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VELKÝ OHLAS

mezi Kynšperáky vyvolaly vyrolované kynšperské stopy, protažené za náměstím SNP směrem
na Kamenný Dvůr. Toto nám umožnily Městský Úřad Kynšperk nad Ohří a Městský Úřad Březová.
S nápadem přišel pan Jaroslav Sláma, který zajistil
a zasponzoroval přivezení
potřebného skútru z nedaleké Březové. Díky skvělé
nečekané sněhové nadílce
a lidem, kteří umí rychle
reagovat, si tak poprvé i lidé
v našem městě mohli užít
nádherného
běžkaření,
za kterým jindy museli vyjíždět do vzdálených horských
středisek.
Přejeme všem kynšperákům: „ Drž bílou stopu!”
pen

Sport
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SMÍCH…?? PŘEJDE…? NÁS NIKDY!

Tímto heslem jsme se řídili celý náš lyžařský kurs. Dne 19.ledna
jsme zahájili pobyt na Stříbrné, kde jsme také byli ubytováni v chatě
Barbora. Hned po příjezdu jsme si zvykali na náš nový domov. Odpoledne byl zahájen výcvik. Naši skvělí instruktoři si nás rozdělili na dvě
družstva-snowboarďáky pod vedením p. Michala Maštery a lyžaře
paní uč. Slavíkové,p. ředitele Daneše a pana uč. Procházky. Každý den
pro nás byl připraven bohatý program, při kterém jsme se nikdy nenudili. Přijela za námi i Horská služba, kdy nás pánové poučili o bezpečnosti na svahu a byla nám řečena i jejich historie. Další aktivitou byl
odpočinek v bazénu Základní školy Kraslice. Zběsilé jízdy probíhaly
v lyžařském areálu Lišák, se skvělým výhledem na hřbitov, kde nám
páni vlekaři vyšli vždy a ve všem vstříc, umožnili nám pobyt na večerních sjezdovkách a k dispozici jsme měli oba dva vleky. Nejen snowboardisti, ale i lyžaři zažili bolestné pády, které se nakonec neobešli
bez modřin. A na závěr naše hlášky.... „Na zadku přeci nemůžou bejt
modřiny, ne?“ pravila Ivča Milfaitová. Ale časem poznala, že mohou
být všude. „Jak ti máme říkat? Arture, nebo Meky? Říkejte mi Draku! „odpověděl Artur Mecner. „Budeš to
ty! Ano, samozřejmě.“ „Já se toho kopce nebojím, hm měl bych.“ řekl Kubík Košata při pohledu na svah.
Všichni jsme se nakonec vrátili v pořádku. V neposlední řadě patří největší poděkování našim instruktorům, kteří s námi vydrželi až do konce výcviku. Doufáme, že příští rok se opět sejdeme, snad v hojnějším
počtu. Za rok na Stříbrné			
Snowboarďáci a lyžaři žáci ZŠ Kynšperk

Z města
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Střípky z majetkového odboru
Měsíc leden byl pro majetkový odbor náročný,
jelikož jsme připravovali dvě žádosti o dotace pro
naše město. Jsou na velice rozsáhlé akce:
• Revitalizace Starého náměstí, ulice U Tavírny
a náměstí SNP, včetně rekonstrukce dvou dětských hřišť a
• Odkanalizování části Dolních Pochlovic ( vše
za řekou Ohře), tedy i v katastrálním území Kynšperka nad Ohří.
S pomocí externích firem se nám podařilo
žádosti podat v termínu, i když ještě v posledních
dnech vznikaly nemalé problémy zejména s rozhodnutími ve stavebních řízeních a se změnami v technických řešeních. Žádosti již podáváme podruhé,
když v prvých případech jsme úspěšní nebyli.
• V měsících únor až duben budeme dle rozhodnutí starosty a rady města podávat ještě dalších 8
žádostí z různých programů. Budou to již žádosti
jednodušší a to zejména na opravu a restaurování
památek, na výstavbu cyklostezky, na výsadbu
zeleně, na výstavbu bikrosového areálu, na dokončení naučné stezky, na výstavbu dětského hřiště,
které budou podávány buď státním orgánům,
nebo nadacím.
• Zahájily se práce na projektu splavnění levobřežního náhonu řeky Ohře, jak jsem vás již informoval. Po úvodní schůzce s projektantem bylo
rozhodnuto, že rozpracuje variantu stavebních
změn na malém jízku ( ne tedy celkovou demolici a výstavbu) a to tak, aby náhon byl splavný
zejména pro vodáky na kanoích. Splavnění i pro
nafukovací čluny bude možné, zejména v letních
měsících, jen při dobrém stavu vody. Je možné
totiž využívat pouze množství vody stanovené
a povolené správním orgánem, který rozhoduje
o množství vody na hlavní jez, na pravobřežní

•

•

•

•

rameno s rybím přechodem a o množství vody
rezervovaného pro uvažovanou malou vodní elektrárnu. Rozhodně nelze očekávat, že se akce bude
realizovat ještě v tomto roce. Bude třeba vyřešit
územní a stavební povolení a hlavně sehnat dotaci.
Předpokládaný náklad včetně záměru vybudování
nového mostku v dolní části náhonu, u tábořiště,
je cca 3 až 4 miliony Kč.
Město připravuje k prodeji lokalitu na výstavbu 4
rodinných domků. Jedná se o pozemky mezi ulicí
Truhlářská a Suchým potokem. Po provedení geologických sond bude zpracován projekt na zpřístupnění a bude možné již v tomto roce parcely
prodávat jednotlivým zájemcům.
V průběhu měsíce února bude vyhlášena výzva
na dodavatele rekonstrukce potrubí na teplou užitkovou vodu na sídlišti U Pivovaru. Jelikož bude
zřejmě nutné v průběhu rekonstrukce dočasně
přívod teplé vody přerušit, je počítáno se stavbou
na letní měsíce. Obyvatelé v této lokalitě budou
o odstávce informováni provádějící firmou.
Pro vaši informaci, rekonstrukce bude provedena
celkovým otevřením topných kanálů, odstraněním, ještě původních, již nefunkčních ocelových
rozvodů a následně po instalaci nových rozvodů
větších průměrů i odstranění současných rozvodů
plastových, které jsou na hranici životnosti, i když
byly nainstalovány jen před cca 16 roky.
Pro občany, kteří by chtěli, ještě toto jaro, provádět jakákoliv odstraňování dřevin, případně
činit návrhy vlastníkům pozemků, aby se urychleně obrátili na majetkový odbor se svou žádostí.
Období vegetačního klidu se blíží ke svému
závěru.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Finanční úřad v Sokolově upozorňuje daňovou veřejnost na připravované úřední hodiny
na Městském úřadě v Kynšperku nad Ohří v souvislosti s výběrem daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008.
Zaměstnanci Finančního úřadu v Sokolově budou sloužit úřední hodiny v zasedací místnosti Městského
úřadu v Kynšperku nad Ohří v posledním týdnu před uplynutím zákonné lhůty takto:
Středa 25. 3. 2009 od 14.00 do 18.00 hod.
Daňové veřejnosti jsou na Městském úřadě v Kynšperku nad Ohří k dispozici formuláře daňových přiznání.
Daňová přiznání bude zde možné podat za odborné asistence zaměstnanců FÚ v Sokolově.
Ing. Libuše Kupilíková, ředitelka Finančního úřadu v Sokolově

Z města
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Záměr prodeje nebo pronájmu nemovitosti zveřejnění
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji, případně k pronájmu objekt občanské vybavenosti čp.
675 v Kynšperku nad Ohří na pozemku parc. č. 1082 a pozemku 1082 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.

Podmínky prodeje:
•
•
•

•

Prodej obálkovou metodou
prodej za cenu minimálně 1,800.000,- Kč
výběr kupujícího provede zastupitelstvo
města na doporučení rady města
náklady spojené s prodejem domu
s výjimkou daně z převodu nemovitostí
hradí kupující

Bližší informace na majetkovém odboru.
Doba zveřejnění od 21. 1. 2009 do 21. 3. 2009.

Podmínky pronájmu:
•
•
•

pronájem na dobu určitou (je možnost
i dlouhodobého pronájmu)
výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně

Z města
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Nabídka nebytových prostor do nájmu:

část nebytového prostoru v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386 - nájemné je stanoveno ve výši 600,Kč/m2/rok

Nabídka bytů do nájmu:

- byt č. 1 o velikosti 2+kk, v ul. J. K. Tyla čp. 881 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu)
Výše nájemného je stanovena na minimálně 62,64 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
- malometrážní byt č. 8 o velikosti 2+kk, kategorie standard, bez balkonu – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,98,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
- malometrážní byt č. 11 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Další novela obecně závazné vyhlášky o odpadech.

Usnesením zastupitelstva města ze dne 18.12.2008 byla schválena majetkovým odborem navržená
Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Příloha č. 1 novely
vyhlášky opět navyšuje počet stanovišť nádob na separovaný odpad. Z hlediska rovnoměrného pokrytí jednotlivých městských částí byla stávající stanoviště příliš vzdálená pro obyvatele tří lokalit: ulice Na Hrázi,
F. Palackého a přilehlé části ulice Okružní, městské části Dolní Dobroše a přilehlé části ulice P. Bezruče,
zcela byla opomenuta městská část Štědrá. Nově zřízená stanoviště byla od nového roku osazena po 1 ks
kontejneru na papír, plasty a netříděné sklo. Dále byla posílena stávající stanoviště u nákupního střediska
ve Školní ulici a stanoviště u kotelny v ulici U Pivovaru (přidáno po 1 ks kontejnéru na plasty).
Opětovně se obracíme na občany se žádostí o rozumné využívání kontejnérů. Pokud by PET lahve
a kartónové obaly byly sešlápnuty, nedocházelo by k přeplnění nádob již několik dní po vývozu. Město si
častější vývozy z finančních důvodů prostě nemůže dovolit.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří.

Každoročně připravuje majetkový odbor
novelu původní Obecně závazné vyhlášky č.
3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavební odpadem.
Důvodem je změna potřeb odběratelů, t.j.
občanů, podnikatelských subjektů, dodavatele Technických služeb p.o. města, dopravní situace,
v neposlední řadě finanční možnosti města. Proti
předchozím ustanovením Obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) o změně OZV č.3/2001 - OZV
č. 4/2002 a OZV č. 4/2003 jsou navrženy a radou

města doporučeny zastupitelstvu ke schválení tyto
změny:

a) Příloha č. 1 OZV č. 4/2002 se ruší a nahrazuje se přílohou č. 2 OZV č. 1/2004.
Tato příloha určuje stanoviště a počet kontejnerů na separovaný odpad. Proti předchozí
vyhlášce bude navýšen počet stanovišť o 3 stanoviště: v ulici Tyršově, v ulici B. Smetany a v areálu
bývalé kotelny (zde jde o kompletizaci poskytovaných služeb - viz níže). Na každém stanovišti
bude po 1 ks kontejneru na papír, plast a sklo.

Z města
b) Příloha č. 1 OZV č. 4/2003 (grafická část)
se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 OZV č.
1/2004.

Grafická část je přehledem rozmístění
a kapacity sběrných nádob na směsný komunální
odpad. Stanoviště a počty odpadových nádob á
110 a 1100 litrů zůstávají beze změn. Proti předchozí verzi bude 5 stanovišť nepřetržitě volně
přístupných velkoobjemových kontejnerů zrušeno, (vyjma stanoviště na hřbitově, které nebude
nadále zahrnováno do systému města - bude
v podřízenosti správce hřbitova, t.j. Technických služeb). Původní stanoviště budou nahrazena stálým stanovištěm v areálu bývalé kotelny
v ulici SNP, kde bude občanům města Kynšperka
nad Ohří k dispozici 5 ks velkoobjemových kontejnerů, do kterých budou odpady odkládány
podle způsobu následného nakládání - t.j. další
zpracování, štěpkování, kompostování, skládkování (po 1 ks kontejneru na kartony, větve, trávu
a listí, kámen a stavební suť, bytovou vybavenost
- nábytek, koberce a další objemný komunální
odpad).
Areál bude přístupný
vždy ve čtvrtek
v období březen až září od 7.00 do 19.00 hodin,
v období říjen až únor od 7.00 do 17.00 hodin;
v ostatních pracovních dnech po celý rok od 7.00
do14.30 hodin. Dále bude areál přístupný každou
sudou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.
Každou 1. sobotu v měsíci bude
prováděn postupný svoz velkoobjemového odpadu z částí města Chotíkov, Liboc, Dolní Pochlovice, Zlatá,
Štědrá, Kamenný Dvůr a dalších cca
5-ti vytypovaných míst ve městě.
Vozidlo Technických služeb bude přistaveno v pravidelném čase postupně
na určených místech, rozpis svozu bude
zveřejněn na informačních tabulích
a ve Zpravodaji města. Dosavadní tzv.
hromádky se ruší (ostatně OZV tyto
neřeší).
Důvodem této změny je prudký
růst nákladů, a to díky narůstajícímu
množství neroztříděného odpadu,
odkládaného některými nezodpovědnými občany (podnikateli, často
i z jiných obcí) do velkoobjemových
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kontejnerů. Občané do velkoobjemových kontejnerů odkládají objemný, kompostovatelný
rostlinný materiál ze zahrádek, často však i pneumatiky, baterie a jiné nebezpečné odpady, které
je nutno na skládce vytřídit (za obecní peníze).
Jenom vlastní náklady na skládkování objemného (neroztříděného) odpadu dosáhli za 1.
čtvrtletí roku 2004 částky 102 500.- Kč (t.j. 40%
celkových nákladů, celkové náklady vč. odpadu
svezeného kukavozem pak částky 256 241.- Kč).
Je tedy předpoklad, že celkové náklady na skládkovné za rok 2004 převýší částku 1000 000.- Kč.
Po vzoru dalších obcí jsme tudíž nuceni přistoupit k opatřením, jejichž cílem je dostat odkládání
odpadů pod určitou kontrolu.

c) Příloha č. 2 OZV č. 4/2003 se ruší a nahrazuje se přílohou č. 3 OZV č. 1/2004.

Tato příloha stanovuje sběrná místa (tato se
nemění) a termíny svozu nebezpečného odpadu
pro rok 2005.
V Kynšperku nad Ohří dne 13.10.2004
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor MěÚ

Z města
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Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří

ze dne 30. prosince 2008 mimořádné jednání (upravená verze)
č. 382
1. s c h v a l u j e
pronájem budovy č.p. 494 v ulici Jana Nerudy, stojící
na pozemkové parcele parc. č. 244/2, a pozemkové
parcely parc. č. 244/2 o výměře 140 m2 a pozemkové
parcely parc. č. 244/1 o výměře 1.139 m2, vše v k.ú.
Kynšperk nad Ohří, vše za 10.000,-- Kč měsíčně,
a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedené budovy
a pozemků mezi Městem Kynšperkem nad Ohří, Jana
A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO:

00259454 a obecně prospěšnou společností Pomoc
v nouzi, o.p.s., sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov,
IČO: 27991997, zastoupenou Bc. Robertem Pisárem
a
2. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem této smlouvy, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

Usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří

ze dne 7. ledna 2009 (upravená verze)
č. 1
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad – Prioritní osa 1 (Regenerace a rozvoj měst) na akci „Revitalizace a regenerace Starého náměstí, ul. U Tavírny
a Náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří“ v celkových
nákladech ve výši 39,816.987,- Kč a

2. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kynšperka
nad Ohří s c h v á l i t

a) podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad – Prioritní
osa 1 (Regenerace a rozvoj měst) na akci „Revitalizace a regenerace Starého náměstí, ul. U Tavírny
a Náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří“ v celkových
nákladech ve výši 39,816.987,- Kč,
b) zajištění zdrojů na financování projektu „Revitalizace a regenerace Starého náměstí, ul.
U Tavírny a Náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří“
v celkové výši 39,816.987,-Kč, kdy se Město Kynšperk nad Ohří bude podílet vlastními prostředky
ve výši 2,986.274,- Kč, tj. 7,5 % a zajištění zdrojů
na předfinancování projektu formou přijetí úvěru
do výše 36,830.713,- Kč, tj. 92,5 %.
č. 2
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se
sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a XXX, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.
č. 3
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e

a) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a Stavebním bytovým
družstvem Rozvoj Sokolov, se sídlem Nádražní 42,
Sokolov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a Společenstvím Nám.
SNP čp. 418, čp. 419 Kynšperk n/O., se sídlem
Nám. SNP 419, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
c) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a Společenstvím U PIVOVARU čp. 364 Kynšperk n/O., se sídlem U Pivovaru 364, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 3
tohoto usnesení,
d) uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského
221, Kynšperk nad Ohří a Městským kulturním
střediskem v Kynšperku nad Ohří, se sídlem Nám.

Z města
SNP 389, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č. 4
tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto dohod.
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č. 7
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje nebo pronájmu objektu občanské vybavenosti čp. 675 na pozemku parc. č. 1082 a pozemku
parc. č. 1082 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
208 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za cenu minimálně
1.800.000,- Kč a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr
prodeje na úřední desce města a zveřejnit nabídku
ve zpravodaji města a na webových stránkách.

č. 4
Rada města Kynšperka nad Ohří
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. XXX v bytovém domě v ulici J. K. Tyla č.p. XXX se stávající
nájemkyní bytu XXX a
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady
města nájemkyni bytu a vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k vyhotovení dodatku
nájemní smlouvy.
č. 5

Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s c h v a l u j e

a) s účinností od 01. 01. 2009 dodatek č. 1 smlouvy
o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu č. 184/2007, uzavřené s XXX a
b) s účinností od 01. 01. 2009 uzavření smlouvy č.
205/2009 o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s XXX,
2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi
obce výše uvedený dodatek a smlouvu k podpisu,
termín do 23. 01. 2009 a
3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku a smlouvy.
č. 6
Rada města Kynšperka nad Ohří
1. s o u h l a s í

a) s ukončením platnosti smlouvy č. 189/2007 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou XXX
ke dni 31. 12. 2008 a s prominutím úhrady platby
za období srpen – prosinec 2008 z důvodu nevyužívání služeb systému města a
b) s ukončením platnosti smlouvy č. 99/2003 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou XXX
ke dni 31. 12. 2008 a s prominutím úhrady platby
za rok 2008 z důvodu nevyužívání služeb systému
města.

2. u k l á d á

Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René B o l v a r i
starosta v.r.

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Rady města Kynšperka nad Ohří.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění
XXX. V přehledu také nejsou uvedena usnesení
pouze doporučující.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva
města a rady je k dispozici v podatelně městského
úřadu.“

Školství
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Tři králové

V evangeliu sv. Matouše se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou
obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost z toho vytvořila
během staletí legendu o sva-tých Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich monogramy
K + M + B se píší na dveře domu o svátku Zjevení
Páně - lidově Tří králů. Nejsou to ale patrně počáteční
písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
„Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.
Na naší základní škole se stal 6. leden tradicí, kdy se sejdou mudrcové z Východu a nabízejí žákům
něco ze svého pokladu. V nových kostýmech navštívili naši školu Tři králové, kteří v každé třídě dětem
vyprávěli dávný příběh a žehnali naší škole. Popřáli všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v letošním roce.
					

Jana Tomsová, Základní škola

Církev
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Věřím,
že humor je darem od Boha. Ďábel se nám dokáže nanejvýš vysmívat, když nás svede k nepravosti.
Bůh však na křivých linkách našeho života píše rovně a svojí milující láskou a svým úsměvem nás
provází k cíli.
Věřím, že Bůh má veselé lidi rád.
Náš Michal byl hned po Novém roce na operaci nosních mandlí. Zasvěcení říkají, že takovou operaci
– stejně jako slepé střevo -dělají na vrátnici. Bylo vidět, že mu lehko není, ale protože mu zkušenost
z pobytu ve špitále v jeho desetiletém životě chyběla, těšil se (neuvědomil si možná také, že zmrzka se
dává po operaci krčních mandlí) .
Vzpomněla jsem si při té příležitosti na jeden příběh:
Do nemocnice přijali malého chlapce, aby mu vytrhli mandle. Z vyhlídky na to, co se má dít, byl tak
nervózní, že lékař doporučil rodičům, aby vyčkali konce zákroku. Když se pak za ním šli na pokoj podívat,
báli se, že bude celý zničený a v šoku. K jejich velikému překvapení ho však našli, jak sedí, čeká na ně, aby
jim vypravoval svou zkušenost.
„Byl tam Bůh!“ vykřikl. „Viděl jsem ho. Mluvil se mnou.“
„Jistěže tam byl Bůh, miláčku,“ řekla mu maminka, „ale docela určitě jsi ho neviděl a nemluvil s ním.“
„Mluvil, mluvil,“ trvalo dítě na svém.
Otec se ho pak zeptal, jak Bůh vypadal. „Byl celý v zeleném a viděl jsem jen jeho oči. Měl zelené šaty a
zelenou čepici a zelenou látku přes pusu.“
„Aha,“ pronesl otec a snažil se skrýt své pobavení. „A jak jsi přišel na to, že je to Bůh?“
„Víš, tati,“ povídá chlapeček, „kolem mě byli tři celí bílí andělé a dva z nich byly slečny andělky a ten
třetí byl pan anděl. Pan anděl mi řekl, ať otevřu pusu, podíval se dovnitř a všechno, co viděl, hlásil tomu
zelenému. A potom řekl: „Pane Bože, pojďte se podívat na ty mandle!“ Tak Bůh přišel a podíval se a pak
mi řekl: „Neboj se.“
A já se pak už ani trošičku nebál, protože mě operoval sám Bůh!“
Věřím, že Bůh má smysl pro humor.
Nevěříte? Věřte! A zkuste si přečíst třeba knihu Slepičí polévka pro křesťanskou duši. Při čtení občas
zatlačíte slzu, ale určitě vám také bude smích bublat v krku a minimálně se začnete usmívat. Nejlepší
způsob, jak objevit Boží smysl pro humor, je mít s Bohem vztah.
Věřím, že víra a humor patří k sobě.
S kapkou nadsázky mohu říct, že všechno, co je třeba vědět o životě, nás naučí Noemova archa:
1. Nezmeškat loď ( u nás v srdci Evropy: Nenechat si ujet vlak)
2. Pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi
3. Plánovat. Když Noe stavěl archu, nepršelo.
4. Být fit. Až vám bude hodně let (Noe měl 600), můžete být požádáni, abyste udělali něco
opravdu velikého
5. Neposlouchat kritiky a posměváčky. Prostě pokračovat v práci, která se musí udělat.
6. Postavit svou budoucnost na vysokém základu
7. Cestovat v páru
8. Rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy.
9. Pamatovat si, že archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové.
10. Když jsem ve stresu, chvilku se nechat unášet. Bouře nevadí, protože když jsem ve spojení
s Bohem, vždy mne čeká duha.
Věřím, že mne vždy čeká duha.

Evangelický sbor, D.Holubcová

Školství
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Zápis do 1. tříd na Základní škole v Kynšperku nad Ohří

se koná
ve středu 4. 2. 2009 od 14. 00 do 17. 00 hodin
ve čtvrtek 5. 2. 2009 od 14. 00 do 16. 00 hodin
v budově I. stupně (stará budova)
Rodiče s sebou přinesou:
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte
V případě nemoci dítěte je náhradní termín
zápisu stanoven na středu 11. února 2009 od 14.00
do 15. 00 hodin.

Žádáme rodiče, aby v řádném termínu dítě u zápisu
omluvili (tel. 352 683 135).
Nemůže- li se dítě dostavit z důvodu dlouhodobé nemoci ani v náhradním termínu, domluví si zákonní
zástupci další termín telefonicky dne 11. 2. 2009.
Mgr. Hana Turečková, výchovná poradkyně, Základní škola Kynšperk nad Ohří

Tvořivé dílny

V úterý 6. ledna 2009 proběhla ve škole akce k profesnímu zaměření a volbě dalšího studia na střední škole
pro vycházející žáky. Výuka probíhala v tzv.„Tvořivých dílnách“, v nichž zástupci středních škol prezentovali svou
školu a seznamovali naše deváťáky s podmínkami studia i možnostmi uplatnění po absolvování školy. Nejcennější na akci bylo, že žáci mluvili přímo s pracovníky zvolené střední školy a sami žáci si zvolili tři „Dílny“ z osmi
nabízených: Hotelová škola v Mariánských Lázních, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Chebu,
ISŠTE v Sokolově, ISŠ v Chebu, Střední průmyslová škola v Ostrově, Střední průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech, Střední živnostenská škola v Sokolově a Odborné učiliště v Horním Slavkově.
Žáci považovali odpoledne za další příležitost získat
informace k výběru vhodné střední školy, získali přehled o množství učebních oborů, které jednotlivé školy
nabízejí.
Cílem pedagogů naší základní školy je, aby si žáci
vybrali vhodnou střední školu nebo učiliště, po jejich
ukončení se uplatnili na trhu práce a neskončili jako
nezaměstnaní. Rozhodnutí je nyní už pouze na nich
a velmi záleží nejen na školních výsledcích, ale i na jejich
chování.
PaedDr. Milena Koukalová, výchovná poradkyně,
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Středisko volného času – DDM
Plán akcí na únor 2009
3. 2. 2009
10. 2. 2009
19. 2. 2009
26. 2. 2009

„Kdo si hraje, nezlobí“

Bingo - soutěžní hra od 13.00 v SVČ - DDM
Po stopách Yettiho - stopovaná v přírodě (sraz ve 14.00 hodin v SVČ-DDM)
Budeme si hrát - Člověče nezlob se, Cluedo, Sázky a dostihy aj. sraz ve 14.00 v SVČ - DDM
Turnaj v přehazované - utvořte si družstva a přihlaste se v SVČ DDM sraz ve 13.00 hodin

Zájemci o tyto akce se přihlásí předem v SVČ – DDM

Školství
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Novoroční koncert

Mládežnický dechový orchestr Základní umělecké školy Kynšperk n.O. pod vedením dirigentky
Lenky Knoblochové připravil pro své posluchače krásný koncert, který byl také uspořádán na počest 777.
výročí založení našeho města.
Některé velmi složité
skladby, jako je například „Tenkrát na západě“
od E. Moriconiho si
muzikanti vybrali, a přestože v orchestru je dost
mladších členů, dokázali,
že opravdu umí.
Je velmi složité doplňovat orchestr novými
žáky, ale paní dirigentka
svou
houževnatostí
a láskou k muzice dokazuje, že umí své svěřence
nadchnout a připravit
posluchačům
krásný
zážitek.
Společně je před
nimi ještě hodně práce,
protože se chystají začátkem května letošního
roku na soutěžní festival
do belgického Nerpeltu.
Přeji jim hodně
úspěchů, radosti z krásné
muziky a děkuji za to,
že svůj volný čas věnují
propagaci hezké hudby
a také naší školy.
Karbulová Zdeňka
Ředitelka ZUŠ
Kynšperk nad Ohří

Poděkování

Děkuji prostřednictvím kynšperského zpravodaje za profesionální a hlavně lidský přístup v těžké
životní situaci panu praporčíku Františku Kubisovi z obvodního oddělení Policie Kynšperk nad Ohří.
Jestliže má Policie chránit a pomáhat, tak v tomto případě opravdu pomohla.

Děkuje za celou rodinu Iva Jirsová

Školství
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Dívka roku 2009
2

6

Základní škola Kynšperk nad Ohří
pořádá každoročně soutěž pro děvčata
ve věku 13-15 let. Letošní jedenáctý ročník
soutěže Dívka roku se bude konat
14. března 2009 od 14.00 hodin
v sále kina MKS. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo osm děvčat, která vám
představujeme prostřednictvím Kynšperského zpravodaje. I vy si můžete vybrat svoji
Miss sympatie. Do konce února je vyhlášena
anketní soutěž o tituly:
Miss Kynšperského zpravodaje (sběrná
místa jsou v MKS a v prodejně Yucca, hlasovat můžete také na webových stránkách
města www.kynsperk.cz rubrika /Anketa/),
Miss Sokolovského deníku (na stránkách Sokolovského deníku),
Miss základní školy (anketa proběhne
v základní škole).
O nejvyšší titul „Dívka roku 2009“ se
dívky utkají v den soutěže.
Všem děvčatům držíme palce a srdečně
zveme všechny příznivce této soutěže.
Vstupenky budou v předprodeji MKS
od 23. 2. 2009.
JanaTomsová a Michal Maštera, SVČ-DDM

5

8

Školství
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1

1. Michaela Kunzová
2. Barbora Kavanová
3. Petra Režová
4. Pavlína Menšíková

3

5. Tereza Záhorská
6. Jessica Wohnerová
7. Olga Hlebová
8. Kateřina Bělunková

4

7

Školství
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Mažoretky III.

Seriál zájmových kroužků

Naše skupina mažoretek má v současné době 18 dívek ve věku od 9-11 let. Scházíme se každou středu ve velké
tělocvičně od 16.00 do 18.00 hodin. Každý rok pravidelně vystupujeme na společenských akcích jako jsou Slavnosti města, Osvobození města, Dívka roku, Chlumská pouť a na akcích, které pořádá naše škola. V uplynulých
letech jsme také vystupovaly ve Františkových Lázních, ve Vintířově a Sokolově a v Himmelkronu. Kdo by měl
zájem s námi tancovat, přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.
Alena Kubisová, vedoucí ZK

Mažoretky IV.

Říkáme si Minimažoretky a jsme skupina nejmladších mažoretek. Ve skupině máme děvčata ve věku od 5-8
let, ale jsou mezi námi i mladší. Zkoušíme v malé tělocvičně každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin. Díky zázemí,
které máme, se učíme první kroky, pochodovat na hudbu a točit s hůlkou. V současné době nacvičujeme první
společnou skladbu, se kterou se vám představíme 14. března v kině na Dívce roku. Ivetka Trefilová, vedoucí ZK

Sport
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REAL JOSEFOV – 4. místo

Sport
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HOKEJ: EUROLIGA 2008/2009
Sestava HC Kynšperk v zápasech: B) Hámor
(Adlof) – O) Mrva, Ondráček R., Krautwurm, Vlasatý, Petrák, Diosegi, Útok: Císler, Bárta, Kronika,
Ondráček M., Gasparik, Řezníček, Šaufl, Kubát,
Chaloupka, Borecký
HC Kynšperk – Wunsiedel EHC (v Selbu)
5 : 7 (2:1,3:5,0:1)
Branky a asistence: Šaufl, Šaufl, Císler (Šaufl), Šaufl,
, Šaufl (Borecký)
HC Kynšperk – HCH Cheb (v Sokolově) 14 : 5
Branky a asistence: Petrák (Gasparik), Řezníček
(Gasparik), Petrák, Gasparik (Řezníček), Císler
(Ondráček), Ondráček (Gasparik), Šaufl (Gasparik),
Gasparik (Petrák), Řezníček(Gasparik), Gasparik,
Šaufl, Gasparik, Ondráček (Petrák), Petrák (Gasparik)
HC Kynšperk – HC Františkovy Lázně
7 : 5 (3:2,1:3,3:2)
Branky a asistence: Šaufl (Mrva), Bárta (Kronika),
Šaufl, Šaufl (Vlasatý), Mrva (Šaufl), Kubát (Řezníček), Šaufl
Jack Buls Mitterteich : HC Kynšperk
3 : 8 (1:3, 0:1, 2:4)
Branky a asistence: Šaufl (Ondráček), Kronika
(Císler), Diosegi (Císler), Chaloupka (Ondráček),
Šaufl, Diosegi (Kubát), Císler (Šaufl), Kronika
21.1. 2009 se hrálo v Chebu utkání v Eurolize
proti F. Lázním. 5 : 5
Góly: Ondráček ml. 2, Cisler 1, Kronika 1, Řezníček 1
Roman Cízler

HOKEJ
V letošní hokejové sezóně se hraje již 12. ročník
Kynšperského poháru v ledním hokeji.
Do soutěže se přihlásilo 6 mužstev. Kromě Kynšperka ještě L. Údolí se dvěma mužstvy A a B,
Nebanice, Frenzelit a Démoni. V základní části
se hrálo dvoukolově. Kynšperk skončil na 3. místě
s těmito výsledky.
Kynšperk - L. Údolí A 3:11 (1:3, 1:2, 1:6), branky:
Bárta, Cízler, Kalous.

Sport
L. Údolí B - Kynšperk
Kynšperk - Démoni
Frenzelit - Kynšperk
L. Údolí A - Kynšperk
Nebanice - Kynšperk
Démoni - Kynšperk
Kynšperk - Frenzelit
Kynšperk - L. Údolí B
Kynšperk - Nebanice
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7:6 (2:2, 3:3, 2:1), branky: Gasparik 3, Bárta, Mrva, Řezníček.
8:4 (2:0, 4:2, 2:2), branky: Gasparik 3, Řezníček2, Kubát, Mrva, Petrák.
5:1 (3:0, 1:1, 1:0), branka: Císler.
7:12 (2:3, 3:5, 2:4), branky: Gasparik 6, Císler, Kronika, Kubát, Mrva, Petrák, Řezníček.
1:3 (0:1, 0:0, 1:2), branky: Bárta, Císler, Řezníček.
6:4 (3:1, 2:1, 1:2), branky: Císler 2, Bárta, Kronika.
3:2 (1:1, 1:1, 1:0), branky: Gasparik, Ondráček ml., Petrák.
5:5 (1:1, 2:1, 2:3), branky: Řezníček 2, Borecký, Kronika, Ondráček ml.
2:1 (1:0, 0:0, 1:1), branky: Bárta, Borecký.

S Frenzelitem prohrál Kynšperk ve 2 utkáKynšperk má na soupisce brankáře Josefa Pekaře,
Martina Hámora a Zdeňka Adlofa. V obraně ních.
Frenzelit - Kynšperk 4:2 (1:1, 1:0, 2:1),
a útoku nastupují Václav Bárta, David Borecký,
Roman Císler, Petr Gasparik, František Hanzlíček branky: Gasparik 2.
Frenzelit - Kynšperk 11:3 (2:1, 5:1, 4:1),
st. a ml., Milan Chaloupka, Zbyněk Kalous, Marek
Kardoš, Pavel Krautwurm, František Kronika, Jan branky: Ondráček ml. 2, Gasparik.
Ve finále bylo druhý lednový víkend odeKubát, Tomáš Majerníček, Stanislav Marek ml.,
Petr Mrva, Rostislav Ondráček, Martin Ondrá- hráno 1. utkání o 3. místo, v němž Kynšperk poraček, Tomáš Petrák, Jan Řezníček, Jaroslav Sláma zil Nebanice 7:3 (3:0, 1:1, 3:2), branky: Císler 2,
Ondráček ml. 2, Kronika, Mrva, Vlasatý.
a Karel Vlasatý.
V druhém finále o 1. místo prohrál nováček
Základní skupinu vyhrál nováček soutěže L.
Údolí B před Frenzelitem, Kynšperkem a Nebani- soutěže L. Údolí B s Frenzelitem 5:8 (1:1, 1:5, 3:2).
Informace o průběhu Kynšperského poháru
cemi. Na 5. místě skončil loňský vítěz poháru L.
jsou aktuální vždy v neděli večer na: www.sweb.
Údolí A a na posledním Démoni.
Do semifinále play off na 2 vítězné zápasy cz/kynpo
Jiří Čámský
nastoupili proti sobě 1. se 4., tedy L. Údolí B
s Nebanicemi a 2. Frenzelit s 3. Kynšperkem.
Vítězně ze semifinále vyšli podle očekávání hráči Zleva: Hámor, Ondráček ml., Řezníček, Kronika, OndráFrenzelitu a L. Údolí B.
ček st. Klečící: Mičuda, Chaloupka, Mrva, Císler
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Různé

Ohlednutí za rokem 2008 v týmu
102.průzkumný prapor Airsoft
Kynšperk nad Ohří

Rok 2008 pro nás znamenal mnoho důležitých změn.
Odešlo od nás dost lidí, ale někteří se k nám také přidali.
Tak jako tak jsme šli do roku 2008 v počtu 7 lidí. První akcí
tohoto roku byla akce v Karlových Varech, kde se k nám
přidal náš nový člen. Boje se odehrávaly hlavně mezi opuštěnými budovami a tento boj se nám velice zalíbil. Za dva
týdny jsme si zopakovali znovu, kdy však celá akce po několika hodinách kvůli malému prostoru na tolik lidí byla přesunuta jinam. Následovala akce na konci března na 2 dny,
kdy se mělo jednat o konflikt na Balkáně a podle toho taky
název akce „Balkán 2008“. Konala se nedaleko Kynšperka
nad Ohří a v době, kdy v místech akce byl stále ještě sníh. To
přidalo akci na efektivitě a všichni přítomní si jí velice užili.
Od této akce jsme poté veškerý náš volný čas dali na přípravu na akci pouze pro zvané, kam jeli pouze nejlepší týmy
ČR a kam jsme byli pozvaní a to „Štít 2008“. Akce se konala
v bývalém VVP Ralsko. Na tuto akci jsme se připravovali důkladně a výsledek stál za to.
V červnu jsme pak pořádali již po čtvrté akci pod názvem „OAČR 2“. Jednalo se o smyšlený boj amerických a českých jednotek na území ČR. Na akci dorazilo cca 120 lidí, což byl náš nový rekord. Poté jsme
se do konce roku zúčastnili ještě 4 menších akcí, kdy každá měla svůj vlastní originální scénář a vždy jsme
si toto užili.
Nebyla to však v průběhu roku jenom zábava,
ale i práce. Zúčastnili
jsme se akce na Dni dětí
v Kynšperku, kde jsme
ukázali naši výstroj, děti si
zastřílely a nakonec jsme
předvedli ukázku z naší
činnosti. To však nebylo
všechno, a tak 14. 6. 2008
jsme s pomocí p. Tomsové uspořádali menší
akci pro děti z Kynšperka
v okolí rybníka. Děti si zde
vyzkoušely opět střelbu,
pozorování dalekohledem,
první pomoc, hledání min,
aj. Závěrem jsme předvedli
něco ze sebeobrany a boj
na pevné postavení nepřítele. Na konci června jsme
se zúčastnili Dětského dne

Různé, Policie
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ve Svatavě, kde jsme společně s příslušníky OO PČR
Sokolov-venkov předvedli ukázky zásahu policie
na ozbrojené pachatele a ukázku sebeobrany. S OO
PČR Sokolov-venkov jsme se poté spolupracovali
i při ukázkách na slavnostech v Citicích na začátku
srpna.
Za rok 2008 k nám přišli 4 lidi a 4 lidi také
odešli. Opět tedy do roku 2009 vstupujeme v počtu
7 lidí. Pokud máte zájem vědět více o našem týmu,
podívejte se na webové stránky http://airsoftkynsperk.webz.cz. Pokud byste měl někdo zájem se
k nám přidat a provozovat tohoto neobvyklého
koníčka a je vám minimálně 14 let, ozvěte se nám
buď vzkazem na stránky, nebo emailem (102.pp@
seznam.cz) nebo na telefon 776 726 637. Nabízíme
vám prima partu lidí, neobvyklé zážitky, nové vědomosti a hlavně zábavu.
Arnošt Kaigl ml.
Předseda sdružení Airsoft

Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří prošetřovala od 15. prosince 2008 do 21. 1.
2009 celkem 9 trestných činů
• 1 případ vloupání do vozidla Wolsvagen Transporter. Pachatel po rozbití okénka odcizil
finanční hotovost a platební karty. Škoda byla
vyčíslena na 40.000,- Kč.
• 1 případ vloupání do nákladního vozidla
u Penny marketu v Kynšperku nad Ohří, kdy
pachatel rovněž rozbil okénko a odcizil finanční
hotovost, platební karty a osobní doklady majitele.
• Policie šetří 2 případy krádeže vozidla Wolsvagen Golf, kdy 1 vozidlo bylo nalezeno odstavené
v Kynšperku nad Ohří, po dalším policie pátrá.

• 1 případ vloupání do dílny v rodinném domě,
kde pachatel odcizil 8 pneumatik s disky a elektrické nářadí.
• 1 případ, kdy pachatel odcizil na staveništi silnice R6 dřevěná prkna a dřevěné hranoly v hodnotě 9.400,- Kč.
• Policie zadržela pachatele, který v bytě své matky
se zbraní fyzicky napadl 2 osoby.
• Policie přistihla v Kynšperku řidiče při jízdě pod
vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce mu bylo
naměřeno 2,26 promile.

npor. Bc. Jiří Novák

Hasiči
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Zpráva o činnosti SDH – JPO II města Kynšperk nad Ohří
za rok 2008
SDH JPO II města Kynšperk nad Ohří je
zařazena v IHZS Karlovarského kraje. Je určena
na likvidaci požárů, živelních pohrom a je předurčena zásahu při automobilových nehodách na silnici I/6.
Počet hasičů, kteří mají smlouvu s městským
úřadem, je 16. Na rok 2009 se rozšíří o pět hasičů.
Na hasičské zbrojnici je zaměstnán stálý zaměstnanec, který se stará o provoz budovy a akceschopnost požární techniky.
Výjezd vozidel určuje systém KOPIS se základním osazením 1 + 4 – zařízením KANGA – sirénou
– SMS do mobilu. Výjezd musí být proveden do 5ti
minut po vyhlášení poplachu pro jednotku.
Aby se tohoto dosáhlo, drží hasiči 12ti hodinové služby, a to ranní v době od 06,00 do 18,00
hodin a noční v době od 18,00 do 06,00 hodin. Jednotka má tři družstva – č. 1, 2 a 3, každé družstvo
má svého velitele a strojníka.

Technika jednotky:

CAS-20 - S2Z TATRA 815 4 x 4 - 3.400 l vody
CAS 32 - TATRA 815 6 x 6 - 8.200 l vody
VA – velitelské - Felície
DA - FORD – devítimístné vozidlo

Dále ve vybavení vozidel – agregáty:

Plovoucí čerpadlo – KAWASAKI „B“
Plovoucí čerpadlo – FROGY „C“
Plovoucí čerpadlo – PAPIN 350
Kalové čerpadlo - 6,5 HP
Hydraulický vysokotlak HAM 63 – záložní NARIMEX, vyprošťovací zařízení, naviják s hadicemi
Elektrocentrála HX 5000 T
Vysavač hmyzu B2 – 25
Nový naviják na CAS – 20
Tyto agregáty jsou uloženy ve vozidlech.
Dále ve vozidle jsou uloženy vzduchové dýchací
přístroje S-7 a S-5, čtyři náhradní tlakové lahve.
Při poskytování první pomoci jsou v CAS-20
uložena vakuová nosítka, vakuové dlahy, páteřová
podložka, krční límce – pro dospělé i pro děti, kyslíkový přístroj OXY, velká lékárnička.

Spojení u zásahu je prováděno ručními radiostanicemi celkovém počtu 8, každé vozidlo má svoji
radiostanici, celkem k dispozici 12 radiostanic.
Odborná příprava hasičů se provádí dle předem
vypracovaného plánu školení, a to na zbrojnici,
na útvaru v Sokolově, obnovený strojnický kurz se
absolvuje v Chebu, získání znalostí první pomoci
se školí v Chebu u RZP a dále u Červeného kříže
v Karlových Varech.
Seznámení s požárním zabezpečením
v obchodním domě Penny Kynšperk nad Ohří.
Činnost jednotky – pravidelně strojní den =
každou sobotu (vyzkouší se všechny agregáty, jejich
funkčnost, ošetření, kontrola PHM – případně
doplnění – zápis do knihy provozu).
Ošetření vozidel se provádí po použití a dle
předepsaného plánu údržby - promazání armatur,
kulových uzávěrů, pantů.
Zúčastňujeme se akcí pořádaných městem
a pomáháme organizacím.

Jsou to tyto akce:

• Zajištění každoročního táborového ohně a stavění májky s občerstvením
• Den Ohře
• Oslavy města s ukázkou požární techniky a jejího
použití
• Ukázka požární techniky pro ZŠ a MŠ
• Dětský den – zajištění dvou stanovišť
• Asistence při akci „Zpívání u vánočního
stromu“
• Asistence při ohňostroji města 1.1.2009
V roce 2008 – byla provedena střední oprava
CAS-32 – výměna cisterny, boků, skříní na vozidle, nastříkání podvozku, nastříkání masky u vozidla, výměna měchů pérování, úprava čerpadla,
výměna dveří za rolety u skříní, hliníkových podlah
ve skříni a na horní plošině. Vozidlo bylo vybaveno
a dáno do výjezdu dne 1.9.2008.
Na CAS-20 byl zhotoven držák cívky tlakových
hadic k vyprošťovacímu zařízení.

Hasiči
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Byla zakoupena polní kuchyň – u této se provedlo vypískování, nastříkání, nová elektroinstalace, vyčištění kotlů.
Dále bylo provedeno vybílení garáží, natření
soklů u garáží modrou barvou.

Výjezdy k událostem – celkem 84x:
Požáry
Technický zásah
Dopravní nehody
Únik nebezpečných látek
Planý výjezd

24x
34x
14x
4x
4x

Účasti na těchto akcích
- 811 hodin
Účast na školení
- 2.172 hodin
Práce ve zbrojnici, akce MÚ, asistence
- 3.217 hodin
Celkem odpracováno
6.200 hodin
Tyto hodiny jsou počítány u hasičů, kteří mají
podepsanou smlouvu o pracovní činnosti s MÚ.
Dále nejsou započítávány služby, které hasiči si plánovali, protože je to hotovost mimo zbrojnici. Při
výjezdu k různým událostem jsou vyčísleny v činnosti u těchto zásahů.
Na opravě CAS-32 se podíleli tito hasiči –
Sassman, Nováček, Dudík, Jirásek, Matoušek L.,
Toth, Zeman, Lukáč V., Sukovič
Na bílení garáží a natírání soklu se podíleli
tito hasiči – Lhota P., Vaňuš, Dusík M., Sukovič,
Dudík, Nováček M., Lukáč V.
Velkým pomocníkem u všech akcí je dorostenec Šourek T.

Účast na výjezdu při vyhlášení požárního
poplachu Krajským operačním střediskem HZS
Karlovy Vary:
Jméno:
Výjezdy k akcím: Odprac.hodiny:
Matoušek Marek
73
436,5
Jánský Petr
49
209
Matoušek Luděk
48
469,5
Lukáč Vojta
47
327,5
Holub Josef
41
324
Vaňuš Ivan
36
366
Matoušek Zdeněk ml.
27
278
Sassman Jan
26
369
Jirásek Michal
26
348
Lhota Pavel
26
333
Sukovič Milan
21
295,5
Nováček Martin
14
331
Dudík Jiří
10
273
Holubová Martina
7
77,5
Dusík Michal
6
185
Lhota Jan
6
49
Herink Pavel
6
34
Zeman Jaromír
5
320
Pinc Petr
5
164
Matoušek Zdeněk st.
57
654

Velitel SDH JPO II:
Luděk Matoušek

Kultura
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IX. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ
pořádaný ZUŠ A MKS Kynšperk,

tentokráte na téma DRÁKULA V PAŘÍŽI sklidil velký úspěch.
U vstupu se kontrolovalo, kdo má jakou
krev – modrou či červenou, pokud neměl
někdo žádnou, Hrabě Dr. Ákula byl tak štědrý,
a dodal chudokrevným za asistence Dr. Ákulové svou vlastní. Krev se vysávala i dodávala.
Zábava byla obohacena skvělým kankánovým
vystoupením tanečnic z Paříže, které krátce před
svým debutem navštívily plastickou chirurgii.
Nechyběla ani bohatá tombola od místních
i nemístních podnikatelů a města Kynšperku
nad Ohří. K tanci nám hrál skvělý SOKOLOVSKÝ TANEČNÍ ORCHESTR Roberta Pisára.
Příští rok jste všichni srdečně zváni již na
10. jubilejní ples 3. tisíciletí. Přijďte se s námi
pobavit, zasmát, vždyť smích, jak známo, prodlužuje život.
Těší se na Vás zaměstnanci ZUŠ a MKS Kynšperk
nad Ohří.

Kultura
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V Kynšperku máme šikovné lidi

Svým prvním divadelní scénářem „ HRABĚ DRÁKULA
V ČECHÁCH” oslnila teprve osmnáctiletá Markéta Bočanová.
Nejen, že napsala scénář, ale sama i tuto hororově komediální
divadelní hru režírovala. V naplněném sále kynšperského kina
jsme ji zhlédli 22. 11. 2008 v podání dětské skupiny kynšperských
ochotníků STRATUS. Markéta studuje Střední odbornou školu
profesora Švejcara se zaměřením - Knihovnictví.
Mladičké scénáristce a režisérce říkají Máťo, a tak i já jsem si
dovolila ji takto oslovovat při rozhovoru, který nám poskytla.
Máťo, co Tě přivedlo k napsání scénáře?
Od školky jsem navštěvovala dramatický kroužek
v ZUŠ a od 6. třídy jsem členkou ochotníků. Vlastně,
to nebyl ani tak můj úplně první scénář, jeden jsem
napsala v deváté třídě, jako muzikál na akademii
ZŠ, ale nějak to tenkrát nedopadlo. V nové skupině
kynšperských ochotníků nás bylo najednou hodně,
a tak jsem dostala nápad, že bychom mohli skupinu
rozdělit na dvě části. Ta s dvanácti lidmi připadla
mě. Moje skupina si vymyslela hororový žánr. Takže
jsem začala psát – na internátu, ve škole, doma a
za měsíc bylo hotovo.
Role jsi obsazovala Ty? Ne, děti si je vybraly
samy. Ve této hře účinkuje 10 rolí, které mají postavy
a 4 jakoby v uvozovkách komparsisti.
Jak dlouho jste hru zkoušeli? Od 13. září
do listopadu, asi 2 měsíce.
Máťo, jaký druh čtení upřednostňuješ?
Od dětství mám ráda populární a naučnou literaturu, také scénáře her Voskovce
a Wericha a napínavou beletrii.
Baví Tě škola, kterou sis
vybrala? Docela ano. Je to zajímavý
obor. Tento rok obzvlášť, přibyl nám
předmět Dějiny umění a to je dost
zajímavé.
Co ještě děláš kromě školy
a ochotníků ve svém volném čase?
Chodím v Plzni na brigádu a také
vymýšlím a kreslím komixy. Teď
jsem zrovna jeden dopsala, ale to
by bylo na dlouhé vyprávění. Děj je
o tom, jaký je rozdíl mezi Jamesem
Bondem a Džejmsem Bondem.
Vypátrala jsem na Tebe, že jsi
si dokonce o prázdninách zahrála
ve filmu? To byla úplná náhoda.

Potkala jsem na nádraží kamarádku a ta se mě
zeptala, jestli s ní nechci jet na týden do Karlových
Varů na brigádu zahrát si ve studentském filmu
kompars. Nakonec z toho byla vedlejší role. Film by
měl být představen na letošním filmovém festivalu
v Karlových Varech. Tak uvidíme.
Kdy se můžeme těšit na další Tvojí hru?
Od Vánoc píši nový scénář, skoro je hotový. Jmenuje se „ ZKROCENÍ MĚSTA RED ROCK KDESI
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ”. Je to částečně muzikál,
objeví se v něm prvky tance a písně ze skupiny ABBA.
Texty k písním jsem napsala sama a moje mamka,
která ABBU miluje, si to vždy poslechla a popřípadě
zkritizovala. Takže žádný playback, ale live. Pokud to
půjde dobře, tak premiéru uvidíte začátkem dubna
v kynšperském sále.
Děkuji Markétce za rozhovor, a přeji hodně
elánu při její krásné tvůrčí činnosti.
pen

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Půjčovná doba- pro děti i dospělé

Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
12.30 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Novinky na policích
PRO DOSPĚLÉ:

Kmenta, J. – Kmotr
Mrázek-Krakatice,
Clancy, T. – Archimédův efekt,
Cussler, C – Štvanice,
Watt, P. – Zdánlivý klid,
Gordon, N. – Katalánka,
Schott, H. – Máma Masajů,
Kellerman, J. – Krevní test,
Kroupa, J. – Zločin jako profese,

Romány pro ženy:

Moniová, S. – Matka v koncích,
Haran, E. – Vyprahlé srdce,
Brown, S. – Alibi,
Kleypas, L. – Síla osudu,
Hilliges, I.M. – Hvězda nad Afrikou,
Hosseini, K. – Tisíc planoucích sluncí,
Medeiros, T. – Hříšné myšlenky

Detektivky a thrillery:

Hooper, K. – Mrazivé sny,
Christie, A. – V hotelu Bertram,
Silva, D. – Moskevská pravidla,
Grisham, J. – Nevinný,
Block, L. – Zloděj který si myslel, že je Bogart,
Patterson, J. – Nedostatek důkazů,
Deaver, J. – Rozbité okno,

Christie – Sloni mají paměť,
Floyd, B. – Sběratel očí,
Lutz, J. – Noční vraždy

Historie:

Šulc, J. – Operace Bruneval,
Kessler, L – Montyho utajené vítězství,
Peters, E. Vládce hromů,

Naučná literatura:

Černý, R. – Antonín Novotný, vzpomínky prezidenta,
Koenigsmark, A. – Jiřina Jirásková-osobně,
Pejčoch, J. – Hrdinové železné opony, Toulavá
kamera –7díl, 13 komnata –3díl,
Horáková-Fonová, A.- Utajené vzpomínky na Vladimíra Menšíka

Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Vaculík, L. – Petr má medvěda nebo co,
Pecháčková, I. – Legenda o svatém Václavovi,
Körner, V. – Život za podpis, Anděl milosrdenství,
Krejčí, K. – Praha legend a skutečnosti,
Krček, J. – Špalíček lidových písní

PRO DĚTI:

Rowling, J.K. – Bajky Barda Beedleho,
Rennison, L. – On mi to sežral,
Dědková, J. – Růže pro čokoládovou holku,
Daniels, L. – Zatoulané štěně,
Futová, G.- Naše máma je bosorka
Irena Zolotarová
Vedoucí knihovny

strana 28

Výtvarné umění

Výtvarníci vystavovali

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy
Kynšperk n.O. se prezentovali svými výtvory na výstavě
v Panském domě, kde proběhla vernisáž 7.1. 2009.
Zahájil ji soubor zobcových fléten pod vedením uč.
Drašarové a průvodního slova se ujala uč. Medvecká.
K výstavě našich žáků se připojila i školní družina
ZŠ Kynšperk n.O. a její žáci také předvedli své krásné
výrobky.
Paní Medvecká ve svém proslovu moc hezky vyjádřila, že je dobře, když mají děti nejen výtvarný, ale
jakýkoli zájem. Naučí se něčemu novému, krásnému
a tato výstava je důkazem, že tomu tak je.
Děkuji všem učitelkám, které se dětem věnují.

Karbulová Zdeňka, ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Výtvarné umění
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AKCE A POŘADY MKS
ÚNOR 2009

čtvrtek 5.- 28. 2. ............... ve výstavní síni Panský dům

„prostě: AFRIKA”
JAROSLAV TIŠER

- výstava fotografií
- vernisáž 5. 2. od 17.00 hod.
- přednáška od 17.30 hod.

NÁRODNÍ PARKY JIHU AFRIKY

PŘIPRAVUJEME POŘADY A AKCE NA BŘEZEN 2009

středa 4. - 28. 3. ............... ve výstavní síni Panský dům

„KRAJINY A ZÁTIŠÍ”
TOM ŠKVARENINA

- výstava obrazů
- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy
zdarma , ostatní 10,- Kč

- vstupné: děti do 6 let zdarma, školní kolektivy
zdarma , ostatní 10,- Kč

sobota 14. 3. ...........................od 14.00 hod. v sále kina

pondělí 23. 2. .........................od 19.00 hod. v sále kina

- soutěž nejen o kráse pro dívky od 13 do 15 let
- pořádá Základní škola ve spolupráci s MKS Kynšperk nad Ohří
- vstupné 50,- Kč
- předprodej vstupenek od 23. 2. v kině

KONCERT KAPELY
BOJKOT PRODUCTION

Martin Písařík alias Oskar Všetečka
(Nám všem známý z Ordinace v růžové zahradě)
- vstupné v předprodeji 160,- Kč, v den konání
190,- Kč
- předprodej vstupenek od 2. 2. v kině

DÍVKA ROKU 2009

středa 18. 3. ............................od 19.00 hod. v sále kina

INFLAGRANTI
EFEKTNÍ SMYČCOVÁ SHOW

- vstupné v předprodeji 170,- Kč
v den konání 210,- Kč
- předprodej vstupenek od 23. 2. v kině

✂

poukázka
Po předložení této poukázky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit
na 1 vstupenku 2 osoby.
vstupenka  je v hodnotě
10,-Kč

Kino
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PROGRAM KINA
ÚNOR 2009

úterý 3.2. .................................................... v 16.30 hod.

SOBÍK NIKO

služby (Mark Strong). Tato problematická aliance
s sebou přináší zajímavou konfrontaci odlišných
kultur a morálních hledisek. V roli Ferrisova řídícího agenta se objeví Russell Crowe.  USA, MP 12,
vstupné 70,- Kč, délka 128 min.
úterý 10.2. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ANGLICKÉ JAHODY *

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu
o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky
Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat
stejně dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda
však nemají pro sobíkův talent nejmenší pochopení
a děti se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, že
jeho otec je mezinárodní hvězda. Finsko/Dánsko/
Německo/Irsko, MP, vstupné 65,- Kč, délka 75
min.
úterý 3.2.................................................... ve 20.00 hod.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL *

Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka.
Zbožňuje pohádku O Červené Karkulce, má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda
Šimona a takhle by mohla žít šťastně až do smrti,
kdybychom se nepohybovali v realitě. Najednou
Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama, maminka
a postupně všichni dospělí v jejím okolí se začínají
chovat divně a jediný, kdo jí dokáže poradit, je
kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno. Maminku
Terezce vyměnili mimozemšťané. Hrají: Dorotka
Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček a další.
ČR, MP, vstupné 55,- Kč, délka 93 min.

čtvrtek 5.2. ................................................ve 20.00 hod.

LABYRINT LŽÍ

Adaptace špionážního thrilleru z pera Davida
Ignatiuse vypráví o agentu CIA Rogeru Ferrisovi
(Leonardo DiCaprio), který byl vyslán do Jordánska, aby sledoval stopu celosvětově hledaného teroristy zodpovědného za řadu bombových útoků. V
Jordánsku Roger spolupracuje se šéfem místní tajné

V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá
odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, že rodina
– otec, maminka a babička nemá jiné starosti než
vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá,
ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace však
zase tak jednoduchá není. Jsme v Československu
roku 1968. Tomáš stráví s kamarády a dívkou Táňou
bujarou noc před odjezdem. Ráno však začnou
otcovy podezřelé telefonáty s kolegou Vránou, plné
tajných informací, maminka dělá zásoby a babička
pláče. Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však vylidněná a žádné vlaky nejedou. Hrají: Viktor Preis,
Pavla Tomicová, Nina Divíšková a další. ČR, MP
12, vstupné 55,- Kč, délka 114 min.
čtvrtek 12.2. ..............................................ve 20.00 hod.

NEBEZPEČNÝ CÍL *

Remake úspěšného akčního dramatu bratrů
Pangových z roku 1999. Život nájemného /
nelítostného/ zabijáka Joa (Nicolas Cage) se
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy je vyslán na
kšeftík do Thajska, kde má za úkol zlikvidovat
nepřátele bosse místního podsvětí Surata. Jako
pomocníka si najímá známou firmu, pouličního
kapsáře a výtržníka Konga (Shahkrit Yamnarn),

Kino
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kterého se hodlá na závěr zbavit. USA, MP 12,
vstupné 55,- Kč, délka 100 min.
úterý 17.2. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH *

CENOVÝ HIT MĚSÍCE !
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická
láska stala skutečnou?... Možná všechno a možná
nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo,
se už nezvládne… Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno
změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy
to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a
kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se
všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta a další. ČR,
MP, vstupné 25,- Kč, délka 104 min.
čtvrtek 19.2. ..............................................ve 20.00 hod.

ČTVERY VÁNOCE

Mělo by se jednat o zamilovaný pár, z nichž

úterý 24.2. ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.

96 HODIN *

Bryan (Liam Neeson) nepatří k tatínkům, kteří
by byli přísní, ale rozhodně patří k zastáncům hesla,
že opatrnosti není nikdy nazbyt. Proto taky není
moc nadšený z toho, že má jeho dcera Kim (Maggie
Grace) jet s kamarádkou na pár týdnů do Paříže.
Bryan je nejdříve proti, ale Kim ví co na tatínka
platí. Takže jí to nakonec dovolí s podmínkou, že
se bude pravidelně hlásit. Francie, MP 12, vstupné
55,- Kč, délka 93 min.

čtvrtek 26.2. ..............................................ve 20.00 hod.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ *

Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací,
po nichž ty méně vyspělé zanikly nebo byly zotročeny. V našem filmu jsme těmi méně vyspělými my,
lidstvo. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou
sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Hrají:
Keanu Reeves, Jennifer Connell, Jon Hamm a další.
Francie, MP 12, vstupné 55,- Kč, délka 93 min.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA NA BŘEZEN .....

LÍBÁŠ JAKO BŮH, OCAS JEŠTĚRKY,
VÝMĚNA, AUSTRÁLIE

oba mají rozvedené rodiče. Když chtějí první společné Vánoce strávit i s celou rodinou, uvědomí si,
že pozvat do domu všechny čtyři páry je naprostý nesmysl. Když už by se do domu vešli, stejně
by se během pár minut začali hádat, až by z toho
byla obrovska katastrofa. Jenže jak zařídit rodinnou oslavu bez rodiny? A který rodičovský pár
dostane nakonec přednost? Hrají: Sissy Spacek,
Vince Vaughn, Robert Duvall a další. USA/
Německo, MP 12, vstupné 65,- Kč, délka 82 min.

MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena
vždy hodinu před představením, předprodej začíná
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * = uplatnění volného vstupu na kartu

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Ing. Josef Baron, Bc. Roman Říha, René Bolvari, Ing. Vladimír Palík, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Šárka Pencová (pen), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí
sportovních klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 352 693 489, 602 314 241
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla, Cheb, tel. 728 051 909, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Únorové číslo vychází 4. 2. 2009
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Realitní kancelář
Reala Lakomá s.r.o.
Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 15 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň zpřevodu nemovitostí ?
Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků ? Zajistíme Vám
hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR? V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní
noviny pro Českou republiku – Celoplošný INZERT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je: Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:  
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ od 9.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny. Jsme schopni
za Vámi po dohodě zajet, nemusíte jezdit k nám a přímo u Vás dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty
v okresech: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary.
Naši nabídku nemovitostí najdete

na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@iol.cz

Příloha - Školství
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Cestujeme po zoo
– celoškolní projekt

Ve středu 17. 12. 2008 se naše škola proměnila
v zoologické zahrady. Mohli jste zdarma procestovat celou republiku křížem krážem od Chomutova
přes Plzeň, Prahu, Brno, Jihlavu, Hodonín, Olomouc, Vyškov až po Ostravu, dále pak přes Dvůr
Králové, Liberec, Ústí nad Labem až do Děčína.
Děti spolu se svými třídními učiteli připravily návštěvníkům nevšední zážitek. Od informací
o zoo, přes pavilony zvířat až k těm opravdu nejpikantnějším zajímavostem o vzácných exemplářích. A tak
nás oslovili opice a lidoopi, prohlédly si nás šelmy kočkovité, psovité a medvědovité, netečně přihlíželi plazi
a obojživelníci, proběhli kolem nás sudokopytníci a lichokopytníci.
Nad tím vším se v oblacích vznášeli ptáci, dravci a v přítmí mžouraly sovy. Jen hlodavci se věnovali
své oblíbené činnosti.
Děti použily ke své prezentaci písemné a obrazové materiály, fotografie, mapy, modely zvířat – vyrobené i vycpané, plyšové kamarády, ale i živé exempláře. Některé děti dokonce zvířata i předvedly v divadelních kostýmech – žáby, moucha, pes , papoušek a čáp.
Kdo se chtěl dozvědět více, poslouchal průvodce, nebo si pustil videozáznam. Ten, kdo si chtěl odpočinout, luštil křížovky a kvízy. Když už byli návštěvníci unaveni, mohli se v kiosku osvěžit.
Názory návštěvníků:
- panovala přátelská atmosféra
- někdo si odnesl informace, někdo
věci z domova
- kdo nepřišel, chybu udělal
- příjemně strávený den
- žáci školy měli možnost ukázat, co
v nich je
- vše bylo originální
- celý den se báječně vydařil
Mgr.Štěpánka Neubergová,
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, ZŠ

Příloha - Školství
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Nabízíme 2-měsíční štěňata německého ovčáka.
K odběru ihned.
Kč 1.500,- za štěně vč. lékařské prohlídky a očkování.
Kontakt: 602 449 990, p. Liška

Příloha - Školství
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Kadeřnická soutěž

V obdobi novověku se
lazebníci mění na holičevlásenkáře.Po roce 1872
Racul Marsel vynalezl
ondulační železo a tím
vznikl nový obor-dámský kadeřník.V roce 1906
vzniklo umělé zvlnění
vlasů,pomocí
elektrického proudu a chemikálií.
V letech 1920-1923 zaniká
móda dlouhých vlasů.
Časem se úprava vlasů
stále zdokonaluje.Koncem
60 let 20 století vzniká
v Británii SKINHEADS
tím,že si oholili hlavy.v
70 letech zese vzniká
hnutí PUNK jehož stoupenci odmítají oficiální
módu,jejich barevné účesy
ovlivnily další vývoj účesu.v dalších letech je móda
mladých
ovlnivňována
hudbou.V dnešní době
je na každém z nás,co si
vybere za účes a oblečení.
Střední škola živnostenská
Sokolov pořádala soutěž
obor kadeřnice, kde své
umění předvedla učnice
na pánských a dámských
modelech. A jak děvčata
dopadla?
foto Joyce

Již v dobách starověkých kultur egypťanů, babyloňanů atd.jsou záznamy o vyspělích oborech vlásenkářů,lazebníků, ránohojičů a kosmetiků. Egypt byl však
nejvyspělejší. Lidé zde pečovali dobře o své tělo i vlasy,měli velké znalosti o bilinách. Už tehdy začali používat
rostlinné barviva (hena a ren) na změnu odstínů vlasů
a vlásenek.Ve starověku byl obor vlásenkářský a lazebnický provozován talentovanými otroky.
Jako symbol lazebníku byl za vlády Václava IV uznán
ledňáček,což byl symbol čisoty.Ve 14 století lazebníci
fungovali též jako ránohojiči bez diplomu,až později se
tato řemesla oddělila.

Příloha - Školství
V pánské kategorii:

1. místo Nikol Pňáčková
2. místo Hana Podušková
3. místo Nicole Menclová
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v dámské kategorii:

1. místo Veronika Kočová
2. místo Nicole Menclová
3. místo Nikol Pňáčková

zleva: Nicole Menclová, Nikol Pňáčková, Veronika Kočová a Hana Podušková

celkové umístění:

1. Nikol Pňáčková
2. Nicole Menclová
3. Veronika Kočová

Příloha - Inzerce
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STAVEBNINY

ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200
Otevírací doba
Po - Pá 7:00 – 16:30 hod.
So 8:00 – 12:00 hod.

Zaváděcí ceny:
Cement 32,5R 25 kg
70,- vč. DPH
Přijďte se přesvědčit o příznivých cenách a šíři sortimentu.
Po dohodě vám zakoupené zboží i přivezeme.

www.kessl.cz

Příloha - Inzerce
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Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, s.r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 352 683 061, 352 683 114
www.kynsperk.cz (sekce městské organizace)

Zajišťujeme

Kontakty

Provádíme práce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správa bytového i nebytového fondu
výroba a prodej tepla
vedení účetnictví
pronájem a půjčování ručního nářadí
silniční dopravu nákladní
služby pro zemědělství a zahradnictví
přípravné práce pro stavby
dokončovací stavební práce
specializované pracovní činnosti
technické služby
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
pronájem velkoobjemových kontejnérů

elektro

zednické

truhlářské

sklenářské

Středisko Správa
Středisko Údržba
Středisko Tech. služby
Jednatel společnosti

p. Dudíková
p. Valenta
p. Janeček
M. Pokluda

pokrývačské

klempířské

zámečnické vodoinstalatérské
- 775 736 606
- 775 736 607
- 602 462 427
- 602 166 090
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Příloha - Pozvánky

DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 8 HRÁČŮ

400,- Kč ZA DRUŽSTVO

Zveme všechny příznivce volejbalu!!!!

ZA KOLIK?

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
Přihlášky nejpozději do 10.2.2009 telefonicky nebo na tento email.
Yvetta Milfaitová – (tm) - 602 524 703

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

14.2.2009
Sportovní hala
V 9.00 hod.
300,-Kč

KDE?

Kdy?
Kde?
V kolik?
Startovné:

PODMÍNKY?

VE VOLEJBALU ŽEN

7.března 2009 ZAHÁJENÍ V 900

II. ROČNÍK

KDY?

VALENTÝNSKÝ TURNAJ

Turnaj neregistrovaných
hráčů ve florbale

TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU
POŘÁDÁ

CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, přihlášky Ing. Svoboda 603 524 597
PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT A POBAVIT SE ! SRDEČNĚ VÁS ZVOU TJ SLAVOJ
KYNŠPERK NAD OHŘÍ A MO ČSSD KYNŠPERK NAD OHŘÍ
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Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří

Vás srdečně zve na koncert kapely
BOJKOT PRODUCTION

Martin Písařík alias Oskar Všetečka
(Nám všem známý z Ordinace v růžové
zahradě)
- pondělí 23. února 2009 od 19.00 hod.
v sále kina v Kynšperku nad Ohří
• vstupné v předprodeji 160,- Kč, v den
konání 190,- Kč
• předprodej vstupenek od 2. 2. 2009 v kině
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Příloha - Sport

Kynšperští stolní tenisté oslaví 50 let úspěšné činnosti

Už krátce po druhé světové válce se podle některých pamětníků v našem městě hrál ping- pong. Nejednalo se však o organizovanou soutěž a vždy po kratší, či delší době tato činnost skončila. Jednu sezonu se
snad hrála i soutěž, ale záznamy se nedochovaly.
Na konci padesátých let se sešla skupinka mladých lidí, která se začala tomuto sportu věnovat pravidelně. Založili oddíl a poprvé tito nadšenci v roce 1959 vstoupili do registrovaných soutěží, kde působí
dodnes. Třem nejstarším hráčům, také funkcionářům bylo sedmnáct let. Do historicky prvního utkání
nastoupili tito hráči: J. Kraus, O. Volf, SV. Matyáš, Fr. Škoda, B. Šmídová a E. Poláková. V první sezoně pak
ještě pomáhali O.Volf senior, E. Beck a M. V olfová. Někteří z této generace už bohužel nežijí. Po padesáti
letech jsou stále členy oddílu B. Volfová - Šmídová, M.Chalupová - Volfová, která dosud pracuje jako funkcionářka a trenérka mládeže a O.Volf, předseda oddílu a stále platný hráč divizního A celku.
Postupem času s přibývajícími zkušenostmi a po splnění svých vojenských povinností, s lepšícími se
podmínkami postupovalo družstvo stále do vyšších soutěží. Vrcholem snažení byla sedmdesátá léta, kdy
se v našem městě hrála druhá nejvyšší soutěž Československa. O tento úspěch se zasloužili P: Haluška, O.
Volf, P. Vonášek, bratři Medvečtí a M. Stach. To už bylo jméno kynšperského stolního tenisu vysoce ceněno
a tak nebylo velkým problémem získat pro tuto soutěž nutné posily. Jak významnou soutěží byla, tehdy
druhá liga jistě svědčí fakt, že žádný ze špičkových hráčů nehrál v cizině, jak jeto dnes běžné a reprezentanti v té době ještě vozili z Evropských a světových šampionátů medaile.
V té době se oddílu vystřídali vynikající
hráči, družstvo žen a B celek hrál v té době
divizní soutěž a tak jako je tomu současně
v soutěžích startovala další družstva. V této
době byli muži našeho oddílu nejsilnějším
celkem Plzeňského kraje.
Oddílem prošla řada sportovců, kteří později dosáhli skvělých výsledků v jiných sportovních disciplínách. Prosadili se v ligových
celcích fotbalu, vzpírání, šachu, lehké atletice,
dokonce reprezentovali naší vlast v různých
mezinárodních soutěžích. Za ta léta působilo
v tomto kolektivu několik významných osobností, lékařů, spisovatel, autoři odborných
publikací. ..
Přirozeně, že ani ve sportu není možné
„hřát se stále na výsluní“ a tak přišla i „hubená“
léta. Nedařilo se v devadesátých létech, kdy už
někteří se sportem skončili, kolektiv se rozešel. Na zlomu tisíciletí se činnost oddílu opět
oživila a dnes stolní tenisté v kraji patří
k těm lepším. Poslední sezony byla největší chloubou oddílu mládež, která patřila
k absolutní špičce v kraji. V loňské sezoně
byla např. družstva mladších, starších žáků
a dorostu přeborníky kraje. Mnozí z těchto
mladých spoluhráčů reprezentovali opakovaně naše město na republikovém šampionátu.
Takhle vypadají matadoři po čtyřiceti letech

Příloha - Sport
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Nejúspěšnější sportovní oddíl našeho
města při oslavě padesáti let trvání připravuje setkání současných i bývalých hráčů,
kde se mohou potkat s jednou legendou
našeho stolního tenisu.
Pro ty, kteří mají zájem seznámit
se blíže - podrobněji s historií tohoto
oddílu, bude připravena malá publikace
s bohatou obrázkovou přílohou. Dozvíte
se některé „pikantnosti, řadu perliček“
v dalším čísle zpravodaje, kde se mimo
jiné můžeme těšit na rozhovor
s iniciátorem a zakladatelem stolního tenisu v Kynšperku nad Ohří panem
Oldřichem Volfem starším.
Stolním tenistům přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.

V našem městě hrálo celkem 10 mistrů Evropy, jeden mistr světa

pen

V této sestavě se v roce 1971 postoupilo
do ligové soutěže

To jsou dva z nich M. Orlowski aj. Panský
Dvakrát vyhráli muži Krajské kolo ČS poháru

Příloha - Sport
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Vánoční turnaj

Dne 27.12. 2008 se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj
ve sportovní hale TJ Slavoj
v Kynšperku nad Ohří. I tento
rok proběhl turnaj v duchu
svátků vánočních. Tímto bych
chtěl poděkovat za klidný
průběh všech zúčastněných
týmů a těším se na jejich účast
v dalším ročníku.
Na prvním místě se umístili Šmajdy team, dále 2. Rafani,
3. Lisák team a 4. Real Josefov.

ŠMAJDY TEAM – 1. místo

RAFANI – 2. místo

LISÁK TEAM – 3. místo

			
		
Pořadatel
turnaje Roman Bělunek

