Vydává město Kynšperk nad Ohří. Ročník XVIII, číslo 9. Vyšlo 1. 9. 2017. Náklad 800 ks. Zdarma.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609 . Adresa: Infocentrum v Panském domě Maxima Gorkého 1,
357 51 Kynšperk nad Ohří . E-mail: zpravodaj@mkskynsperk. cz . Redakční rada: Ing. Tomáš Svoboda,
Ing. Vladimír Palík, p. Jana Tomsová, Mgr. Štěpánka Neubergová, Ing. Petr Kučera,
. Přispěvatelé: zaměstnanci Městského úřadu Kynšperk n. O., MKS, školy,
vedoucí sportovních klubů, občanská sdružení . Příjem inzerce: tel. : 602 314 241 nebo e-mail
zpravodaj@mkskynsperk.cz . Uzávěrka říjnového čísla je dne 15. 9. 2017.
Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Redakce: Lenka Bilinčuková, tel. : 602 314 241 . Tisk: AZUS Březová, s. r. o. tel. : 352 605 508

KYNŠPERSKÝ

zpravodaj
09/17

září 2017

Prázdniny skončily...

Z města
Den Ohře
Volby
Základní škola
Zajímavosti

Sport
Kultura
Knihovna

ZDARMA

Doplňující fotografie k článkům

Výlet na Safari

Na školní rok 2017/2018 jsme připraveni, na děti a žáky se těšíme

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 4. září a 2. října 2017

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.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci srpnu 2017 oslavili významné životní výročí:

pan Josef Treml (85 let)
paní Marta Borecká (85 let) a
paní Kateřina Endyšová (85 let)
a pan Bohumil Janota (85 let).
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Martině Nemethové,
Jiřině Gogolové a celému kolektivu, který se podílel
na pořádání letního tábora na Vránově
v termínu od 1. 7. – 13. 7. 2017 – Doba ledová.
Děti se vrátily naprosto spokojeny, prožily spoustu nevšedních zážitků,
našly další kamarády, a pokud to vyjde, těší se na ten další.
Za obětavou práci, trpělivost s dětmi i rodiči a osobní přístup
děkují Hámorovi, Mlejnkovi a Kučerová.
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Investiční akce 2017

Budování nového centrálního dětského hřiště na sportovním areálu za 1 milión korun

Oprava Hornické ulice za 400 000,- Kč
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Oprava dětského hřiště v Liboci za 200 000,- Kč

Budování druhé etapy Třešňovky v celkové částce 8,3 miliónu korun
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Výměna teplovodního kanálu v ulici U Pivovaru v celkové výši 1,7 miliónu korun

Oprava Zahradní ulice za 3,5 miliónu korun (foto předtím)
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Oprava Zahradní ulice za 3,5 miliónu korun (foto předtím)

Oprava Zahradní ulice za 3,5 miliónu korun (foto potom)
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Žádosti o prodloužení užívání vyhrazených parkovacích míst na území města Kynšperk nad Ohří
Upozorňujeme na blížící se termín pro podání žádostí o prodloužení užívání vyhrazeného
parkovacího místa na další kalendářní rok.
Žadatel o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa je povinen podat žádost do 31. 10. daného kalendářního roku.
V případě, že žádost o prodloužení nebude
podána v daném termínu, bude vlastník (Město Kynšperk nad Ohří) mít za to, že o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa
uživatel již nemá zájem a vyhrazené parkovací místo bude uvolněno pro další zájemce.
Poplatek za prodloužení vyhrazeného parkovacího místa je i nadále splatný do 31. ledna

příslušného kalendářního roku.
Žádost o prodloužení užívání vyhrazeného
parkovacího místa si je možné vyzvednout
na podatelně nebo na majetkovém odboru
městského úřadu.
Elektronicky je žádost zveřejněna na webových stránkách města http://www.kynsperk.cz/
radnice/formulare/.
Zdeňka Černá
referent majetkového odboru
městského úřadu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na
27. 10. 2017. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednou na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č.
4 nebo ji najdou i 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. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku na slavnostní akt v měsíci říjnu 2017 odevzdávali
na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději
do 17. 10. 2017.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Tisková zpráva Krajského úřadu
Karlovarského kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Senior roku 2017
Karlovy Vary (27. 7. 2017) Máte ve svém okolí seniora, který je něčím výjimečný? Pak ho
nominujte do nově vyhlášené ankety Karlovarského kraje Senior roku 2017, jež si klade
za cíl podpořit aktivní stárnutí našich obyvatel
a posílit postavení seniorů ve společnosti. Návrhy na ocenění můžete zasílat do 15. září.
„Při svých pracovních cestách a jednáních se
pravidelně setkávám se seniory, kteří jsou
i přes svůj vysoký věk stále aktivní a zajímají
se o dění kolem sebe. Obdivuji jejich neutuchající elán a energii. Rozhodli jsme se proto,
že ještě letos vyhlásíme anketu, prostřednictvím které bychom chtěli tyto výjimečné osobnosti ocenit a ukázat veřejnosti, že život v důchodovém věku rozhodně nekončí. Věřím, že
se anketa bude líbit a že nám přijde spousta
zajímavých nominací,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která
nad akcí osobně převzala záštitu.
Nominovat lze jednotlivce z Karlovarského
kraje, kterému musí být minimálně 60 let.
„Formulář anketního lístku najdou zájemci
na internetových stránkách kraje. V papírové
podobě bude lístek otištěn v srpnových Krajských listech. Do formuláře bude potřeba kromě nominovaného uvést i informace o člověku, který návrh zaslal, a důvod, proč vybranou
osobu nominoval, “ doplnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních
věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze
srpnového vydání Krajských listů e-mailem
na adresu: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.
cz
3. Zaslat vyplněný formulář ze srpnového vydání Krajských listů poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor sociálních věcí
Bc. Petra Šindelářová Svatošová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Všechny správně podané nominace zaslané
v požadovaném termínu budou předloženy
pracovní skupině, která sestaví konečný přehled oceněných. Tento přehled bude následně předložen na vědomí Radě Karlovarského
kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se
uskuteční 5. října v Městském domě kultury
Sokolov, kde bude připraven bohatý kulturní
program a občerstvení. Mezi pozvanými hosty budou kromě oceněných také občané, kteří
zaslali nominace.

Odevzdat anketní lístek lze trojím způsobem:
1. Vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Karlovarského kraje
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Základní škola

Na školní rok 2017/2018 jsme připraveni,
na děti a žáky se těšíme
I letos se o prázdninách pracovalo na zlepšení školního prostředí a vybavení školy. Byly
opraveny zdi obou tělocvičen, obě byly vymalovány a malá tělocvična na prvním stupni
se konečně dočkala nové podlahy. V kuchyni
školní jídelny byly vyměněny elektrické rozvody, kuchyně byla vymalována a vybavena novými spotřebiči.
Je před námi nový školní rok. Opět máme otevřenou přípravnou třídu, do níž je zapsáno 13
dětí po odkladu školní docházky. Tyto děti se
budou vzdělávat podle školního vzdělávacího
programu Poznáváme sebe a svět společně,
který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.
Do dvou prvních tříd usedne letos 44 žáků. Je
to po delší době nejnižší počet žáků, který nastoupil do školy.
Pro děti a žáky zejména 1. – 3. ročníku budou otevřena 3 oddělení školní družiny a pro
ty starší (4. – 5. ročník) školní klub. Pro všechny je vytvořeno velmi pěkné zázemí, nabídka
dvou jídel ve školní jídelně a pobyt na hřišti
a školní zahradě.
Co považujeme v naší škole za nadstandardní služby
Pro děti, žáky, rodiče i učitele nabízíme již
několikátým rokem služby školního poradenského pracoviště a letos se nám povedlo pro
jejich činnost zajistit moderní pracoviště. Jsme
hrdi na to, že máme možnost nabídnout služby speciálního pedagoga a školního psychologa tak, abychom naplňovali nejen myšlenku
společného vzdělávání, ale zejména pomoc
všem, kteří ji potřebují.
Kromě každodenní výuky nabízíme dětem
v rámci projektu Rovné příležitosti v ZŠ Kynšperk nad Ohří financovaného z programu

8

OPVVV práci ve třech klubech zábavné logiky a deskových her a v jednom čtenářském
klubu. Nabízíme tak všem dětem, které mají
zájem v odpoledních hodinách trávit smysluplně svůj volný čas, možnost rozvíjet logickou
a čtenářskou gramotnost, a to formou zábavných her a rozhovorů o knihách.
Pro odpolední volný čas pak DDM nabízí pro
všechny děti (nejen žáky naší školy) činnost
v široké nabídce zájmových kroužků ve spolupráci s trenéry a pedagogy. Zajímavou nabídkou jsou i činnosti DDM o prázdninách. Pořádají pro ně výlety a různé sportovní aktivity.
V letošním roce jsme podali žádost o dotaci
na Modernizaci učeben cizích jazyků, přírodních věd a dílen za 8 379 214 Kč z projektu
IROP 47 Infrastruktura základních škol. Pokud
budeme v přidělení žádosti úspěšní, potřebujeme podporu zastupitelů města, abychom
mohli projekt realizovat předfinancováním pomocí úvěru a mohli tak pokračovat v postupné
rekonstrukci a modernizaci budovy I. stupně
a jejího okolí. Součástí projektu bude zajištění
vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, zajištění bezbariérovosti (schodolez a WC)
a úpravy venkovního prostranství. Projekt je
v souladu s projektem celkové rekonstrukce
budovy I. stupně.

Mgr. L. Hrušková Bursová, ředitelka školy

Základní škola
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 135/2017 Sb., s datem rozeslání dne
02.05.2017, volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 od 14.00
do 22.00 hodin a sobotu 21. října 2017
od 08.00 do 14.00 hodin.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Voličem je státní občan České republiky, který
má právo volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za předpokladu, že:
•
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
•
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva:
•
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
•
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
Hlasování
1) Volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je veden
ve stálém seznamu voličů. Bylo-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje
volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu
patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 5. října 2017) způsobem v místě obvyklým (na úřední desce), které části obce náleží do jednotlivých volebních
okrsků a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
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v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5
písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský
průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu
a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede,
do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu,
kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
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zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky
jepátek, dne 13. 10. 2017 do 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa, dne 18. 10. 2017
do 16:00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním
okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky.

pozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Sadu hlasovacích lístků bude možné si vyzvednout rovněž u městského úřadu.
Seznam volebních okrsků a volebních místností v Kynšperku nad Ohří
Číslo volebního okrsku / Volební místnost
1. Základní umělecká škola Kynšperk nad
Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
3. Městské kultruní středisko v Kynšperku nad
Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. Budova č. p. 764, Školní 764, Kynšperk nad
Ohří (bývalá budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)
5. ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá,
Kynšperk nad Ohří

Podrobnější informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www. mvcr.cz a také stránkách
města www.kynsperk.cz (http://www.kynsperk.
cz/mesto/volby-2017/)

za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17.
10. 2017. Na doručovací obálce bude mít každý volič vyznačeno číslo volebního okrsku
a místo volební místnosti, kde bude oprávněn
volit. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
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VYMEZENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ
V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Volební okrsek č. 1
volební místnost – Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
část Dolní Pochlovice
adresy mimo ulice 85
Nádražní 27/24, 47, 63/22
Pionýrská 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36,
36/16, 50/42, 52/38, 53, 56, 57, 58/5, 76/26,
77/24, 78/3
ev. č. 1
část Chotíkov 		
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
22, 23, 24
ev. č.: 1, 2
část Liboc
4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41
ev. č. 1
část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice 569, 915, 923, ev. č. 19
Barvířská 920/1, 924/2
Hornická 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká 365/2, 366/4
Nádražní 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6, 556/20, 559/13,
570/10, 571/7, 586, 595/8, 599/12, 617/3,
623/11, 625, 682/14, 757/15
Okružní 512/3, 513/1, 519/15, 836/19,
839/20, 884/23
Pionýrská 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,
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911/9
Pobřežní 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16, 921/17
Sokolovská 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,
511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56, 917/57
ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staré náměstí 306/18, 307/16, 309/10, 313/8,
315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3, 340/5,
348/7, 349/24, 351/9, 544/12
Truhlářská 352/2, 507/1
U Pivovaru 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
362/6, 363/4, 364/2, 367/3
Volební okrsek č. 2
volební místnost – Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Dlouhá 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,
87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 487/3,
541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7
Malá ulička 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6

Z města

Maxima Gorkého 1/16, 4/21, 5/19, 6/17,
12/15, 13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10,
218/3, 219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4,
230/2, 562/14, 872/22
Mistra Jana Husa 26/5, 62, 65/10, 67/3,
71/4, 72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18
Na Příkopech 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8, 25/10,
30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní 134/5, 266/5, 268/11, 269/13,
446/17, 518/9
ev. č. 8/7
Petra Bezruče 103/2, 104/4, 107/10, 109/12,
110/14, 140/16, 142/13, 148/15, 153/17,
159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21, 479/11,
488/23, 528/18, 546/50, 547/34, 551/3,
560/32, 577/30, 578/28, 580/26, 581/24,
678/38, 689/1, 690/3, 691/5, 692/48, 708/42,
709/50, 718/20, 719/40, 727/1, 728/44,
731/22, 741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9,
816/18, 825/51, 840/49, 870/52, 918/53,
919/54,
Pod Domovem 117/5, 119/3, 500/1
Slepá 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
Sokolovská 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7,
Strmá 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha 430/3, 432/1, 686/4,
694/6, 755/2
Štěpánská 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků 228/2
V. B. Třebízského 605/2, 608/4, 643/6,
822/7, 853/8, 883/9

Zámecká 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch 48/10
Zámečnická 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6
Volební okrsek č. 3
volební místnost – Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka 722/2,
724/5,
725/3,
787/1, 805/4, 916/6
Bedřicha Smetany 716/2,
762/4,
769/8,
770/6, 849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
Ericha Adler Orlického 922
Chebská 927/3
J. K. Tyla 441/21, 442/23, 443/6, 444/4,
896/34
Jana Nerudy 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27
Josefa Suka 767/1, 779/3
náměstí SNP 255/21, 381/25, 382/23, 383/19,
387, 388, 389, 395/27, 396/29, 397/31,
418/15, 419/17, 420/9, 423/11, 424/9, 425/7,
429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka 739/4, 743/2, 784/6
Volební okrsek č. 4
volební místnost – budova města čp. 764,
Školní 764, Kynšperk nad Ohří (bývalá budova
učňovské školy)
část Kynšperk nad Ohří 		
adresy mimo ulice ev. č.: 21, 23
Boženy Němcové 422/4,
426/2,
427/3,
428/1, 618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9,
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861/10
Havířská 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6
Heydukova 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská 197/5, 210/3, 211/1, 386/17,
492/10, 493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616,
683/15, 693/11, 697/19, 698/10, 699/21,
717/25, 756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7,
834/27, 867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla 610/1, 635/5, 636/7, 657/15, 659/3,
673/19, 676/9, 677/11, 703/27,
738/17, 749/19, 753/25, 754/29, 795/2,
855/30, 856/31, 881/32, 882/33
Jana Jiskry 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8,
412/6, 416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7,
714/5, 723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky 679/7
Jiráskova 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835/19
Jiřího z Poděbrad 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka 400/11, 401/13, 402/15, 407/14,
413/12, 434/8, 437/6, 447/26,
Borovského 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,
626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6,
862/15
Křižíkova 433/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše 604/12, 607/6, 680/31
Mládeže 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem 829/2, 852/1
ev. č. 18
Pod Lesem 748/2, 761/4
Potoční 573/1, 574/3, 644/2
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Prokopa Holého
398/14, 399/12, 640/7,
642/4, 646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10,
651/2, 666/9, 667/11, 705/6
Příčná 406/2, 408/4
Školní 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28
U Tavírny 329, 627/1, 628/14, 629/12, 630/10,
631/8, 632/6, 633/4, 634/2
Úzká 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní 385/3, 668/2, 721/4, 892/5

Volební okrsek č. 5
volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
část Dvorečky 48, 49, 50, 52
část Kamenný Dvůr 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35
ev. č.:1, 2, 3
část Štědrá 2, 10, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43,
44, 45
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
část Zlatá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47, 51, 52, 53
ev. č.: 1, 2

Kino

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2017
pátek 1.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Spojenci
Velká Británie, MP 12, vstupné 50 Kč, délka
124 min.

neděle 3.9. v 15.00 hod.
ZPÍVEJ
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
110 min.

pátek 8.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Rychle a zběsile 8
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 136 min.
pátek 15.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Kráska a zvíře
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 130 min.
neděle 10.9. v 15.00 hod.
Divadlo Andromeda
JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU
Divadelní pohádka
- vstupné 40 Kč

pátek 22.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Fantastická zvířata
a kde je najít
Velká Británie / USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 133 min.
pátek 29.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TEHDY SPOLU
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 75 min.

neděle 17.9. v 15.00 hod.
MIMI ŠÉF
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
97 min.
neděle 24.9. v 15.00 hod.
Tom a Jerry:
Willy Wonka a továrna
na čokoládu
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
79 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
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Kultura

Den u vody
Koncem července jsme se sešli v Kynšperku n/O u řeky již po šestnácté k oslavě úcty
k řece, kterou máme i v názvu města, řeka
Ohře. Tradice a podpora občanů a organizací
města dává velkou naději do dalších let pro
pokračování akce závodu amatérských vodáků o Pohár POVODÍ OHŘE s. p. Tršnice –
Kynšperk n/O.

Poděkování a přání patří všem kteří se podílejí
na přípravě a možnosti pořádat Den Ohře.
Poděkování patří městu, starostovi, zastupitelům a dále firmám Povodí Ohře s. p. VOSS So-
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kolov, GPH Kynšperk n/O, stavebniny KESSL
za finanční zajištění. Spolkům a firmám města
v první řadě Správě majetku a jejím zaměstnancům, kteří zajistili prostor a úklid,.Hasiči
naši bezpečnost a vatru Ohře. Kapely DUO
RELAX a Country kapela Wopejkači z Chebu, Městské kulturní středisko s modeláři se
postarali o zábavu. Kynšperský pivovar Zajíc,
elektrikáři a přátele zájmového spolku Vodácké Ohře si zaslouží za zajištění občerstvení
po celou dobu akce také poděkovat. Zároveň
také Jiřímu Roubínkovi, Jiřímu Péči za start
a průběh vodáckého závodu, prostě všem,
kteří přišli a pomohly... Letošní ročník závodu
vyhrála mezinárodní posádka Igor Kešner ze
Svatavy a Jaroslav Held z Bratislavy v novém
rekordu 1:27 hod. Celkem se letos závodu zúčastnilo 27 kanoí, 8 raftů a 4 kajaky. Pro další
roky opět přislíbil pomoc i krajský radní pán
Josef Janů, čas ukáže kdo pomáhá ???
Voda teče a čas ubíhá tak za rok AHOJ ,,
Děkuje pořadatel Míra Volf

Knihovna

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

OD MĚSÍCE ZÁŘÍ SE NOVĚ
PRODLUŽUJE VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 - 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Grezlová, O.K. – Dárek za všechny prachy;
King, S. – Coloraco Kid; Logan, T.M. – Lži;
Quick, A. – Dívka, která věděla příliš mnoho
Historie:
Bauer, J. – Sláva a pád přemyslovských králů;
Vondruška, V. – Vzpoura goliardů; Sterneck,

T. – Smrt budějovického hejtmana; Dobrylovský, J. – Nevinný bratrovrah; Bowman, V. –
Náhodně hraběnkou
Detektivky a thrillery:
James, J. – Cosi o tobě; Horáková, N. – Ženy
a lži; Jacobsen, S. – Odplata; Giolito, M.P. –
Tekutý písek; Černucká, V. – Půlnoční vrah;
Bussi, M. – Černé lekníny; Carr, C. – Psychiatr; Enger, T. Smrtelná rána, Morton, K. – Ztracený slib
Romány pro ženy:
McKinley, Slibuji ti, Annabelle; Esposit, Ch.
– Šílená; Grey, I. – Dopisy které nikdo nečetl; Jacgueline, S. – Údolí panenek; Leisure,
C. – Láska v Provence; Kopcsányi, D. O. K.
– S duší Japonky; Swatman, C. – Než odejdeš; Konen, L. – Jsem romantik, ale léčím se
Za knihovnu Irena Zolotarová
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VRÁNOV 2017 – „DOBA LEDOVÁ“
Jako téma letošní táborové hry jsme si vybrali
Dobu ledovou, pravěk, … Pro přípravný tým to
byl ale pěkný oříšek (nebo spíš žalud?). Doba
ledová v létě? Nakonec ale všechno vyřešila
bláznivá veverka. A nebo spíš zamotala?
Všichni jsme před táborem obdrželi video, kde
Tonda zve děti za šamany, aby pomohly zachránit Zemi před příchodem nové doby ledové. Děti byly rozhodnuté, že se vydají do minulosti, do období před mnoha a mnoha lety
a pokusí se zjistit, co se dá dělat. Od šamanů
dostaly každý jeden pohárek s lektvarem, který měl zvláštní barvu. Po jeho vypití se každému dítě na dně pohárku objevilo jeho kmenové zvíře, které určilo, ke kterému kmenu bude
na cestě historií patřit.
Další ráno nás mile překvapilo. Po tábořišti
se proháněli mamuti, šavlozubí tygři a pravěcí
lidé, kteří se ujali rozcvičky. Pochopili jsme, že
kouzelný nápoj a zaříkávání šamana mají své
účinky. Život v pravěku jsme si zpestřili mnoha
činnostmi, které nás opravdu bavili – rozdělávali jsme ohně na vodě a na nich pekli placky,
učili se pravěkou řeč, učili jsme se bubnovat
s TOKHIM, měli jsme letní kino s popcornem,
viděli jsme ukázku sportu K1 pod vedením
pana Vilhelma, vyzkoušeli jsme si prarybolov

18

i spoustu kvízů. Jeden den nás navštívila kapela SLZA……. to bylo teprve překvapení…..
no prostě jen a jen spousta bezva akcí. Putování to bylo hodně zábavné. Tvora, který způsobil celosvětový zmatek jsme nakonec našli
v lese a přivedli do tábora. Byla to veverka,
měla hlad a hledala spoustu žaludů pro sebe
a svá mláďátka.
Naše cesta byla u konce, zachránili jsme Zemi
od příchodu nové doby ledové a bylo třeba to
řádně oslavit. Veverka našla svůj mega-žalud.
Ani jsme si neuvědomili, že závěrečným přípitkem na šťastný závěr naší cesty vše končí
a druhý den se probudíme zase v současnosti.
Na nic dalšího už nezbyl čas a tak rychle sbalit kufry, přivítat se s rodiči a na rok zamávat
VRÁNOVU nashledanou. Co nás asi za 365

Různé

dní bude čekat za nové dobrodružství?
Vránov 2017 je u konce. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem, bez kterých by se
nám nepovedlo připravit pro děti spoustu zážitků a nádherných chvil. V první řadě děkujeme všem vedoucím, kteří se 24 hodin denně
věnovali dětem, všem v kuchyni, díky níž jsme
měli jen a jen úžasná jídla a spokojená bříška, zdravušce, která ošetřovala odřená kolena
a vždy měla medicínu na všechny bolístky, ale
také ostatním – za úklid, za táborové stránky,
za nádhernou výzdobu celého areálu, za zásobování………všichni udělali veliký kus práce – DÍKY.
Díky patří také panu Vránovi za pronájem areálu – je nám u něj bezvadně a moc rádi se
do jeho areálu vracíme.
Touto cestou také chceme poděkovat za finanční a materiální podporu – městu Kynšperk

nad Ohří – pan starosta se na nás přijel i podívat, městu Březová u Sokolova, firmě VEOLIA, paní Kutilové, panu Havlíčkovi a paní Ivě
Cigánkové za čistící prostředky, paní Hance
Procházkové, panu Jirkovi Marečkovi, panu
Danielovi Ifkovichovi, Sokolovské uhelné
a.s., panu Řezníčkovi a panu Havránkovi –
za úžasnou deskovou hru, panu Aleši Kultscherovi-za krásné přívěsky pro děti, a všem
ostatním, bez kterých by byla příprava mnohem těžší- DĚKUJEME.
Přejeme všem hezký zbytek prázdniny, ještě
spoustu fajn zážitků.

Za vedení tábora Martina Nemethová a Jiřina Gogolová
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Výlet na Safari
Každoročně připravujeme na období prázdnin letní dětský tábor. Letos jsme opět prožili
čtrnáct nádherných dní v Letinách u Blovic.
Táborová hra na téma Safari nás zavedla
na celodenní výlet do ZOO v Plzni, kterou
jsme důkladně prozkoumali a připravili jsme
hádanky na naši oblíbenou hru „Hnízdečkovou“. Chodili jsme se koupat, hráli různé
hry, vyráběli oddílové vlajky, batikovali trička,
tančili na pyžamové párty, opékali buřty, plnili
jsme bobříka odvahy, spali jsme pod širákem
a zhlédli jsme ukázku činnosti airsofťáků. Pro
nás všechny je cenné to, že si poneseme ty
nejúžasnější zážitky a vzpomínky, které se
nám vepsaly do srdíčka a nikdy se nevytratí.
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Velké poděkování patří rodičům za sladkosti, panu starostovi T. Svobodovi a radnímu
J. Hrubému za návštěvu a melouny, ředitelce
školy L. Hruškové Bursové a místostarostce Š.
Neubergové za návštěvu a sladkosti, paní Moravčíkové za naplněnou lékárničku a pánům
Liškovi a Vyskočilovi za bezpečnou dopravu.
Už se těšíme na další rok. Čeká nás zajímavé
putování, tentokrát s Harry Potterem.
					
J. Tomsová a vedoucí oddílů

Různé
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Různé

Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům firmy Trystav
Group s. r. o. (Horní Pochlovice) za velice kvalitně a dobře odvedenou práci na naší fasádě.
Málokdy se vidí tak poctivý přístup a zároveň
jsme byli mile potěšeni vstřícným a ohledupl-
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ným chováním a ochotou vůči všem obyvatelům našeho domu.
Výbor společenství Jana Nerudy 451 a 452
Kynšperk nad Ohří

Kultura

Domov pro seniory
V rámci plánované kulturní činnosti pro uživatele Domova pro seniory v Kynšperku se
v měsíci červnu uskutečnilo letos již třetí hudební vystoupení harmonikáře Jiřího Homolky,
který nás potěšil pásmem moravských písní.
Rovněž proběhlo hudební představení Zdeňka
Černohouze a Jaroslava Šolce “Ta naše písnička česká”, ve kterém zazněly písně Karla

Hašlera, Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckéjo, Václava Bláhy a také staropražské
a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti.
Senioři si s chutí společně zazpívali své nejoblíbenější písně. Obě vystoupení provázela
pohoda a dobrá nálada, a byla odměněna
dlouhým potleskem. Tato akce se uskutečnila
za finanční podpory Města Kynšperk.
Jana Mühlhans, pracovnice aktivizace
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Kultura

Lukáš Pekárek
triatlonista z LAWI Sport Team, pocházející
z Kynšperka nad Ohří, který se loni nominoval na Mistrovství Světa v terénním triatlonu
v Austrálii, kde skončil 9. v kategorii U19 Elite,
zahajuje jeho první sezonu ve vyšší kategorii
do 23 let.
Triatlon je specifický sport v tom, že spojuje
tři disciplíny, respektive čtyři. Plavání, kolo
a běh. Čtvrtá je často opomíjená, ale určitě i zde se nesmí příprava podcenit, a tím je
depo. Depo je vlastně takový přechod mezi
plaváním, kolem a během. Závodník tam má
uložené věci, snaží se vněm být co nejrychlejší, aby si vybudoval dobrou pozici do disciplíny, která ho čeká.
Abych přiblížil průběh závodu, tak plavání připomíná bojové sporty, jako box, MMA. Stačí
si představit startovní pole o počtu cca 200
závodníků a samozřejmě všichni se snaží
být u první bojky první. Plavecká část měří
od 750m do 1500m. Následuje zmíněné první depo, kde závodník pobere kolo, nasadí
helmu a vyráží na cyklistickou část. Ta měří
přibližně 30km. Terénní triatlon se samozřejmě odehrává ve velmi těžkých podmínkách,
na trati vás tedy nečekají rovinky, nicméně
dlouho táhle stojky, či náročné technické pasáže. To vše může být okořeněno kořeny,
bahnem nebo zatoulanými houbaři. Po kole,
kdy za sebou závodník má již cca dvě hodiny
práce ho čeká závěrečný běh. V depu nechá
kolo, nazuje běžecké boty a vyráží na trat, která může mít od pěti do deseti kilometrů. I zde
nejsou podmínky jednoduché, ale stále se
musí jet na 100%, v této poslední disciplíně se
teprve ukáže, kdo má jak natrénováno a vydrží až do cíle. V cíli ho samozřejmě čeká raut,
který pro mnohé bývá motivací (pro mě taky).
Sezona 2017 pro mě nezačala ideálně, bojoval jsem hlavně sám se sebou a s časem, kdy
jsem nebyl schopný absolvovat přípravu přes-
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ně takovou, jakou bych chtěl. To, že je triatlon
dřina dokazuje i to, že jestli chce člověk bojovat o stupně vítězů, musí každý den v roce
absolvovat alespoň 2-3 tréninkové fáze. To
znamená ráno, dopoledne/odpoledne, večer.
Konkurence je veliká, takže tréninkový výpadek, i kdyby to mělo být jen pár dní, pak závodník v sezoně pozná. Trénink je totiž strukturovaný a má svůj progres, člověk se dostává
do denního kolotoče, který musí dodržet, jinak
nebudou výsledky takové, jaké očekává.
Já zrovna takový výpadek měl, ačkoliv výpadek v mém slova smyslu neznamená netrénovat, ale nedodržovat naplánovanou strukturu
přípravy. Škola, maturity, práce, asi není potřeba vše vypisovat.
Nicméně jsem podstoupil těžkou a kvalitní
plaveckou přípravu, hodiny a hodiny odříkávání a dřiny v bazénu. S plaveckým týmem
PK Baník Sokolov jsme udělali hodně práce
a každé uplavané tempo je znát. Pro představu, od ledna mám naplaváno přibližně 600km.
Klub přes prázdniny netrénuje, nicméně nezaostávám a běžný tréninkový objem v bazénu
je kolem 6-7km, to vše málokdy překračuje 2
hodiny tréninku. Běhám spíše doplňkově. Větší úsilí dávám, jak my plavci říkáme, do suché-

Kultura

ho tréninku, tedy do posilovny. Snažím se co
nejkvalitněji připravit na nadcházející rok, který mě čeká. Jako prvoročák v kategorii do 23
let nesmím nic podcenit. Proč tento rok nezávodím? Proč jen trénuji? Toto, řekněme odhalení, si nechám na další příspěvek do zpravodaje, ale věřte, že to bude opravdová bomba.
Triatlon je velmi drahá finanční záležitost,
proto jsem velmi vděčný, že mi Kynšperk nad
Ohří vyhází vstříc a podporuje mě v mé činnosti. Dále je to Karlovarský kraj a firma Algon

Cheb. Všechny bych také chtěl nasměrovat
na mou Facebook stránku „ Lukas Pekarek
– triathlete“, kde se určitě dočtete něco více
o mé činnosti, reporty ze závodů, fotky a tak.
S tímto bych se s vámi chtěl rozloučit, Kynšperk má skvělé okolí stvořené pro dlouhé
cyklo vyjížďky, nebo se jít jen proběhnout
po proudu Ohře, tak s chutí do toho.
Ahoj, Lukáš.

25

Různé
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Různé
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Různé
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Různé

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Zve své členy na zájezd do Litoměřic dne 18. 9. 2017 na „Zahradu Čech“, na který Město Kynšperk nad Ohří přispělo
příspěvkem 3.000,- Kč. Odjezd je naplánován na 6,00 hodinu z autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří.
V autobusu je 49 míst a poplatek pro členy ČZS a jejich rodinné příslušníky je 150,- Kč na cestu tam a zpět. Pro
nečleny - ostatní - je poplatek 250,- Kč.
Členové ČZS mají možnost se závazně přihlašovat u svých předsedů osad, nebo u předsedy svazu Ing. Barona na
telefonu 734368536.
Pro členy ČZS je rezervován termín přihlášek do 30. 6. 2017 a po tomto datu i pro ostatní, až do 10. 9. 2017
kde je možnost se přihlásit na tento zájezd dle volné kapacity.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že s námi prožijete hezký den
na Výstavišti v Litoměřicích mezi květinami a zahrádkářskými
potřebami. Je objednáno krásné a slunné počasí. 

Za ZO ČZS Kynšperk,
předseda svazu
Ing. Josef Baron

Výkup hříbků
ve Vašem městečku
se bude konat každý den.
Místo a čas
bude upřesněn
podle poptávky
prodávajících
tel. 604 807 004
31

Různé

32

Kultura

33

