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aktuality
Jak je to s farmářskými trhy?

I přes nepřízeň počasí a nepřítomnost některých prodejců kvůli dovoleným se v červenci uskutečnily v Kynšperku již druhé farmářské trhy. Ty
další na náměstí SNP proběhnou 19.
srpna a poté 9. září. Protože se v souvislosti s jejich konáním objevuje řada
dotazů, přinášíme odpovědi alespoň
na některé z nich.
Jak často se budou trhy konat?
V letošním roce jen jednou měsíčně. V příštím roce by se tento interval
mohl zkrátit na jednou za dva týdny.
Proč se konají v pátek?
Termín trhů jsme museli přizpůsobit existujícím trhům v okolních městech jako je Plzeň, Chomutov, Loket
a další. Ty jsou většinou právě v sobotu. Jenže v regionu je omezený počet
výrobců a zemědělců, o které bychom
se zbytečně přetahovali s jinými.
Jaká je doba konání trhů?
Devadesát procent lidí chodí na trhy
nakupovat vždy dopoledne. Trhy proto začínají v devět hodin ráno a trvají
do zhruba tří hodin odpoledne. Jejich
prodloužení do pozdějších odpoledních hodin je možné, ale závisí skutečně na zájmu nakupujících.
Co se na trzích prodává?
Ovoce a zelenina, mléčné a masné výrobky, pečivo, nápoje, med a další zemědělské nebo potravinářské výrobky.
Kdo na trzích prodává?
Výhradně zemědělci nebo potravi-

nářští výrobci, firmy z Karlovarského
kraje a přilehlých regionů - severozápadních Čech, Vogtlandu nebo Horní Falce. Nenajdete zde tedy žádné dovozce z Moravy, Slovenska nebo Maďarska. Zkrátka snažíme se dělat lokální trhy, abychom umožnili lidem nákup kvalitních místních výrobků, které ale v obchodních řetězcích nenajdete, a zároveň tak chceme podpořit zaměstnanost v regionu.
Budou jezdit stejní prodejci?
To nedokážeme zaručit. Záleží hlavně na poptávce. Nicméně může to
ovlivnit každý třeba tím, že se na místě s prodejcem domluví, že mu to či
ono přiveze na příští trhy, tedy jakousi
předobjednávkou. Zkušenosti z jiných
měst ukazují, že po jednom až dvou letech se počet a struktura prodejců stabilizuje.
Na trhu nejsou jablka...
V našem kraji se řada věcí vůbec nepěstuje a jiné zrají až mnohem později
než v ostatních krajích. Takže kdo chce
jablka v červnu, musí do supermarketu pro ty z Nového Zélandu, kdo chce
místní produkty, musí si počkat do
podzimu.
Jsou výrobky v biokvalitě?
Některé ano, jiné ne. Biovýrobky jsou obvykle označeny příslušnými logy.
Mám přebytky, chci prodávat…
Trhy jsou otevřeny jak velkým výrobcům, tak malým pěstitelům a chovatelům z našeho regionu. Prodávat
své výpěstky a výrobky, pokud splňují
příslušné hygienické a další předpisy,
zde tedy může každý, včetně zahrádkářů. Případní zájemci se mohou obrátit
na organizátory trhů pana Podrackého
tel.: 603 815 770 nebo paní Fiedlerovou tel.: 774 512 195.
Děkujeme p. Fiedlerové a p. Podrackému za to, že se ujali oranizace farmářských trhů v našem městě.

Kynšperské mažoretky budou
reprezentovat ČR v Záhřebu
Školu, město Kynšperk nad Ohří i Českou republiku bude ve dnech 1. - 4.
září 2011 reprezentovat skupina kynšperských mažoretek pod vedením
Mgr. Jaroslavy Danešové na Mistrovství Evropy v chorvatském Záhřebu. 

Držíme palce.

Společné akce na rok 2011
Městské hudby Kynšperk nad Ohří a mažoretek Základní školy Kynšperk
nad Ohří při oslavách, akcích a reprezentaci města Kynšperka nad Ohří
17. 9.
24. - 25. 9.
27. 10.
12. 11.

10 let partnerství Kynšperk – Himmelkron (SMH, mažoretky)
Vejvodova Zbraslav (SMH, mažoretky)
Lampiónový průvod (SMH, mažoretky)
Setkání seniorů (mažoretky)

Spolupráce partnerských obcí
Kynšperk nad Ohří - Himmelkron na rok 2011
17. - 18. září
24. září 		
22. - 23. říjen
12. listopad

10 let partnerství s Himmelkronem (K)
Přátelský turnaj v tenise (H)
10 let partnerství s Kynšperkem (H)
Setkání seniorů (K)

H – Himmelkron, K – Kynšperk nad Ohří, G – Gossenreuth, L – Lanzendorf

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří,
která se uskutečnila:
8. 6. 2011, 29. 6. 2011, 14. 7. 2011
a usnesení ze zastupitelstva města, které se konalo:
22. 6. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města:
www.kynsperk.cz/radnice/rada-mesta/usneseni-rady

U P O Z O R N Ě N Í
Vážení občané,
v souvislosti s blížícím se termínem splatnosti poplatku poměrné části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vyprší 30. září 2011, očekáváme větší vytíženost pokladny městského úřadu.
Tuto platbu máte možnost pohodlně, kdykoliv, bez čekání, zaplatit na účet 19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530, specifický symbol je rodné číslo plátce.
Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete avízo na e-mail platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor
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aktuality, rozhovor
Jmenování ředitelky základní školy

08 2011
městský úřad

Po projednání výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, p. o., jmenovala Rada města Kynšperk nad Ohří na svém jednání dne 29.
června 2011 paní Mgr. Lenku Hruškovou Bursovou do funkce ředitelky uvedené příspěvkové organizace s účinností
od 1. července 2011. Nově jmenované ředitelce základní školy přejeme ve funkci mnoho pracovních úspěchů a do budoucna se těšíme na spolupráci.

Bc. Pavla Cibová, za správní a sociální odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

„Mou vizí je otevřená a učící se efektivní
škola,“ říká nová ředitelka základní školy
ské základní škole. Po mateřské dovolené jsem v roce 1991 nastoupila
do Kynšperka a působila zde do roku
2009. Od roku 2005 jsem pracovala
jako zástupkyně ředitele školy. Učím
tedy již 24 let a moje práce učitelky mě
Studovala jste Pedagogickou fa- stále baví. “
kultu ZČU Plzeň při zaměstnání.
Co byste chtěla v ZŠ Kynšperk nad
Bylo dálkové studium náročné?
„Kvůli tehdejší politické situaci jsem Ohří změnit a co ponechat?
nemohla být studentkou denního stu- „Má se ponechat to, co bylo dobré
dia, a proto jsem začala Pedagogic- a změnit to, co již nevyhovuje. Mou
kou fakultu v Plzni studovat při za- vizí je otevřená a učící se efektivní škoměstnání. Studium jsem dokonči- la, v níž dochází k osobnímu rozvola v roce 1992, mám aprobaci čes- ji žáků v příznivém vzdělávacím proký jazyk – občanská nauka pro dru- středí v souladu se zájmy a potřebami
hý a třetí stupeň, mohu tedy učit ne- zákazníků školy (žáci a rodiče) a spojen na základní škole, ale i na ško- lečnosti, a to ekonomicky efektivním
le střední. Letos v únoru jsem dokon- způsobem.
čila dvouleté studium na Pedagogic- K mým prioritám patří: pokračoké fakultě Univerzity Karlovy v Pra- vat v tradici školy a navázat na doze, obor školský management, a jsem savadní úspěšné činnosti, profesiotedy způsobilá k výkonu řídících čin- nálně vést školu, kvalitní výuka všech
ností. Každé studium při zaměstnání žáků včetně integrace žáků se specije náročnější, protože studovat může- álními vzdělávacími potřebami, nate až po splnění každodenních pracov- bídka výuky cizích jazyků a informaních povinností. V současné době stu- tiky, rozvíjení čtenářské a finanční
duje při zaměstnání téměř každý třetí gramotnosti, smysluplné využití volčlověk, nevidím na tom nic zvláštního. ného času - zájmové kroužky, školní
Vždyť je potřebné, aby si každý podle družina, bezpečné a zdravé prostřesvých možností doplňoval svůj profes- dí pro všechny a stabilní kvalifikovaný
a kvalitní pedagogický sbor.
ní rozhled.“
Sebelepší vizi však nelze uskutečnit
Jak dlouho působíte ve školství, bez aktivní spolupráce všech zaměstnanců školy, dobré spolupráce se záchtěla jste vždy učit?
„Vždy jsem chtěla učit, mé začátky kazníky školy a podpory zřizovatele,
(kre)
jsou spojeny s působením v habartov- tedy města.“
míst a strávit společně 14 dní mimo
školní lavice. Na školách v přírodě se
vždy utužil třídní kolektiv a přivezli
jsme si spoustu nezapomenutelných
zážitků.“

Novou ředitelkou Základní školy
v Kynšperku nad Ohří se s platností od 1. července stala Mgr. Lenka
Hrušková Bursová (na snímku). Na
tento post ji jmenovala Rada města Kynšperk nad Ohří na základě výsledků konkurzního řízení. Gratulujeme.
Navštěvovala jste coby žačka Základní školu Kynšperk nad Ohří?
„Ano. Od narození žiji v Kynšperku nad Ohří a chodila jsem na II. základní školu. Téměř na každém kroku potkávám své bývalé spolužáky ze
ZŠ. Řada z nás se i několikrát za rok
setkává.“
Podělíte se s námi o nějakou vzpomínku ze školních let?
„Často se spolužáky vzpomínáme na
školy v přírodě. Dvakrát ročně jsme
měli možnost vyjet z města do různých

Gratulace

Město Kynšperk nad Ohří blahopřeje k významnému jubileu.
Dne 1. 7. 2011 oslavili 50 let společného života
- zlatou svatbu - manželé Miroslava a Štefan Slezákovi.
Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přišli popřát zástupci
města Kynšperk nad Ohří a nejbližší rodina.

Eva Knížová, matrikářka

www.kynsperk.cz

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Ing. Petr Kučera
tel. : 352 350 410
tajemnik@kynsperk.cz
vedoucí finančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel: 352 350 428
cibova@kynsperk.cz
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město informuje
PŘIPOMÍNKY K AUTOBUSOVÝM JÍZDNÍM ŘÁDŮM V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje připravuje úpravu stávajících jízdních řádů pro období od 11. 12. 2011. Pro možnost zapracování potřeb občanů vás město
Kynšperk nad Ohří žádá o sdělení požadavků na úpravu autobusových spojů.
Náměty na úpravu jízdních řádů by měly obsahovat:
•	 číslo linky, spoje, čas odjezdu z konkrétní zastávky,
• den jízdy, např. jízdy v pracovní dny, v sobotu, v neděli, denně,
•	 důvod cesty: do zaměstnání (začátek a konec směny, místo),
k lékaři, do školy (začátek a konec vyučování), nahodile podle potřeby, sezónní cestování
• odkud a kam vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká
Vaše náměty a připomínky zasílejte:
Elektronicky:
investice@kynsperk.cz
Písemně:		
MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
		
majetkový odbor - Robert Vacek, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Připomínky k jízdním řádům je možno podávat do 15. 8. 2011. Děkujeme za spolupráci.
Poznámka: Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnost vyřizovány.
Připomínky nezasílejte na adresu autobusových dopravců. 


Robert Vacek, referent majetkového odboru

pronájmy
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 3 o velikosti 2+kk, o výměře 43,83 m2 v ul. J. K.
Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na
minimálně 65 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou.
Nabídka nebytových prostor v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří, o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci,
platby za služby spojené s nájmem
budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 211,4 m2, výše
nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu

využití navýšené každoročně o infla- (sklad bývalé požární zbrojnice).
města, nebo při osobním jednání na
Bližší informace k bytům i nebyto- majetkovém odboru Městského úřaci,
• služby spojené s nájmem budou vým prostorám jsou k dispozici na du Kynšperk nad Ohří.
úřední desce a webových stránkách
hrazeny samostatně,
 M. Svatková, referent majetk. odb.
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřaMĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
du o změně užívání nebytových proOZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
stor,
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo
pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2
4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulipozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 853 m2
ci (u obchodního střediska) na parcevše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, město Kynšperk nad Ohří, Truhlářská ulice
le č. 49/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za
těchto podmínek:
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.
• doba nájmu na dobu neurčitou
• nájemné ve výši 500 Kč/rok,
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 19 v Gorkého ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
s účinností od 1. 6. 2011 s možností
dalšího prodloužení,
- výše nájemného minimálně 616
Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci,
- služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání.
Nabídka nebytového prostoru
v majetku města k prodeji:
- nebytový prostor v budově bez
č. p. /č. e. stojící na pozemku p. č. 52
a pozemek p. č. 52 o výměře 56 m2 vše
v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
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policie, hasiči

08 2011

Sbor dobrovolných hasičů
KVĚTEN 2011
29. května
29. května
31. května

- požár lesa u cyklostezky Kynšperk/Dasnice
- dohašení skrytých ohnisek po požáru lesa
- dopravní nehoda vozu na R6 se zraněným řidičem

ČERVEN 2011
5. června 		
- požár trávy u kolejí za obcí Chotíkov
28. června	 - požár ve sklepě v obci Habartov
ČERVENEC 2011
6. července	 - požár bytu v obci Milhostov
8. července	 - technická pomoc - provizorní uzavření úniku pitné 		
		    vody v neobydleném domě v ul. Dlouhá
15. července	 - požár trávy u železnice v obci Nebanice
20. července	 - úklid vozovky po dopravní nehodě osobního
		    automobilu na R6
U cyklostezky Kynšperk nad Ohří - Dasnice likvidovali dobrovol
Marek Matoušek, velitel družstva SDH Kynšperk n. O. ní hasiči požár lesa.

V červenci zasahovali členové Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří v obci Milhostov, kde hořel byt.

K dopravní nehodě osobního automobilu na R6, při níž se zranil
řidič, vyjeli poslední den v květnu kynšperští dobrovolní hasiči.

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 14. 6. 2011 do 18. 7. 2011 celkem
41 případů protiprávního jednání:
• 25 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy se jednalo převážně
o porušení povinností vyplývajících
ze zákazových značek Zákaz vjezdu všech vozidel (autobusové nádraží, ulice J. K. Tyla a Staré náměstí),
Zákaz vjezdu nákladních automobilů (supermarket Penny, ulice SNP).
Za porušení této povinnosti si řidiči
vykoledovali nejen blokovou pokutu,
ale i ztrátu bodů. Dále se pak jednalo

www.kynsperk.cz

o porušení dopravních značek Zákaz
zastavení (ulice U Pivovaru a Školní),
Zákaz stání (J. z Poděbrad), parkoviště s dodatkovou tabulkou pro druh
vozidla (ulice Chebská – Marold),
kterou porušují řidiči nákladních automobilů. Zcela zbytečné jsou pak pokuty za nedodržování základních pravidel silničního provozu, jako jsou
stání v protisměru, stání na chodníku, stání na vegetaci, stání na přechodu pro chodce, stání v křižovatce, atd.
• 6 přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy se ve všech případech jednalo

o kouření na místech zákonem zakázaných (autobusové zastávky, veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory, atd.)
• 10 přestupků proti veřejnému pořádku, kdy mládež při nočních alkoholových a tabákových seancích zanechává nepořádek v podobě odhozených PET lahví, krabic od vín, cigaret
a různých obalů od pochutin, a kdy
v alkoholovém opojení a předváděním se před kamarády a kamarádkami ničí majetek obce. Pokud se děti
dopouštějí takovéhoto jednání, mohou být i jejich rodiče řešeni, a to soci-

álními pracovníky, (umožnění zahálčivého způsobu života).
• odchycení tří toulavých psů a jejich
předání do útulku (Útulek Pavlinčina fauna, viz. odkaz www.facebook.
com)
• odboru dopravně správních agend
v Sokolově byly oznámeny tři přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za které je odečet bodů v bodovém hodnocení řidičů, a jeden přestupek jim byl předán k řešení (řidič
s přestupkem nesouhlasil). 

Jaromír Stanko, městská policie
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Slavnost v Lipové aleji
V neděli 17. 7. 2011 jsme spolu s našimi himmelkronskými partnery strávili pěkný přátelský den. Zúčastnili jsme
se slavnosti Baille – Maille Lindenallee.
Pozvání přijali nejen naši radní a zastupitelé, ale i vystavovatelé a tvůrci
se svými řemeslnými výrobky. Naprosto netradiční a nový pro všechny návštěvníky 4. řemeslného a zahradnického jarmarku byl prodej teplé lázeňské
oplatky a střelba z luku a kuše.
V aleji lemované 600 lipami a dlouhé
osm set metrů nabízelo kolem 80 vystavovatelů obdivuhodné hrnčířské, kovářské, sklářské a keramické výrobky
pro domácnost a zahradu. Vše pak doplňovaly stánky s překrásnými růžemi
a dalšími květinami a křovinami.
Slavnost probíhala v duchu vzpomínek na markraběnku Wilhelminu, sestru pruského krále. Spolu s manželem a jejich dětmi nás přivítala a ukázala nám mailové hry, které se podobají kroketu.

Bohatý kulturní program provázel
celé odpoledne, které zpříjemňovaly
i bratwursty, pečené ryby a vynikající
ovocné koláče a dorty.
Přestože často poprchávalo a v závěru
pršelo již nepřetržitě, na slavnostní atmosféře to zcela nic neubralo.
Děkuji všem účastníkům, zejména pak těm, kteří svými výrobky reprezentovali nejen svou práci, ale i město
Kynšperk nad Ohří a vydrželi i přes nepřízeň počasí: manželé Krejčí – výrobky
ze dřeva, střelba z luku a kuše, p. M. Paláčková – obrazy, sošky a paličkované
výtvory, p. K. Svobodová – šperky, pracovníci Kocábky – šperky a svíčky, p. A.
Fiedlerová – teplé lázeňské oplatky, L.
Bilinčuková – propagace města Kynšperka nad Ohří v infostánku.
Velké poděkování patří i našim himmelkronským přátelům za vynikající
pohoštění a poskytnuté zázemí, zejména pak spolku Főrderkreis.

Mgr. Štěpánka Neubergová

Vernisáž výstavy kreseb a grafiky Lothara Rentsche

Od 21. 6. 2011 do 7. 8. 2011 můžete zhlédnout v Panském domě výstavu Lothara Rentsche Poutní cesty. Vernisáž proběhla v pondělí
20. 6. 2011. V kulturním programu vystoupili bratři Lukas a Jonas Winkel z Markneukirchenu, kteří zvítězili v soutěži Jugendmusiziert.
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Kynšperáci v Kolíně a v České Kamenici
Ve dnech 10. – 12. 6. 2011 se uskutečnil již 48. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů Kmochův
Kolín, kterého se zúčastnilo 19 domácích a 8 zahraničních orchestrů.
Mezi nimi nechyběla ani Městská
hudba Kynšperk nad Ohří. Festivalu
se také zúčastnily kynšperské mažoretky se svou vedoucí Mgr. Jaroslavou Danešovou.
Oba soubory z Kynšperka nad Ohří
se podílely na všech akcích. Bylo to
vlastní společné vystoupení, slavnostní
průvod všech zúčastněných orchestrů
a mažoretkových skupin, který po celé
trase pochodu sledovaly tisíce diváků.
V neděli festival vyvrcholil na Karlově
náměstí monsterkoncertem, který musel být pro velký počet hudebníků rozdělen na tři části. V prvém bloku hrálo
400 hudebníků, v druhém dalších 400.
Na závěr se přidaly i orchestry zahraniční a celkem 1200 hudebníků zahrálo společně pochody skladatele Františka Kmocha.
Podobným způsobem bych mohl popsat i další účast obou kynšperských
souborů o týden později, 17. – 18. 6.
2011 na Mezinárodním festivalu v České Kamenici. I zde probíhal program
podobný tomu kolínskému. Pro naše
oba soubory končil samostatným vystoupením v zámeckému parku města

www.kynsperk.cz

Jílové u Děčína.
Na závěr bych chtěl za městskou
hudbu i mažoretky poděkovat městu
Kynšperk nad Ohří za finanční podporu, bez které bychom se těchto festivalů
nemohli zúčastnit.
 Jan Zmrzlý, dirigent městské hudby
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Čtyřicet let učil na jedné škole
Jen málokdo vydrží pracovat na jednom místě téměř celý svůj dosavadní
život. Dokázal to však například Kynšperák Rudolf Braha.
Konec letošního školního roku pro
něj znamenal významné jubileum.
Vydržel na truhlářské škole v Kynšperku učit právě čtyřicet let. A to
není všechno. Na stejné škole se i sám
truhlářem roku 1960 vyučil, a to
u podniku Karna Mariánské Lázně.
Samotné truhlářství má v Kynšperku hlubokou historii. Již přibližně od
poloviny devatenáctého století zde
fungovala Odborná škola pro umělecké truhlářství. Škola se od té doby
měnila, vyvíjela a také měla různé názvy. V současné době jsou všechny
dřevozpracující obory součástí Střední živnostenské školy Sokolov. Rudolf Braha zažil během svého fungování ve škole pět ředitelů - Vladimíra
Jelínka, Stanislava Dobnera, Armína
Winklera, Jaroslava Khaila a současnou Hanu Jandíkovou. Ačkoli se Braha vždy hlásil k Bohu, je členem Českobratrské církve evangelické, nikdy
na pracovišti nezažil chvíle, kdy by
mu kvůli víře v komunistických temných dobách hrozil vyhazov.
Jeho rodina se do Kynšperka přistěhovala čtyři roky po válce ze Slezska.

Jemu v té době bylo šest let. V Kynšperku se tedy nejen vyučil, ale chodil zde i na základní školu. Po vyučení pracoval v Okresním podniku
místního hospodářství (OPMH) Sokolov, kde vyráběl na zakázku nábytek. Při zaměstnání však ještě dálkově studoval v Mariánských Lázních,
a to obor pilařství a přidružená výroba. Po nějakém čase změnil zaměstnání, nastoupil jako mistr v Jitoně,
kynšperské továrně na výrobu nábytku. A právě v té době začal externě vyučovat na učňovské truhlářské škole.
Naplno se však věnuje učňům od 1.
září 1970, poslední roky učil již jako
důchodce.
Letošní školní rok, ten čtyřicátý, je
jeho posledním. Vyučoval odborné
předměty oboru truhlář, a to materiály, technologii, odborné kreslení,
výrobní zařízení a stavební truhlářství. V letech 1971 -1973 ještě dálkově vystudoval Střední průmyslovou
školu ve Volyni, obor nábytkářství,
a poté doplňující pedagogické studium v Karlových Varech.
Rudolf Braha se rád setkává se svými žáky. Letos zažil zajímavé setkání
se svým žákem, kterému letos bude
padesát let a který se na truhláře učil
jen jeden školní rok. Pamatuje si však

Na snímku je Rudolf Braha s Pavlem Zvolánkem v restauraci Slunečnice, kde spolu poobědvali.

na něj, protože měli jedno společné víru v Boha, a to tehdy nebylo jednoduché jak pro učitele, tak pro žáka.
„Na většinu svých žáků si vzpomínám a když jsem zjistil, že jeden můj
bývalý žák, Pavel Zvolánek, pracuje jako předseda Českého sdružení
Církve adventistů s.d., kontaktoval
jsem ho a sešli jsme se spolu. Přijel za

mnou do Kynšperka, prohlédli jsme
si školu, ale samozřejmě jako věřící lidé také kostel a sborový dům,“
vzpomíná Braha. Většina jeho žáků
ale pracuje v oboru, někteří jsou velmi schopní odborníci a podnikatelé.
Rudolf Braha má dva syny, tři vnoučata a jeho největším koníčkem jsou
včely. 
Hana Kábrtová

Výlet na závěr školního roku se povedl
Stalo se již tradicí, že školní rok a pobyt v domově mládeže ukončujeme pěším výletem. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 23. 6. 2011 jsme vyrazili, pěkně po svých, na malou turistickou procházku. Tentokrát to bylo na
Kolovou.
Se žáky jsme navštívili Hostinec
a penzion U Čertova mlýna, který je vyhlášený svým půvabným prostředím
v blízkosti lesa. Cesta lesem byla příjemná, dokonce jsme nasbírali i pár borůvek a lesních jahod.
Na Čerťáku jsme nakrmili kapry, ovce
a také oslici Babetu, která nás za kousek mrkve „oblízla“ svým jazykem.
Po výborné pizze, vychlazené kofole
a zhoupnutí se na houpačce, (i náctiletí ocení tuto atrakci), jsme vyrazili zpět
na internát.
Bylo to velmi příjemně strávené čtvrteční odpoledne a doufáme, že naši žáci
budou mít na co vzpomínat.
 Vychovatelky J. Slámová a I. Jirsová

Kynšperský ZPRAVODAJ
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Projektový den - voda pro život
Dne 18. 6. 2011 proběhl ve škole
den na téma Voda pro život. Děti na
II. stupni se zúčastnily neobvyklé výuky prostřednictvím tohoto projektového dne. Ač by si někdo myslel, že když
nemají děti učebnice, tak se nic nenaučí, mýlil by se.
Výuka probíhala ve skupinách, kdy
každá skupina měla svoji náplň a děti
plnily zadané úkoly. Po dvou pracovních hodinách se skupiny vystřídaly.
A co se mohly dozvědět? Něco z historie vody, ochutnaly, jak moc a proč je
voda slaná a dozvěděly se o vodě řek,
moří a oceánů. Mohly zkoumat rostlinný a živočišný svět řeky Ohře, vyzkoušely si hydraulické vlastnosti vody
a poučily se, jak se voda využívá a co se
s ní dá dělat v chemii. Neméně zajímavá byla exkurze na úpravně vody v Nebanicích. Tam se žáci dozvěděli o biologickém způsobu čištění vody.

Vše pak zapsal a zdokumentoval mediální tým.
Co nám projekt přinesl?
Všichni jsme se zamysleli nad významem vody pro člověka, zvířata, průmysl. Uvědomili jsme si, že pitné vody
značně ubývá. Přišli jsme na to, že lze
s vodou hospodařit. Vyzkoušeli jsme
si, co všechno voda dokáže a k čemu je
potřebná. Výsledkem pro mnohé z nás
bylo vytvořit si hydrokodex, což znamená: budu šetřit vodu doma i ve škole, uvědomuji si význam pitného režimu, zaujmu postoj k řešení globálních
problémů – jak je možné pomoci lidem, kteří mají nedostatek vody, apod.
Poděkování patří všem vyučujícím,
kteří se zúčastnili a zejména pak p. O.
Tomčíkové a p. A. Černé, které celý
projekt řídily.

Za mediální tým:

Z. Dostálová, V. Nováková

KOTEC a město Kynšperk zvou na akci BEZPEČNÉ PRÁZDNINY – NEJSI SÁM
1. 8. - kulturní aktivity - kultura - pojmy kultura a subkultura a jejich dopady, skejťáci, rastafariáni, skinheads, squatteři, anarchisté...
3. 8. - kulturní aktivity - vystoupení - ukázky beatboxu, graffiti, freestyle, tanec
8. 8. - konflikt - Jaké máme konflikty? Kde to všechno začíná? Jaké z toho plynou důsledky?
10. 8. - konflikt - setkání s Policií ČR - vyzkoušejte si tester na alkohol, podívejte se na zbraně, setkání s myslivci – podíváme se na další
druhy zbraní, zaměříme se na přírodu
18. 8. - zaměstnanost -podnikneme exkurzi po řemeslech ve městě, podíváme se do zákulisí firem...
17. 8. - zaměstnanost + ekologie - podnikneme výlet na koňskou farmu do Nebanic
22. 8. - psychologie - staneme se šamany, zaměříme se společně na nové smysly
24 .8. - psychologie + hry
Vždy se sejdeme ve skateparku v 15.00 hodin.
29. 8. - branná týmová hra a 31.8. – oficiální ukončení projektu 

základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří č. 201

Blahopřejeme Veronice Jandové a její fence německého ovčáka Ritě ke krásnému 2. místu v závodu dle NZŘ včetně stopy v kategorii
ZVV1. První ročník Žandovského poháru se konal 11. 6. 2011 na cvičáku Dolní Žandov.

www.kynsperk.cz
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Letní tábor v Běliwoodu se vydařil
Již podruhé občanské sdružení Šance pro vás uspořádalo letní tábor pro
děti z Kynšperka a jeho okolí. 7 statečných společně s 54 filmovými postavami se utábořili v Bělčicích u Blatné.
Filmové Bělčačky, Sněženky a machři,
Draci s dračicí a Filmové „hvjězdy“
prožili společně 14 dní v táboře uprostřed polí, luk a lesů.
V pestrém táborovém programu nechyběly: stopovaná, výlet do Blatné
a zhlédnutí výstavy erbovních příšer,
pěší výlet na Špalkovou horu a na statek s koňmi, výlet do Březnice, opékání buřtů, táborák, bobřík odvahy, pyžamová party, diskotéky, honba za pokladem a různé sportovní soutěže. V sobotním odpoledni děti rodičům předvedly Běliwoodský trhák, jehož autorkami byli Charlieho andílci. Všichni si
pak společně zasoutěžili a zatančili.
I když nám letos počasí moc nepřálo, naučili jsme se překonávat přírodní
živly a v závěru tábora si nacvičili evakuaci, když se rozvodnil malý potůček.
Naše poděkování patří Mgr. J. Hrubému a M. Pospíšilové, Mgr. L. Moravčíkové, MUDr. M. Komárkové,
manželům Milotovým, manželům Kaiserovým, M. Hoškovi, P. Medovi, Ing.

T. Komínkovi, Mgr. M. Malé, manželům Kutišovým, oddílu ZRTV TJ Slavoj Kynšperk, manželům Skořepovým, J. Mandelíčkovi, Ing. T. Svobodovi, F. Bernáthovi, J. Hruškovi a rodičům, kteří děti nejen navštívili, ale
přivezli všem různé laskominy a dobrůtky.

Děkujeme Mgr. Hrubému za sponzorský dar - výtěžek z týdenní brigády v Penny.
zámek Blatná

Dětský den v Kynšperku nad Ohří

Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci.

Kynšperský ZPRAVODAJ
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MKS, knihovna, kino
Městská knihovna
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O PRÁZDNINÁCH KINO NEHRAJE

Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
úterý 6. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

Půjčovní doba v době letních prázdnin

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2

Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Novinky:
PRO DOSPĚLÉ:
Körnerová, H. M. - Stanice odložených lásek, Lapidus, J. - Snadný prachy,
Whitehouse, D. - Postel, Murakami, R. - Nekonečná, téměř průzračná modř,
Urbaníková, E. - Příliš osobní známost, Táborská, I. - Skryto v seznamce
Historie:
Clements, R. - Mučedník, Körnerová, H. M. - Dům U Tří borovic, Gregory, P. Červená královna, Coulter, C. - Dědička Valcourtu, Nowak, H. - Hladové moře,
Ebert, S. - Tajemství porodní báby, Riches, A. - Římané. Rány na cti, Kessler,
L. - Operace Hess
Detektivky a thrillery:
Christie, A. - Potíže v zálivu Pollensa, Adler-Olsen, J. - Žena v kleci, Forsyth,
F. - Kobra, Dreyer, E. - Neohlížej se, De Jonge, P. - Stíny zůstávají, Fielding, J. Nebezpečná zóna,
Romány pro ženy:
Monyová, S. - Srdceboly, Perry, T. - Prvotní hřích, Godbersen, A. - Luxus,
Goodman, C. - Co skrývá vesnička Arcadia Falls?, Szlaiová, R. - Maják jménem
láska, Lecká, I. - Deník šílené matky, aneb Ženská vydrží jako kůň, Procházková,
M. - Čtyři životy, James, S. - Dracula, má láska
Dotace z projektu Česká knihovna z pověření Ministerstva kultury:
Lustig, A. - Dívka s jizvou, Novák, J. - Aljaška, Hvížďala, K. - Tachles, Lustig,
Kosatík, P. - Čeští demokraté
Naučná literatura:
Toušlová, I. - Toulavá kamera 12, Pohlreich, Z. - Šéf na grilu
Pro děti:
Pauley, K. - Pořád mi pijou krev, Lanczová, L. - Létem políbená, Cast, P. C. - Škola
noci 7: Vyhořelá, Kastnerová, A. - O líné babičce

Za knihovnu Irena Zolotarová

Blahopřejeme
Ať Váš slavný den naplní
láska, radost a veselí.
Ať máte stále hodně sil,
zdraví a štěstí velký díl.
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny členové ZO SPCCH

D o l e ž a l o vá M a r i e
P e l á n o vá M a r i e
S a z a m o vá N a ď a
S a d í l e k J a r o s l av
Dv o ř á k A lo i s
Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

www.kynsperk.cz

Harry Potter (Daniel Radcliffe) a jeho přátelé Hermiona Grangerová
a Ron Waesley (Emma Watson a Rupert Grint) mají již část svého
nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je zničeno, ale několik
z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný Lord Voldemort
(Ralph Fiennes) dál šířit po světě nenávist a násilí, pronásledovat své
nepřátele a společně se svými přivrženci směřovat k ovládnutí světa.
Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy neumírá, a tak Harry a jeho
přátelé, podporovaní neúnavným odbojem v Bradavicích, neustále
pokračují v namáhavé cestě. Vše ale směřuje k závěrečné a velkolepé
bitvě. USA, MP 12, vstupné 70 Kč.
čtvrtek 8. 9. ve 20.00 hod.

LIDICE

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou
připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného
filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku,
která stojí na počátku celého příběhu. Hrají: Karel Roden, Zuzana
Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta a další. ČR,
MP 12, vstupné 55 Kč, délka 126 min.
MP
MP 12
MN 15
MN 18

mládeži přístupný
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nepřístupný
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. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.kynsperk.cz.

MKS - PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
čtvrtek 1. 9. - 22. 10. ve výstavní síni Panský dům

„CO SKRÝVAJÍ KYNŠPERSKÉ PŮDY,
KOMORY A ŠUPLÍKY“
Naše město Kynšperk nad Ohří
- vernisáž 1. 9. od 17.00 hod.

pondělí 26. 9. od 19.00 hod. v kině

YVETTA SIMONOVÁ
- vstupné v předprodeji 80 Kč
- hodinu před konáním 120 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
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Tradiční fotbalové utkání ZRTV Slavoj
Kynšperk nad Ohří - Sokol Křemže
Ve dnech 25. 6. a 1. 7. 2011 byly sehrány již tradiční fotbalové dvojzápasy oddílů ZRTV TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří a Sokola Křemže. Tradice
fotbalových zápasů začala v roce 1999
a bez přestávky se koná každoročně na
konci června po skončení soutěžních
utkání příjezdem Jihočechů. Začátkem července pak ochotníci ze ZRTV
oplácejí návštěvu sportovišť, kulturních památek a akcí v jižních Čechách. Letos nám příliš nepřálo počasí, zranění klíčových hráčů a u některých i pokročilejší věk. Přesto můžeme
být se sportovní a společenskou úrovní navýsost spokojeni. Zápas na stadionu oddílu kopané TJ Slavoj jsme vyhráli 6:3 a ve Křemži jsme zvrátili ne-

příznivý vývoj utkání a po zásluze vyhráli 4:3.
Pochvalu za předvedené sportovní
a společenské vystupování si zaslouží
všichni zúčastnění.
Přesto bych chtěl vyzdvihnout výkon
Milana Paikerta juniora, kdy „ošéfoval“ oba zápasy i přes neúčast našeho klíčového hráče Standy Marka pro
zranění.
Velké poděkování patří: oddílu kopané za propůjčení svého sportoviště, radě města a hasičům za materiální
pomoc, oddílu tenisu za vytvoření domovského zázemí při návštěvě Jihočechů a také vedení TJ Slavoj za vytvoření vhodných podmínek pro sportovní
utkání. 
Ing. Václav Neuberg

Poděkování

Děkuji všem děvčatům, která zachovala přízeň našemu cvičení v latinskoamerických a moderních rytmech na kynšperské škole v tomto školním roce, a doufám, že se všechna spolu uvidíme první týden v září. Podrobnosti najdete na stránkách www.keraplastik.cz/
kynšperská z-dance. 
Už se na vás těší vaše cvičitelka, Jana Nekvapilová

kynšperSKÝ ZPRAVODAJ
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Vodácký
kurz
Již několik let před koncem školního roku pořádá Střední škola živnostenská Sokolov vodácký kurz pro žáky druhých ročníků. Třídní učitel oboru truhlář,
pan Marek, spolu s instruktorem připravili pro kluky úžasný
týden na řece Ohři. Plavba začala v Kynšperku nad Ohří a skončila v Karlových Varech. Chtěla bych poděkovat za trpělivost
a bezpečné doplutí do cíle. Kluci si to opravdu užili.


Za rodiče žáků

Jana Tomsová

Stolní tenisté - jak v nové sezoně?
Jak víme, uplynulá sezona byla pro
stolní tenisty tentokrát neobyčejně
komplikovaná. Poprvé v historii sice
v divizní soutěži startovala dvě naše
družstva, ale horko těžko bojovala
o udržení. Nakonec se to podařilo.
Pro novou sezonu se však oddíl po
zkušenostech rozhodl do divize přihlásit pouze jediný celek. Jednak se
ušetří prostředky, ale ani základna
hráčů s potřebnou výkonností není
dostatečně široká. Očekává se, že letošní soutěž bude mnohem vyrovnanější s vyšší výkonností, a tak se náš
omlazený celek také významně posílil. Kdo to bude? Nechte se překvapit.
B družstvo se bude letos v krajském přeboru I. třídy opírat o zkušené „matadory“. Céčko se zachránilo

www.kynsperk.cz

každý sám.
v kr. přeboru II. třídy, kam z okres- také nadšené rodiče.
Po jistě příjemné dovolené a prázdV době prázdnin mají členové odního přeboru mělo postoupit také
družstvo D. Z podobných důvo- dílu tréninky nepovinné. Pamatujte ninách se začne s přípravou nové sedů jako u celků A a B však bude tuto na kondici, za kterou je zodpovědný zony v úterý 23. srpna.
soutěž hrát pouze jeden náš celek.
Zbývající dvě družstva, která doplní mladší žáci, podobně jako minulou sezonu, budou působit v okresním přeboru.
Radost nám v minulé sezoně dělalo několik začínajících nováčků, kteří
už dosáhli řady úspěchů, ale také veliký zájem rodičů zasluhuje pochvalu. V této sezoně si od nejmenších
spoluhráčů slibujeme mnohem více
úspěšných výsledků. Rádi bychom
do nové sezony přivítali nové zájemce. Nejraději ročníky 2001 a mladší. Ideálním by bylo přivézt do herny
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