu
posádka ruší, nastalo ve městě velké zklamání.

Do Prahy se vydala delegace, ale nic nezmohla. V padesátých letech byla malá vojenská posádka v zámku v Kamenném Dvoře. A jen ti
nejstarší pamatují pár vojáků bydlících krátký
čas ve školní budově, v Kolové. Na novodobá velká kasárna v Kolové dokončená v roce
1983, hleděli zprvu občané s rozpaky, ale časem si zvykli. Město získalo zastávku rychlíků,
řadu pracovních míst a hodně nových obyvatel.
To je však už jiná historie...
Mgr. Eva Fréharová
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Kino

PROGRAM KINA
KVĚTEN 2016
úterý 3.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který
kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá
relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“
po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje
některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český
novinář Pavel a na základě papouškových
kontroverzních citací Daladiera rozpoutává
mezinárodní politický skandál. Hrají: Martin
Myšička, Jana Plodková, Tomáš Bambušek,
Marek Taclík, Jitka Schneiderová a další. ČR,
MP, vstupné 50 Kč, délka 105 min.

úterý 10.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ČERVENÝ PAVOUK
Karol, obyčejný mladý muž, se setkává s mnohem starším mužem, o kterém se domnívá, že
by mohl být pověstným Červeným pavoukem,
obávaným sériovým vrahem, který v šedesátých letech děsil obyvatele Krakova. Karol
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začne být mužem posedlý a pustí se do jeho
sledování. Mezitím se setkává také s Dankou – o něco starší fotografkou, která pracuje
pro místní noviny. Karol, pokoušený láskou
a fascinovaný smrtí, bude muset brzy učinit
nejzásadnější rozhodnutí svého života. Hrají:
Filip Pławiak, Adam Woronowicz, Małgorzata Foremniak, Karolina Kominek-Skuratowicz
a další. Polsko / Česko / Slovensko, MN 15,
vstupné 50 Kč, délka 95 min.

úterý 17.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
VOJTĚCH
Vojtěch je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch
prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je
na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Průvodcem jeho života se stane jeho
soused - svérázný taxikář Laco. Jejich výlety
však většinou končí fiaskem. Vojtěch chce
žít normálním životem, ale jeho neschopnost
čelit uspěchané moderní době přináší mnoho
komediálních zápletek. Neumí si užít společnosti lehkých žen, každodenní pokusy o alkoholické opojení a rady, jak sbalit ženskou,
také končí katastrofou. On to však nevzdává
a věří, že svojí smůlu prolomí. Hrají: Matej
Landl, Marián Miezga, Lucia Vráblicová, Zuzana Šebová a další. Slovensko, MP, vstupné 50 Kč, délka 98 min.

Kino

úterý 24.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu
v původní muzikálové podobě. Na výsledku
závisí jejich budoucí kariérní život. Studenti
jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během
zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí
se spokojit se starou choreografií. Do svého
nastudování přidají prvky klasického tance,
ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové představení, do kterého vkládají veškerou svou energii,
odvahu a talent.Termín představení se neúprosně blíží a v sázce je mnoho. Úspěch může
znamenat vytoužený začátek cesty za uměleckým snem... Hrají: Vica Kerekes, Roman
Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová a další.
ČR, MP vstupné 50 Kč, délka 85 min.

úterý 31.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Fakjů pane učiteli 2
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule
uspěl bývalý zločinec a současný samozvaný
učitel Zeki Müller (Elyas M‘Barek) v bláznivé školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní
je všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět.

K jeho smůle jej v pedagogické kariéře čekají
i zásadní nepříjemnosti: především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše
mu kariéra učitele připadá mnohem náročnější
než jeho dosavadní poněkud trestná činnost.
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, Katja
Riemann, Jana Pallaske a další. Německo,
MP 12, vstupné 50 Kč, délka 115 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI KVĚTNU

neděle 15.5. v 15.00 hod.
ANIMÁČKY 2
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 56
min.

neděle 22.5. v 15.00 hod.
HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
101 min.
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Městská hudba

Akce - Městská hudba Kynšperk nad Ohří
pátek

6. 5.

Kynšperk n.O. - oslavy osvobození

sobota

7. 5.

Zahájení lázeňské sezóny Karlovy Vary

pondělí 16. 5.

Himmelkron - Strassenfest (Německo)

so, ne

Thum (Německo)

21. - 22. 5.

__________________________________________________________
sobota

4.6.

Kynšperk n.O. - slavnosti města

pá,so,ne 17.6 – 19.6.

MHF Česká Kamenice

sobota

Mnichov u M. Lázní – pouť

25.6.

_______________________________________________________________________________

sobota

2.7.

FIJO Cheb

sobota 16.7. (v jednání) Pochod Fr. Lázně - (MF kresleného humoru)
sobota 30.7. (v jednání) Pochod Františkovy Lázně – (Veterán rallye)
___________________________________________________________
neděle 28.8.

Bayreuth - koncert (Německo)

___________________________________________________________
sobota 17.9.

Pochody Františkovy Lázně

neděle 25.9.

Zakončení lázeňské sezóny Frant. Lázně

_________________________________________________________
pátek
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28.10.

Kynšperk n.O. - lampionový průvod

Kultura
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Kultura

22

Kultura

23

Různé

TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU
POŘÁDÁ VE POLUPRÁCI S MKS

TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH
(Profíci i amatéři)
Kdy? 28. 5. 2016
Kde? Volejbalové kurty za sportovní halou
V kolik? 9.00 hod.
Vklad: 300,-Kč

Občerstvení zajištěno!!!!
Přihlášky na tento email nebo na mobil
do 26. 5. 2016. (725466116 Yvetta Milfaitová)
SRDEČNĚ ZVEME PŘÍZNIVCE VOLEJBALU
24

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:
Bussi, M. – Vážka; Nobbs, D. – Jsi to ty?; Gruen, S. – Na břehu jezera; Pekárková, I. – Sloni
v soumraku; Morrison, J.B. – Mimořádný život Fanka Derricka, 81 let; Vavřík, J. – Návrat
z pekla; Blankman, A. – Vězeň noci a mlhy;
Fowley-Doyle, M. – Smolná sezóna
Historie:
Vyroubal, J. – Poslední evangelium; Fernaye,
E. – Hříšná Alžběta; Patočka, K. – Tulák a erb
lilie; Lépée, D. – Vlk a lev; Jurado, G.J. – Zloděj ze Sevilly, Enoch, S. – Slečna Nebezpečná
Detektivky a thrillery:
Košťál, J. – Bokovky žárlivé paní; Olsson, M.

– Trest a smrt; Vallgren, C.J. – Chlapec ve stínu; Knight, R. – Dokonalý cizinec; Cumming,
Ch. – Cizí země; Smith, T.R. – Farma; Tursten, H. – Revír; Sýkora, M. – Ještě není konec;
Grecian, A. – Černý kraj; King, I. – Tajemství
posledního nacisty
Romány pro ženy:
Spielman, L.N. – Sladké odpuštění; Roberts,
N. – Tajuplná žena, Michaels, F. – Mstitelky;
Reid, C. – Celou noc vzhůru; Müllerová, A.
– Muž ve střídavé péči; Kearsley, S. – Zimní
moře; Doerr, A. – Zeď vzpomínek; Keleová –
Vasilková, T. – Touhy; Kelko, L. – Co ta holka
chce? Stínil, L. – Boj o lásku; Becková, K. –
Láska mluví francouzsky
Pro děti:
Wendelken, B. – Vážné podezření; Meres,
J. – Svět podle Norma; Finch, K. – Pro lásku
štěněte; Čálková, A. – Borůvky na prodej; Lobel, A. – Strýček slon; Aronofský, Henrichon,
Handel, - Noe 1-3díl; Arredondo, F. – Hasiči;
Mašlejová, D. – Tajný cirkus; Kaftanová, I.
– Pohádky z jasmínového keře; Peška, V. –
Nové povídání o pejskovi a kočičce

Za knihovnu Irena Zolotarová
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Kultura
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Kultura

27

Kultura

28

Inzerce

29

Inzerce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný,
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní,
úsporný, dobře propojený uvnitř i navenek, ohleduplný
ke slabším. A právě těchto deset úhlů pohledu na
spokojený život je obsahem našeho politického programu
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně
tvoříme a zveřejňujeme.
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VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení
na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného
systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program
podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,
aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu
k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke
zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní památky.
Více na spokojenykraj.cz

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz
spokojenykraj
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@spokojenykraj

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: 220 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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Z města

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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