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Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se
s občany našeho města při příležitosti oslavy
jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje paní Anežce Janotové, která v měsíci dubnu 2018 oslavila
krásné životní jubileum 80 let.

Vážená paní Janotová, přejeme Vám ještě
dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví
a osobní pohodě.

kancelář starosty

Vítání občánků
23. 03. 2018 přivítal starosta města Ing. Tomáš Svoboda nové občánky našeho města
– Lotty Mochesovou, Amálii Kadavou,
Magdalénu Pídovou, Emu Charvátovou,
Matyáše Jurcsika, Elenu Kočovou, Elišku
Arwayovou, Michaela Hlebu a Marka Banciho.
Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne dne
22. 06. 2018 od 14.00 hod. Slavnostní akt
vítání se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů

do 1 roku dítěte. Bližší informace a přihláška
jsou k dispozici na www.kynsperk.cz (úřední
deska).
Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu, přihlaste se osobně na správním a sociálním odboru městského úřadu, kancelář č. 4, přízemí, u Bc. Aleny Kadavé (tel. č.
352 350 427) nebo přihlášku zašlete poštou
nejpozději do 11. 06. 2018.

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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 7. května
a 4. června 2018
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Z města

Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz, email: podatelna@kynsperk.cz; tel. č. 352 350 421

ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Vážení spoluobčané,
ve spolupráci se Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o. uvažujeme o zajištění zahradních kompostérů pro
obyvatele města Kynšperk nad Ohří z dotací EU. Podmínkou čerpání dotace je dosažení určitého finančního limitu,
proto bychom chtěli opětovně prověřit Váš zájem.
Jednou z podmínek dotace je, že kompostér bude 5 let sloužit na pozemku v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Přihlášení žadatele k trvalému pobytu ve městě Kynšperk nad Ohří tedy podmínkou není (může být umístěn i u
stavby/pozemku sloužícího k rekreaci).
Není limitován počet kompostérů na 1 žadatele, tzn., že 1 žadatel si může objednat
i více kompostérů.
Kompostér je ZDARMA
Cena domácího kompostéru se pohybuje od 2 do 7 tisíc Kč za ks v závislosti na
objemu, životnost 20 let, tloušťka stěny min. 6 mm, uzavíratelné, vyrobené
z HDPE, otevírání ze všech stran, v celé výšce i šířce, větrací otvory.
Součástí kompostéru může být provzdušňovač.
Suroviny vhodné do kompostu:
Posekaná tráva, zbytky rostlin, listí, štěpka, kůra stromů, rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kávová sedlina, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, zemina, trus a podestýlka
drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva atd.
Finanční úhrada: 85 % dotace, 15 % spoluúčast města Kynšperk nad Ohří.
Kompostéry by byly k dispozici na jaře 2019 (při schválení dotace).
Děkujeme za Vaše odpovědi.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří a Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
Vyplněný anketní lístek, prosím, odstřihněte a předejte nejpozději do 20. května 2018
na podatelnu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zaškrtněte křížkem, o jaký kompostér byste měli zájem a napište počet kusů:
Objem

Počet
kompostérů

Průměr
základny

Výška

Ø136 cm
Ø142 cm
Ø178 cm

výška 107 cm
výška 130 cm
výška 113 cm

ANO

NE

Vhodný
pro plochu zeleně

__________________________________________________________________________________

1000 l
1400 l
2 000 l

______
______
______

Mám zájem i o provzdušňovač:

do 1200 m²
do 2000 m²
do 3000 m²

(Nehodící se škrtněte).

Jméno a příjmení zájemce: __________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Datum: ________________ Podpis: ________________________
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Z města

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Ing. Tomášovi Svobodovi a paní místostarostce
Mgr. Štěpánce Neubergové za návštěvu a dárek v den 80. narozenin mého manžela.
Bylo to opravdu velice pěkné a milé setkání.
Za celou rodinu Jaroslav
a Hana Ryndákovi

Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu MUDr. Fr. Uhlíkovi a organizaci „Člověk v nouzi“,
za jejich péči o mou matku – paní Cecílii Ševelovou.
Alena Ševelová ml.

Jaro s novou kuchyní
Senioři v domově v Dolních Pochlovicích si
mohou od března užívat možnosti nové kuchyně.
Instalace nové kuchyňské linky v první patře
objektu A byla dokončena v minulém týdnu.
Kuchyň je vybavena standardně tak, aby ji
obyvatelé domova mohli využívat ke kompletní přípravě jídla. Nejčastěji je ovšem využívána v rámci přípravy na různá společná setkání
a v rámci aktivizace, kdy klienti za podpory
aktivizačních pracovnic připravují zejména pečené dobroty.
Původní
nevyhovující
jednoduchá
kuchyňská linka byla nahrazena světlou kuchyňskou linkou vybavenou potřebnými
spotřebiči (sporák, myčka, vedle stojící
lednička atd.), která obyvatelům zpříjemní pobyt v zařízení. Vzhledem k tomu,
že myčku zařízení obdrželo jako dar od sou-

kromé osoby, vyšlo zařízení kuchyně přibližně
na 80 000 korun.
Mgr. Lenka Antolová, ředitelka
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Zajímavosti

Sobotní dopoledne na rybách
Kynšperští mladí rybáři se v sobotu 21. 4.
sešli u řeky Ohře u fotbalového hřiště, aby
si procvičili své nabyté znalosti z rybářského
kroužku. V ranních hodinách nebyla o záběry nouze, děti chytaly převážně na plavanou a Adam Burda ulovil kapra 40 cm.
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Mezi další úlovky patřil lín, oukleje a kapr,
který se v poslední chvíli z háčku osvobodil.
Všem se rybolov líbil a už se těšíme
na
další
vycházku
k
vodě.
Vedoucí rybářského kroužku Petr Kříž

Lukostřelba

Poprvé v elitní desítce na závodě WORLD
RANKING EVENT v lukostřelbě
Na stará sportovní kolena se kynšperský lukostřelec Martin Hámor poprvé v lukostřelecké kariéře dostal do první desítky elitního
závodu seriálu WORLD RANKING EVENT
ve slovinském Kamniku na VERONICAS CUP
2018 a to rovnou devátým místem.

Petra hned svůj první životní reprezentační
start okořenila úžasným výsledkem, a to
odjížděla s cílem nebýt poslední. Poslední
nebyla ani náhodou, ona si rovnou zabrala
nejvyšší stupeň vítězů.
Juniorka MARTINA ZIKMUNDOVÁ - 7. místo
v kladkovém luku mezi ženami.
Fantastické umístění mezi dospělými
za účasti nejlepších světových kladkařek
a zjištění, že výkonnostní rozdíl Martiny
od špičky se stále zmenšuje.

Česká reprezentace využila blízkosti tohoto
podniku a vypravila do Slovinska početnou výpravu všech věkových kategorií a střeleckých
disciplín, v níž měla trojí zastoupení i LK ESKA
Cheb.
Kadetka PETRA ZIKMUNDOVÁ - 1. místo
v kladkovém luku.

MARTIN HÁMOR - 9. místo v elitní mužské
kategorii olympijského luku.
Velice blízko byl k postupu mezi osmičku
nejlepších v souboji s domácím Malavasicem,
kdy za stavu 5:5 rozhodl v rozstřelu přesnější
zásah Slovince.
Na tomto skvělém umístění má svůj podíl
i město Kynšperk nad Ohří, které dlouhodobě
Martina Hámora podporuje. Děkujeme.
LK ESKA Cheb
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Rozhovor

Jiří Žofčin jr. si přivezl z mistrovství světa
stříbrnou medaili
SHINKYOKUSHIN KAMIKAZE
KARATE SOKOLOV

G + GJ
Kolik je ti let?
15.
Od kolika let se věnuješ tomuto sportu?
Od 5ti let.
Kdo Tě trénuje?
Můj otec Jiří Žofčin (WKO Branch Chief Czech
Republic a Prezident AKO ČR).
Co na to tvoje rodina?
Moje rodina mě maximálně podporuje.
Čeho bys chtěl v životě dosáhnout a jaké
máš cíle?
Chtěl bych vystudovat školu a nadále se věnovat sportu.
Kam půjdeš studovat?
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Nejdříve bych chtěl jít na gymnázium a poté
na vysokou školu.
Kdo je Tvým vzorem ve sportu?
Určitě je to můj otec, pak Andy Hug a Mike
Tyson.
Jaký je Tvůj nejlepší úspěch?
V lednu jsem byl na mistrovství světa, kde
jsem získal stříbrnou medaili.
Které země jsi navštívil a reprezentoval
svůj oddíl?
Byl jsem v Polsku, Itálii, na Slovensku, v Tokiu, v Maďarsku v Budapešti, v Dánsku
a ve Švýcarsku.

Rozhovor

Jiří Žofčin je žákem kynšperské školy a již 10
let se věnuje karate. Je členem oddílu Karate Kamikaze Sokolov. Ke sportu ho přivedl
otec Jiří, který se karate věnuje úspěšně celý
život. Česká asociace Kyokushin Karate nominovala na tento světový turnaj pět bojovníků z řad mládeže a mezi nimi byl i Jiří Žofčin
jr. Ve dnech od 30. listopadu do 3. prosince
se konalo mistrovství světa v italském městě
Montecatini Terme, odkud si Jiří jr. přivezl titul

vecemistr světa v karate v kategorii kadeti –
chlapci do 60 kg.
V lednu Jiří obdržel dopis z Karlovarského
kraje od hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové, Obsahem dopisu bylo velké poděkování
za úspěšnou reprezentaci našeho kraje.
Do dalších let přeji mnoho úspěchů jak
ve sportu, tak i v osobním životě.
					
		
Jana Tomsová

Evropský pohár Polsko 2017, 1. místo a celkový vítěz Polské ligy za rok 2017
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Různé

Plackohraní
Ve středu 19. 4. se celá naše družina zúčastnila akce Plackohraní.
Děti se s chutí pustily do kreslení vlastní placky a nejen té, ale i zrcátka, magnetky nebo
klíčenky. Měly ze svého výrobku či dárku pro
někoho blízkého velkou radost.
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Kreativní a zábavné odpoledne se líbilo a děti
si ho užily a ještě pomáhaly. A to tak, že 10%
z pořizovací částky přispěly na léčbu dětí
z Nadačního fondu Šance onkoláčkům.
Za děti ze školní družiny
ved.vychovatelka
H. Soukupová

Mateřská škola

Zajíčkova koleda v naší školce…
Ke každoročním oslavám Velikonoc v MŠ
U Pivovaru patří kromě zdobení, vyrábění
a vyprávění také zajíčkova koleda.
Tenhle zajíček je tak trochu pohádkový. Je
větší než ten, který běhá po poli, má malý
trakař a pro děti spoustu překvapení a hlavně umí mluvit. Povídá dětem různé příběhy.
Letos to bylo o lišce, která mu vlezla do chaloupky, když jí ta její z ledu roztála. Děti se

rády nechají unést do světa fantazie. Prožívají
společně se zajíčkem jeho trápení, vždyť v té
chaloupce měl velikonoční nadílku pro děti!
Ale všechno dopadlo dobře. Zajíčkovi pomohl
kohoutek a tak mohl přijít za dětmi, vyšupat
holčičky pomlázkou, popřát veselé svátky jara
a nakonec děti obdarovat.
Tak zase za rok, zajíčku! AHOJ…
Děti z MŠ U Pivovaru

Poděkování…
Jsme moc rádi, že v rámci rozpočtu MŠ dohodl náš zřizovatel výstavbu nové přístupové
cesty na naši školní zahradu.
A aby nás „beránek nepokakal“, dostali jsme

k Velikonocům i novou bránu se vstupní brankou pro provozní účely.
Děkujeme všem, kdo se na práci podíleli.
Děti a zaměstnanci MŠ U Pivovaru
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Kultura

K Velikonocům patří „velikonoční“
Ano, již tradičně velikonoční zábavu připravila
ve spolupráci s MKS místní organizace chovatelů. I přes probíhající chřipkovou epidemii se
„skleník“ hojně zaplnil a nálada byla výborná.
Přispěl k tomu již tradiční bohatý doprovodný
program s originální dámskou volenkou a hudební skupina Šarkani s vedoucím a zpěvákem Markem Bubenčíkem, který předvedl „hrdinský výkon“ se zraněním, které ho upoutalo
na „křeslo“.
Moc si vážíme všech účastníků zábavy, bez
jejichž podpory bychom nemohli rozvíjet naši
činnost, která by měla být pro občany města
mnohem bohatší v budovaném multifunkčním
chovatelském areálu (bývalé jesle), kde se
uskuteční v červnu první chovatelská výstava.
Poděkování patří všem, kteří přispěli do soutěže na podporu chovatelství.
P. S.: Po půlnoci na apríla hrozilo nebezpečí
ukončení produkce. O co šlo? To zůstane pouze ve vzpomínkách účastníků zábavy.
B. Neubauerová
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Různé

Návštěva muzea starých hraček a věcí
Dne 18. 4. 2018 jsme přijali pozvání od pana
Pavloviče na návštěvu jeho muzea starých
hraček a věcí. Mohli jsme tak obdivovat stará auta, motorky, kočárky, panenky, vánoční
ozdoby, šicí stroje a mnoho dalších dnes už
zapomenutých předmětů.
Náš kamarád Alešek Pavlovič naši korálkovou
třídu celým muzeem provedl a na závěr nám

ukázal i zvířata, která chovají – ovce s jehňaty
a kočky.
Děkujeme panu Pavlovičovi, že nám tuto návštěvu umožnil.
Učitelky, asistentka pedagoga a děti
z Korálkové třídy MŠ Zahradní

Slavili jsme úspěch
V období velikonočních svátků se naše děti
z korálkové třídy MŠ Kynšperk v Zahradní ulici
zúčastnily jarní výtvarné soutěže „VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK", kterou pořádalo Muzeum
Cheb.
Návštěvníci muzea dávali svůj hlas těm nejkrásnějším zajíčkům a my jsme si moc přáli,
aby se i ten náš zalíbil.
Do tvoření zajíčka se zapojily všechny děti
(obě paní učitelky a asistentka pedagoga)
Společným úsilím jsme vytvořili velkého zajíč-
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Zajímavosti

ka kašírovací technikou. Všichni jsme si dali
záležet i na dalších detailech patřících k velikonočním svátkům. Zdobili jsme kartonová
vajíčka, stáčeli a namotávali vlnitou lepenku,
barvili květiny, zkrátka jsme se vyřádili.

Korálci slaví Den Země
Tento svátek jsme oslavili prací. Vyzbrojili
jsme se rukavicemi a sáčky a vyrazili směr
„pomoc přírodě“.
Společnými silami jsme vyčistili les, do kterého si chodíme rádi hrát. V lese se k nám přidali
i nejmladší kamarádi ze srdíčkové třídy.
Divili jsme se, kolik plastů, skla, papírů, kovů
i pneumatik lze v lese najít.
Nelíbí se nám, kolik nepořádku tam „vandalové“ odhazují.
Učitelky, asistentka pedagoga a děti
z Korálkové třídy MŠ Zahradní
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Když jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli 2.
místo, děti jásaly radostí a mohly se tak těšit
na sladkou odměnu v podobě koblihů, bonbonů a také z výtvarných pomůcek
Učitelky, asistentka pedagoga a děti
z Korálkové třídy MŠ Zahradní

Sport

O krajský pohár se hrálo v Kynšperku
V sobotu 14. dubna měli v kynšperské sportovní hale bojovat nejlepší stolní tenisté Karlovarského kraje o putovní poháry kategorie
dospělých. O druhou nejvýznamnější soutěž
jednotlivců je jak se zdá bohužel stále menší
zájem. Proti očekávání se prezentovalo o třetinu méně účastníků. Do bojů o cennou trofej
nakonec bojovalo dvacet osm mužů a pouhých devět žen. Na celkové výkonnostní úrovni se nakonec podepsal také nevhodný termín, když ve stejném dni hrálo ligové družstvo
SKST Cheb baráž /vítězně/ o postup do první
ligy. Překvapivě tentokrát došlo i k několika
pochybení ze strany pořádající organizace
KKSST. Trapným nedostatkem bylo například
nevrácení putovních trofejí obhájců z minulé
sezony! Vinou toho nebylo možné na závěr
akce provést ani vyhlášení a dekorování nejúspěšnějších účastníků turnaje.! Domácí pořadatelé i rozhodčí své úkoly zvládli na jedničku, dokázali pro účastníky připravit podmínky
na vysoké úrovni této významné soutěže.
Nakonec se našlo i několik kladných zjištění. Radostné faktem je jistě, že v soutěži žen
bojovala jen vlastně děvčata. Jediná patří
do kategorie žen. Nás může těšit, že mezi těmito „ozdobami“ se neztratila ani Míša Veselá
a Tereza Oboňová /skončila 5/. V mužské ka-

tegorii na sebe výkonem upozornil žák Levora
z SKST Cheb, který má už několik zkušeností
z druholigových bojů. Skončil mezi nejlepšími
čtyřmi. Do závěrečného turnaje se probojovalo několik dorostenců, ale jejich výkonnost
příliš optimizmu nenabízí… Domácí oddíl v závěrečném turnaji reprezentovali vítěz minulého kvalifikačního turnaje Jarda Tomšík a Jan
Liška. Oba závěrečný turnaj nezastihl v nejlepší formě na rozdíl od soupeřů. Smutný je
fakt, že se bojů o tuto trofej nezajímalo více
našich hráčů…

Nejúspěšnějšími účastníky se stali:
1. Kociánová Lucie - Sokol Velká Hleďsebe
					
2. Morová Natálie - Batesta Chodov
					
3. Nesměráková Eliška - Baník Vintířov
					
Huleš Petr - Batesta chodov
Čonka Martin - TJ Ostrov
Provazník Jiří - zahraničí
Levora Vojtěch - SKST Cheb
O. Volf
.		
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Základní umělecká škola

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Zveme zájemce, kteří by chtěli ve školním roce 2018/2019 navštěvovat naši
Základní uměleckou školu, aby se přišli přihlásit v úterý 5. června od 16.30 do
17.30 a ve středu 6. června od 16.00 do 17.00 do budovy školy – Sokolovská 511,
učebna č. 6 v přízemí.

Nabízíme studium ve třech oborech – hudebním,

výtvarném a literárně dramatickém.
Pro pěti a šestileté děti bude v tomto roce opět otevřen obor Trojkombinace,
který je speciálně upraven přímo pro naše nejmenší žáčky a zahrnuje studium ve
všech třech oborech – výtvarném, hudebním a literárně dramatickém. V hudebním
oboru je zde možnost výběru ze dvou hudebních nástrojů /flétna, klavír/.
Pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol máme připravenu širokou
škálu oborů. Ve výtvarném oboru nabízíme studium výtvarné a kreativní tvorby.
Dále nabízíme výuku v literárně dramatickém oboru a to v dovednostech jako
jsou přednes, dramatická průprava, práce v souboru a dramatická slovesnost.
V hudebním oboru se mohou žáci přihlásit do oddělení hry na: klavír, akustickou,

elektrickou a basovou kytaru, kontrabas, housle, bicí, zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, lesní roh, saxofon, klarinet, trubku, akordeon, keyboard. I v tomto
školním roce budeme vyučovat sólovému zpěvu a opět otevíráme oddělení

sborového zpěvu, kam se mohou přihlásit i žáci, kteří dosud nehrají na žádný
hudební nástroj.
Pro další informace můžete volat na tel. číslo 725054850, 73719983
Jste k nám srdečně zváni.
Těšíme se na Vás

Kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Zdravím redakci zpravodaje města
Kynšperk nad Ohří
V příloze zasílám fota stavu Nádražní ulice
v Dolních Pochlovicích po jednom z prvních
jarních deštíků. Dnes by se zde uživil i pře-
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vozník.Tak jsme si opět vyslechli komentáře
nazlobených cestujících, směřujících od vlaku
do města. Rovněž ale i my, trale bydlící v této

Různé

ulici se opakovaně ptáme
„DOČKÁME SE KONEČNĚ SLIBOVANÉ KANALIZACE???„ nebo nám další deště a s tím
spojené potíže budou nadále ničit náš majetek
a komplikovat průchod cestujícím od vlakového nádraží ??? První vyměřování v této ulici
proběhlo již v roce 2005.
Snad si v této lokalitě obyvatelé také zaslouží vynaložit účelové instice, neboť tento stav
kanalizace lze již považovat za havarijní.
Do dnešního dne se však všechny naše připomínky k tomuto problému minuly účinkem.
Za trvale bydlící v této části zasílá
Schmidtová Jindřiška

Reakce města ke stavu kanalizace
v Dolních Pochlovicích
Vážená paní Schmidtová,
na Vaši otázku by se dalo odpovědět jednoduše. Dočkáte. Musím Vás ubezpečit, že naprosto tristní stav odkanalizování celých Dolních
Pochlovic (tedy nejen Vaší ulice) intenzivně
řešíme s provozovatelem kanalizace, společností VOSS s.r.o. , již několik let. Začnu penězi. Současné náklady na rekonstrukci splaškové kanalizace jsou projektantem stanoveny
na 29 – 35 miliónů Kč. Společnost VOSS nemůže vyčlenit tolik prostředků, a proto rekonstrukci bude realizovat z dotace poskytnuté
státem. K realizaci dojde v programovém období na roky 2019 – 2020. K výše uvedeným
nákladům musíme ovšem připočíst i náklady
na dešťovou kanalizaci , které jsou stanoveny
na 10 – 12 milionů Kč a které bude platit město. I když hospodaříme velmi dobře, nebude
město schopno tuto částku vyčlenit z rozpočtu
najednou a bude si muset vzít úvěr. Pro odkanalizování lokality je již vydáno platné územní
i stavební povolení. Na popis celkového vývoje situace, komplikace se žádostí o dotaci,
vynucenými změnami projektů z několika důvodů, by nám nestačil celý výtisk Kynšperské-

ho zpravodaje. Omezím se tedy pouze na poslední zádrhel, který jsme museli řešit, a tím je
výrazné zvýšení hladiny spodních vod v Dolních Pochlovicích, jako důsledek nátoku spodního Oprámu. Společnost VOSS musela provést několik průzkumných vrtů a na základě
jejich výsledků opět upravit celou projektovou
dokumentaci. Shodou okolností mám 10.05.
další jednání se zástupci VOSS a projekční
kanceláří KV Engineering s.r.o., na které již
dojde k rozhodnutí o konečném technickém
řešení. O celkovém vývoji situace jsem občany několikrát informoval v Kynšperském zpravodaji, pravidelně jsem také tyto informace
předával zástupcům Osadního výboru Liboc,
Chotíkov a Dolní Pochlovice na jeho schůzích
a je mi líto, že se k Vám nedostaly.
Naprosto chápu Vaše rozhořčení a chtěl bych
Vás i ostatní občany Dolních Pochlovic ještě
požádat o kousek trpělivosti. Věřte, že i mně
se po realizaci rekonstrukce kanalizace v následujících letech velmi uleví.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
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www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/
Další informace o regionu: www.zivykraj.cz

Karlovarský kraj zpřístupnil novou mapovou aplikaci pro cyklisty
s podrobným itinerářem, výškovým profilem i délkou trasy.
Údaje lze nahrát i do GPS, viz cykloportál Karlovarského kraje

Možnost využití 10% slevy po předložení „cyklokarty“ ve vybraných
restauračních zařízeních:
Kovářská Bouda - rodinný penzion s restaurací, Přebuz
Hradní Bašta - rodinný penzion s restaurací, Bečov n. Teplou
Hotel Zelený Dům - hotel s restaurací a lobby barem, Boží Dar
Restaurace Jan Svatoš - turistická restaurace, Svatošské Skály
Penzion a výletní kavárna „Větrný vrch“ - Karlovarská 126, Ostrov
Kynšperský pivovar - pivovar s příjemnou restaurací, Kynšperk nad Ohří
Restaurace a penzion Kukačka - rodinná výletní restaurace a penzion, Tisová u Nejdku
Sport hotel Abertamy - restaurace, pivnice, hotel
Sportbar „U Šajtle“ - příjemná hospůdka na fotbalovém hřišti
v Kynšperku nad Ohří vedle cyklostezky

Pro držitele časových karet jízdného jsme připravili
víkendový slevový program ve vybraných
restauracích na všech trasách.

Cestujícím s platnou Turistickou kartou Karlovy VARY
REGION Card bude po jejím předložení poskytnuta
sleva 10 % ze základního jízdného z plné ceny.

Po předložení jízdenky za přepravu jízdního kola
z cyklobusu z téhož dne bude poskytnuta sleva 20 Kč
z jízdenky pro dospělého na lodní dopravu v Lokti.

• Cyklokartu je možné zakoupit ve všech přepravních kancelářích.
• Neomezený počet jízd pro jednu osobu našimi cyklobusy v rámci systému
CykloEgrensis od 19.5. do 30.9. 2018.
• Je přenosná, každý provozní den cyklobusů ji může využít jiná osoba.
• Výrazná finanční úspora za celé období.
• Výběr z pěti cyklotras v Karlovarském kraji s možností kombinace
jednotlivých tras.
• Pohodlná přeprava jízdních kol našimi cyklobus do předem vybrané lokality.

za 699,- Kč vč. DPH

ČASOVÉ KARTY
JÍZDNÉHO?

Co získáte zakoupením

MĚSTO CHODOV

PERNINK

MĚSTO KYNŠPERK
NAD OHŘÍ

www.autobusy-kv.cz

Sportovní 578/4, 360 09 Karlovy Vary
tel. 352 604 232 info Sokolov ■ tel. 354 600 110 info Mariánské Lázně
tel. 354 400 190 info Cheb ■ e-mail: cyklo@autobusy-kv.cz

MĚSTO NOVÉ SEDLO

MĚSTO CHEB

MĚSTO NEJDEK

MĚSTO LOKET

MĚSTO JÁCHYMOV MĚSTO OSTROV

MĚSTO BOCHOV

INFORMACE A OBJEDNÁVKY
Autobusy Karlovy Vary, a.s.

MĚSTO AŠ

BOŽÍ DAR

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI CYKLODOPRAVY 2018

Na červené trase se těšte ve středu a v pátek
na spoje o letních prázdninách.
Speciální cyklojízda ze Sokolova přes Bečov
a Chyši do Blatna ve středu 11. srpen 2018.

Vítězná 1082/15, Karlovy Vary, Tel.: +420 353 229 566, tvr@cyklo-vondracek.cz
K.H. Borovského 2172, Sokolov, Tel.: +420 737 205 290, sokolov@cyklo-vondracek.cz

Soutěž o jízdní kolo a sadu doplňků!

AKCE

I LETOS JEZDÍME O KOLO

V KARLOVARSKÉM KRAJI
V ROCE 2018

CYKLODOPRAVA

Příloha

VALDŠTEJNOVA STEZKA
WALLENSTEIN RADWANDERWEG
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9.25
10.05
10.25
10.35
11.00
40
48
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13.10 17.50
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13.40
13.52
30
30

So

Kladská

ČERVENÁ

So
17.40
17.22
16.52
16.35
16.25
16.10
23

Horní
Slavkov

Loket

Nová Role
Ostrov,jídelna

So St+Pá (48)
12.05
13.40
11.50
13.23
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13.03
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10.35
12.35
10.05
12.20
9.40
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9.20
12.00
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12.40
12.30
12.20
30

So

So+Ne
18.05
17.45
17.28
17.15
16.55
16.40
16.30
16.20
53

So
7.10
7.25
7.40
8.02
8.12
8.21
8.30
8.40
9.02
9.07
9.22
9.27
9.32
9.37
9.54
10.01
10.15
24

Žlutice

Bochov

www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html

Více informací o našich tipech
na cyklovýlety nalezenete
na našich internetových stránkách.

Toužim

Bečov n.Teplou
žel.stanice

Karlovy Vary,terminál

Karlovy Vary,terminál
Karlovy Vary,terminál

Mariánské Lázně,aut.st.

Prameny

Cheb, aut. nádr.
Kynšperk n. Ohří, nám.
Sokolov, term.
Loket
Karlovy Vary, term.
Ostrov, jídelna
Jáchymov, lázně
Boží Dar, U Kostela
KAPACITA VLEKU

jede od 11.7. 2018 do 31.8.2018

So+Ne
8.15
8.35
9.10
9.25
10.05
10.25
10.35
11.00
53

Sokolov, term.

Kynšperk n.Ohří

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně, aut. st.
Lázně Kynžvart, zámek
Cheb, aut. nádr.
Františkovy Lázně, měst. sady
Hazlov
Aš, sídliště
KAPACITA VLEKU

AZUROVÁ

Hrozňatov

Cheb,aut.nádr.

Františkovy Lázně

Nové
Sokolov,terminál Sedlo

Sokolov,terminál

Chodov

Chyše

Valeč

ORANŽOVÁ

AUTOBUSY KARLOVY VARY

So
14.20
14.10
14.00
13.42
13.30
13.19
13.09
12.57
12.35
12.30
12.25
12.21
12.15
12.10
11.55
11.40
11.25
24

So+Ne
13.00
12.45
12.35
12.25
12.10
11.56
11.48
11.41
11.38
11.25
40

ŽLUTÁ

So+Ne
9.05
9.22
9.32
9.50
10.20
10.30
10.40
10.48
10.52
11.10
40
Sokolov, term.
Nové Sedlo, pošta
Chodov, aut. nádr.
Nová Role, sídliště
Nejdek, aut. st.
Nové Hamry
Horní Blatná, nám.
Pernink, škola
Abertamy, nám.
Boží Dar, u kostela
KAPACITA VLEKU

18.40
18.25
18.05
17.30
17.15
17.00
16.40
23

Sokolov
Loket
Karlovy Vary, term.
Bochov
Žlutice
Chyše
Valeč
KAPACITA VLEKU

9.05
9.20
9.55
10.25
10.50
11.08
11.25
23

MODRÁ - JEDE 19.5. A KAŽDOU
POSLEDNÍ SOBOTU V MĚSÍCI

ZELENÁ JEZDÍ POUZE
NA OBJEDNÁVKU

Cheb, aut. nádr.
Františkovy Lázně, měst. sady
Hazlov
Aš, sídliště
Aš, Doubrava
Bad Elster, Wagenhalle
Adorf, Bahnhof
Markneukirchen, Zhst.
Klingenthal, Bahnhof
Kraslice, Hraničná
Kraslice, aut. st.
Kraslice, Tisová
Bublava, rest. Sport
Stříbrná, rozc. Nancy
Přebuz
Vysoká pec, hotel Sport
Nejdek, aut. st.
KAPACITA VLEKU

PŘEJEME VÁM MNOHO ŠŤASTNÝCH KILOMETRŮ S VĚTREM V ZÁDECH › WWW.AUTOBUSY-KV.CZ ›

8.20
8.40
8.50
9.10
30

So

So
8.30
8.45
9.25
9.40
9.47
10.05
23

www.vgt-tirschenreuth.de

www.mestocheb.cz

Hazlov

Aš

www.egronet.de

Klingenthal
Boží Dar,u kostela
Bahnhof Bublava
Přebuz
Klínovec
Markneukirchen
Horní Blatná,nám.
Abertamy
Stříbrná
Boží Dar,u kostela
Kraslice,
Bad Elster
Pernink
Hraničná Kraslice, Vysoká Pec Nové
Hamry
Adorf,
aut.nádr
Jáchymov,lázně
Nejdek
Bahnhof
Doubrava
Nejdek

PROVOZ CYKLOBUSŮ OD 19.5. DO 30.9. 2018

Blatno

MAPKA CYKLODOPRAVY KARLOVARSKÉHO KRAJE

TIP
Na našich webových stránkách www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html naleznete tipy na výlety a návrhy cyklotras
s návazností na naše cyklobusy, informace o profilu, délce, obtížnosti tras a další užitečné informace.

SOUTĚŽ
I pro letošní rok jsme pro Vás za podpory cyklocentra bratří
Vondráčků připravili spoustu zajímavých cen, doplňků a jako hlavní
cenu dvě horská kola značek Specialized. Pravidla soutěže: při nástupu do cyklobusu obdržíte od řidiče jízdenku, na jejíž zadní stranu
napíšete své jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt. Takto vyplněnou jízdenku vhodíte při výstupu z cyklobusu do zapečetěné
schránky. Na závěr cyklosezony budou vylosováni výherci. Podrobná
pravidla soutěže naleznete na našich internetových stránkách. Čím
častěji budete jezdit, tím více jízdenek s Vaším jménem ve schránce
bude a tím větší máte šanci na výhru.

Rozšířené místenkování vhodné hlavně pro skupiny cyklistů i jednotlivce ve všech zastávkách. Nyní předprodej přes rezervační systém IDOS.cz na vybraná místa v autobuse.

Seznam jednotlivých linek a spojů naleznete na našich internetových stránkách www.autobusy-kv.cz. Přepravu kola lze využít i od
pondělí do pátku (2.5.2018 – 29.9.2018) na lince 411380.
Cyklobusy je možné si objednat podle trasy nebo podle přání
zákazníka a kapacitních možností po celé ČR a Evropě. Pro více informací email: cyklo@autobusy-kv.cz.

Využijte možnost přepravy jízdních kol
i na vybraných autobusových linkách
v oblasti Mariánsko-lázeňska, Sokolovska,
(Chomutovska a Šluknovska). Jízdní kola
jsou přepravovány cyklovleky a autobusy
vybaveny speciálními držáky jízdních kol
jsou označeny:

Cyklobusy jsou v provozu od 19.5.2018 do 30.9.2018 vždy v sobotu,
neděli, o svátcích (žlutá) a také ve středu a pátek – červená linka.
Dále jsou u červené linky přidány sobotní spoje KV – Boží Dar
a zpět. Oranžová a azurová linka je v provozu v sobotu, modrá
jezdí 19.května a každou poslední sobotu v měsíci. Zelená linka je
i v letošním roce opět na objednávku, za poplatek 3000 Kč. Jízdní
řády linek jsou zveřejněny na zastávkách, veškeré informace včetně
tarifních podmínek dostanete v předprodejních místech naší společnosti, u řidičů cyklobusů nebo na našich webových stránkách.

Vážení cyklisté a turisté,
již 16. rokem pro Vás zajišťujeme provoz cyklodopravy v rámci systému CykloEGRENSIS. Jedná se o jediný ucelený systém cyklodopravy – přepravy cyklistů a jízdních kol cyklobusy – v Karlovarském
kraji. Na níže uvedených trasách však přepravujeme i turisty a ostatní cestující. Nabízíme Vám pět základních tras – červenou
Cyklostezkou Ohře do Krušných, modrou Mezi Střelou
a Vladařem, oranžovou Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu
a azurovou Lázeňskou. Trasy v mapě znázorněny přerušovanou
černou čarou vyznačují možnost přepravy kol na speciálních držácích na autobusech obsluhující pravidelné linky.

Příloha

17

Knihovna

Městská knihovna
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
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 -17.00
Novinky pro dospělé:
Poznanski, U. – Cizinec; Mankell, H. – Švédské holínky; Piperno, A. – Kde příběh končí;
Kesey, K. – Vyhoďme ho z kola ven; Viewegh,
M. – Muž a žena; Frances, M. – Přítelkyně;
Mintová, M. - Falešný sňatek; Way, C. – Kamkoli půjdeš; Jansson, S. – Rašeliniště; Hampson, A. – Vůně Francie; Child, L. – Jmenuji se
Reacher
Historie:
Jarecki, A. – Neústupný horal; Sidebottom, H.
– Římský válečník – Kaspická brána; Moro, J.
– Indická princezna; Bourcy, T. – Astronomův
sen; Sidebottom, H. – Římský válečník – Vlci
severu
Detektivy a thrillery:
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Kubát, L. – Poslední zastávka Peklo; Cimický,
J. – Tržnice Wang Fréres; James, P. D. – Rubáš pro slavíka; Nazarova, V. – Skrytá píseň;
Lhoťanová, M. – Zrůda mezi námi; Nesbo, J.
– Macbeth; Beran, L. – Případy pro kriminálku;
Pečout, J. – Rybářské detektivky; Lakem, A. –
Když Anna zmizela; Moström, J. – Půlnoc; Heaberlin, J. – Papíroví duchové; Bryndza, R. –
Do posledního dechu; Paris, B. A. – V pasti lží
Romány pro ženy:
Keleová – Vasilková, T. – Jsi jako slunce; Haruf, K. – Cizinci v noci; Mlynářová, M. – Samorostka; Marsh, K. – Život bez tebe; Rovberts,
N. – Co přetrvá věky; Monninger, J. P. – Mapa
k tobě; levithan, D. – Den co den
Čtení pro děti a mládež:
Pacovská, I. – Naučte mě zabít draka; Han,
J. – Prach a popel; Minte – König, B. – Láska
přes mobil; Russell, R. R. – Deník mimoňky
Za knihovnu Irena Zolotarová

Zajímavosti

PROPOZICE

BĚH S KYNŠPERSKÝM ZAJÍCEM
Pořadatel :

Běžecký klub F-C Kadaň

Termín :

neděle, 27.5. 2018

Start

Kynšperk n/O, tenisové kurty, 11,00 hodin

:

Prezentace : Kynšperk n/O, tenisové kurty od 9,30 hodin
Startovné:

100,- Kč

Trať :

10.000m výhradně v terénu

Kategorie :
- muži do 39 let ( 1979 a mladší )
- muži 40 – 49 let 40 ( 1978 – 1969 )
- muži 50 – 59 let ( 1968 – 1959 )
- muži nad 60 let ( 1958 a starší )
- ženy do 39 let ( 1979 a mladší )
- ženy nad 40 let ( 1978 a starší )
Ceny :

První tři v kategorii
+ finanční prémie pro nejrychlejšího muže a ženu v absolutním pořadí

Přihlášky :

1) Mailem na : bezec.cf@centrum.cz
2) Na místě v den závodu nejpozději 30 minut před startem

Za pořadatele : Čeněk Filingr, e-mail : bezec.cf@centrum.cz, tel.: 777 040284
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Různé

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sokolově,
kazatelská stanice Kynšperk nad Ohří
zve každého u příležitosti Noci kostelů v pátek 25.5.2018
na prohlídku evangelického kostela, varhan i věže v Husově ulici č. 63.
Kostel bude otevřen od 18:00 do 21:00 hodin.
Od 19:00 do 20:00 hodin bude v kostele probíhat hudební program
místního evangelického pěveckého sboru.
Srdečně vás zveme.
Kaz.st. Kynšperk
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Různé

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sokolově,
kazatelská stanice Sokolov
zve každého u příležitosti Noci kostelů v pátek 25.5.2018
na prohlídku evangelického kostela v ul. Nábřeží Petra Bezruče 501/7.
Kostel bude otevřen od 21:00 do 24:00 hodin.
Od 23:00 do 24:00 hodin bude v kostele probíhat hudební program
souboru Cantamus Domine – Svítání z evangelického sboru v Sokolově,
který bude prokládán čtením z Bible.
Srdečně vás zveme.
Kaz.st. Sokolov
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Kultura
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Kultura

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Vás zve na

který se uskuteční v sále ZUŠ
ve středu 16. května od 18 hodin
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Kultura

ŠPERK
kladní um
KYN
á
a
l
Z
ělecká ško

Vás zve na koncert

který se uskuteční
ve středu 2.5. od 18 hodin
Vystoupí žáci pěveckého oddělení
paní učitelky Eriky KUTIŠOVÉ

Základní umělecká škola KYNŠPERK
Vás zve na koncert

KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
Vystoupí žáci
paní učitelky Lenky TVRZOVÉ
a paní ředitelky Aleny KONEČNÉ
Koncert se koná v sále ZUŠ
v úterý 29.5. od 18 hodin
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Kultura
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Kultura
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Kultura
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Inzerce

Změna pracovní doby:
Po
Út
St
Čt
Pá

15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00

Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Inzerce

Internet a televize
tel.: 775 077 154
Připoj se :-)
Programy dostupné ZDARMA v pozemním vysílání:
Nova Cinema, Prima family, Déčko,
Nova, Prima COOL, Prima Love, ČT
Art, TV Noe, Kino Barrandov,
Barrandov plus, Prima MAX,
TV Barrandov, Barrandov FAMILY,
Prima Comedy Central, Nova 2,
JOJ Family, Nova Gold,
Nova Action, z24, O2 TV Free,

Šlágr TV, Óčko, Prima ZOOM,
Óčko Gold, Óčko Expres,
ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD,
ČT Sport HD, ČT Déčko HD,
ČT art HD, Relax, Rebel, Polar TV,
Seznam.cz, Rebel2 Slušnej kanál

KVALITNÍ

set-top-box

850 Kč

Stávající zařízení (televize nebo set-top boxy),
které jsou schopny přijímat DVB-T,
nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2.
Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2 + HEVC.
Zpravidla televize starší 2 roky HEVC neumí.
Postupné vypínání DVB-T začne již koncem roku 2018.

Nabízíme realizaci
příjmu televizního a satelitního vysílání.
Zajišťujeme prodej a opravy
veškeré výpočetní techniky.
Můžete nás navštívit v naší nové pobočce
v Kynšperku. Ulice Chebská naproti
autobusovému nádraží (dříve tabák).

tel.: 775 077 154, 608 077 155
info@net-home.cz | www.net-home.cz
Vít Kutiš | Jana Nerudy 804 | Kynšperk nad Ohří
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Kultura
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