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Doplňující fotografie k článku Láska nebeská

Z města

Informace pro občany
Doporučujeme občanům sledovat pravidelně
úřední desku. Každý správní orgán zřizuje
úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávního celku se zřizuje jedna úřední deska.
Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Město Kynšperk
nad Ohří má zřízenu úřední desku na budově Městského úřadu, v Komenského ulici č.p.
221. Úřední deska je přístupná 24 hodin denně, včetně dálkového přístupu na stránkách
města na adrese www.kynsperk.cz/radnice/
uredni-deska.cz.
Na úřední desce jsou zveřejňovány například
veřejné vyhlášky, dražební vyhlášky, exekuční
příkazy, výstražné informace ČHMÚ, záměry
pronájmů a prodejů pozemků a nemovitostí
ve vlastnictví města, výběrová řízení, nabídky
bytů do nájmu, územní řízení, návrh rozpočtu
města, závěrečný účet města a další. Mimo
jiné jsou na úřední desce zveřejňovány nálezy. Vlastníci nalezených věcí se mohou infor-

movat na MěÚ Kynšperk nad Ohří v kanceláři
č. 1 (podatelna).
Obyvatelům s místem trvalého pobytu na ohlašovně úřadu připomínáme, že MěÚ Kynšperk
nad Ohří nepřebírá zásilky pro tyto občany,
protože se jedná o úřední adresu a úřad není
ze zákona oprávněn přibírat soukromou korespondenci fyzických osob. Je pouze na odpovědnosti jednotlivých občanů, zda si zajistí
doručování svých zásilek u České pošty s. p.,
případně s odesílateli těchto zásilek na adresu, na které se skutečně zdržují a poštovní zásilky přebírají. MěÚ Kynšperk na Ohří přebírá
od České pošty s. p. pouze oznámení o uložení písemnosti a výzvu odesílatele, tyto jsou
uloženy na podatelně MěÚ Kynšperk nad Ohří
v přízemí, v kanceláři č. 1 a občané s trvalým
pobytem na ohlašovně mají možnost do nich
nahlédnout.
za správní a sociální odbor
Kateřina Fürstová

Volby do zastupitelstev krajů
Prezident České republiky vyhlásil rozhodnutím č. 138/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2016
volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční
ve dnech 7. a 8. října 2016.
Podrobné informace o průběhu voleb v Kynšperku nad Ohří
budou zveřejňovány na úřední desce našeho města.
Za správní a sociální odbor Bc. Alena Kadavá
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Z města

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 červenci 2016 oslavili významné životní
výročí:
paní Helga Všetečková (85 let)

Milé jubilantce přejeme ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a v kruhu svých
nejbližších.
kancelář starosty

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 21. září 2016 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Zpřístupnění digitalizovaných kronik veřejnosti
V roce 2010 byly uloženy do Státního okresního archivu v Jindřichovicích kroniky a pamětní knihy města Kynšperk nad Ohří se zápisy
od roku 1945 do roku 1989. V současné době
je umožněn přístup ke kronikám města Kynšperk nad Ohří přímo na internetových stránkách http://www.portafontium.cz/ nebo přes
stránky Státního oblastního archivu v Plzni

http://www.soaplzen.cz/, kde jsou kromě kronik našeho města k dispozici matriky a další
digitalizované dokumenty i jiných měst. Soubor digitalizovaných kronik se nadále doplňuje.
                              Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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 8. srpna a 5. září 2016
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Z města

Vítání občánků
17. 06. 2016 přivítala 1. místostarostka města Mgr. Štěpánka Neubergová nové občánky
našeho města – Kamilu Markovou, Jakuba
Turnera, Sabinu Holou, Viktora Kutiše, Natálii
Horovou a Klaudii Fritschovou.

Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Foto: zdroj Jana Tomsová

Informace pro zájemce o inzerci k volbám do zastupitelstev krajů
Inzerce bude umožněna pouze v zářijovém čísle zpravodaje dle platného ceníku:
cena celé stránky 500,- Kč
půl strany 300,- Kč
1/4 strany 200,- Kč
Inzerce je pouze v černobílá.
Vaše redakce
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Z města

NABÍDKA
Město Kynšperk nad Ohří nabízí pronájem na dobu neurčitou.
Pozemek p. č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 909m2 jehož součástí je stavba – budova s číslem
popisným 384 – stavba občanského vybavení (bývalé jesle) - prostory k podnikání za cenu min.
37/Kč/m2/měsíc (cena stanovena pro rok 2016) s každoročním navýšením o inflaci.
Prostor k podnikání je umístěn v 1. NP o výměře celkem 257 m2 (, ve 2. NP o výměře celkem 157m2,
pozemní podlaží o výměře 180m2 (kotelna, bývalá přípravna jídla, kuchyně, prádelna, sušárna a žehlírna
a sklady potravin).
Pozemek p. č. 68/1 (ostatní plocha – sportoviště, rekreační plocha) o výměře 424 m2 za cenu 2,60Kč/m2/rok
(cena stanovena pro rok 2016) s každoročním navýšením o inflaci.
V ceně nájmu nejsou uvedeny ostatní služby (energie, odpady apod.)
Bližší informace o prostoru k podnikání Vám podá Bc. Žaneta Hamouzová, Majetkový odbor Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, kancelář. č. 24.
Prohlídka je možná po dohodě.
Do přihlášky (nabídky) uveďte navrhované nájemné a záměr podnikání (využití prostoru).
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Z města
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Základní škola

Láska nebeská …
Myslíte, že existuje? Ale samozřejmě. Je jim
patnáct, nechtějí se podřizovat, myslí si, že jim
patří celý svět, umí se zamilovat na první pohled, nevidí a neslyší kolem sebe. Ano, jsou to
oni, „deváťáci“ základní školy, kteří končí po-

vinnou školní docházku a před nimi se otevírá
ten skutečný reálný svět (i když většinou stále
ještě s rodinou za zády). Ve čtvrtek, předposlední den školního roku, předvedli to, co je
ve škole v poslední době bavilo nejvíce. Přiví-
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tali také budoucí prvňáčky – nynější „mazáky“
mateřských škol. I ti nám zatančili a ukázali,
že už do školy skutečně patří. Poslední proslovy, poslední společný tanec, poděkování
pedagogům a rodičům, poslední objetí a slzy.
Balónky se rozletěly do světa tak, jako se rozletí oni sami. A zazvonil zvonec, pohádky je
konec.
Mgr. Š. Neubergová

Sport

Západ proti jihu
Již po sedmnácté se utkali fotbalisté Sokola
Křemže s našimi fotbalisty seniory (doplněnými i mladými). V Kynšperku nad Ohří se
v sobotu 25. června zúčastnili memoriálu J.
Reidla v malé kopané spolu s dalšími dvěma mužstvy. „Senioři“ Kynšperka obsadili

1. místo, fotbalisté z Křemže získali příčku třetí.
O týden později při odvetě v jihočeské Křemži
výjimečně Kynšperští nevyhráli. Ale bylo to
jen „o fous“. Při remíze 5:5 se hrálo o vítěz-

ný gól a štěstí tentokrát přálo Křemežským.
Fotbalová utkání jsou často doplněna krátkým
kulturním programem: Křemežští si mohli prohlédnout důl Jeroným na Vítkově a v jižních
Čechách jim soupeři ukázali, čemu se věnují
ve svém volném čase: chov koní, ochutnávka medu a prohlídka malé domácí „zoo“, kde
mohli vidět i klokany, také si prohlédli barokní
sýpku v Chlumu. Každý zápas je vždy zpečetěn dobrým mokem a grilovaným masem.
V. Neuberg (oddíl ZRTV)

7

Základní škola

Reprezentovali ZŠ i město
Ve školním roce 2015/2016 se mnozí žáci
zúčastnili soutěží vědomostních i sportovních. Patří jim veliký dík nejen za účast,
ale také za pěkná umístění a vzornou reprezentaci nejen školy, ale i našeho města
Kynšperka nad Ohří. Poděkování patří také

pedagogům a vedoucím zájmových kroužků,
kteří je na soutěže připravovali a mnohdy
i doprovázeli. Více informací na webovývh
stránkách školy.
Mgr. Š. Neubergová
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Základní škola

Opravy a obnova učeben a zázemí v základní škole
Během posledních pěti let se podařilo postupně v „nových“ pavilonech školy obnovit
šatny II. stupně – šatní „klece“ byly nahrazeny
moderními skříňkami. Byla provedena rekonstrukce toalet na pavilonu B, ve školní jídelně
a v budově DDM (přibližně 2 mil. Kč).
Podařilo se opravit také prostor mezi pavilony
A a B a školní jídelnou (kolem 600 tisíc Kč).
Postupně se také provedly opravy podlah
a bylo položeno nové lino ve 14 třídách pavilonů A a B, současně byly třídy vybaveny novým
školním nábytkem (1 850 tisíc Kč). V letošním
školním roce se podařilo opravit tři již velmi zastaralé a nefunkční odborné učebny – chemie
a fyziky, přírodopisu a cvičné školní kuchyňky
( kolem 2,3 mil. Kč). Na I. stupni b yly o letošních prázdninách v 8 třídách vyměněny již
staré, mnohdy nefunkční tabule za nové kombinované s keramickým a klasickým povrchem
( 244 tisíc Kč). Do keramické dílny byla zakoupena nová vypalovací pec.

To vše by nebylo možné bez vstřícné pomoci
zaměstnanců MÚ (zejména majetkového a finančního odboru) a samozřejmě vstřícnosti
zastupitelů. kteří schvalují příspěvek na provoz školy pro 460 žáků, 100 dětí ve školní družině, 15 dětí v přípravné třídě a 487 dětí zapojených v zájmových kroužcích DDM. Všem
patří veliké poděkování.

Před námi je však další nelehký úkol a tím je
velká oprava celé budovy I. stupně i veškerého jejího zázemí (sklepů, zadního nádvoří,
zahrady).
V současné době MO zpracoval výzvu a oslovil
firmy pro zpracování projetkové dokumentace
na celkovou rekonstrukci budovy – rozvody
elektřiny, vody, tepla, nový způsob vytápění,
opravy podlah ve třídách, zbourání starého
pódia za budovou, odizolování sklepů a vybudování vhodných šaten, nová omítka školy. Tato rekonstrukce bude velmi náročná jak
časově, tak i finančně, ale oprava budovy je
skutečně nutná. Ve spolupráci s MO budeme
hledat vhodnou dotaci. Pokud by se ji nepodařilo získat, bude nutné začít provádět opravy
v etapách z finančních prostředků města.
To, jak budova vypadá, je sice nejvíce vidět
na její omítce, která se stává pro příchozí i nebezpečnou, ale také prostředí uvnitř (kromě
toalet ) je už zastaralé a mnohdy nevyhovující.
Věřím, že najdeme podporu jak u rodičů našich žáků, tak i zastupitelů města. Vždyť nám
všem by mělo jít o to, aby seVaše děti = naši
žáci vzdělávali v pěkném moderním kulturním
prostředí.
Mgr. Š. Neubergová
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Různé

Kynšperská prakiáda
Sedmý ročník soutěže ve střelbě z praku „Kynšperská prakiáda“ proběhl v sobotu 9. července 2016. Souboje se zúčastnilo 27 střelců
střílejících do seriálu Mistrovství ČR ve střelbě
z praku, tři amatéři a devět dětí. O vítězi roz-

hodl při stejném počtu 29 trefených terčů až
rozstřel na čtyři rány. Nejpevnější ruku však
měl domácí Pavel Rozmuš, druhý skončil Radek Mrkva z Dolních Bojanovic a třetí místo
obsadil Karel Berka z Horních Pochlovic. Mezi
amatéry střílel nejlépe Michal Skýba z Králov-
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ského Poříčí, na dalších místech skončil František Hibler z Březové a opět domácí Karel
Malý. Kategorii dětí vyhrála Anička Hiblerová,
druhý byl Ondřej Šatava a třetí Radek Šatava. V kategorii žen zvítězila Monika Dachová
ze Sušice, druhá skončila Mirka Pekuniaková
z Březové a třetí místo obsadila Pavlína Hiblerová z Březové. Děkuji městu Kynšperk nad
Ohří za finanční příspěvek a panu Boreckému
za výborné zázemí v restauraci U Kašny.
Jan Hruška

Hasiči

Cena Ď předána Zdeňku Matouškovi staršímu
Na začátku letošního roku byl nominován Zdeněk Matoušek st. místostarostkou Kynšperka
n. /O. paní Mgr. Štěpánkou Neubergovou
a paní Evou Fréharovou na cenu Ď dík mecenášů a dobrodinců za užitečnou činnost pro
společnost.
Dne 13. 6. byl Zdeněk informován o tom, že
postoupil na celostátní finále - ceremonii cen
Ď 2016 - XVI. ročník, které se konalo v Nové
scéně Národního divadla v Praze dne 24. 6.
Z důvodu zdravotní indispozice Zdeňka byl
do Prahy vyslán nejmladší syn, který po vyhlášení s radostí volal otci, že za jeho celoživotní
dobrovolnou práci u SDH Kynšperk n. O. vyhrál finálovou cenu.
Tímto chceme poděkovat Zdeňkovi za jeho
více jak 50-ti letou práci pro hasiče, ale i paní
Neubergové a Frehárové za nominaci na tuto
cenu Ď. Veškeré informace o této ceně najdete na www.cena-d.cz.
hasiči Kynšperk nad Ohří
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Mateřská škola

Zahradní slavnost předškoláků
S koncem školního roku nastal čas rozloučit
se s předškoláky mateřské školy v Zahradní ulici. Celý den hodovali, užívali si, předali

všem dětem dárečky a nakonec předvedli své
vystoupení. Následovalo slavnostní šerpování
a předání darů na rozloučenou. Touto cestou
děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a příjemný poslední rok ve školce.
A nakonec všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole!
Učitelky Jaroslava Režová
a Adéla Flaková

12

Mateřská škola

Poslední zvonění
Když už se děti z mateřské školy v Zahradní
ulici rozloučily se školkou, musely od žáků devátých tříd převzít vládu. Děti opět předvedly

krásné vystoupení, deváťáci jim předali dárečky, a tak se uzavřelo období her ve školce
a nastal čas, aby se po prázdninách vydaly
na dlouhou školní cestu. Ať se všem daří!

Ředitelka Mgr. Prchalová
a učitelky Jaroslava Režová
a Adéla Flaková
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Zajímavosti

Chlum Svaté Maří – připomínka kdysi slavného
poutního místa u příležitosti oslav patrocinia
Nanebevzetí Panny Marie
V roce 2016 oslaví Kynšperk nad Ohří 730
let od příchodu Rytířského řádu Křížovníků
s červenou hvězdou, kteří od roku 1286 zaopatřují zdejší duchovní správu. Tento český
řád, významně zastoupený nejen v západních
Čechách, nýbrž i v sousedním historickém
Chebsku, se zasloužil také o vznik a rozvoj
nedalekého poutního místa na Chlumu Svaté
Maří, k němuž je město v současnosti přifařeno. V srpnu tak zdejší farnost oslaví hned dvakrát slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jež je
patrociniem kynšperského filiálního kostela,
stejně jako farního kostela na Chlumu. Slavnost tradičně spojená s tzv. egerlandským
modlitebním dnem, je dnes nejvýznamnějším
česko-německým setkáním na Chlumu, jež
vzdor nešťastným událostem 20. století spojuje rozdělené a překlenuje diskontinuitu kulturněhistorického vývoje našeho regionu. Letos
je oslava Nanebevzetí Panny Marie přesunuta
na neděli 14. srpna a všichni příchozí se mohou těšit na nevídanou lidovou slavnost.

Obr. 1 – Obraz nalezení chlumské sošky
v kapli Milostivé Panny Marie
Na Chlumu Svaté Maří je dodnes uchovávána
zázračná socha sedící Matky Boží s Ježíškem,
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kterou zde podle pověsti kdysi v lískovém
keři nalezl jeden řeznický tovaryš, jenž pro ni
v chlumských lesích zbudoval první dřevěný
přístřešek. Pro okolní svět ji však znovu objevil
až ve 13. století jiný, bednářský tovaryš, který
na svůj objev upozornil tehdejšího kynšperského faráře. Ten nad keřem nechal zbudovat
první dřevěnou poutní kapli, v jejímž okolí postupem času vznikla ves zvaná Maria Kulm,
písemně zmiňovaná prvně roku 1341. Historie místa je od svého počátku spjata s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou,
kteří jsou již od roku 1286 duchovními správci
v Kynšperku nad Ohří a jimž rytíř Heinrich von
Reissengrün věnoval roku 1383 na Chlumu
60 jiter půdy, aby tak položil základ zdejší farnosti. S jejím vznikem souvisí stavba prvního
kamenného kostela kolem roku 1400, který
byl díky rostoucímu počtu poutníků ještě v 15.
století rozšířen. Na významu poutnímu místu
dodala bula papeže Sixta IV., jež roku 1477
přislíbila kajícím se poutníkům částečné odpustky, přijmou-li na Chlumu Svaté Maří v den
památky Narození Panny Marie (8. září), Nalezení Svatého Kříže (3. května), Vyslání svatých apoštolů (15. července), na velikonoční
pondělí a v den posvícení chlumského kostela
svátost smíření a svátost oltářní.

Zajímavosti

Obr. 2 – Pohlednice s vyobrazeními z dějin
Chlumu Svaté Maří – Vlevo nahoře Heinrich
von Reissengrün předává křížovníkům donační listinu (z archivu autora)
Úspěšný rozvoj poutního místa zbrzdila až
reformace a následná třicetiletá válka, během níž se ani pod nátlakem z okolí nepodařilo z Chlumu Svaté Maří učinit evangelickou
farnost. Na rozdíl od většiny míst v kraji totiž
Chlum Svaté Maří zůstal i nadále katolickým
a poválečná desetiletí mu pak bohatě vynahradila léta strádání. Roku 1687 byl Chlum
Svaté Maří povýšen na proboštství a ještě
v témže roce byla zahájena nákladná stavba nového kostela Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým zázemím, jež je připisována
slavnému baroknímu staviteli Christophu
Dientzenhoferovi. Stavební práce na kostele s čelním dvojvěžím a kaplí pro milostivou
sochu Panny Marie, včetně ambitů, školy
a proboštství nakonec trvaly celá tři desetiletí a na jejich výzdobě se podíleli významní
umělci své doby jako Elias Dollhopf, Johann
Jakob von Steinfels či bratři Johann Karl
a Franz Stilpové. Z Chlumu Svaté Maří se tak
na přelomu 17. a 18. století stalo vyhledávané poutní místo známé daleko za hranicemi
regionu, které každým rokem vítalo desetitisíce poutníků. Mezi nimi roku 1647 také císaře
Ferdinanda III.
V 19. století byl Chlum Svaté Maří poutním
místem známým po celé střední Evropě, k jehož proslulosti přispěla dramatisace staré pověsti o loupežnících na Chlumu, již roku 1816
vydal Heinrich Cuno. Romantický děj vypráví
o hrdinné Bibianě, dceři správce kaceřovského hradu, jež se navzdory panujícímu strachu
z nepolapitelných loupežníků v noci vydává
na Chlum hledat šachovnici, kterou si zde její
pán zapomněl cestou domů. Na Chlumu se
stane svědkyní přepadení a neboť jako jediná zná zločincovu tvář, nabídne se pomoci

při jeho dopadení. Na slavnosti pořádané
na hradě pak rozpozná mezi hosty hledaného lapku, s nímž si domluví schůzku, během
níž jsou lupiči obklíčeni a zajati. Ještě v polovině 19. století tak prý byla návštěvníkům
proboštství ukazována „zaručeně původní“
šachovnice, pro niž se kdysi Bibiana vydala
do temných chlumských lesů.

Obr. 3 – Nákladní vlak Buštěhradské dráhy
pod Chlumem Svaté Maří na pohlednici z poč.
20. stol. (z archivu autora)
Charakter místa se mnoho nezměnil ani
s příchodem nových časů, které započalo
zprovoznění Buštěhradské dráhy spojující
od roku 1871 Cheb s Prahou a s nímž získal
také Chlum Svaté Maří společně s Kynšperkem napojení na železnici. (První název místní
železniční stanice zněl Königsberg – Maria
Kulm.) Přestože se v nejbližším okolí brzy
poté začal výrazně rozvíjet průmysl a těžba
uhlí, stál Chlum Svaté Maří stranou tohoto
vývoje a i nadále zůstal malebným poutním
místem s rozhledem do kraje, jenž byl roku
1903 doceněn výstavbou romantické rozhledny na Chlumském vrchu. Zásadním se pro
Chlum Svaté Maří stal až konec 2. světové
války a vysídlení zdejších obyvatel, po němž
následoval zánik někdejších poutních tradic
a celkový úpadek, s nímž z Chlumu Svaté Maří
poprvé na několik desítek let zmizeli i samotní
křížovníci.
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Zajímavosti

S jejich návratem v nových poměrech po roce
1989 se poutní místo naštěstí opět dočkalo veřejného zájmu, který se nejvíce odráží
v postupné renovaci zanedbaného barokního
areálu. Od konce 20. století Chlum Svaté Maří
rovněž znovu ožívá pravidelnými poutěmi, které sem přivádějí věřící nejen z blízkého okolí
ale také z řad někdejších nuceně vysídlených
obyvatel a jejich potomků. Nejvýznamnější
z těchto poutí je právě chystaná patrociniální slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jež se

uskuteční v neděli 14. srpna 2016. Tato neděle bude jako každý rok dnem modliteb za náš
kraj a především příležitostí k vzájemnému
setkání všech, kterým na tomto kraji záleží.
Po slavnostní Mši svaté, již bude celebrovat
J. E. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, jsou proto všichni poutníci a návštěvníci srdečně zváni do velikého pivního stanu,
kde se až do odpoledne bude za doprovodu
tradiční dechové hudby slavit až do pozdního
odpoledne.

Obr. 4... – Fotografie z loňské slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2015, které se zúčastnil také J. E. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
Příloha na vedlejší straně: Pozvánka na slavnost Nanebevzetí Panny Marie na Chlumu Svaté
Maří 14. 8. 2016
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Sport

TJ SLAVOJ KYNŠPERK

Oddíl kopané – sezona 2016 -2017 podzim
http://www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na všechna domácí utkání podzimní části v sezoně 2016 -17.

O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…
Kolo
13.
1.
12.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
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Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk B
Kynšperk

Hosté
Kraslice
Habartov
Teplá
St.Sedlo
Vintířov
H.Slavkov
Kynžvart
N.Sedlo
Bukovany
Chodov
Citice
Loket
Lomnice
Oloví
Březová
D.Rychnov
Habartov
D.Rychnov
Luby
D.Rychnov
Krajková
Kynšperk A
Jáchymov
D.Rychnov
Lomnice
Kr.Poříčí
Skalná

Datum
21.08.
27.08.
30.08.
02.09.
04.09.
10.09.
11.09.
11.09.
16.09.
17.09.
18.09.
25.09.
25.09.
30.09.
02.10.
02.10.
08.10.
09.10.
14.10.
16.10.
16.10.
21.10.
23.10.
28.10.
29.10.
05.11.
06.11.

Čas
Ne 10.30
So 10.00
Út 17.00
Pá 17.00
Ne 14.00
So 16.00
Ne 10.30
Ne 14.00
Pá 17.00
So 16.00
Ne 14.00
Ne 10.30
Ne 16.00
Pá 17.00
Ne 10.00
Ne 14.00
So 10.00
Ne 10.30
Pá 16.30
Ne 10.00
Ne 14.00
Pá 16.00
Ne 10.30
Pá 16.30
So 10.00
So 15.00
Ne 10.30

Mužstvo
Muži
St.př.A
Žáci
Žáci
St.př.B
St.př.A
Muži
Ml.př.
Žáci
St.př.A
Ml.př.
Muži
St.př.B
Žáci
St.př.A
Ml.př.
St.př.B
Muži
Žáci
St.př.A
Ml.př.
St.př.B
Muži
Žáci
St.př.A
St.př.B
Muži

Zajímavosti

Středoškoláci vypluli na Ohři
Ani studená řeka neodradila studenty ze
Střední školy živnostenské Sokolov od toho,
aby se vykoupali v ledové vodě. Pětidenní
plavbu si všichni užili a mnohému se přiučili

od zkušených pedagogů a instruktorů pana
Jiřího Marka a Zdeňka Šporka. Svou plavbu
zahájili vodáckým pokřikem: „AHÓÓÓJ !“

19

Z města

STOUPÁNÍ VODY V „MALÉM OPRÁMU“
Vážení občané,
v průběhu loňského roku Město Kynšperk
nad Ohří zaznamenalo nárůst počtu oznámení o vlivu stoupající hladiny podzemních vod
na nemovitosti v bezprostřední blízkosti zatápěné zbytkové jámy hnědouhelného dolu Boží
požehnání - jižní lom v Kynšperku nad Ohří
(místní název „Malý Oprám“).
Na základě těchto podnětů a stížností obyvatel části města Kynšperk nad Ohří zahájil starosta města Ing. Tomáš Svoboda jednání Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – odbor
hornictví a jménem města a dotčených obyvatel vyzval Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR k řešení této situace. Požadavkem města je odstranění následků hornické činnosti
na územní města.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se tímto
podnětem začalo zabývat a dne 14. 07. 2016
zaslalo sdělení, že zahájilo řešení této situace
s následujícím postupem:
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vzhledem k tomu, že se jedná o oblast zbytkových lomů a jejich okolí je zasaženo hornickou
činností prováděnou v minulosti, a to i hlubinnou těžbou uhlí, bylo Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR zadáno zpracování hydrogeologického posudku této oblasti. Posudek bude
obsahovat údaje o těžbě hnědého uhlí, hydrogeologii a geologii, historické údaje o zatápění
lomů, údaje o zátopové oblasti města, četnosti
povodní a problémy, které mohou nastat v budoucnu.
Tímto žádáme obyvatele dotčené lokality
o případnou součinnost při poskytování informací pověřeným osobám odboru hornictví
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR při zjišťování příčinných souvislostí se zvyšováním
hladiny spodních vod na jejich nemovitosti.
Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

Kultura

Literárně dramatický obor (LDO)
Je na kynšperské ZUŠ od roku 1991.
Od samého začátku jej vede Eva Mrázková. Děti pravidelně vystupují na koncertech
v ZUŠ, ale každoročně i se svými divadelními představeními v kinosále MKS, kde hrají
pro děti pohádky, ale i pro dospělé. Samozřejmě své umění předvádí na soutěžích, jak
v souborech (div. představení), ale i v přednesech. Někteří bývalí žáci divadlo neopus-

tili a stále hrají s kynšperskými ochotníky.
V poslední době hráli pohádky pro děti.
„Jak kašpárek zatočil s čerty“- Jiří Král, Kateřina Churáňová, Pavel Martínek, Sára Nováková, Veronika Studynská, Vojtěch Pisár.
„Zoubková víla“ - Josef Labský, Martin Kdolský, Robert Kolov, Barbora Kolovová, Adéla
Kotíková, Natálie Zadražilová, Monika Nosilová, Šárka Havránková.
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Sport

Titul „Vítěz okresního přeboru mladších žáků“
v sezóně 2015 / 2016
si vykopali fotbalisté z Kynšperka a získali vítězný pohár.
Sestava: Tomáš Nalevajko, Filip Jánošík,
Martin Hámor, Tomáš Jadlovský, Daniel Pečínka, Daniel Prchal, David Richter, Petr
Váňa, Matěj Vaňura, Vojtěch Michalec, Vladimír Polskoj, Kamil Reidl, Lukáš Nový, Martin
Bauer, Miroslav Churáň, Matěj Gonska a Matěj Zajíček.
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Děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu kopané.
Trenéři, realizační tým a výkonný výbor

Kultura

Přátelské setkání v Himmelkronu
V neděli 17. 07. 2016 se zástupci města
Kynšperk nad Ohří zúčastnili himmelkronské
tradiční vzpomínkové slavnosti z epochy bayreuthských hrabat v aleji „ Baille-Maille“. V doprovodu ikony slavnosti „ Hraběnky Vilemíny“

jsme prošli lipovou alejí s množstvím prodejních stánků s výrobky místních řemeslníků
a živnostníků. Plánovaná akce se vydařila
i počasí nám přálo. Poděkování patří himmelkronským radním.
Eva Knížová
Radní

Informace pro přispěvatele
do Kynšperského zpravodaje
Příspěvky, články přijímáme e-mailem
na zpravodaj@mkskynsperk.cz
nebo osobně v kanceláři Infocentra v Panském domě
• text příspěvků ve formátů DOC bez jakýchkoliv úprav
a zvýraznění
• fotky, loga, obrázky prosíme zvlášť (jako přílohu e-mailu)
ve formátu JPG
• nebo hotový příspěvek či plakát ve formátu JPG či PDF
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Zajímavosti

Kynšperk, jaký nikdo nepamatuje
Osvobození města
V kynšperské farní kronice se nalézá zajímavý
dokument – vyhláška vydaná 8.května 1945.
Město bylo osvobozeno americkou armádou
o dva dny dříve – 6.5.1945. Před novým vedením města stály dva velké úkoly – zajistit
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pořádek a potraviny pro obyvatele. Bylo to
velmi těžké, protože tu žilo okolo 9 000 obyvatel – nejvíce za celou historii města. Nebyli to
jen místní, ale velké množství lidí, kteří utíkali
z východu před Rudou armádou a ze západu
před bombardováním.
Mgr. Eva Fréharová

Zajímavosti
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Městská hudba a Luckies mažoretky
Kynšperk nad Ohří
V tomto roce byl o ně opět velký zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. Navštívili například
Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Himmelkron,
Thum, Českou Kamenici a další. Samozřejmě
nechyběli ani na Mezinárodním festivalu de-

chových orchestrů mladých Fijo Cheb 2016.
Děkujeme, že reprezentujete naše město
a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.
Lenka Bilinčuková
Foto - Jana Pejřilová

Pozdrav z cesty do Thumu (Německo)

Pálení čarodějnic - Františkovy Lázně
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Kultura

Fijo Cheb 2016 - průvod městem

Naše šikovná děvčata s nejmladší členkou Městské hudby - Himmelkron 2016
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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 v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.00-18.00

Detektivky a thrillery:
Taylor, C. L. – Lež; Hillier, J. – Řezník; Patterson, J. – Čtrnáctý hřích, Eidler, P. – Nahá
s Davidovou hvězdou; Pospíšilová, J. – Když
se rojí smrt; Minierm, B. – Tma; Reichs, K. –
Svědectví kostí
Romány pro ženy:
Bagshawe, L. – Kariéristky v akci; Steel, D. –
Country; Potter, A. – Láska z Paříže; Halpern,
J. – Mateřská, ale určitě ne dovolená; Chamberlain, D. – Dvojí život; Roberts, N. – Cizinec

Novinky pro dospělé:
Jonasson, J. – Zabiják Anders; Honnold, A. –
Sám ve stěně; Čiháková, T. – Mrcha?; Sparks,
N. – Poslední píseň; Riggs, R. – Sirotčinec
slečny Peregrinové-Knihovna duší 3.; Quick,
A. – Eclipse Bay

Pro děti:
Wattin, D. – Kluk na větvi; Horáková, P. –
Tajemství hrobaříků; Peroutková, I. – Anička
na řece; Krolupperová, D. – Já se nechtěl stěhovat!

Historie:
Howell, H. – Zajatec z Vysočiny; Enoch, S. –
Láska k nepříteli; Bauer, J. – Hříšná světice

Omlouváme se čtenářům za nedostupnost on-line katalogu, knihovna přechází na nový knihovní systém. Děkujeme za pochopení.
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TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU
POŘÁDÁ VE POLUPRÁCI S MKS

TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH
(Profíci i amatéři)
Kdy? 3. 9. 2016
Kde? Volejbalové kurty za sportovní halou
V kolik? 9.00 hod.
Vklad: 300,-Kč

Podmínkou nejméně dvě ženy v družstvu!
Občerstvení zajištěno!!!!
Přihlášky na mobil do 2. 9. 2016.
(725 466 116 Yvetta Milfaitová)
SRDEČNĚ ZVEME PŘÍZNIVCE VOLEJBALU
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Kultura

31

32

Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz

Podmínky přijetí: bezúhonný občan ČR starší 18 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, úspěšné
splnění fyzických a psychických testů, dobrý zdravotní stav.

9 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné
půjčky na bytové účely
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní
dětský tábor
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské
léčebné rehabilitace
9 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit můžeš i ty!“

9 6 týdnů dovolené
9 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
9 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na
dovolenou
9 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV
ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze
využívat i další objekty MV a Policie

Nabízíme:

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“

Inzerce

Doplňující fotografie k článkům

Reprezentovali ZŠ i město

Kynšperská prakiáda

Kynšperská prakiáda
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