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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,
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

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. března a 3. dubna 2017.
d
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým rokem pokračují v tradici setkávání
se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.

Milá jubilantko, přejeme Vám ještě dlouhá a
spokojená léta, prožitá ve zdraví a v kruhu
svých nejbližších.
kancelář starosty

Vedení města gratuluje paní Anně Malé, která v měsíci únoru 2017 oslavila významné životní výročí 85 let.

Blahopřání
V polovině března se dožívá Olda Volf třičtvrtě století.
Sportovci Slavoje Kynšperk nad Ohří přejí hodně zdraví i sil
do dalších bojů nejen za zelenými stoly.
Děkujeme Ti, Oldo, a vážíme si toho, co jsi pro stolní tenis udělal
a do budoucna ještě uděláš.
K přání se připojuje i Kynšperský zpravodaj.

Nezaměstnaní a osoby v hmotné nouzi
versus veřejná služba
Vážení občané,
dne 01. 02. 2017 nabyla účinnost novela zákona č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů. Předmětná novela
přináší změnu týkající se výkonu veřejné služby osob, které pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, a přitom nevykonávají veřejnou službu ani žádné krátkodobé zaměstnání.
Veřejná služba podle novely č. 367/2016 Sb.
není povinná, pouze nabízí možnost, jak si
zvýšit sociální dávky.
Pokud osoba pobírající příspěvek na živobytí
vykoná veřejnou službu:
•
alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, zůstane jí částka na živobytí ve výši životního minima, které pro samotného člověka
činí částku 3.410 Kč, v rodině je pro prvního dospělého 3.140 Kč, a pro každého
dalšího dospělého 2.830 Kč.
•
pokud však v rozsahu 30 hodin měsíčně,
bude mu částka živobytí zvýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem a
existenčním minimem, tedy o částku 605
Kč.
Výjimku tvoří níže uvedené skupiny osob:
a) účast na aktivitách organizovaných Krajskou pobočkou ÚP ČR,
b) osoba výdělečně činná alespoň v rozsahu
20 hodin,
c) osoba invalidní ve II. stupni,
d) osoba s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
e) osoby uvedené v ustanovení § 3 odst.
1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci

e

v hmotné nouzi (např. osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve
třetím stupni).
Pokud bude mít osoba pobírající příspěvek
na živobytí při výkonu veřejné služby výdaje spojené s dopravou, budou jí kompenzovány finanční částkou až ve výši 300 Kč/měsíc. V souvislosti s výkonem veřejné služby,
budou Krajské pobočky Úřadu práce organizátorovi veřejné služby poskytovat příspěvek
až ve výši 1.000 Kč na ochranné pomůcky a
pracovní prostředky na jednu osobu vykonávající veřejnou službu. Pro místo výkonu veřejné služby by úřady měly brát ohled na dosažené vzdělání a profesní praxi osoby v hmotné nouzi.
Použité zdroje:
Integrovaný portál MPSV, Životní a existenční minimum, [online]. 2016. [cit. 2017-01-27].
Dostupné z https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejná služba, [online]. 2017. [cit. 2017-02-02].
Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/29339/VEREJNA_SLUZBA_-_letak_pro_
klienty.pdf

Michaela Kisová, DiS.
za správní a sociální odbor
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Investice
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že je začátek roku 2017 a
podařilo se nám ušetřit nemalé finanční prostředky na realizaci investičních akcí (pozn. 21
milionů korun, což je téměř třetina finančního
objemu běžného ročního rozpočtu města), rád
bych vás seznámil s tím, co se za minulý rok
2016 vybudovalo a opravilo a co dále připravujeme na letošní rok.

Rok 2016
Etapa akce „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří“ – výstavba splaškové
a dešťové kanalizace (včetně přípojek ke stávajícím RD v ul. M. Tyrše). V této etapě byla
vybudována nová oddílná kanalizace, která
je vedena od nové lokality (1. část – naproti
domu č. p. 538) ve stávající živičné komunikaci v ul. M. Tyrše, dále podél schodů směrem
do ul. Knoflíková. Dešťová kanalizace dále
pokračuje přes retenční nádrž v parčíku a je
svedena do koryta Suchého potoka. Splašková kanalizace je pod schody napojena na stávající kanalizaci, kde je již v ul. U Tavírny připraven napojovací bod na stávající potrubí pro
tuto kanalizaci. Vybudováním těchto částí kanalizací dojde k odlehčení stávající jednotné
kanalizace v křížení ulic Knoflíková a K. H. Borovského, kde při větších deštích dochází k vyplavování kanalizace do ulice Knoflíková.
Celkové náklady na I. etapu 4 400 000,- Kč.
Parkovací místo v ulici U Tavírny – dokončení
rekonstrukce ulice U Tavírny – rozšíření parkovacích stání – náklady 50 000,- Kč.
Parkoviště v ulici Jana Jiskry – vybudování nového parkoviště v ulici J. Jiskry 8 parkovacích
stání, náklady 300 000,- Kč.
Dokončení nového veřejného osvětlení na místním hřbitově – celkové náklady 541 650,- Kč.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Nádražní – 875 000,- Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Okružní – 315 000,- Kč.
Parkoviště v ulici Sokolovská – oprava odstavné plochy, oprava chodníku k mostku přes Suchý potok do ulice Knoflíková, vybudování nového kontejnerového stání náklady celkem
– 650 000,- Kč.
Oprava kapličky v Chotíkově – oprava kapličky
v Chotíkově a jejího okolí - náklady 140 000,Kč.
Oprava omítek vstupní brány hřbitova – náklady cca 50 000,- Kč.
Nová fasáda a zateplení obytného domu č.
p. 33-34 nám. Míru, Kynšperk nad Ohří –
550 000,- Kč.
Dům služeb č.p. 191 – byla dokončena rekonstrukce části 1. nadzemního podlaží pro provoz
cukrárny, kavárny a občerstvení včetně rekonstrukce suterénu. V roce 2017 bude v opraveném prostoru zřízena pekárna a cukrárna s posezením. Bude zde i možnost využití WC pro
návštěvníky města.
Dále byly provedeny drobné opravy chodníků
oprava spojovacích chodníků J. K. Tyla – J.
z Poděbrad – celkem za 120 000,- Kč
oprava chodníku v ul. U Pivovaru + doplnění
o zatravňovací kostky pro snadnější příjezd ke
vchodům u bytových domů – náklady celkem
260 700,- Kč
oprava chodníku a vybudování nového kontejnerového stání u č.p. 395 nám. SNP
vybudování nového kontejnerového stání u
sběrného dvora – zajištění dostupnosti kontejnerů i mimo otevírací dobu dvora.

Rok 2017
Projektová dokumentace na opravu ZŠ (stará
budova) – náklady 500 000,- Kč.
Projektová dokumentace na opravu Živnos-

tenské školy – náklady 500 000,- Kč.
Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro
jednotku SDH – celkové náklady 7 200 000,Kč, cisterna bude pořízena z dotace, náklady pro město 700 000,- Kč, kdy polovina těchto nákladů bude uhrazena prodejem starého
vozidla.
Třešňovka II. etapa – terénní úpravy a podkladní vrstvy pro komunikaci a inženýrské
sítě, uložení potřebných sítí v daném prostoru,
včetně ČEZ. V závěrečné fázi této etapy lze
zadat rozdělení pozemků pro budoucí prodej a
zahájit jednání o způsobu prodeje a ceně. Celkové náklady 8 300 000,- Kč.
Rekonstrukce stávajícího hřiště v Liboci – náklady 200 000,- Kč.
Nové dětské hřiště v Areálu zdraví – náklady
1 000 000,- Kč.
Revitalizace dětského hřiště u SM – náklady
500 000,- Kč.
Revitalizace dětského hřiště v ulici P. Bezruče – náklady 200 000,- Kč.
Rekonstrukce teplovodního kanálu v ulici U Pivovaru – rekonstrukce je nutná před realizací
nového parkoviště v ulici Krátká a revitalizací velkého parkoviště U Pivovaru. Celkové náklady 1 700 000,- Kč.
Oprava a vybudování nového osvětlení od ZUŠ
až po ulici Na Hrázi – náklady 1 250 000,- Kč.
PD VO Štědrá – doplnění dvou světelných
bodů k prvnímu RD - 30 000,- Kč.
PD VO Dolní Pochlovice – od pečovatelského domu k železničnímu přejezdu, cca 8 světelných bodů.
Celkové náklady 40 000,- Kč.
ZŠ plynová přípojka z nové na starou budovu v rámci rekonstrukce vytápění staré budovy – celkové náklady 140 000,- Kč.
Křižovatka před ZUŠ a Kynšperským pivovarem - dokončení kompletní rekonstrukce, vybudování ostrůvku a přechodu pro chodce,
zpomalení celé křižovatky a vybudování odbočovacího pruhu. Celkové náklady 300 000,-

Kč. Vybudování zázemí pro odpočinek a koupání u kynšperské lávky – pořízení plovoucího pontonu na Ohři, zkvalitnění zázemí pro
koupající, lavičky, prostor pro sport. Náklady
120 000,- Kč.
Další etapa opravy povrchů mezi garážemi u
tenisových kurtů – náklady 100 000,- Kč.
Oprava komunikace Zahradní – kanalizace je
opravena, kompletní oprava povrchu i s podložím – celkové náklady 3 500 000,- Kč.
Oprava ulice P. Holého – probíhá nové ÚR,
původně měla být tato ulice opravena společně s ulicí Zahradní, ale vzhledem k odvolání se
některých účastníků řízení bude rekonstrukce
přesunuta pravděpodobně na rok 2018. Náklady na nové ÚR 30 000,- Kč.
Péče o dřeviny – na základě provedené inventarizace dřevin bylo dendrologickou společností doporučeno ošetření dřevin. Celkové náklady jsou vyčísleny na 650 000,- Kč a na letošní rok byly vybrány dřeviny k ošetření s vysokou naléhavostí. Náklady 200 000,- Kč.
Oprava sloupů VO Dobroše – náklady
50 000,- Kč.
Oprava VO Liboc – Chotíkov – 100 000,- Kč.
Oprava ulice Hornická – 300 000,- Kč.
Oprava kamenictví na hřbitově – oprava havarijního stavu krovu a střechy, oprava omítek.
Celkové náklady 400 000,- Kč.
Oprava „Skleníku“ – oprava ½ skleněné fasády
kina u restaurace „Skleník“, zateplení. Náklady 1 000 000,- Kč.
Celkové předběžné náklady na všechny
akce činí 20 952 000,- Kč.
Tyto a další menší opravy a rekonstrukce
městského majetku byly naplánovány po konzultaci s majetkovým odborem a hlavně ve
spolupráci s občany našeho města. Hlavně jim bych chtěl poděkovat za vstřícný přístup a pomoc při skladbě tohoto plánu investic, který byl schválen na zasedání Zastupitel-
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stva města Kynšperka nad Ohří dne 15. února
2017. (Bohužel, ne všemi zastupiteli, záznam
jednání na webových stránkách města). Výčet všech akcí naplánovaných na letošní rok
není definitivně uzavřen. Předpokládáme, že
zejména u akcí s větším finančním objemem
dojde při vyhlášení veřejné soutěže o zakáz-

ky k dalším úsporám. O ušetřené finanční prostředky pak bude možné rozšířit plán investic
o další potřebné opravy.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Výstava map
V loňském roce uspořádal místní stavební
úřad ve spolupráci se zastupitelkou města,
paní Mgr. Evou Fréharovou, jednodenní výstavu historických dokumentů staveb v Kynšperku nad Ohří v zasedacím sále radnice města.
Vzhledem ke skutečně překvapivému zájmu
byla letos výstava významně rozšířena a ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem
v Kynšperku nad Ohří přesunuta do výstavní
síně v Panském domě.
V neděli 05. 02. 2017 se konala za hojné
účasti návštěvníků vernisáž výstavy, na které si mohli zájemci prohlédnout původní historické výkresy vybraných staveb dochovaných ve spisovně stavebního úřadu, historické
mapy a dobové fotografie. Z těchto dokumentů je zřejmé, jak se v průběhu mnoha desetiletí město Kynšperk nad Ohří vyvíjelo. Novinkou
byla v letošním roce část vyhrazená význam-

ným architektům Rudolfu Welsovi, Karlu Mattuschovi a Heinrichovi Scherrerovi, autorům
některých zajímavých staveb v našem městě. Výstavu mohli zájemci navštívit do 24.02.
2017. I letos byl o výstavu velký zájem, nejen
ze strany občanů Kynšperka nad Ohří, ale navštívila ji i celá řada „přespolních“ návštěvníků.
Velmi mile nás překvapil zájem o spolupráci
některých občanů se zájmem o historii, kteří
ochotně zapůjčili vlastní exponáty k vystavení.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, zejména paní Mgr. Fréharové a mým kolegyním Lence Herákové,
Kláře Urbanové, Miluši Mlejnkové a Jitce Poláčkové a také všem občanům, kteří ochotně
přispěli zapůjčením vlastních sběratelských
předmětů a dokumentů.
Za stavební úřad
Ing. Jana Všetečková, DiS.

Hasiči Kynšperk nad Ohří
Jednotka hasičů Kynšperk n/O zasahovala od
1. 1. do 15. 2. u těchto událostí:
1. 1. - požár dřevěné boudy v zahrádkářské
kolonii ul. J. K. Tyla
2. 1. - únik NL v domě s pečovatelskou službou D. Rychnov
3. 1. - otevření bytu se zraněnou osobou
Nám. SNP č. p. 383
5. 1. - otevření bytu pro PČR ul. U Pivovaru č. p. 354
9. 1. - odstranění překážky ze silnice u obce
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Milhostov
13. 1. - odstranění stromu přes silnici u K.
Dvora
28. 2. - požár motorového prostoru Autobusu
v obci Lítov
23. 1. - požár garáže v obci Milhostov
26. 1. - dopravní nehoda na kruhové křižovatce nad D 6
Fotografie a videa na Facebooku SDH Kynšperk nad Ohří
Marek Matoušek, velitel JSDH Kynšperk

Vrcholná soutěž kraje v naší sportovní hale
Po roce bylo opět svěřeno naší TJ pořádání
nejvýznamnější krajské soutěže jednotlivců
dospělých ve stolním tenise. V sobotu 21. ledna v naší sportovní hale bojovalo 28 mužů a 7
žen /všechny jsou dosud dorostenkami/ o mistrovské tituly a možnost startovat na republikovém šampionátu ve čtyřech disciplínách.
Podle slov předsedy krajského svazu a dalších funkcionářů bylo v perfektně připraveném
prostředí možné, zejména díky ligovým hráčům, sledovat kvalitní sport. Zklamáním je historicky nejnižší účast. Že by epidemie? Smut-

né je zjištění, že proti minulým sezonám se na
přebory kvalifikovali pouze čtyři domácí hráči!
Jeden pak byl zrovna v tomto termínu na dovolené. Domácí se letos žádného významného úspěchu nedočkali, připomenu, že vloni se
naši hráči podíleli na zisku jedné zlaté a jedné
bronzové medaile.
Spokojeni snad můžeme být, nad skutečností, že se na přeborech prosadili výhradně mladí hráči.
O. Volf

Na přeborech dorosteneckých družstev velké
zklamání
V neděli 29. ledna do našeho města přijelo
šest družstev dorostenců a tři celky dorostenek /přihlášeno bylo šest/, aby bojovaly o titul krajského přeborníka a právo startu na mistrovství ČR.
Naši dorostenci Moldavčuk, Pock a Novotný
patřili k těm nejlepším a nakročeno měli výborně. Dokázali porazit největšího favorita,
A družstvo KST Cheb, opírajícího se o prvoligového hráče Březovského. Ostatní soupeře snadno porazili a potvrdit vítězství v turnaji měli proti Batestě Chodov, soupeři, kterého
poráží řadu let. Stačila i porážka 3 : 4. Tíhu rozhodujícího utkání naši kluci neunesli psychicky
a vítězství a nakonec i účast na republikovém

mistrovství doslova soupeři darovali. Neuvěřitelný byl výpadek Moldavčuka, který hrál v posledním době v zářivé formě. S Březovským
prohrál v naprosto vyrovnaném zápase 1 : 3.
Nejlepšího hráče divizní soutěže mužů Kříže
s převahou porazil… Proti Chodovu jako vyměněný, naprosto nekoncentrovaný, nebodoval! Ke všemu netakticky napsaný zápis rozhodl o tom, že vyhraný zápas Pocka se už do
výsledku nezapočítával. O krajském vítězi nakonec rozhodl mezi třemi celky vzájemný poměr setů. Postoupili dorostenci Chodova, naši
hráči získali bronzové medaile.
Titul v soutěži dívek získaly dorostenky z Aše.
O. Volf
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Různé

Zajímavosti

Non Stop a Diskopříběh

Zlatá a bronzová medaile z přeborů dorostu
pro Pocka
Z krajského přeboru jednotlivců si v neděli
12. února náš dorostenec Vašek Pock přivezl
z Vintířova dvě medaile. Skvělý výsledek. Stal
se spolu s Křížem krajským přeborníkem ve
čtyřhře, druhou medaili získal ve smíšené čtyřhře. Ve dvouhře se probojoval do semifinále,
kde prohrál s největším favoritem, pozdějším
vítězem Březovským, který hraje v Chebu první ligu.
Bohužel další část zprávy už tak optimistická není. Z našeho oddílu už žádný dorostenec

o tuto významnou soutěž neprojevil zájem.
Připomínám, že vloni na stejné akci získali všichni naši účastníci medaile! Moldavčuk,
Novotný, Janda ani Rosová neměli v tomto
termínu volno! Je to smutné zjištění tím spíš,
že kluci v kategorii dorostu tuto sezonu končí.
Několik sezon tato skupina patřila k nejlepším
v kraji, družstvo dvakrát reprezentovalo naše
město a kraj na mistrovství ČR.
O. Volf

Než půjdu do školy….
Letošní školní rok je v oblasti školství ve znamení mnoha změn. Jednou z nich je i to, že budoucí školáci nepůjdou k zápisu do ZŠ v lednu, jak jsme byli zvyklí, ale až v měsíci dubnu. Ano, budou u zápisu o tři měsíce starší,
což bude na jejich odhodlání stát se školákem
určitě znát. Ruku v ruce s odhodláním, může
být i nejistota, z toho, že něco nezvládnu, dělám nerad, neumím. Předejít zklamání z neúspěchu se do jisté míry dá včasnou informovaností. Proto jsme nabídli rodičům naší MŠ
setkání na téma – školní zralost. Pro hosty se
do ukázky toho, co už umí a zvládnou, zapojili i naši předškoláci. Hry a činnosti, které rodiče viděli, byly zaměřeny na předčtenářské a
předmatematické dovednosti, na grafomotori-
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Názvy písní a 80‘ léta inspirovaly pracovníky
z DpS v Dolních Pochlovicích, kteří uspořádali
dobročinnou akci v Baru Koruna Kynšperk nad
Ohří. Zaměstnanci opět nezklamali, pestré oblečení, úžasná muzika a bohatá tombola byly
hlavním symbolem skvělé zábavy. Poděkování patří hlavnímu organizátorovi a DJ panu
Pavlu Bendovi a sponzorům, kteří finančně
podpořili tuto akci. Jmenovitě: Dagmar Hudečková, Simona Votavová, Leona Kašparová, Marcela Bendová, Jitka Kořínková, Miluše
Pospíšilová, Přemysl Vavroušek, Pavel Benda
a Jana Tomsová, Základní odborová organizace v DpS, Renata Oulehlová místostarosta
Sokolova, hnutí ANO 2011 Kynšperk nad Ohří
a Martin Dlugoš Bar Koruna.
V tombole byla vybraná částka 2 260,- Kč.
Tyto peníze budou použity pro nákup výzdoby na chodbu v přízemí Domu s pečovatelskou službou pro seniory. Těšíme se na další pokračování.
Jana Tomsová

ku, orientaci, motoriku a mnoho dalších důležitých oblastí potřebných k co možná nejlepšímu startu do vzdělávacího procesu. Rodiče
viděli své děti v ,,akci“ jak se snaží překonávat překážky, nevzdávají se, jak vynakládají
větší úsilí při nezdaru, jsou samostatné a přijímají i méně oblíbené úkoly. V následné diskusi jsme se snažili na konkrétních situacích vysvětlit co je pro děti v tomto období důležité a
jak je možné ,,doladit formu“ ještě před vstupem do školy. Z dotazů rodičů i dalších rozhovorů je vidět jejich zájem a zodpovědnost
o přípravu na tak důležitý krok v životě dítěte.
Není jim lhostejné jak si jejich děti povedou .
I my doufáme, že při vstupu do ZŠ obstojí a
učení se stane tím, co jim otevře všechny cesty ke spokojenému životu.
učitelky MŠ Školní
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Fotbal

Jubilejní 35. včelařský ples
Základní organizace Českého svazu včelařů v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne 28.
1. 2017 jubilejní 35. včelařský representační
ples, již po třetí na sále kynšperského pivovaru Zajíc.
K tanci a poslechu opět krásně zahrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“ pod vedením zkušeného kapelníka p. Josefa Kubalíka. Letošní rok nebylo vyprodáno a tak přítomní měli k tancování na parketu místa dostatek.
Obsluha byla výborná s dobrým jídlem i pitím.
V průběhu plesu se konala již neodmyslitelná
dámská volenka o krásně zdobená perníková
srdíčka. Tyto upekly a pěkně ozdobily manželky včelařů. Tímto jim ještě jednou děkuji a to
jmenovitě pí. Hořejší, Štambergové, Chalupové, Křížové, Kuhlové, Kabátníkové, Mizerové,
děvčatům Sáře Kabátníkové, Karin Machové a
Kristýnce Vokáčové .
Tímto také děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se se svými dary na něm podíleli. Byli prezentováni na každém stole a to: Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO ČSV
Kynšperk, Město Kynšperk n. O., Jatka Rudolec - p. Černohorský, Kynšperský pivovar – p. Vomočil, Masna Kynšperk – p. Ko-
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šata, Lékárna Alphega - pí. Moravčíková, Farma Kaceřov - p. Šupka, Farma K. Dvůr - p. Ifkovich, Stavebniny Kessl, Pizzerie Kynšperk,
Restaurace u Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA
Citice, Lincont - p. Decastelo, Malířství S.
Sedlo - p. Šnábl, Truhlárna - p. Košata, Drogerie – pí. Dreiseitlová, Papírnictví Alfik – pí.
Fiedlerová, studio Šarm – p. Prančlová, Autodoprava - p. Beran, ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtaš,
Motto – p. Lhotský, CDF servis – p. Dvořák,
Střední živnostenská škola Sokolov, Restaurace Kašna - p.Borecký, Kovářství – p. Horváth, Restaurace K. Dvůr – p. Lajčák, Soukromý zemědělec – pí. Přibylová Liboc, Oriflame
– pí. Fürstová, Květiny – pí. Ostrá, Pneuservis – p. Pavlovič, Barvy a laky Dolní Rychnov,
Farma D. Nivy – p. Kříž, Studio Sedmikráska,
Agrowest Kynšperk, manželé Kozumplíkovi,
Kosmetický salon – pí. Dolívková, Obuv – pí.
Milotová, Sajbriels s. r. o. Kynšperk, Truhlářstvá ŘE-HA, CREA CARD s. r. o., Lesní těžař
s. r. o. – p. Mecner, Včelařské potřeby Sokolov – p. Paukner.
Štamberg Jiří, předseda ZO ČSV o. s.,
Kynšperk nad Ohří

Slavoj Kynšperk obsadil 2. místo
V sobotu 18. 2. se konal v hale TJ Slavoj turnaj starších přípravek v kopané. Turnaje se
zúčastnilo 6 týmů a kynšperáci získali stříbro.
Poděkování patří dvěma rozhodčím, kteří odpískali 15 zápasů po 14-ti minutách bez přestávky. Pan Bohumil Szendi a Elemír Jakubec.
Všechna družstva obdržela poháry a byli oceněny i tři kategorie jednotlivců. Po celou dobu
turnaje bylo zajištěno občerstvení pro hráče
i příznivce kopané, kteří přišli podpořit naše
mladé sportovce.
Nejlepší brankář – Filip Berta Baník Sokolov
Nejlepší střelec – David Šághy Slavoj Kynšperk
Nejlepší hráč – Radek Gábor Sokol Stará
Voda

Konečné pořadí:
1) Baník Sokolov, 2) Slavoj Kynšperk, 3) FC
Cheb, 4) Sokol Stará Voda,
5) Olympie Březová, 6) Sokol Citice

Za TJ Slavoj Jana Tomsová
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Zajímavosti

Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Tisková zpráva 07. 02. 2017

Regionální značka „Original product of Sokolovsko” a
soutěž Tradiční výrobek roku
Malí a střední podnikatelé se mohou zapojit do dvou zajímavých aktivit, které marketingově
podporují regionální podniky na území okresu Sokolov. Jedná se o certifikace značky
„Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek roku.
Na jaře 2017 proběhne 4. ročník certifikací značky „Original product of Sokolovsko“. Žádosti
o udělení značky se předkládají během dubna a května. Pokud výrobce splní podmínky
oprávněnosti jak pro výrobce, tak i pro výrobek, žádost posuzuje na začátku června
certifikační komise. Získá-li produkt min. 10 bodů za jedinečnost, komise udělí producentovi
certifikát, tzn. právo užívání značky „Original product of Sokolovsko“.

Celkem je již certifikováno 9 regionálních výrobků ze Sokolovska:
Rok

Výrobek

Výrobce

Město

Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu,
jedinečnost a přímou návaznost na dané území. I na území
Sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápaditých
producentů. Jedním z bodovacích kritérií je tradice výroby,
v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce
návaznost na tradiční výrobu na tomto území.
Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné výroby
např. paličkování krajek, výroba dřevěných hraček,
umělecké truhlářství nebo perleťářství.

Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je
a motivovat výrobce, aby také usilovali o získání značky Original product of Sokolovsko.
Zájemci o účast v soutěži zdarma se mohou již nyní přihlásit prostřednictvím formuláře na
webu http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je do 30. 4. 2017. O vítězi rozhoduje hlasování na internetu
během května.

2014

Ručně vyrobené parafínové vonné
svíce a svíce z palmového vosku

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa
s.r.o.

Královské
Poříčí

2014

Med

Rudolf Šnábl

Staré Sedlo

Soutěž má dvě zajímavá specifika:
– podmínkou není, že výrobce již musí podnikat, proto si může kdokoli, kdo vyrábí něco
zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek zájem
- nominovat může výrobce do soutěže někdo jiný.

2015

LOKETSKÉ PERNÍČKY

Jitka Hlavsová

Loket

2015

Kolekce ovocných čajů bez ibišku –
KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

Šimůnková
s.f.o.

Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku se staly tyto výrobky:

pamětihodností,

&

Křepela

Krásno

Rok

2015

Náprstek a zvonek z porcelánu
s motivem Města Chodov

Petr Sedláček

Chodov

2015

2016

Rychnovský oříšek

Jiří Halaj

Dolní
Rychnov

2016

2016

Zuzčin ovocný pečený čaj
„Rebarboráček“, „Lesní políbení“,
„Lesní zahrádka“, „Štrůdl“ a
„Jahůdka“ z místního ovoce

Ing. Zuzana Stulíková

Sokolov

PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý
ležák 12°, Tmavý speciál 14°

PIVOVAR
KRUŠNOHOR s. r. o.

2016

Výrobce
&

Město

Šimůnková
s.f.o.

Křepela

Masážní tělové svíce

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Krásno
Královské
Poříčí

http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
Vyhlášení certifikovaných producentů a vítěze soutěže se uskuteční v červnu v rámci
Festivalu řemesel na Statku Bernard.

Kraslice

Katalog certifikovaných výrobků najdete na odkaze:
http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko
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Výrobek
Ovocný čaj bez ibišku – Krásenské
čajování/Andělské s kardamomem

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

Správcem značky a pořadatelem
http://www.sokolov-vychod.cz/.

soutěže

je

Mikroregion

Sokolov

–

východ.

Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková, telefon: 352 723 185, hurkova@sokolovvychod.cz

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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3. Reprezentační ples města
Již po třetí jsme se sešli na reprezentačním
plese města, který se konal dne 4. února 2017
v prostorách Kynšperského pivovaru. Na začátku nás trošku potrápila elektřina, ale jinak
se vše vydařilo. K tanci a poslechu hrála opět
mariánskolázeňská kapela Concordia show
band, díky níž bylo na tanečním parketu stá-
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Karneval s Mimoni

le plno. Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou pomohli k realizaci této akce především
Kynšperskému pivovaru, který poskytl nádherné prostory a ochotný personál, a všem sponzorům.

Dne 18. února 2017 proběhl v zimní zahradě
MAŠKARNÍ BÁL. Tentokrát s Mimoni. Sešla
se zde spousta dětí, které si užily nejen legraci, ale také si zasoutěžily a zatancovaly. V zá-

věru byly vyhodnoceny nejlepší masky. Budeme se na vás těšit opět příští rok.
Zaměstnanci MKS

kolektiv zaměstnanců MKS
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Jízdní řád vlaků směr Cheb - Kynšperk n. O. - Klášterec n. O.
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Jízdní řád vlaků směr Cheb - Kynšperk n. O. - Klášterec n. O.
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Jízdní řád vlaků směr Cheb - Kynšperk n. O. - Klášterec n. O.

Kino

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2017
pátek 3. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Dítě Bridget Jonesové
Velká Británie / Francie / Irsko / USA, MN 15,
vstupné 50 Kč, délka 123 min.

pátek 31. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ZA LÁSKOU VZHŮRU
Francie, MP, vstupné 50 Kč, délka 98 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 BŘEZNU

neděle 5. 3. v 15.00 hod.
kubo a kouzelný meč
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
101 min.

pátek 10. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Bezva ženská na krku
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 97 min.
pátek 17. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Nechte zpívat Mišíka
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 100 min.
pátek 24. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
INFERnO
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 122 min.
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neděle 12. 3. v 15.00 hod.
LEGO DC Super hrdinové: Útěk z Gothamu
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
75 min.
neděle 19. 3. v 15.00 hod.
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 128 min.
neděle 26. 3. v 15.00 hod.
Scooby-Doo & WWE:
Prokletí Speed Démona
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.
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Knihovna

Dům dětí a mládeže

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278,
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna
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:
Diamant, A. – Červený stan; Loomis, G. – Případ Pegasus; Pospíšilová, J. – Skořápky na
vodě; Sparks, N. – Ve tvých očích; Temple,
E. – Zpěv Maora; Kenney, J. – Pravda v reklamě; Frühaufová, M. – Hledání bodu G; Jang,
L. – Hvězdy mezi sluncem a měsícem; Cook,
R. – Hostitel; Dicker, J. – Kniha o Baltimorských
Historie:
Chadwick, E. – Podzimní trůn; Callen, G. –
Zkrocení vévody; Agapitos, P. – Ebenová loutna; Vondruška, V. – Dobronínské morytáty;
Ebert, S. – 1813 Válečný požár; Beráková, Z.

Prázdniny v DDM
– Plný pohár vína; Bauer, J. – Klášterem obchází ďábel
Detektivky a thrillery:
Hardenová, H. – Příliš mnoho vítězů; Christie,
A. – Pavučina; Jackson, L. – Zasluhuje zemřít;
Heaberlin, J. – Černooké Zuzany; Masterman,
B. – Boj se tmy; Moström, J. – Fontána; Beráková, Z. – Vraždy v hotelu; Jirounek, P. – Šestý smysl Dáši Koulové; Hoag, T. – Ledové srdce; Češka, S. – Vražda neviňátek, Bolton, S.J.
– Volavka, Tak to je, tak to bude
Romány pro ženy:
Bradford, B.T. – Účet za lásku; Harris, R. –
Historie nás dvou; Ashton, J. – Takoví jsme
byli; Benková, J. – Slečna nebezpečná; Baricco, A. – Mladá nevěsta; Clements, A. – Zasněžená svatba; Elliot, K. – Pohřbení

Karlovarský kraj odstartoval jarní prázdniny 3.
února. Dům dětí a mládeže při základní škole připravil pro děti pestrý program na celý
týden. Již v pátek o pololetních prázdninách
jsme si s dětmi prohlédli lázeňské město Karlovy Vary. Prošli jsme kolonádou, zdokonalili jsme se v ruském jazyce, obdivovali matrjošky a ochutnali pramen. A na závěr jsme neodolali a zavítali do známého Mc´Donaldu, kde
jsme potěšili naše chuťové buňky. Spokojeně
jsme se vraceli na vlakové nádraží a jeli domů.
V pondělí jsme prázdniny odstartovali pohádkově. V úterý jsme šli k řece nakrmit hladové kachny, navštívili židovský hřbitov a zavítali
na radnici. Ve středu jsme se jeli vykoupat do
známého Aquafóra ve Františkových Lázních.
Koupání se nám všem moc líbilo. Ve čtvrtek jsme měli rukodělný den a poslední den

Čtení pro děti a mládež:
Kratochvíl, M. – Kočkopes; Braunová, P. –
Ztraceni v čase; Nosov, N. – Neználek na Měsíci
Za knihovnu Irena Zolotarová

prázdnin jsme jeli na prohlídku Chebu.
Při procházce k náměstí jsme si zahráli velice
zábavnou hru Špendlíky.
Centrum Chebu je mimořádně dobře zachované, včetně půdorysu, náměstí a zbytků hradeb. Naše cesta směřovala ke Špalíčku, kde
se nachází malebná skupina jedenácti středověkých kupeckých domů rozdělených Kra-
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mářskou uličkou. Chtěli jsme navštívit muzeum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, které
bylo založeno v lednu roku 1873, čímž se řadí
mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách, ale bohužel měli z technických důvodů zavřeno. Prošli jsme okolo Pachelbelova
domu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna. Navštívili jsme zverimex a
vlakem jeli zpátky domů.

Prázdninovou nabídku využilo celkem 40 dětí.
Myslíme si, že jsme přispěli ke zpestření
prázdnin a těšíme se na další společné akce.

Jana a Míša, DDM
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Různé

Různé

DĚTSKÁ BURZA
Dětské oblečení vel. 50 - 164, botičky, čepičky,
hračky, dětské sportovní vybavení,
kola, odrážedla, brusle,

JARO

kočárky, výbava pro miminka,
autosedačky a jiné….

18. 3. 2017 13:00

LÉTO

– 16:30

HOD. MKS Kynšperk nad Ohří – Zimní zahrada

kina
17.3.2017 (pátek)

16:00 – 19:00 hod.

- výběr věcí k prodeji

18.3.2017 (sobota)

13:00 – 16:30 hod.

- prodej

19.3.2017 (neděle)

10:00 – 12:00 hod.

- vrácení věcí, vyúčtování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 583 664,

NEBO EMAIL: burza.kynsperk@seznam.cz A MY VÁM
PŘIDĚLÍME POŘADOVÉ ČÍSLO

Přidělené číslo:

1

VZOR PRO OZNAČENÍ VĚCÍ

Název věci + velikost:

Triko dl. rukáv Spiderman

z prodeje odečítáme 10% a za věci určené

Vel. 104

k prodeji neručíme !!!

věci označte štítkem dle vzoru, vyhotovte seznam

Cena

40,- Kč
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!! NEPOUŽÍVAT MALÉ LÍPKY A ŠPENDLÍKY !!!!

max. počet věcí k prodeji 40 ks + 15 hraček

na A4 a v označené tašce doneste
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Kultura
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Kultura
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Kultura

Kultura

PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU EXPEDIČNÍ KAMERA 2017:
Kino MěKS Kynšperk nad Ohří sobotu 11. března 2017
14.00 hod.
Slavnostní zahájení festivalu
Na jeden nádech (USA, 5 min, režie Ken O´Sullivan)
Ultra Trail Gobi Race (JAR, 11 min, režie Andrew King)
Velká skalní pařba (USA, 20 min, režie J. Lowell, P. Mortimer)
Cesta do Kazbegi (USA, 16 min, režie Joey Schusler)
16.00 hod.
MANÁSLU – přednáška s videoprojekcí Martina Matušů
Divočinou Aljašky (Česká republika, 25 min, režie Jiří Horčička)
17.45 hod.
Pura Vida (Švýcarsko, 44 min, režie Thomas Miklautsc)
Projekt Moffat (Velká Británie, 20 min, režie Claire Carter, Jen Randall)
Návrat do Zanskaru (Velká Británie, 23 min, režie D. Bull, B. Liptzin)
20.30 hod.
Zimní zahrada kina
FUNKY TERRORIST (funky rock z Chebu)
+
DMG (hip hop s kořeny v Chebu, dnes Praha)
Společný hudební projekt na dobrou noc.
Doprovodný program: VÝSTAVA ZMIZELÉ SUDETY, PRODEJNÍ
VÝSTAVA PRACÍ KLUBU PALIČKA, ukázky exotické kuchyně, knižní
obchůdek paní Fiedlerové.
Místní pořadatel festivalu: Kynšperská RE-Generace, z. s.
Místní partner festivalu: Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
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Kultura
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Kultura
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Kultura

Inzerce

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi.
ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude
konat dne 18.3. 2017 v kinosále MKS od 9:00. Prezentace členů zahrádkářského svazu
již od 8:00 hodin.
Zveme jako hosty na naší výroční členskou schůzi představitele vedení Města
Kynšperka nad Ohří.
S pozdravem

10.ročník turnaje ve florbalu
„O pohár Hejtmanky KK“
KDY?

KDE?

22.4.2017, Kategorie dospělých
23.4.2017, Kategorie mládežnická
Obě zahájení v 9,00hod
SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PODMÍNKY?
DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 9 HRÁČŮ ,v družstvu max.2
registrovaní hráči, možná kombinace ženy a muži v jednom družstvu,

PŘIHLÁŠKY: ING. TOMÁŠ SVOBODA 725 074 192
CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SRDEČNĚ VÁS ZVOU: KARLOVARSKÝ KRAJ,TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ, MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ A
KYNŠPERSKÝ PIVOVAR
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Ing. Josef Baron
Předseda ZO ČZS Kynšperk

Hledáme TAZATELE
na dotazování pomocí
notebooku / tabletu
Požadujeme:
internetové připojení, vlastní e-mail, věk
nad 18 let, čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
dlouhodobou spolupráci na DPP nebo ŽL
zapůjčení notebooku, kompletní zaškolení
zdarma, dobré finanční ohodnocení

STEM/MARK, a.s., Praha 8
Eva Černá, tel. 225 986 813,
e-mail: cerna@stemmark.cz
29

30

Najdete nás v areálu firmy Immogard,
za autobusovou zastávkou u osobní vrátnice.

Tel: +420 352 370 011
Tel: +420 352 370 007

Nabízíme široký výběr polštářů, záclon,
závěsů, panelových závěsů a příslušenství za
bezkonkurenční ceny.

(po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu)

Otevírací doba:
Úterý : 09:00 - 15:00
Středa : 09:00 - 15:00
Čtvrtek : 09:00 - 15:00

Srdečně vás zveme do tradiční
prodejny záclon v Libavském Údolí, kde na
vás čeká JARNÍ VÝPRODEJ
a SLEVY AŽ 50%!!

Inzerce
Fotografie z karnevalu
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