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Z města

Vážení občané,
paní hejtmanka, Mgr. Jana Vildumetzová,
navštíví naše město. Prohlédla by si jednotlivá zařízení, popř. významné firmy v našem
městě a na závěr své návštěvy by velmi ocenila možnost společného setkání s občany.
Návštěva je naplánována na měsíc únor – březen 2017 v sále kina MKS. O termínu budete
včas informováni.
V souvislosti s touto návštěvou, o které jsem
informoval na FB stránkách Kynšperského
zpravodaje, jsem zaznamenal některé návrhy
našich občanů, kterými se vedení města bude
zabývat a pokud to bude možné, budou zařazeny do plánu investic na rok 2017. Sice větši-

na návrhů je spojena s investicemi ve městě,
ale proberu tyto akce s paní hejtmankou a požádám ji o podporu z kraje.
V souvislosti s plánem investic proběhne v sále
kina MKS v měsíci dubnu setkání s občany, kde
je vedení města seznámí s tím, co je na letošní
rok plánováno a občané budou mít možnost se
zapojit do diskuze. Přítomna bude celá Rada
města, vedoucí jednotlivých odborů a jednatel
SM. Termín bude včas upřesněn.
Děkuji za spolupráci.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Stromy pod kontrolou
Město Kynšperk nad Ohří v loňském roce nechalo zkontrolovat přes 1350 stromů na vybraných veřejných prostranstvích v Kynšperku
nad Ohří za celkovou částku 142 195 Kč.
Nyní máte možnost prověřit si zdravotní stav
stromu ve Vašem okolí nebo v blízkosti Vaší
nemovitosti na stránkách:
www.stromypodkontrolou.cz.
Inventarizaci provedla na základě výběrového
řízení společnost SAFE TREES s. r. o., která zajistila arboristické zhodnocení vybraných
stromů a navrhla další péči o tyto stromy, zaměřila jejich umístění a zveřejnila zjištěné informace na výše uvedených stránkách.
Upozorňujeme, že nebyly zkontrolovány
VŠECHNY stromy ve vlastnictví města, arboristické zhodnocení bylo provedeno především u stromů lemujících místní komunikace,
stromů na židovském hřbitově i na veřejném
pohřebišti, stromů u škol a školek, na hřištích a v parcích. Na těchto vybraných místech
byly kontrolovány všechny solitérní stromy
a na plochách se zapojeným porostem (skupiny stromů) stromy s obvodem kmene větší než

80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
Město nechává průběžně zpracovávat arboristické posudky na individuální dřeviny dle potřeby, pokud se však tato „hromadná“ inventarizace osvědčí, bude provedena i na dalších
veřejných prostranstvích.
Město bude postupně, dle naléhavosti, provádět údržbu těchto stromů, jejich kácení, ale
především zdravotní řezy, bezpečnostní vazby a další doporučené úkony. Mapový podklad
bude sloužit i pro Správu majetku Kynšperk
nad Ohří spol. s r. o., která má péči o zeleň
v našem městě na starost.
Bližší informace o těchto stromech Vám rádi
podáme na Městském úřadě Kynšperk nad
Ohří, majetkový odbor – Ing. Jílková, tel.
352 350 430.
Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru
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Z města

Vítání občánků v měsíci únoru 2017
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří proběhne dne 24. 02.
2017. Přihlášku na slavnostní akt si mohou rodiče vyzvednout na MěÚ Kynšperk nad Ohří,
dveře č. 4 nebo ji najdou na stránkách našeho města: http://www.kynsperk.cz/radnice/
formulare/. Slavnostní akt vítání se vztahuje

na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku dítěte. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte prosím na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do
16. 02. 2017.
Těšíme se na Vaši účast.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Splatnost a Sazby místních poplatků pro rok 2017
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600, - Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
- částka 250, - Kč za osobu a kalendářní rok a
částka 350, - Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu
Splatnost poplatku:
- prvních 300, - Kč do 31. března každého roku
- druhých 300, - Kč do 30. září každého roku
poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa 1000, - Kč
b) za každého dalšího psa 1500, - Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,

e

starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu 200, - Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písm. c) 300, - Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě 500, - Kč
Splatnost poplatku:
- nečiní-li více než 500, - Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku
- činí-li více než 500, - Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku, poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo
účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
finanční odbor,
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Z města

Den se starostou a místostarostkou
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 6. února 2017 a 6. března 2017.

Policie ČR Obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří
Vážení občané, rád bych se ve zdejším
zpravodaji zmínil o stavu bezpečnostní situace v našem městě a jeho přilehlých obcích
za uplynulý rok 2016 a uvedl pár statistik pro
představu o činnosti našeho útvaru.
Celkový nápad trestných činů v roce 2016
byl 98 skutků, což je mírný nárůst oproti roku
2015. Z těchto se nám podařilo úspěšně objasnit 75. V procentech to činí objasněnost 76,
53 %. Tedy pouze 23 závažnějších případů
kriminality zůstalo neobjasněno, což však neznamená, že by v budoucnu nemohl být zjištěn jejich pachatel.
V roce 2016 jsme prošetřovali i 1 případ domácího násilí, vypátrali jsme 2 celostátně hledané osoby, předvedli nebo zadrželi 31 osob,
z čehož jich 8 bylo umístěno na protialkoholní
záchytné stanici. Celkem jsme prošetřovali
397 přestupků a za tyto vybrali v blokovém řízení částku 52.000, - Kč. Také jsme prováděli
nesčetně jiných zákroků a úkonů, které nelze
jednoznačně vykázat čísly. Zejména jsme se
však účastnili veškerých kulturních, sportovních a slavnostních akcí, neboť ochrana a bezpečnost občanů na těchto akcích je naší prioritou, obzvláště v době, kdy dochází v Evropě
k různým teroristickým útokům.

I v roce 2017 budeme i společně s kolegy z jiných útvarů působit v místech, kde se budou
konat různé kulturní a společenské akce a dohlížet na Vaši bezpečnost a to nejen tam, ale
i na silnicích a místech, kde trápí naše občany
porušování veřejného pořádku.
Nadále se budeme velmi aktivně zabývat
drogovou kriminalitou a děkujeme všem, kteří
nám svými informacemi pomáhají v boji proti
kriminalitě. Jsem velmi rád, že stále žijeme
v době, kdy není občanům lhostejné, že se
někteří lidé nechovají tak, jak mají a porušují
zákony.
I nadále Vás žádáme, využívejte bezplatné telefonní linky 158 v případech, kdy nám chcete
oznámit porušování zákona, nebo jen podat
svědectví. Je to jednoduchý způsob, jak nám
pomoci v boji s kriminalitou a přímo se podílet
na jejím potírání.
Děkuji a přeji Vám v roce 2017 jen samé pozitivní věci.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí OO PČR Kynšperk nad Ohří
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Základní škola

Školní zralost a zápis do 1. třídy
tužky), vizuomotorika, základní matematické
představy, a další.

Vážení rodiče,
blíží se termín zápisu do 1. tříd, proto nám dovolte zmínit několik důležitých informací. Zatímco v předchozích letech probíhal zápis již
v lednu, od letošního roku se posouvá na duben.

Úroveň pracovních návyků
– samostatnost při plnění úkolů, udržení pozornosti při práci, chuť se učit něčemu novému.

Na naší škole bude zápis
do 1. ročníku realizován
10. a 11. 4. 2017.
Někteří z Vás možná řeší otázku, zda je dítě
dostatečně zralé pro nástup do 1. třídy. Toto
rozhodnutí je určitě velmi důležité pro další život dítěte a celé rodiny.
Následující informace by vám mohly být nápomocny v rozhodování o nástupu do školy,
či případném odkladu školní docházky. Pokud
váháte a potřebujete další informace, můžete
se obrátit na naše školní poradenské pracoviště.
Školní připravenost
Při posuzování školní zralosti jsou důležité tyto
oblasti:
Tělesný vývoj a zdravotní stav
- tato oblast spadá do kompetence dětského
lékaře. Hodnotí výšku, váhu, častou nemocnost a případné další zdravotní komplikace.
Úroveň poznávacích funkcí
– do této oblasti patří řeč (správná výslovnost
a dostatečná slovní zásoba), sluchové a zrakové vnímání, grafomotorika (správný úchop
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Sociální a emoční zralost
– odloučení od blízkých lidí, začlenění do kolektivu vrstevníků, umění s nimi komunikovat,
rozumět pravidlům společenského chování,
zvládání případného neúspěchu, sebeovládání a sebeobsluha.
Pro úspěšný start do školního života jsou stejně důležité všechny výše zmíněné aspekty. Je
třeba, aby dítě bylo dostatečně zralé ve všech
těchto oblastech.
Pokud máte pochybnosti, přijďte na konzultaci.

Za ŠPP ZŠ Kynšperk nad Ohří
Mgr. Veronika Zemanová, psycholog
Mgr. Petra Kučerová, speciální pedagog

Zajímavosti

Tříkrálový koncert
V sobotu 7. ledna 2017 v kostele Na Nebevzetí Panny Marie proběhl Tříkrálový koncert,
na kterém vystoupily děti z Mateřské školy
Zahradní a sbor učitelů z Mariánských Lázní
pod názvem Cantilo v. i. p. Tuto akci připravilo
MKS ve spolupráci s městem a výtěžek z celé

akce v částce 1.920, - Kč jde na Tříkrálovou
sbírku. Děkujeme všem za účast a za příspěvky, které půjdou na dobrou věc. Tímto zároveň
děkuje i farní charita a těší se na další ročník.
MKS
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Z města

Společné akce partnerských obcí
Kynšperku nad Ohří a Himmelkronu pro rok 2017
4. 2.
5. 6.
10. 6.
16. 7.
29. 7.
16. / 23. 9.
23. 9.
21./ 28.10.
2.12.
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III. reprezentační ples města – Kynšperk nad Ohří 20.00
39. Strassenfest – Himmelkron 13.30		
XXIV. Letní slavnosti – Kynšperk 14.00		
Slavnost v Lipové aleji – Himmelkron 10.00
Den Ohře – Kynšperk 14.00
Přátelský turnaj v tenise – Himmelkron 10.00
Turnaj v malé kopané - malí žáci – Kynšperk 9.00
Setkání seniorů - Kynšperk 14.00
Adventní slavnost- Himmelkron 19.30

Základní škola

Vánoční RIO závod
Členové turistického kroužku při Základní škole Kynšperk nad Ohří uspořádali pro veřejnost
malý ukázkový turistický závod. Stejný závod
jsme prezentovali na letním olympijském RIO
parku na Lipně, protože nad letošními turistickými závody převzal záštitu Český olympijský
výbor v rámci projektu „Česko sportuje“.
Závod se konal v úterý 20. 12. 2016 v tělocvičné základní školy a zúčastnilo se ho 47
závodníků. Každý z příchozích si vyzkoušel
své znalosti a dovednosti a mohl změřit své
síly se svými vrstevníky a kamarády. Zkusili
jsme si zorientovat mapu a určit daný azimut,
uvázat zadaný uzel, poznávali jsme české
kulturní památky, mapové značky a dřeviny,
házeli míčkem na cíl. Každý v cíli dostal něco
dobrého na zub a pamětní list s motivem z letních olympijských her. Všichni přítomní svými
výkony, bojovnou náladou a úsměvy přispěli
k hezky prožitému odpoledni. Děkujeme všem
za účast, základní škole za poskytnuté zázemí, mladým hasičům za pomoc s organizací
závodu. Vítězům blahopřejeme.
Výsledky Vánočního RIO závodu
Kat. „modrá“ – naši nejmenší :		
1. místo Marek Kareš
2. místo Adélka Bilinčuková
3. místo Miroslav Bobčík

Kat. „modrá“ – žákyně do 10 let
1. místo Viktorie Zachulová
2. místo Sára Kokešová
3. místo Veronika Vančová
Kat. „modrá“ – žáci do 10 let		
1. místo Pavel Zolotar
2. místo Pavel Herink
3. místo David Kareš
Kat. „bílá“ – žákyně do 14 let		
1. místo Magdaléna Wagnerová
2. místo Aneta Milfajtová
3. místo Leontýna Matoušková
Kat. „bílá“ – žáci do 14 let		
1. místo Jan Sassmann
2. místo Tomáš Nalevajko
3. místo Antonín Košař
Kat. „červená – ženy 2002 a starší
1. místo Marie Wagnerová
2. místo Ladislava Procházková
3. místo Adéla Nováková
Kat. „červená“ – muži 2002 a starší
1. místo Vojtěch Wagner
2. místo Tomáš Hladun
3. místo Daniel Jirsa
Těšíme se na Vás na dalším, tentokrát jarním
závodě. Za tým pořadatelů
Vojtěch Wagner
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Základní umělecká škola

Tradiční ples ZUŠ a MKS Kynšperk n.O.
Tento ples se konal 14. 1. 2017 již po sedmnácté. Téma plesu znělo „Olympijské hry“.
Máme radost z toho, že se ho účastní stále
dost návštěvníků, kteří se chtějí dobře bavit
a rozumí legraci.
K tanci a poslechu nám vždy hraje Sokolovský
taneční orchestr, který je skvělý a vždy překvapí novými skladbami.
Naše tradiční vtipné vystoupení účastníky plesu asi také stále baví a nás to moc těší.
Sponzoři jsou také štědří, za což jim srdečně
děkujeme.
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Spolupráce kolektivu, který se na přípravě tohoto plesu podílí, je už po těch 17 letech téměř dokonalá – jsou to učitelé ZUŠ, kteří jsou
členy spolku „Přátelé ZUŠ“, zaměstnanci MKS
a muzikanti Sokolovského tanečního orchestru. Ale také nesmíme zapomenout na stálé
návštěvníky našeho plesu.
Všem, kteří se na přípravě plesu podíleli,
srdečně děkujeme a už se těšíme na další
v příštím roce.
Za kolektiv ZUŠ a MKS Kynšperk n. O.
Karbulová Zdeňka

Základní umělecká škola

17. ples 3. tisíciletí – 14. 1. 2017 - sponzoři
Obuv Kynšperk – pí. Milotová
Bytový textil – pí. Klimentová
Lékárna Primula Kynšperk – pí. Moravčíková
Květiny – paní Ostrá
Kosmetika - Ivana Dolívková
Papírnictví Kynšperk – pí. Fiedlerová
Pivovar Kynšperk – řed. Vomočil Radek
Restaurace Skleník – pí. Baierová,
Gudzenková
Drogerie – pí. Dreiseitlová
Spolek „Přátelé ZUŠ Kynšperk“
Lasting sport – pí. Walterová
Střední živnostenská škola – řed. Mgr.
Medunová
Firma ANAT – pí. Ing. Kubátová
učitelé ZUŠ Kynšperk

Květinářství – pí. Valečková
L.A.I. – Ing. Moses L.
Jitka Fürstová – Oriflame
Masna „Krkovička“ – pan Košata
Studio ŠARM – Prančlová Šárka
Paní Gostíková
Paní Schönerová-Rudolfová Petra
Paní Řezníčková Marcela
Paní Jirsová Iva
Paní Lakomá Božena
Paní Maier Zdeňka
Paní BcA Kolářová Zuzana
Pan Mrázek Petr
Krycnerová Veronika - kadeřnictví
Velmi děkujeme všem sponzorům za ceny
do tomboly.
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Mateřská škola Zahradní

„Děti rozdávaly radost aneb
ohlédnutí za vánočním časem“
Děti ze Zvonečkové třídy, jako každým rokem,
potěšily adventním vystoupením babičky a dědečky v Domově pro seniory v Pochlovicích.
Úsměvy na tvářích nejstarších diváků, byly tou
nejlepší odměnou.
Předvánoční čas si „Zvonečci“ zpříjemnili
i programem písní a koled na vánočních trzích
v areálu Kynšperského Pivovaru.

Při příležitosti Tříkrálové sbírky, která se konala 7. 1. 2017 v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, se děti rozloučily s tradicemi
a zvyky Vánoc.
MŠ Zahradní
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Mateřská škola Zahradní

Zima se přihlásila
radovánky dětem z MŠ Zahradní a Školní
v podobě lyžování připravila.
V týdnu od 16. 1. do 20. 1. jsme se zúčastnili
lyžařského kursu pro začátečníky a pokročilé ve Skiareálu Mariánské Lázně. K naší výpravě se připojili kamarádi z MŠ U Pivovaru
a z MŠ v Trstěnicích. Pod vedením odborných
instruktorů zvládli lyžařské začátky i ti méně
zdatní. Pokročilí účastníci, kteří ukázali, že si
ví rady s technikou lyžování, sjížděli opravdovou sjezdovku v doprovodu zkušeného instruktora i s výjezdem lanovkou. Dovednosti,
které děti každým dnem obdivuhodně získávaly, předvedly při pátečních slalomových
závodech. I když si někteří odnášeli medaile,
ti ostatní byli odměněni diplomem, lyžařským
deníčkem, sladkostmi a nemalým potleskem.
Zážitky z celého týdne se určitě promítnou
do her a činností v MŠ.
MŠ Zahradní a Školní
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Rozhovor

V Kynšperku žije mistr Evropy
v naturální kulturistice
Ve středu 25. ledna přijal starosta města
Ing. T. Svoboda pana Ondřeje Lukáče, mistra
Evropy v naturální kulturistice. O jeho aktivitách a získání titulu jsme se dočetli z novin,
a tak se uskutečnilo setkání na radnici. Trochu jsme Ondřeje Lukáče vyzpovídali a starosta T. Svoboda mu nabídl možnost získání
finanční podpory města pro jeho další aktivity.

Ondřej Lukáč zvítězil na mistrovství Evropy
v Šamoríně na Slovensku a získal první místo. Sám o sobě mluvil velmi stručně, jako by
umístění, která získal, byla zcela samozřejmou věcí. Ve skutečnosti tomu předcházelo několikaleté sportování a posilování. Pro
účast v prvním pohárovém závodě se rozhodl
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zcela spontánně po vlastní individuální přípravě. Kdybychom to chtěli okomentovat, řekli
bychom „přišel, zacvičil, zvítězil“, asi tak rychlý
byl jeho vzestup v naturální kulturistice.
Samozřejmě k tomu vedla delší cesta poctivého posilování a tréninků. Již od 14 let aktivně
sportoval a pravidelně posiloval, nejdříve pro

Rozhovor

radost, později se rozhodl, že se zúčastní první soutěže. Zvolil si Beauty and Fitness Cup
a hned získal druhé místo. Po náležité sportovní přípravě a důsledném dodržování správné životosprávy si soutěž na podzim 2016
zopakoval a tentokrát se umístil na příčce
nejvyšší. Poté následoval kvalifikační závod
na Mistrovství Evropy 2016, ve kterém opět
získal první místo a kvalifikoval se na mistrovství Evropy 2016. „Zadařilo se“ a první místo
bylo jeho - stal se mistrem Evropy.
Zdálo by se, že vše jde naprosto jednoduše,
ale není tomu tak. Ondra Lukáč většinu svého volného času věnuje sportovním aktivitám.
Vstává brzy ráno, šlape na rotopedu, pak následuje každodenní pracovní proces a po něm
posilování v tělocvičně. Domů se dostane až
večer, a to si připravuje jídlo na další den. Zajímavé je, že cvičí a trénuje sám, jídlo si při-

pravuje také sám – má prý to nastudované
a načtené. Je registrován ve Fitness URALu
a v Českém svazu naturální kulturistiky.
Velkou motivací pro Ondru byla i činnost jeho
táty, který kdysi v mládí také kulturistiku provozoval, a Ondra to objevil jen zcela náhodou, když si prohlížel staré fotografie. Dnes je
na něho otec náležitě pyšný. Ondřej se také
letos stal jednou z tváří Beauty and Fitness
Cupu, který se bude konat v březnu 2017
v Praze.
Ondrovi přejeme výdrž, aby nadále pokračoval v již začaté cestě a aby se ho štěstěna
nadále držela.

Štěpánka Neubergová
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Hasiči

Hasiči města Kynšperk nad Ohří za rok 2016
V tomto článku bych rád shrnul činnosti jednotky za uplynulý rok 2016.
V jednotce sboru dobrovolných hasičů v roce
2016 bylo 19 členů na dohodu o pracovní
činnosti a vykonávají funkce, velitel družstva,
strojník/technik, hasič/technik.
Jednotka za uplynulý rok 2016 vyjížděla k 75
událostem.
Z těchto všech mimořádných událostí se naše
jednotka nejvíce podílela na likvidaci požárů,
kam vyjela 28krát. Dalšími početnými událostmi jsou technické pomoci, kam jednotka vyjížděla 26krát. Co se týče dopravních nehod,
jednalo se o 15 výjezdů, z toho jedna dopravní
nehoda byla na železnici v Liboci. S únikem
nebezpečných látek a ropných produktů jednotka bojovala 3krát a 3krát vyjela jednotka
k události, kde se jednalo o planý poplach.
V těchto číslech jsou dvě krajské prověřovací
cvičení jednotek požární ochrany a složek IZS
na požáry.
V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na nejrůznějších společenských událostech, které
se konaly v Kynšperku a jeho okolí. Novoroční
ohňostroj, mezi občany oblíbené „pálení čarodějnic“, několikeré ukázky naší požární techniky a zásahů na Dnech dětí v Kynšperku v jeho
okolních obcí a u Základní školy, Den Ohře, řízení dopravy při průvodech městem a v měsíci
říjen byly otevřeny dveře zbrojnice veřejnosti.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří podporují činnost našich hasičů, bez které
by členové jednotky nemohli vykonávat tento
zvláštní koníček.
Na společenských událostech, službách, zásazích, ale i pracích na technice, zbrojnici atd.
se podíleli níže uvedení členové, za což jim
moc děkuji.
Matoušek Marek - velitel jednotky
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Zeman Jaromír - velitel družstva (zástupce velitele jednotky)
Bjalončík Pavel - velitel družstva
Jirásek Michal - velitel družstva(strojník)
Matoušek Zdeněk ml. strojník (velitel družstva)
Sukovič Milan - strojník (velitel družstva)
Holub Josef - strojník
Maštera Michal - strojník
Pinc Petr - strojník
Chaloupka František - strojník
Herink Pavel - hasič
Šourek Tomáš - hasič
Vaňuš Ivan - hasič
Holubová Martina - hasič
Havel Jan - hasič
Müller Daniel - hasič
Sovičová Slávka - hasič
Adamčík Milan - hasič
Sommer Petr - hasič
Velmi si vážím spolupráce s vedením města
Kynšperk nad Ohří a zaměstnanci městského
úřadu a těším se na další spolupráci v roce
2017.
velitel hasičů města Kynšperk n. O.
		
Marek Matoušek

Včelaři

Včelaři ZO ČSV Kynšperk nad Ohří
hodnotili uplynulý rok 2016
Na výroční členské schůzi v lednu zhodnotili
včelaři uplynulý včelařský rok 2016 za velké
účasti svých členů. V podrobných zprávách
zde přednesených bylo hodnoceno vše co se
během roku udáno v ZO, ve svazu a v životě
včel.
Stav členské základny se zvýšil o 2 členy. Přijati byli 3 nový členové – Miroslav Hruška, Jan
Fišer a Igor Čherkaskykh a činnost ukončil Josef Veverka, který přešel do jiné ZO. Tím má
naše ZO 50 členů.
Stav včelstev se oproti kalendářnímu roku
2015 s velkými úhyny zvýšil o 109 včelstev
na 517, což je nárůst o 21%. V obvodu ZO
máme ještě 2 neorganizované chovatele včel
s 13ti včelstvy, takže celkem v obvodu ZO
Kynšperk je 530 včelstev.
Do ZO Kynšperk spadají včelaři a včelstva
z Kynšperka, H. Pochlovic, Kaceřova, Chotíkova, Liboce, Kameného Dvora, Štědré, Zlaté, Studánky, Arnoltova, Kolové, Libavského
Údolí, Šabiny, Hlavna, Březové, Kostelní Břízy, Rovné a Kamenice.
Včelařský rok na med byl nadprůměrný, ale
vzhledem k nižšímu stavu včelstev na počátku
včelařské sezony se projevil na mnoha místech jeho nedostatkem. I když byly výkupní
ceny medu vzhledem k jeho celorepublikového nedostatku vyšší než v letech minulých, tak
do výkupu nebyl dodán z naší ZO žádný med.
Každý včelař jej raději ještě výhodněji prodává
tzv. „ze dvora“, kde má zákazník záruku koupi
vysoce kvalitního medu bez příměsí a správně
ošetřeného. Ne jako v obchodech, kde se častěji objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik
a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škrobovými
hydrolizáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU.
Od karlovarského úřadu se již osmý rok podařilo získat pro včelaře z odboru životního

prostředí dotaci ve výši do 14 tis. Kč na nákup
nových úlů výměnou za staré, nevyhovující.
Letos již stejnou částku jak pro nové začínající, tak i pro stávající členy.
Tímto bych také rád poděkoval městu Kynšperk za částku 5 tis. Kč na pomoc při léčení
včelstev. Také městu Březová za částku 5 tis.
Kč na uspořádání včelařského tématického
zájezdu..
27. 1. 2016 byl uspořádán 34. včelařský reprezentační ples v kynšperském pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu již tradičně zahrála krojovaná dechovka Horalka Domažlice pod vedením
kapelníka p. Josefa Kubalíka.
21. 5. 2016 jsme uspořádali včelařský tematický zájezd na výstavu Viva Natura do Lysé nad
Labem s včelařskou účastí. Cestou jsme také
navštívili Skanzen v Přerově nad Labem. Zájezd se vydařil ke spokojenosti všech a každý
si z něj odnesl pěkné zážitky.
Uplynulý včelařský rok byl členy hodnocen
jako úspěšný s přáním, aby ten letošní byl nejméně tak dobrý jak ten loňský.
Jiří Štamberg
předseda ZO ČSV, z.s.
Kynšperk nad Ohří
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Jízdní řád vlaků směr Klášterec n. O. - Kynšperk n. O. - Cheb
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Jízdní řád vlaků směr Klášterec n. O. - Kynšperk n. O. - Cheb
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Jízdní řád vlaků směr Klášterec n. O. - Kynšperk n. O. - Cheb
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Kino

PROGRAM KINA
ÚNOR 2017
pátek 3. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Ve jménu krve
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 88 min.
pátek 10. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Jak přežít single
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 109 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 ÚNORU
neděle 5. 2. v 15.00 hod.
POJAR DĚTEM
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 70
min.
neděle 12. 2. v 15.00 hod.
Hledá se Dory
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
103 min.

pátek 17. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Montenegro
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 80 min.
pátek 24. 2. v 16.30 a ve 20.00 hod.
STRAŠIDLA
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 113 min.
neděle 19. 2. v 15.00 hod.
PAN: Cesta do Krajiny Nekrajiny
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný, USA, MP,
vstupné 30 Kč, délka 90 min.
neděle 26. 2. v 15.00 hod.
JÁ, KOCOUR
Komedie / Rodinný, USA, vstupné 30 Kč, délka 87 min.
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna

Novinky pro dospělé:
Viewegh, M. – Melouch; Nesvadbová, B.
– Laskonky; Michaels, F. – Oko za oko;
Scarrow, S. – Srdce z kamene; Young, WM.
Paul. – Eva; Pawlowská, H. – Tři metry vášně;
Fielding, H. – Dítě Bridget Jonesové; Grisham,
J. – Trenér; Picoult, J. – Je to i můj život; Fielding, J. – Zmizení Samanthy Shipleyové;
Historie:
Vondruška, V. – Nitranská brána smrti; Fulvio,
D.L. – Dítě, které v noci našlo slunce; Beverley, J. – Ukradená nevěsta
Detektivky a thrillery:
Jackson, L. – Nikdy neumírej sama; Bryndza,
R. – Dívka v ledu; Deaver, J. – Ocelový polibek; King, S. – Konec hlídky; Horská, B.M.
– Rukavičky smrti; Dán, D. – Něžná fata morgána; Poledňáková, M. – Ten, kdo tě miloval;
Procházková, I. – Dívky nalehko; Rickstad, E.
– Tiché dívky
Romány pro ženy:
Roberts, N. – Kruh věrných; Steel, D. – Vzácné dary; Váňová, M. – Nebýt sám; Mlynářová, M. – Dáma s prošlou zárukou; Moriarty,
L. – Tři přání; Chalupová, L. – Tyrkysové oko;
Keleová, Vasilková, T. – Vůně života; Kubátová, T. – Vrabčák; Harasimová, M. – Pouta
z pavučin; Moyes, J. – Život po tobě; Higgins,
K. – Návrat na vinici
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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

Čtení pro děti a mládež:
Grezlová, O. – Štěňátko a Terezka; Seidler,
T. – Prvorozený; Yee, L. – Wonder woman
na Super Hero High; Vondruška, V. – Fiorela
a dům ztracených duší; Mortka, M. Tappiho
toulky po Bručících horách; Thorpe, K. – Víly
nevíly; Vostrá, P. – Nic není nemožné!
Naučná literatura:
Dukan, P. – Dukanova dieta; Kmenta, J. –
Padrino Krejčíř ŽRALOK; Toušlová, I. – Toulavá kamera 23; Pohlreich, Z. – Lehká kuchyně;
Hora-Hořejš, P. – Toulky českou minulostí

Za knihovnu Irena Zolotarová

Fotbal

Fotbal
Turnaj 27. 11. 2016 - Březová
Nedělní dopoledne odstartovalo sérii plánovaných halových turnajů, na kterých budou o umístění bojovat oba týmy naší starší přípravky.
V úvodním turnaji konaném na Březové
u Sokolova obsadil náš tým starší přípravky
„A“ výborné třetí místo, i přes fakt, že jsme
byli považováni za lídry turnaje. Na umístění se výrazně podepsalo oslabení našeho
týmu, neboť pro nemoc, se turnaje nemohlo zúčastnit hned několik hráčů, kteří patří
k výrazným oporám týmu. Tímto jím přejeme
brzké uzdravení:-). Turnaje se zúčastnily týmy
z Horního Slavkova, Královského Poříčí, Dolního Rychnova, Citic a v samozřejmě Březové. V základní skupině po výhře nad týmem
z Citic a remízy s Královským Poříčím, skončil
náš tým na prvním místě, čímž si zajistil účast
v semifinále, kde narazil na domácí Březovou.
Toto utkání se nám příliš nepovedlo a po prohře 3:1 jsme nakonec bojovali „pouze“ o třetí
místo, které jsme nakonec suverénně vyhráli
výsledkem 4:1. Kromě krásného umístění, získal také náš hráč Vojtěch Stehlík individuální
ocenění nejlepšího střelce turnaje, ke kterému
mu pomohla zejména naše kombinační a kolektivní souhra. Turnaje se zúčastnil Václav
Toth, Alex Minařík, Radek Havel, Jaroslav
Opl, Vojtěch Stehlík, Pavel Paroubek a Luděk
Budíský.
Výsledky našeho týmu: Kynšperk – Citice 4:1;
Kynšperk – Královské Poříčí 3:3, Kynšperk –
Březová 1:3 a konečně o třetí místo Kynšperk
– Králosvké Poříčí 4:1
Turnaj 4. 12. 2016 - Cheb
Další zastávkou našich starších přípravek
v rámci halových turnajů byl tuto neděli Cheb.
V místní sportovní hale se konal turnaj starších
přípravek ročníku 2006 s mezinárodní účastí(3
týmy z Německa). Celkem se turnaje zúčast-

nilo 10 týmů, hrálo se na 2 skupiny a následně
se o hrálo o celkové umístění na základě umístění v tabulce ve skupinové fázi. Naši kluci si
v průběhu turnaje vyzkoušeli vše co ke svému
fotbalovému rozvoji potřebují - radost z výher, smutek z proher a emotivní chvíle, kdy
o umístění rozhodoval až penaltový rozstřel.
Celkově hodnotíme turnaj jako velmi povedený, kdy jsme odehráli všechna utkání naplno
a jenom díky možná i smůle v koncovce, jsme
nedosáhli na medaile. Nakonec jsme obsadili
v silně obsazeném turnaji krásné 5.místo.
Naše výsledky:
SLAVOJ KYNŠPERK - HVĚZDA CHEB „B“ 2 : 0
SLAVOJ KYNŠPERK - WALDSSASSEN 1 : 1
SLAVOJ KYNŠPERK - FK BANÍK SOKOLOV „B“
0:1
SLAVOJ KYNŠPERK - FC CHEB 1 : 2 o 5.místo:
SLAVOJ KYNŠPERK - FC KARLOVY VARY 3 : 2
po penaltách

Sestava: Václav Tóth ml., David Šághy, Radek
Havel, Alex Minařík, Luděk Budiský, Jakub Ifkovich, Vojtěch Stehlík, Vilém Havel.
Trenéři: Václav Tóth st., Miloš Munka
Turnaj 17. 12. 2016 - Kynšperk
Ve třetím turnaji zimní turnajové tour starších
přípravek byl náš tým starší přípravky „A“ již
podruhé na stupni vítězů. Tentokrát to bylo
druhé místo. Dnes tj. 17.12.2016 pořádal
fotbalový oddíl TJ Slavoj Kynšperk na vlastní půdě ve sportovní hale v Kynšperku další
zimní fotbalový mládežnický turnaj, kterého
se celkem účastnilo 6 týmů - Nové Role, Sokol Citice, Stará Voda, Olympia Březová, FC
Cheb a samozřejmě domácí TJ Slavoj Kynšperk. Hrálo se systémem každý s každým,
kdy za vítězství byly vítěznému týmu připsány
tři body a za remízu jeden. V konečném součtu, pak také při rovnosti bodů rozhodovalo
skóre vstřelených a obdržených branek, což
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nakonec bylo rozhodujícím faktorem celkového umístění našeho týmu. Náš tým nastoupil
do turnaje proti týmu z Citic výhrou 2:0. Utkání bylo jednoznačně pod naší kontrolou a tým
soupeře se celkově k míči dostával pouze sporadicky. V dalším průběhu jsme pak následně
zvítězili také nad týmem Staré Vody 4:1. Nové
Role 3:0 a Březové 7:2. Všechna tato utkání
jsme měli pod kontrolou a všechny výsledky
v náš prospěch byly jednoznačně zasloužené. Do posledního utkání jsme nastoupili proti
týmu FC Cheb, který do té doby v průběhu celého turnaje neobdržel jedinou branku a stejně jako náš tým, nepoznal hořkost porážky.
Od první minuty jsme měli v utkání více ze hry,
ale bohužel, i přes několik gólových příležitostí, se nám nepodařilo vstřelit branku. Tým
soupeře dobře bránil a do útoku přecházel jen

velmi zřídka. Byť zcela jednoznačně jsme měli
více ze hry, konečná remíza 0:0, tak byla asi
spravedlivá. Po více než měsíční halové přípravě, již byla na našich hráčích vidět skvělá
adaptabilita na halový povrch a stejně tak také
kombinační hra, rychlost přihrávek, individuální dovednosti a soustředěnost, což se průběžně podepisuje na skvělých týmových výsledcích. Pozitivní tečkou za celým turnajem
bylo také individuální ocenění našeho hráče
Václava Totha ml., který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Tímto mu blahopřejeme.
Všem ostatním děkujeme za účast, skvělé
sportovní chování a přejeme do nového roku
všem plný ranec fotbalového umu.
Václav Toth

Tradiční turnaj měl výbornou úroveň
Už po osmadvacáté organizovali kynšperští
stolní tenisté turnaj o putovní pohár, který se
letos podruhé hrál jako memoriál V. Bárty.
Na druhý vánoční svátek, přijelo do Kynšperka
čtyřicet hráčů kraje, aby získali co největší počet bodů a pěkné ceny. Čtyřicítka mužů to je
slušná účast, když víme, že ve stejném termínu
se konal také „pouťák“ v Aši. Smutné je, že někteří naši hráči dají tomu turnaji přednost, před
domácí akcí. Zklamáním byl také letos malý zájem žen. Letošním vítězem se už podruhé stal
Jan Žák /hraje ligovou soutěž v Bavorsku/. Repliku putovního poháru si odvezl až po veliké
finálové bitvě s mladým Hoblem z prvoligového
KST Cheb. Spoluhráč P. Gavlas skončil třetí,
když dokázal v semifinále odvrátit tři mečboly
proti dorostenci Křížovi. Kříž byl největším překvapením turnaje, hrál skvěle a cestou do semifinále vyřadil dva vítěze tohoto turnaje. /hraje
„pouze“ divizi, podobně jako naše A družstvo/
K vysoké úrovni turnaje prospěla účast ligových
hráčů Chebu, Chodova a hráčů hrajících v sou-
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sedním Německu. Neztratili se ani naši hráči,
i když to mohlo být maličko lepší. Bronzovou
medaili získal ve čtyřhře Tomšík spolu s Hulešem /Chodov/ a stále se lepšící dorostenka
Jarka Rosová, ta si odnesla pohár za druhé
místo v ženské dvouhře. Z kvalifikačních skupin do hlavní soutěže postoupili Tomšík, Rohlík,
Pock a Moldavčuk, kterým k dalšímu postupu
nepřálo štěstíčko. Na turnaji se letos prezentovalo devět našich hráčů, což je potěšitelná
skutečnost.
O. Volf

Různé

INZERUJTE V KYNŠPERSKÉM ZPRAVODAJI
Pouze ČERNOBÍLÁ
Celá stránka ( A5 )
1/2 stránky – pouze na šířku ( A6 )
1/4 stránky ( A7 )

500,-Kč
300,-Kč
200,-Kč

Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.
Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG či PDF v požadované velikosti A5, A6, A7.
Inzerci zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@mkskynsperk.cz
Nebo osobně do Infocentra v Panském domě na USB Flash disku.
Platbu proveďte v Infocentru v Panském domě nebo přímo u paní účetní v kině MKS.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na zpravodaj@mkskynsperk.cz

Řádková inzerce 1 řádek 40 míst…………………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.

Vážení čtenáři,
v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme jízdní
řád vlaků ve směru Klášterec nad Ohří – Karlovy
Vary - Kynšperk nad Ohří – Cheb. V březnovém
čísle přidáme opačný směr.
Vaše redakce
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Kultura
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Kulturní kalendář

5. – 24. 2.
4.2.
19,45
11.2. 20,00
18.2.
19.2.
15,00
20.2. 17,00
21.2.
10,00

ÚNOR

VÝSTAVA MAP KYNŠPERKA A OKOLÍ
3. REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA
RYBÁŘSKÝ PLES
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
NEDĚLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO
DĚTI – MÍSTO KINA
INTERNÍ KONCERT
PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN
PRO MŠ)

MĚSTO, MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

MĚSTO, MKS

PIVOVAR

ČES. RYB. SVAZ
MKS

KACÉŘOV
ZIMNÍ ZAHRADA MKS

MKS

KINO

ZUŠ

SÁL ZUŠ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

BŘEZEN

11.3.
14,00
12.3.

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ
OSOBNOSTI (I PRO NEČLENY)
JANA VESELÁ – OBRAZY
FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
ODBORNÁ VČELAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA

18.3.

JARNÍ KYNŠPERSKÁ „15“

20.3. 18,00
21.3.
10,00
25.3.
19,00

KONCERT UČITELŮ
PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN
PRO MŠ)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - OCHOTNÍCI
SOKOLOV

DUBEN

VÝLET NA MUZIKÁL DO PRAHY
EXKURZE PO STARÉ ČÁSTI HŘBITOVA
S DŮRAZEM NA INFORMACE O ZNÁMÝCH
OSOBNOSTECH KYNŠPERKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY
KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ
VÝSTAVA DRUŽINA – ZŠ KYNŠPERK
VÝSTAVA PRACÍ „LOGO ZUŠ“
8.4.

„UKLIĎME ČESKO“

8.4.

KYNŠPERSKÉ ODEMYKÁNÍ OHŘE

10.4. 17,00
15.4. 9 - 18
15.4.
15.4. 20,00
18.4.
10,00
22. – 23.4.
9,00 – 17,00
24.4. 17,00
25.4.

KONCERT „HRAJE CELÁ RODINA“
VELIKONOČNÍ SEDMIBOJ
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA (CHOVATELÉ)
PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN
PRO MŠ)

29.4.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

30.4. 15,00

SPCCH
MKS
REGENERACE,
MKS
ČSV
SPOLEK PŘÁTEL
TURISTIKY
ZUŠ

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM
MKS
KAŠNA
PARKOVIŠTĚ U YUKY
SÁL ZUŠ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

MKS

KINO

MKS

PRAHA

SPCCH
MKS
MŠ ŠKOLNÍ
ZUŠ
ZŠ
ZUŠ

KINO
MŠ ŠKOLNÍ
SÁL ZUŠ
VSPANSKÝ DŮM
ZIMNÍ ZAHRADA MKS

JUNÁK
SPOLEK PŘÁTEL
TURISTIKY
ZUŠ
MO ČSSD
MKS
ČSCH

SÁL ZUŠ
KAŠNA
VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM
ZIMNÍ ZAHRADA MKS

ZUŠ

SÁL ZUŠ

NEBANICE

TURNAJ VE FLORBALE

MO ČSSD

HALA TJ SLAVOJ

JARNÍ ZPÍVÁNÍ – KONCERT
VELIKONOČNÍ VÝLOV RYBNÍKA SÝKORÁKU

ZUŠ
ČES. RYB. SVAZ
ČESKÝ
RYBÁŘSKÝ SVAZ

SÁL ZUŠ
SÝKORÁK
ŘEKA OHŘE POD
FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM

HASIČI, MKS

NAD HASIČÁRNOU

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Kultura
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Kultura
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Kultura

26

Kultura
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Kultura
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Inzerce

Rádi bychom přijali do našeho kolektivu
na hlavní pracovní poměr
manuálně zručné zájemce
o práci v naší montážní firmě
s dlouholetou tradicí
ve městě Kynšperk nad Ohří.
Pro bližší informace
prosím volejte na telefonní číslo:
720 406 421.
Kontaktní osoba: Jana Bořutová
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Inzerce

Studio Sedmikráska
Maxima Gorkého 230, 357 51 Kynšperk nad Ohří

KOSMETIKA - MARTINA PEŠTOVÁ MÜLLEROVÁ - 775 093 950

kosmetické ošetření, permanentní make up, microblading,
prodlužování řas, trvalá na řasy, depilace, svatební a plesové líčení

PEDIKÚRA - MICHAELA LISÁ - 725 828 012

klasická pedikúra, wellnes pedikúra, lakování, gel lak

MANIKÚRA - MARTINA HOLUBOVÁ – 607 146 236

akrylová a gelová modeláž nehtů, zdobení, klasická manikúra,
parafínový zábal

MASÁŽE - KATEŘINA ŠTOCHLOVÁ - 603 187 425

klasická masáž, reflexní masáž, měkké techniky, mobilizační techniky,
míčkování, lávové kameny,rehabilitační poradenství

PORADENTSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ - Bc. JANA BEČKOVÁ - 722 565 251
tradiční čínská medicína, bylinky, tinktury, doplňky stravy, jídelníček,
konzultace, přednášky

www.studio-sedmikraska.cz
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Fotografie

Společné akce s Himmelkronem

Užíváme si zimu

Ples ZUŠ a MKS

Ples ZUŠ a MKS
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