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Z města

Rekonstrukce ulice J. K. Tyla
Akce „Stavební úpravy ulice J. K. Tyla“ byla
realizována ve spolupráci s vlastníkem kanalizační a vodovodní sítě – Sokolovskou vodárenskou s.r.o.
Pro společnou akci byl ve společném výběrovém řízení vybrán společný dodavatel spol.
STRABAG a.s.
Stavba byla zahájena v dubnu 2021 a koncem
téhož roku bylo zahájeno převzetí stavby s nedodělky, které nebrání užívání (jedná se zejména o dokončení vodorovného dopravního
značení a úpravy zeleně). Termín odstranění
nedostatků a nedodělků je do konce března
2022.
Celková cena akce je 19 582 297,16 Kč včetně DPH. Z toho oprava komunikace a chodníků v celkové výši 11 322 220,30 Kč včetně
DPH je investice města.
V rámci akce byl obnoven povrch místní komunikace a chodníků v ulici J. K. Tyla v celkové délce 309 m. V průběhu stavby došlo také
k obnově všech konstrukčních vrstev vozovky
a parkovacích zálivů podél dotčené komunikace včetně chodníků. Obnovou vozovkového
souvrství byla výrazně prodloužena životnost
celé komunikace. Dále byla provedena úprava
dešťové kanalizace tj. k odvádění povrchové
vody z této komunikace.

Úpravou dopravního značení také došlo k navýšení počtu řádných parkovacích míst, která
bylo možné využít dle platných právních norem. Zde zdůrazňuji slovo řádných, protože
jsem byl nařčen z nepravdivých informací
o počtu parkovacích míst, ale mnozí si pletou
parkování vozidla v místě, kde to umožňují dopravní předpisy za místo, kde to dopravní přepisy neumožňují. V tomto porovnání oficiálních
parkovacích míst došlo k navýšení. Projektová
dokumentace byla zpracována autorizovaným
inženýrem dopravních staveb s cílem zvýšit
bezpečnost provozu na komunikaci, snížit
hlučnost a prašnost a dle možností rozšířit počet řádných parkovacích míst.
Nové dopravní značení je navrženo v souladu s platnými předpisy a normami, uspořádání komunikace bylo zvoleno tak, aby došlo
ke snížení rychlosti projíždějících vozidel při
průjezdu ulicí a zároveň se předešlo parkování
v rozporu s dopravními předpisy.
Doufám, že nám ulice J. K. Tyla bude sloužit
ke spokojenosti občanů a budeme se snažit
pokračovat s úpravami dalších ulic.

Starosta města
Ing. Tomáš Svoboda
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Z města - vzpomínka

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří
Dne 14.09.2016 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří usnesením č. 263/2016 s účinností od 01.01.2017 termíny sňatečních obřadů v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří takto:
a) v měsících leden, únor, březen, duben,
květen, říjen, listopad a prosinec, každou první sobotu v měsíci v době od 08.00 do 12.00
hodin. Připadne-li termín sňatečního obřadu na státem uznaný svátek, oddacím dnem
není, oddacím dnem bude následující sobota.

b) v měsících červen, červenec, srpen a září
budou termíny sňatečních obřadů každé první
dvě soboty v měsíci v době od 08.00 do 14.00
hodin, připadne-li na některou z těchto sobot
státní svátek, oddacím dnem není, oddacím
dnem bude třetí sobota v měsíci.

V roce 2022 jsou oddacími dny:
8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6., 11. 6., 2. 7., 9. 7., 6. 8., 13. 8., 3. 9., 10. 9., 1. 10., 5. 11.
a 3. 12. 2022.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Výzva
pro soukromé podnikatele, neziskové organizace, společnosti, sportovní oddíly, občany
a další, kteří mají zájem poskytnout informace o své činnosti do kroniky města Kynšperk
nad Ohří za rok 2021, aby je předali osobně

na MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře
č. 4 nebo zaslali elektronicky na adresu:
kadava@kynsperk.cz nejpozději do 20.03.2022.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Bc. Alena Kadavá,
kronikář

Vzpomínka
Dne 17. 2. 2022 uplyne 30 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dědeček pan
Karel Soucha.

Se vzpomínkou v srdci stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami
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Hasiči

Hasiči Města Kynšperk nad Ohří za rok 2021
V tomto článku bych rád shrnul činnosti hasičů
v roce 2021. V jednotce dobrovolných hasičů
města v roce 2021 pracovalo 18 členů na dohodu o pracovní činnosti ve funkčním zařazení velitel družstva, strojník, hasič. Jednotka
za uplynulý rok vyjížděla ke 110 událostem.
Z těchto všech mimořádných událostí se naše
jednotka nejvíce podílela na technických pomocích, kam vyjela 47krát. Dalšími početnými
událostmi jsou požáry, kam jednotka vyjížděla
28krát. Co se týče dopravních nehod silničních, jednalo se o 20 výjezdů. Dopravní nehoda na železnici se řešila 3krát. Záchrana osob
''RESUSCITACE'' byla provedena 4krát. Únik
ropných produktů jednotka řešila 5krát a 1krát
vyjela jednotka na únik plynu. Dva výjezdy
jsou evidovány jako planý poplach.
V těchto číslech je jedno prověřovací cvičení JPO na požár v budově, které se konalo
v Sokolově.

Jako každý rok se členové jednotky zúčastnili školení vybraných témat. Praktické výcviky
byly na požár bytu vč. použití termokamery,
vyproštění osob z automobilů po dopravní nehodě, možné použití všech čerpadel, kterými
jednotka disponuje. Nejvíce populární výcvik
proběhl na cvičišti Cech, kde si každý strojník mohl vyzkoušet technické možnosti Tater
v terénu.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří podporují činnost jednotky a našich hasičů,
bez které by členové nemohli vykonávat tento zvláštní koníček a obcím Kaceřov, L. Údolí
a Šabina za finanční příspěvek našemu městu
za požární ochranu.
Velmi si vážím spolupráce s vedením města
a zaměstnanci městského úřadu a těším se
na další spolupráci v roce 2022.

Členové jednotky 2021, kterým za vše moc děkuji.
Zeman Jaromír		
Bjalončík Pavel		
Jirásek Michal		
Matoušek Zdeněk ml.
Sukovič Milan		
Maštera Michal		
Holub Josef		
Chaloupka František
Sassmann Jan		
Herink Pavel		
Vaňuš Ivan		
Holubová Martina		
Sovičová Slávka		
Adamčík Milan		
Sommer Petr		
Smatana Martin		
Randa Radim		
Taraba Jakub		

velitel družstva (zástupce velitele jednotky)
velitel družstva
velitel družstva(strojník)
strojník (velitel družstva)
strojník (velitel družstva)
strojník (velitel družstva)
strojník
strojník
strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
velitel hasičů Města Kynšperk nad Ohří
hasič
		
Marek Matoušek
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Policie

SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče
či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také
sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovo
důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo
volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček
nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace
se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné
situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože
se pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící
senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené
informace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste
jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte
odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů,
abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět telefon s následujícím
vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy
to oznamte policistům na tísňovou linku 158.

nprap. Eva Valtová

4

MŠ

Leden v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
V lednu jsme se sešli v MŠ odpočatí po svátcích a co je hlavní – zdraví jako rybičky. Radost
nám udělaly dárky od Ježíška, které tu na nás
celé svátky čekaly, společně jsme je rozbalili
a hned vyzkoušeli. Během ponurého ledna

jsme si užili skvělý barevný týden, každý den
v jiné barvě, zimní olympiádu a ve třídě Les proběhl projektový den – stavíme města z Lega.
Kolektiv MŠ U Pivovaru
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MŠ
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MŠ

Teta chřipka
V lednu od 17. do 21. proběhl v naší MŠ projektový týden „ Teta chřipka – zdraví, lékař, zuby.“
V tomto týdnu jsme si s dětmi hrály a povídaly
hlavně na téma vlastního zdraví a důležitosti
jeho ochrany, zvláště v této covidové době.
Všemi smysly děti poznávaly nejen zdravou
stravu – zejména ovoce a zeleninu, ale také si
připravily jablkovo-mrkvový salát, který všem
velice chutnal.
Ve všech třídách naší MŠ byla v tuto dobu
hlavním tématem „Hra na lékaře“, při které děti
pojmenovávaly a manipulovaly s předměty, určovaly části svého těla, ale i formulovaly své pocity, učily se vzájemné komunikaci a vedení dialogu, seznámily se s významem práce lékařů.
Zdraví a bacily prolínaly i dalšími činnostmi během dne v MŠ – skládání rozstříhaných obrázků, rozfoukávání barevných skvrn či říkadlem
Svetr, šála… s rytmizací hrou na tělo. Na velké

maketě zubů si děti vyzkoušely, jak správně
zuby čistit. A všichni jsme si zkusili umýt ruce
s říkankou „Umyjeme ručičky“.
O našich dalších aktivitách se můžete přesvědčit na webových stránkách naší mateřské školy.
Učitelky srdíčkové třídy
MŠ Zahradní
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MŠ
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DDM

TEPLÁKOVÝ DEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Základní škola s Domem dětí a mládeže v Kynšperku nad Ohří se již druhým rokem zapojuje
do projektu Hrdá škola. Hlavním organizátorem je SCHOOL UNITED a projekt zaštiťuje
MŠMT. Cílem projektu je zpestřit studentský

život na školách. Plánované aktivity probíhají
v celé republice v jeden den. Přihlásit se může
každá škola v České i Slovenské republice.
Splněním všech podmínek projektu se naše
škola zapojuje do slosování o ceny.

V letošním školním roce již proběhl GALA DEN, DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ, TÝDEN DOBRÝCH
SKUTKŮ a v pátek 14. 1. TEPLÁKOVÝ DEN, kterého se zúčastnilo 120 žáků.
Do konce školního roku nás ještě čeká BAREVNÝ TÝDEN, RETRO DEN, EKO TÝDEN, APRÍLOVÝ DEN NARUBY a DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK.

Všem děkujeme za účast a podporu
zaměstnanci DDM
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DDM

Krmení lesní zvěře
Dne 5. 1. 2022 jsme šli nakrmit zvířátka do lesa. Každý něco donesl (mrkev, jablka, lojové koule,
zrní, seno apod.). Dobroty jsme jim naservírovali do připraveného bunkru na „Sýkoráku“, který se
nachází na místě bývalého špitálu. I když účast dětí nebyla velká, přesto jsme si procházku lesem
užili. Cestou zpátky jsme kolem rybníka posbírali odpadky a vrátili jsme se do DDM s pocitem, že
jsme udělali něco pro přírodu a zvířátka.
Zaměstnanci DDM
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DDM
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Včelaři - ZUŠ

Včelaři
Trocha historie
Včela symbolizuje téměř vždy pozitivní vlastnosti, především píli, pracovitost, organizovanost, nevinnost a pospolitost, já si přidám
houževnatost a upřímnost. Včela vám hned
řekne, co si myslí, ať tak či jinak. My se máme
stále co od včel učit. Včela byla považována
za symbol království. Křesťané považovali včely za symbol jara, věrnosti a řemeslné
schopnosti.
Med byl považován za produkt ke spotřebě,
ale také ochranné, konzervační a léčivé, rty
potřené medem symbol výřečnosti.
Vosk - začátek je svíce z vosku, impregnace látky, izolant - součást nátěrů, rozleštěný
včelí vosk do dřeva, kosmetický průmysl,
v potravinářství, také lékařství.
Propolis - kosmetika, léčení a desinfekce.
Mateří kašička - léčivo.

Základní organizace Kynšperk nad Ohří rok
2021-2022

Jubilea
Rudolf Braha			
Rudolf Nekvapil			
Blahopřejeme

80
80

Počet zazimovaných včelstev
Počet včelařů 			

529
53

Včelaři

Vánoční koncerty ZUŠ online
Vážení přátelé naší školy. Během prosince
jsme pro Vás v sále školy nahráli dva koncerty – vánoční a novoroční, které jsou volně
ke zhlédnutí na stránkách YouTube. Odkazy
na oba koncerty naleznete na našich webových stránkách www.zuskynsperk.cz v sekci
online koncerty. Také se zde můžete podívat
na prezentační video třídy výtvarné tvorby pod
vedením nové vyučující, paní Andrey Šneberkové. Vzhledem ke stále nepříznivé covidové
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situaci jsme se rozhodli, že budeme pořádat
menší koncerty v sále ZUŠ, abychom pokud
možno neohrozili naše návštěvníky, ale aby
naši žáci už zase přivykli živému vystupování.
Během měsíce ledna proběhly koncerty dva.
Fotky si můžete opět prohlédnout na našich
webovkách.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

ZUŠ
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ZUŠ

Hudební soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství
Již tradičně se na naší škole uskuteční soutěže hudebních oborů. Tentokrát budou mít příležitost ukázat svůj um žáci sólového zpěvu,
hry na dechové nástroje a hry na bicí nástroje.
Místní kola proběhnou během měsíce února
a března. Jsme rádi, že se na naší škole opět
uskuteční okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje, konkrétně 8. března 2022. Naši
žáci se samozřejmě soutěží také zúčastní, a to
ve všech třech oborech. Většina postupujících
z místního kola si zahraje nebo zazpívá na koncertních přehlídkách, které uspořádáme v sále
ZUŠ. Budeme všem soutěžícím držet palce, ať
se probojují co nejdál. Samozřejmě o všech
těchto kolech budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a na stránkách
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zpravodaje města. Koncerty žáků, postupujících do okresních kol, se uskuteční 2. 2. a 2. 3.
ve večerních hodinách.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Z města

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je odpad z domácností,
který kvůli nadměrným rozměrům
a velké hmotnosti nelze odkládat do
běžných sběrných nádob. Jedná se
například o nábytek, koberce, sanitární
keramiku, objemné lepenkové, kovové,
skleněné a plastové obaly apod.
Objemný odpad odkládejte na sběrný dvůr.
Rozměrný odpad jako např. skříně nebo stoly před odvozem do sběrného
dvora rozeberte. Zmenšíte tak jejich objem.
Zákon nově ukládá povinnost zajistit při soustřeďování objemného
odpadu vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů!
Do sběrného dvora můžete odložit:
 pneumatiky,
 papír a lepenka, sklo, textil,
 jedlý olej a tuk,
 elektrické a elektronické zařízení,
 dřevo, plasty, kovy,
 biologicky rozložitelný odpad, zeminu a kameny,
 nebezpečné odpady (obaly od nebezpečných látek, baterie a olověné
akumulátory, rozpouštědla, kyseliny a zásady, zářivky, oleje a tuky, barvy,
lepidla a pryskyřice)
 objemný odpad (starý, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly,
postele, matrace, lina, koberce, peřiny, dřevo, vany, WC mísy, umyvadla ...).
Těm, kteří nemají možnost odpad
do sběrného dvora odvézt, nabízí
společnost
Správa
majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
službu TAXI ODPADY.

725 660 895 p. Vitek
775 736 609 p. Dreiseitlová
dreiseitlova@smkynsperk.cz
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Petka Peťka bydlí v plasty .

Vybarvi odpadky, které tam také patř

ří.

Patří sem:

plastové nádoby a lahve,
výrobky z plastů,
sáčky a fólie

Nepatří:
plastové trubky,
podlahové krytiny

www.tonda-obal.cz

Z města

UPCYCLING – UPCYKLACE
Nechceme-li zahltit svět odpady, musíme se je naučit čím dál
efektivněji recyklovat a využívat je jako druhotnou surovinu.
Využít se přitom dá ledacos: bezpečnostní pásy z vraků aut
nacházejí nový život jako originální kabelky, komponenty z
elektrozařízení zase slouží k výrobě šperků či bytových doplňků....
Znáte moderní termín upcyklace? Upcyklace se řadí k postmodernímu pojetí světa, jehož
cílem je přeměna starých a nepotřebných produktů na produkty s vyšší užitnou hodnotou,
než jakou měl původní výrobek, či nalezení využití pro něco, co žádné jiné využití nemá.
Věděli jste, že poměrně častým výsledkem upcyklace různých odpadních materiálů jsou
originální módní či bytové doplňky?
Velmi rozšířené je např. přeměňování poškozených rybářských sítí, které zůstaly odhozeny
v mořích a oceánech, na textilní materiál využitelný v mnoha oblastech. Rybářské sítě
jakožto druhotnou surovinu přitom využívají i tak známá jména jako Adidas. Ten z této
suroviny vyrábí například sportovní obuv, plavky nebo funkční oblečení. Rybářské sítě
využívá také španělská firma Sea2See, která z nich vyrábí dioptrické i sluneční brýle,
americká společnost Bureo z nich vyrábí skateboardy. Švédská automobilka Volvo
recyklovaná vlákna a plasty z vyřazených rybářských sítí využila k výrobě středového
tunelu pro interiér své speciální verze vozu Volvo XC60.
opotřebené pneumatiky

rybářské sítě

Další příklady upcyklace:
standardní jednocestné palety

starý nábytek

cyklistické pláště

I vy možná upcyklujete a ani o tom nevíte. Sázíte si bylinky do použitých zavařovacích
sklenic nebo jste si ušili roušky z nepoužívaného povlečení? Co třeba sáčky na ovoce a
zeleninu ze starých záclon? Správně, jen tak dál.
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Slovo senátora

Jubileum a výstava díla výrazného umělce
z našeho kraje Jiřího Juna
V Karlovarském kraji máme mnoho zajímavých a inspirativních lidí, na které můžeme
být právem hrdí. Jedním z nich je výtvarník Jiří
Jun, který patří k nejvýraznějším výtvarníkům
našeho kraje a který začátkem roku oslavil 80.
narozeniny. Galerie umění v Karlových Varech
v Becherově vile připravuje u této příležitosti
průřezovou výstavu díla tohoto chodovského
výtvarníka. Slavnostní vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 24. února 2022 od 17 hodin. Expozice nese název „Neustálé hledání“ a velmi se
na ni těším. Budou se vystavovat nejen jeho
aktuální díla tvořená specifickou technikou,
která mám asi nejraději, ale i období starší
včetně toho, kdy se věnoval například kreslenému humoru.
Pan Jiří Jun je kromě svého nadání také velmi milý člověk pevných zásad, se kterým je
díky jeho životnímu elánu a pohledu na svět
radost mluvit. I proto nezbývá při návštěvách
u něho doma a v ateliéru dostatek prostoru
na důkladnější prohlídku jeho děl, pokaždé
si totiž hodně povídáme, o životě, o politice,
vždy mě něčím novým překvapí a hodně se
nasmějeme. Těším se, že na výstavě budu
mít podstatně více času a klidu na jeho dílo.
Každá grafika Jiřího Juna má totiž svůj příběh
a energii. Chce to klid a čas nechat je na sebe
působit. Takže pokud máte rádi výtvarné umění a chcete si dopřát skvělý umělecký zážitek,
tak výstavu perokreseb Jiřího Juna rozhodně
doporučuji. Během své umělecké činnosti vystavoval ve 12 zemích, například ve Francii,
Itálii, Norsku, Polsku, Německu či USA. Jeho
díla jsou mimo jiné ve sbírkách pražského
Musea Kampa, pro které je zakoupila paní
Meda Mládková.
Pan Jiří Jun se narodil se ve Světlé nad Sázavou a do Chodova, kde žije dodnes, se přistěhoval v roce 1969. Jak sám říká, Chodov

mu přirostl k srdci a stal se mu domovem.
Po základní škole krátce pracoval jako malíř
porcelánu v Okrouhlici, kde se seznámil s malířem Janem Zrzavým, který ho velmi ovlivnil
a radil mu jak kreslit. Poté se dostal na střední uměleckoprůmyslovou školu, kde byl jedním z nejlepších studentů. Na vysokou školu
se ale kvůli rodinnému původu hlásit nemohl.
Odmítl podepsat Antichartu a v roce 1989 se
aktivně zapojoval do dění v Karlových Varech
a angažoval se v Občanském fóru. V letech
1969 až 2000 pracoval jako výtvarník Sokolovské uhelné.
Panu Jiřímu Junovi moc přeji, aby stále nacházel dostatek inspirace pro svoji tvorbu
a také dostatek sil pro vše, co má rád. Přeji
mu pevné zdraví a dobrou náladu. Zkrátka vše
nejlepší do dalších let!

Miroslav Balatka,
senátor, www.miroslavbalatka.cz
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Ptačí hodinka

Ptačí hodinka v Kynšperku nad Ohří
Letos, začátkem ledna, jsme mohli opět pozorovat a zároveň sčítat malé, ale někdy i velké
opeřence na krmítkách. Letošní rok byl opět
rekordní, co do počtu pozorovatelů. V Kynšperku vloni odeslalo svá pozorování 6 "lovců", letos už sčítalo a zároveň i fotografovalo
11 nadšenců.
Vítězem se stala, jak jinak a jako vždy sýkora
koňadra, následovaná krásnou sýkorkou modřinkou.
Velké díky za váš čas, krásné fotky a hlavně
za přikrmování ptáčků v zimním období.
Pavel Benda
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Ptačí hodinka

Pořadí, počty a procenta - Sokolovský okres
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Přerod feudalismu v kapitalismus
Jak jsem již zmínil, po vymření rodu Metternichů se roku 1695 majitelem Kynšperku stává
Filip Adolf. Během jeho vlastnictví, 15.8.1706
vypukl v Kynšperku požár, který zničil nejméně
68 domů. Po něm přichází velká rekonstrukce města, která vyvrcholila stavbou nového
kostela Nanebevzetí Panny Marie v letech
1721-1727. Mezitím se ovšem Filip Adolf velmi zadlužuje a tak Kynšperk propadá správě
věřitelů. Po odškodnění věřitelů probíhá v roce
1725 ocenění majetku Filipa Adolfa, ve kterém
je uvedeno, že z kynšperského hradu již zbývají jen sklepy a část ohrazeného nádvoří. V roce
1726 byl Kynšperk znovu prodán, tentokrát Angličanovi Antonínu Fridrichu Conveyovi z Waterforthu za 220 000 zlatých. Již v roce 1740
město ovšem prodává dál, tentokrát Františkovi Václavovi ze Sinzendorfu.

Během Války o rakouské dědictví byl Kynšperk
v červnu roku 1742 obsazen francouzským
vojskem, spojenci bavorského vévody Karla
Albrechta. Ti z Kynšperka vytvořili zásobovací
místo. Rakouským vojskům Marie Terezie se
podařilo Loketsko osvobodit až na konci roku
1742. Z ekonomických důvodů byl pak Sinzendorf donucen rozprodat části kynšperského panství (např. majetek v Mokřině, Šabině,
Hlavně a v Citicích). Z Tereziánského katastru
vyplývá, že výnos zmenšeného panství byl stanoven na 4170 zlatých ročně, na čemž měl největší podíl panský pivovar s ročním výstavem
až 600 sudů a ziskem 2389 zlatých. V roce
1755 Marie Terezie uděluje Kynšperku právo
na pořádání obilných trhů a tím zvýšila ziskovost panství.

1844 - A. Haas

1844 - Jos. Haas
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1868 – Georg Karl Hass

1875 – Olga Hass roz. Danenberg

1932 cca – Georg Julius Hass

Hrobka – 1930, po dokončení
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Hrobka – 1914, prozatím - hrob G. Hass
Po smrti F. V. Sinzendorfa se pokusili měšťané odkoupit městská práva, ale nedokázali sehnat požadovanou sumu. Ve vlastnictví se pak
rychle vystřídali Josef Antonín Mulz z Valdova
a Jiří Felix Lutz ze Stahlenbergu, se kterým
měšťané vedli několik sporů pro omezování
jejich práv a ukládání neoprávněných dávek.
V roce 1780 mu bylo město obstaveno věři-

teli a prodáno skupině bohatých chebských
měšťanů a sedláků, kteří jej v roce 1817 znovu prodávají Arnoštu Fleissnerovi z Vostrovic.
Mezitím v r.1789 proběhlo v Kynšperku první
očíslování domů a v r. 1827 město obdrželo
dvorním dekretem právo pořádat pravidelné dobytčí trhy. Zmíněný Arnošt Fleissner
z Vostrovic prodal kynšperským měšťanům

Hrobka –2017
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v r.1836 za 4400 zlatých hradní zříceninu
a panský dům a přesunul své sídlo na Kamenný Dvůr, kde přestavěl místní statek, ležící u císařské silnice mezi Karlovými Vary a Chebem,
na výstavný zámek. 23. 5. 1840 prodal panství
za 204 000 zlatých zámožnému podnikateli
Augustinu Eusebiu Haasovi, majiteli slavné
porcelánky Haas & Czjzek a dalších podniků. Ten zámek v Kamenném Dvoře dokončil
a vytvořil z něj své sídlo. S ním se kynšperští
měšťané dohodli na převodu všech městských
poddanských povinností na roční poplatek
130 zlatých. Rod Haasů zanechal v historii
Kynšperku výraznou stopu– kromě odkupu
a dostavby zámku Kamenný Dvůr převzal Augustin v r.1840 i vedení pivovaru, ze kterého
vybudoval postupem času jeden z největších
a nejmodernějších podniků svého druhu v regionu. Po Augustinově smrti v r.1871 majetek spravovala jeho žena Josefa a posléze jej
převzal syn Georg Karl. Ten významně rozšířil své panství, mj. koupí Mostova v r. 1886,

Kam. Dvůr - 1901

Kam. Dvůr - 2005

Kam. Dvůr - 2009
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kde přestavěl zámek a usídlil se na něm - zde
se dočkal i povýšení do šlechtického stavu
s predikátem baron Haas z Haasenfelsu. Pro
svého poněkud bujnějšího syna Georga Julia
ještě zakoupil na Moravě zámek Bítov, kam
nezdárného potomka takříkajíc „uklidil“. Nutno
ovšem podotknout, že i přes početné milostné a pijácké eskapády se mladý Haas choval
jako dokonalý šlechtic a gentleman.
Epilog je poněkud smutný – otec Georg Karl
zemřel v r.1914 a byl pohřben na Kamenném
Dvoru, kde zahájila jeho žena Olga výstavbu

rodinné hrobky. Po jejím dokončení byl Georg
do ní přenesen a po smrti Olgy v r.1942 zde
byla uložena k poslednímu odpočinku i ona.
Syn Georg Julius žil na svém zámku v Bítově
a přestože byl demokratem a stýkal se i s prezidentem Masarykem, tzv. revoluční gardy jej
v květnu 1945 vyzvaly k odchodu s 25 kg balíčkem do Rakouska. Hrdý baron to neunesl
a ve slavnostní uniformě se zastřelil. Rodinná
hrobka v Kamenném Dvoru se po válce stala terčem vandalských nájezdů, vyrabována
a kosterní pozůstatky vyházeny na silnici. Zá-

Mostov - 1860

Mostov - 1995

Mostov - 2014
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mek nějakou dobu sloužil armádě a dopracoval se do stavu naprosté ruiny. Zámek Mostov
sloužil k rekreaci ROH a dětí, ale i zde způsobilo lidově demokratické hospodaření naprostou zkázu – zámek zchátral, interier poničen
a mobiliář rozkraden. Podobný osud potkal
i pivovar – po uzavření v r.1951 sloužil několika socialistickým podnikům převážně jako

sklad a ani porevoluční pokusy o podnikání
nedopadly nejlépe, takže již čekal jen na ránu
z milosti. U všech tří objektů nakonec došlo
pět minut po dvanácté k záchraně a rekonstrukci. Nakolik mají smysluplné využití, ukáže
čas. Prozatím jim přeji pokud možno úspěšné
pokračování existence,
Čeněk Malý

Pivovar - 1930

Pivovar - 2016
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Beseda

BESEDA CIZINCI MEZI NÁMI

SÝRIE
Na besedě se dozvíte fakta a zajímavosti o diskutovaném tématu cizinců v
Česku. S hostem, Syřanem žijícím v ČR, budeme mluvit o tom, jak se dostal do
České republiky, jak vzpomíná na začátky v nové zemi a jak se mu dařilo se
zde se svojí manželkou a dcerkou usadit.

Chcete si poslechnout jeden zajímavý lidský příběh?
Rádi byste si poslechli, jak cizinec vnímá Česko?
Zajímá vás, jak to funguje v Sýrii?
Od pana Rameha se dozvíte nejen to, jak si zvykl na život v Česku, ale také
informace o společnosti a kultuře země, ze které pochází. Ukáže, jak se v
Sýrii žije, jaké jsou speciality místní kuchyně a další tradice pohledem
místního.

Program doplní živé hudební překvapení.

KDE: SPCCH Kynšperk, zimní zahrada kina

KDY: středa 23. 2. 14:00
Těšíme se na Vás!
Šárka Paličková a Rameh Ibrahimi

28

Akce

HADR'S BAZAAR
JARO / LÉTO
MÁTE PLNÉ SKŘÍNĚ, ALE NIC NA SEBE?
ZVEME VÁS NA SOUSEDSKOU BURZU OBLEČENÍ.
ŠATY, SUKNĚ, KRAŤASY A DALŠÍ NA SEZÓNU
JARO/LÉTO ZA ZLOMEK PŮVODNÍCH CEN.

SOBOTA 26. BŘEZNA 2022
14:00 - 17:00
V ZIMNÍ ZAHRADĚ KINA,
KYNŠPERK NAD OHŘÍ

CHCETE TAKÉ SVÉ PRODEJNÍ MÍSTO?
ZAREGISTRUJTE SE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
WWW.HADRSBAZAAR.CZ
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Letní tábor

761,ý;,:5Í40
5(3,;5Ø;Í)69ů
i iD i i
5(=9Í56=ĉ
!ĉØ4,
:, 5(
=Í:ů

ßɔƜơňƜõęĤɔǥöŘũƼ
ŜŸūƳõŜƳƼŘƳġɔdņơņūƼɔGŸĺŸşŸǔŸƼ
ʽșȗȕɔȜȘȖɔȖȜȜɔȚșȘ
ŘņƟņūõɘĺŸĺŸşŸǔõʕƜŸƧƳɘĒǥ
gŸơňūġŜɔi%¿
ǕǕǕɘƳõđŸƟǛđƟġǥŸǔõɘĒǥ

ĒġūõɔƜŸƼŜõǥƼ

 û

¿öđŸƟɔgŸơňūġŜɔȗȕȗȗɔūõɔßƟöūŸǔĤɔŘġɔƜŸơöęõūǜ
tõƟƳņūŸƼɔvġũġƳŁŸǔŸƼɔõɔdņơņūŸƼɔGŸĺŸşŸǔŸƼɘ
30

,;5Ø+ĉ;:2Ô;Í)69@

Kultura
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Kreativní dílna
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Karneval

33

