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aktuality

Prezident ČR navštívil Kynšperk

Prezident České republiky Václav
Klaus, který přijal pozvání hejtmana
Karlovarského kraje Josefa Novotného, zavítal v jeho doprovodu i do Kynšperku nad Ohří. Se svou chotí Livií
navštěvoval obce a města Karlovarského kraje po dobu tří dní. Setkání
hlavy státu s obyvateli Kynšperku se
uskutečnilo ve středu 14. září 2011
na náměstí Míru. Zpestřením bylo vystoupení místních mažoretek za doprovodu MDO Kynšperk nad Ohří
v čele s dirigentem panem Zmrzlým.
„Děkuji pěkně za pozvání do Kynšperku nad Ohří,“ nechal se slyšet při
svém proslovu český prezident Václav
Klaus. „Omlouvám se, že zde není má
manželka. Nyní navštěvuje dětský domov v Chebu.“
Václav Klaus už město Kynšperk
nad Ohří navštívil v dubnu 2003. Na
tuto návštěvu si podle svých slov dobře vzpomíná.
„Kynšperk nad Ohří vnímám poměrně často poněkud paradoxním
způsobem. Máte zde nedaleko věznici, odkud dostávám žádost o milost
každou chvíli. Tím si vaše město vždy
připomenu,“ sdělil první muž ČR.
Pan prezident se z návštěvy Karlovarského kraje dle svého vyjádření raduje, neboť se touto cestou dozví mnoho zajímavých skutečností o tomto
kraji, o kterých by se jinak z Pražského
hradu nedozvěděl.
Po vystoupení mažoretek a MDO
Kynšperk nad Ohří a proslovech kynšperského starosty a hejtmana Karlovarského kraje bylo i místo pro dotazy
občanů, kteří této nabídky využili. Na
dotaz občana, jak to vidí s žárovkami,
jež nařídila EU nahradit novými ekologičtějšími, odpověděl prezident tím,
že si s manželkou udělal dostatečné
zásoby starých žárovek, které by jim
měly vystačit na dlouho.

Další z dotazů byl, zda se pan prezident zúčastní dnešního (14. 9. 2011)
zápasu ME ve volejbale s Polskem.
Vzhledem k další návštěvě města
Cheb, která následovala po Kynšperku nad Ohří, se prezident tohoto zápasu zúčastnit nemohl. Na dotaz, aby
se něco udělalo pro chudáky, reagoval
Václav Klaus takto: “Povinností každého člověka je, aby se postaral sám
o sebe, aby si vytvořil dostatek finančních prostředků na doby zlejší. Takto
to funguje na celém světě. Stát může
fungovat pouze jako doplněk, nikoliv
jako základ. Nový globální revoluční
plán jak pomoci chudým není na pořadu dne.“
Po zodpovězení dotazů se prezident
Václav Klaus setkal v obřadní síni kynšperské radnice se zastupiteli města.
I zde byl prostor pro dotazy. Zastupitele zajímalo, např. zda prezidentovi zbývá čas na sport, jaký je jeho názor na sociální problematiku z oblasti
domova důchodců i zda zákonodárná
moc dělá dostatek pro to, aby problém
Šluknovska dále negradoval.
„Nemyslím si, že by vláda a zákonodárný sbor dělal maximum,“ reagoval
Václav Klaus na dotaz. „Zmocněnci
jako je paní Jacques a pan Kocáb – házejí falešná gesta, je to plácání do vody
- které nikam nevede. Celoevropským
fenoménem je nyní to, co se děje v Paříži, Londýně a v Berlíně. V Berlíně
bylo přes noc zapáleno 600 aut. Situace na Šluknovsku je proti tomu klidná a mírumilovná. Většina Romů byla
do nějaké míry asimilována. Obrovský problém nastal tím, že se rozdělilo Československo. Do České republiky přišla spousta Romů ze Slovenska.
Pak přišel nestabilizující prvek, který
se zesílil otevíráním hranic, kdy k nám
přicházeli další Romové z Maďarska
atd. Všichni jásáme nad Schengenem,
ale každá mince má dvě strany – rub
a líc. Když fungovaly hranice, byla pasová kontrola minimální ztráta proti tomu jaké to má negativní důsledky
dnes. Tradiční romské profese, které
za dob komunismu fungovaly, např. ve
stavebnictví, zabrali imigranti. Vzniká
tak směsice problémů, které nikdo nebere vážně. Velmi mne to zneklidňuje. Totéž platí i o stahování Romů do
vybydlených domů a ghet – to ale dělají soukromé subjekty, ne kraje, obce
a starostové…,“ konstatoval prezident
České republiky Václav Klaus.
(kre)

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Potlesk hejtmana Karlovarského kraje, prezidenta České republiky a kynšperského starosty sklidily místní mažoretky za doprovodu Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří.

Součástí návštěvy prvního muže ČR Václava Klause byl i prostor
pro dotazy kynšperských občanů.

Pan prezident v obležení krásných kynšperských mažoretek...

Obyvatelé Kynšperka nad Ohří se sešli na náměstí Míru, aby mohli
spatřit hlavu státu ČR Václava Klause.
(5x foto kre)
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střípky z majetkového odboru
Město získalo dotaci cca 189 tisíc Kč
na výsadbu nové zeleně na části náměstí SNP od Nadace partnerství, která je
zřízena společností ČEZ. V průběhu
měsíce října dojde k obměně stávající zeleně, která je již přerostlá a značně
prosychá. Práce budou zahájeny v dolní části náměstí s tím, že se budeme
snažit v příštích obdobích pokračovat.
Začátkem října podáme žádost o dotaci od ministerstva zemědělství, kterou administruje Státní zemědělský intervenční fond. Chceme získat finanční
prostředky na rekonstrukci komunikace v Liboci včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a úpravy prostranství návsi.

U S NES ENÍ

městský úřad

Pokusíme se získat částku kolem 2
milionů Kč. V současné době je dokončen projekt a ještě vyřizujeme potřebné
formality se stavebním úřadem. Akce
by se v případě, že budeme úspěšní,
uskutečnila v roce 2012.
Město vyhlásilo výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu, která má řešit výstavbu příjezdové komunikace ke čtyřem novým stavebním parcelám v ulici Truhlářská. Jelikož finanční
možnosti města jsou již omezené, je
možné, že se v tomto roce bude realizovat pouze část a dokončení akce proběhne v roce příštím.
Ve vedení města byl projednán plán
investic do vodohospodářského ma-
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jetku města, který jsme vložili do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
V roce 2011 se nepodaří splnit z finančních důvodů všechny naplánované akce a tyto jsou přesunuty na rok
2012. V roce 2011 se uskutečnila akce
rekonstrukce splaškové kanalizace
v části ulice Tylova, která byla provedena metodou vyvložkování a dále se ještě uskuteční rekonstrukce vodovodu
v části ulice Tyršova. Mimo tyto investiční akce byly v rámci města provedeny opravy různých vodárenských technologických zařízení. Celkově jsou to
práce za cca 1 milion Kč.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru
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Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo: 31. 8. 2011, 13. 9. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města:
www.kynsperk.cz - kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení rady

Neplatné cestovní doklady je
nutné odevzdat, hrozí pokuta
Máte-li neplatný cestovní doklad
(např. cestovní pas) nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, odevzdejte, prosím, tento bezodkladně u orgánu příslušného k jeho vydání (možné je i na matrice Městského úřadu

Za neodevzdání neplatného
cestovního dokladu hrozí
pokuta až 10 000 korun.

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

Kynšperk nad Ohří), jinak se vystavujete nebezpečí finančního postihu.
Protože je v zákoně č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění poztajemník:
Ing. Petr Kučera
dějších předpisů (dále jen „zákon“)
tel. : 352 350 410
uvedeno, že cestovní doklad je majettajemnik@kynsperk.cz
kem státu, znamená to pro držitele povinnost neplatný cestovní doklad vrátit.
vedoucí ﬁnančního odboru:
Porušení povinností fyzických osob
Jaroslava Kocová
(držitelů) na úseku cestovních doklatel. 352 324 262
dů je upraveno v ust. § 34a) zákona
kocova@kynsperk.cz
a je sankcionováno pokutou do výše
10.000 Kč a u závažnějších až do 1 mi- vedoucí majetkového odboru:
lionu korun.
Josef Špaček
V případě ztráty nebo odcizení cestel.: 352 350 430
tovního dokladu je zákonnou povinnosspacek@kynsperk.cz
tí občana neprodleně tuto skutečnost
vedoucí odboru výstavby,
oznámit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru Poli- územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
cie ČR, matričnímu úřadu nebo zastutel.:
352 350 440
pitelskému úřadu České republiky v zahladka@kynsperk.cz
hraničí. Občané mohou odevzdat neplatný cestovní doklad na Městském
vedoucí odboru správního
úřadě Kynšperk nad Ohří, Jana A. Koa sociálního:
menského č. p. 221, přízemí, kancelář
Bc. Pavla Cibová
č. 4, případně na Městském úřadě Sotel.: 352 350 428
kolov, odbor správních činností, pasocibova@kynsperk.cz
vé oddělení.
Eva Knížová, matrikářka
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Nabídka bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 5 o velikosti 2+kk o výměře 42,41 m2, v ul. J. K. Tyla č. p. 881
(k přihlášce je nutné doložit lékařské
potvrzení o zdravotním stavu a kopii
rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).
Výše nájemného je stanovena na
45 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 8 o velikosti 2+kk, o výměře 41,62 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 ma-

jetku 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 211,40 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.

MċSTO KYNŠPERK NAD OHěÍ
OZNAMUJE ZÁMċR PRODEJE POZEMKģ
VE VLASTNICTVÍ MċSTA KYNŠPERK NAD OHěÍ
pozemek p.þ. 786/1 (zahrada) o výmČĜe 880 m2
pozemek p.þ. 786/2 (zahrada) o výmČĜe 853 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad OhĜí, mČsto Kynšperk nad OhĜí, TruhláĜská ulice

Pozemky jsou urþeny k výstavbČ rodinných domĤ.

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 inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor,
- 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 možností dalšího prodloužení
- výše nájemného minimálně 616
Kč/m2/rok + nárůst o každoroční in-

flaci
- 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
(sklad bývalé požární zbrojnice).
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici na
úřední desce a webových stránkách
města nebo při osobním jednání na
majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.
Bc. Radomíra Kiclová,
referent majetkového odboru

Poděkování našim dobrovolným hasičům
Vážené dámy a pánové,
v sobotu 4. 6. 2011 jsem měla ve Dvorečkách autonehodu.
Čtyři pánové z vašeho úřadu v Kynšperku mi pomohli auto vytáhnout z příkopu,
takže jsem mohla opět pokračovat v cestě.
Mí pomocníci velice rychle odjeli, takže jsem neměla žádnou možnost jim poděkovat.
Tímto dopisem bych velice ráda poděkovala mým pomocníkům za jejich velkou
pomoc, jakož i neznámému obyvateli Dvorečků, který telefonicky přivolal pomoc
z Kynšperka.
Také mi dal adresu vašeho úřadu, takže mohu alespoň takto poděkovat.
Mým pomocníkům „Hasičům z Kynšperka“ srdečné díky.
Srdečně zdravím vás a vaše spolupracovníky.
Zasílám pozdravy z Německa a přeji všem hodně štěstí.
Elfriede Paulus
Gross-Umstaeder-Str.85, Dieburg
(přeloženo z německého jazyka)

Poděkování

Město prodává pozemky
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje čtyř částí pozemku p. č.
1218/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák). Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů.
Bližší informace vám budou poskytnuty na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, 2. patro, tel. č. 352 350 431.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Poděkování Mgr. Evě Fréharové a zaměstnancům MKS
Kynšperk nad Ohří za uspořádání výstavy „Co skrývají kynšperské půdy, komory a šuplíky”.
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Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 17. 8. 2011 do 15. 9. 2011 celkem
32 případů protiprávního jednání.
- 23 přestupků proti provozu na pozemních komunikacích, kdy se opět jednalo o zbytečné stání v protisměru, stání na
chodníku, porušení zákazových značek
zákaz stání a zákaz zastavení, stání na vegetaci. V součinnosti s policisty místního oddělení byl zadržen řidič motorového
vozidla, který řídil pod vlivem alkoholu,
což bylo potvrzeno dechovou zkouškou,
kdy nadýchal 1,15 promile alkoholu v dechu. Následně byl zadržen řidič motocyklu, kterému bylo naměřeno 3,38 promile alkoholu v dechu (nad některými věcmi
zůstává rozum stát?!).
- 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy
se v obou případech jednalo o kouření na
místech zákonem zakázaných (autobusové zastávky, veřejnosti volně přístupné

uzavřené prostory, atd.).
- 7 přestupků proti veřejnému pořádku,
kdy ve třech případech se jednalo o neoprávněný zábor veřejného prostranství,
a to stanování na městském pozemku
bez řádného povolení. Ve zbylých případech se jednalo o odložení odpadu mimo
vyhrazená místa. Tímto chci na vás, občany našeho města, apelovat, odkládejte
objemný a nebezpečný odpad jen na místa k tomu určená, a to do sběrného dvora
Technických služeb v ulici nám. SNP, anebo na místa určená pro svoz nebezpečného odpadu, které se konají dvakrát ročně, a to každý první čtvrtek v měsíci květnu a září. Do kontejnerů patří jen směsný komunální odpad a nikoliv objemný a nebezpečný odpad. Kdo tuto povinnost poruší, může být sankciován blokovou pokutou až do výše 1.000 Kč a nebo
ve správní řízení mu může být uložena peněžitá sankce až do výše 50.000 Kč.

• Označení autovraku v ulici Slepá.
• Doručování písemností, zjišťování
pobytu osob pro potřebu MěÚ Kynšperk,
součinnost při provádění sociálního šetření v rodinách s úřednicemi sociálního
odboru.
• Odchycení tří toulavých psů a jejich
předání do útulku (Útulek Pavlinčina fauna, viz. odkaz www.facebook.com).
• V součinnosti s Kriminální službou
Policie ČR a místním oddělením PČR
byla v našem městě odhalena pěstírna
marihuany. Konzumenti marihuany se
již určitě těšili na svou bohatou sklizeň,
ale vzhledem k doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR, že kouření škodí zdraví, jsme jejich plány tímto zhatili. Pokud
znovu založí dealeři obdobné zahradnictví, určitě to nezůstane bez povšimnutí
a zase budou odhaleni (dealeři třeste se!).
• Při návštěvě hlavy státu se opět ukázala bystrost některých našich občanů. Bu-

diž jim chválou, že se nebojí se svým názorem vyjít ven a dát ho na obdiv ostatním spoluobčanům města, ale měli by mít
trochu soudnosti a více úcty k hlavě státu. Naštěstí je náš pan prezident vždy nad
věcí a takovéto názory opilých individuí
ho nechávají chladným.
Za Městskou policii
Jaromír Stanko

Sbor dobrovolných hasičů
ZÁŘÍ 2011
26. září - technická pomoc topící se osobě v řece Ohři. Osoba byla už
vytažena a jednotka SDH provedla první pomoc a navedení ZZS.
8. září - technická pomoc pro PČR, otevření bytu s podezřením úmrtí
osoby. Osoba pouze spala.
11. září - dopravní nehoda osobního automobilu mezi Kaceřovem
a Hartoušovem. Spolujezdkyně byla lehce zraněna.
14. září - požár střechy na autodílně v areálu HDB Trans. Díky včasnému
zásahu zaměstnanců se požár moc nerozšířil.

PČR Kynšperk nad Ohří
Vážení občané, po delší odmlce mi dovolte, abych vás seznámil s některými případy a činnostmi řešené policisty Obvodního oddělení Policie ČR
Kynšperk nad Ohří. Naše obvodní oddělení v měsíci srpen 2011 přijalo
a prošetřovalo celkem 11 případů pro
podezření ze spáchání trestného činu,
a to:
- 1 případ obecného ohrožení, kdy pracovníci provádějící opravu tratě včas
neodklidili před přijíždějícím vlakem
pracovní stroje a došlo ke střetu vlakové soupravy s pracovními stroji. Při
tomto naštěstí nedošlo ke zranění osob,
pouze k hmotné škodě na majetku.
- 1 případ krádeže stromů a dřevin z lesního prostoru.
- 1 případ krádeže vloupáním do objektu skladu v odlehlém prostoru poblíž
obce Zlatá.
- 1 případ krádeže měděných propojek

www.kynsperk.cz

na železnici v Dasnicích.
- 1 případ vloupání do rodinného domu
v Kynšperku nad Ohří, kdy pachatel byl
již zjištěn a bude se ze svého jednání
zpovídat u soudu.
- 1 případ vloupání do motorového vozidla v Kynšperku nad Ohří před místním kinem. Policie ČR i díky přispění občanů města zjistila pachatele přestupku, zajistila autorádio a to bylo vráceno zpět majiteli. Pachatel se bude taktéž ze svého činu zpovídat u soudu.
- 1 případ vloupání do chaty v zahrádkářské osadě v Kynšperku nad Ohří,
kde pachatel odcizil motorovou pilu
a kabely. Po pachateli stále pátráme.
- 2 případy řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Řidičům bylo
sděleno podezření ze spáchání přečinu
Ohrožení pod vlivem návykové látky dle
§ 274/1 trestního zákoníku a ve zkráceném řízení byla věc předána na Okresní

státní zastupitelství.
- 2 případy jednání odsouzených ve věznici Kynšperk nad Ohří.
Policisté našeho obvodního oddělení
také v měsíci srpnu řešili celkem 31 přestupků a dále jsme se podíleli na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
silničního provozu v Lokti při mistrovství světa v motokrosu a dalších pořádaných kulturních letních akcí, které ve
větším počtu navštěvuje veřejnost.
Dále bych vás chtěl informovat o tom,
že při pravidelných schůzkách se starostou a zástupci města vždy řešíme současnou bezpečnostní situaci ve
městě a reagujeme jednak na podněty zastupitelů, tak i občanů a společnými silami se snažíme hledat cesty ke
zlepšení a udržení veřejného pořádku
ve městě a jeho okolí k vašemu pocitu
bezpečí.
V případě, že občané chtějí kontaktovat

Policii ČR Obvodní oddělení Kynšperk
nad Ohří a nedozvoní se nebo se nám
na útvar nedovolají a věc nesnese odkladu, ať využívají tísňovou telefonní linku 158, neboť policisté nejsou po
celý den v budově útvaru, ale vykonávají v určených úsecích a teritoriu službu v terénu. Po zavolání na tísňovou
linku příslušný operační důstojník radiostanicí kontaktuje hlídku, které informaci předá k vyřízení. K řešení procesních a běžných úkonů jsou vám policisté zpravidla k dispozici na obvodním
oddělení Kynšperk nad Ohří od pondělí
do pátku od 8.00 do 15.00 hodin.
Na závěr mi dovolte poděkovat touto
cestou Městské policii Kynšperk nad
Ohří, která nám v otázce bezpečnosti
a udržení veřejného pořádku velmi pomáhá a jsem velmi rád, že byla ve městě
zřízena.
npor. Bc. Miroslav Bobčík,
vedoucí obvodního oddělení
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oslava 10. výročí spolupráce
Kynšperk a Himmelkron oslavili 10 let spolupráce

Zasazení stromu přátelství
Oslava deseti let výročí partnerství
měst Kynšperk nad Ohří a Himmelkron se konala o víkendu, ve dnech 17.
a 18. září 2011. Součástí významného
jubilea je výstava fotografií v zimní zahradě s názvem Historie partnerství.
V sobotu se na prostranství před kinem sešlo několik desítek obyvatel
Kynšperku nad Ohří, aby mohly oslavit spolu se zástupci obou měst toto kulaté výročí.
„V zastoupení občanů města
Kynšperk nad Ohří vyjadřuji velké potěšení nad tím, že naše město bude
mít v Himmelkronu své místo v podobě malého, ale významného prostranství,“ konstatoval kynšperský starosta Tomáš Svoboda. „Tvoří tak most
a svorník mezi obyvateli Himmelkronu a Kynšperku nad Ohří. Zdá se mi,
že jste definitivně našli klíč k našim
srdcím. Je mi obrovskou ctí a zůstane
pro mne do konce života významnou
událostí, že právě já mohu být u tohoto kulatého výročí,“ promlouval k německým kolegům.
Pár slov na úvod řekl i himmelkronský starosta Gerhard Schneider: „Toto
partnerství obou našich měst je důležitou součástí našeho každodenního života. Město Himmelkron je velmi pyšné na toto partnerství. V těchto deseti letech se nejen uzavřelo partnerství, které stále existuje a pokračuje dále, ale stalo se a událo se mnoho
akcí společných pro Kynšperk a město Himmelkron. Jmenoval bych např.
společná setkání mezi žáky, mezi seniory, mezi sportovci a umělci obou měst.

Tato společná setkání a pobyty přispěly k tomu, aby se lidé na obou stranách
lépe poznali, lépe si porozuměli a mohli
společně žít. Dnes díky společným návštěvám mám pocit, že se tu cítím jako
dobrý známý a že mne tu vítají jako kamaráda,“ sdělil německý starosta .
Po slovech svého nástupce pronesl řeč i bývalý starosta Himmelkronu,
který začátky vzájemné spolupráce
s Kynšperkem zažil.
„Velmi mne těší, že právě já jsem
mohl být roku 2001 společně s panem
Jiřím Danešem u toho, kdy se toto partnerství zakládalo a to poté, co už jsme
dlouhých 8 let spolupracovali při našem Strassenfestu a mohly u toho být
také mažoretky i městská kapela.
Už tenkrát, jako tehdejší starosta, jsem
měl možnost porovnávat určitým způsobem poměry, které jsou v Kynšperku
a v Himmelkronu. A už tehdy jsem se
rozhodl, že by bylo dobré tuto partnerskou spolupráci, která ale nebyla oficiální, dotáhnout do konce a dát jí určitým způsobem právní podobu. Po deseti letech oficiálního partnerství, po
18 letech přátelství a setkávání, mohu
s klidnou duší říci, že se to povedlo.
Srdečně bych chtěl poděkovat především paní Bláhové, paní Neubergové
a mému příteli Jiřímu Danešovi, kteří
stáli u zrodu tohoto partnerství,“ dodal
exstarosta německého Himmelkronu.
Tento významný den zpestřily po
projevech starostů svým vystoupením
mažoretky z místní základní školy za
doprovodu Městské dechové hudby
Kynšperk nad Ohří.
Poté se z náměstí SNP vydal průvod v čele s mažoretkami a městskou
hudbou ke kostelu Nanebevzetí Panny
Marie, kde starosta Kynšperku Tomáš
Svoboda spolu s německým starostou
Himmelkronu Gerhardem Schneiderem zasadili lípu.
Po symbolickém zasazení stromu
přátelství šel průvod do sportovního
areálu zdraví, kde se konala zábava,
o kterou se postarala staročeská kapela
Pepíci. Vystoupil zde Malý taneční orchestr ZUŠ Kynšperk nad Ohří a nechyběla ani muzika Městské dechové
hudby Kynšperk nad Ohří.
V neděli se konala oslava pro pozvané hosty – zástupce obou spřátelených
měst.
(kre)

Tato lavička - dar z Himmelkronu, bude připomínat významné jubileum obou spřátelených měst. Na lavici sedí současný starosta Himmelkronu Gerhard Schneider a kynšperský starosta Tomáš
Svoboda.

Bývalý starosta Himmelkronu (vlevo) předává památeční obraz
kynšperskému starostovi.

Průvod městem

Děkujeme všem, kteří se na
této akci podíleli.
Radní města Kynšperk n. O.

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Mažoretky

(5x foto kre)
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Kynšperk má mistra ČR v lukostřelbě
Kynšperk nad Ohří má poprvé v historii svého mistra republiky v lukostřelbě. Stal se jím v náročném dvoudenním
závodě na plzeňských Lobzech člen
Lukostřeleckého oddílu TJ ESKA Cheb
Martin Hámor. Ten suverénně vyhrál
v olympijském luku jak sobotní kvalifikaci 77. MČR v lukostřelbě, tak nedělní finále.
Sobotní kvalifikaci v Plzni přitom začal šestačtyřicetiletý lukostřelec z Kynšperka mírně rozpačitě. Po střelbě na
vzdálenost 90 metrů tak byl na celkovém čtvrtém místě v pořadí. Už během
střelby na 70 metrů ale získal 320 bodů
a ztrácel tak pouhý jeden bod na vedoucího Martina Bulíře z Liberce.
Poté, co nastřílel na padesátimetrové trati plných 328 bodů, se ale Hámor ujal vedení a zpečetil ho na třicítce
nástřelem 346 bodů. S celkovým skóre 1270 bodů si tak připsal nejen svůj
nový osobní rekord, ale také vítězství
v kvalifikaci před Bulířem, kterého za
sebou nechal s bezpečným odstupem
21 bodů.
Tak jednoznačné vítězství je ale značným náporem na psychiku. Právě ona
je přitom jedním z rozhodujících faktorů při lukostřelbě. A jak Martin Hámor
přiznal, noc ze soboty na neděli byla
skutečně bezesná. “Nejhorší je očekávání věcí příštích. Kvalifikaci jsem vyhrál poměrně suverénně, ale pak člověk znervózní. Vzbudil jsem se už po
půl druhé a nemohl jsem zaspat. Zatímco kolega chrápal jako dřevorubec,
já přemýšlel co bude. Takže po čtyřech
hodinách spaní ten nedělní start podle
toho také vypadal.”
Probdělá část noci si skutečně vybrala
daň. Po prvních sadách to dokonce vypadalo, že Hámor je v krizi a skončí da-

leko za medailovými pozicemi. Po počátečních neúspěších se mu ale podařilo skóre otočit.
„Rozhodoval doslova jediný šíp. Bylo
to fakt o nervy,” říká lukostřelec s tím,
že ve druhém kole se mu dařilo udržet
náskok před soupeři. Nicméně následně přišla klinická smrt. Hodina pauza,
otočilo se sluníčko a přišly problémy.
“Za žádnou cenu jsem nemohl seřídit luk. Pořád to lítalo nahoru. Už jsem
prohrával 4:0, ale naštěstí se mi povedlo to otočit a zavřít desítkami,” shrnuje vývoj závodu novopečený mistr České republiky, který si připsal v závěru
skóre 6:4.
Ti, kteří by ještě letos chtěli spatřit
novopečeného mistra republiky v akci,
mají poslední příležitost 24. září v Chebu. To v tamním lukostřeleckém areálu
proběhne poslední závod přeshraniční
česko-německé lukostřelecké Egrensis ligy - Memoriál Františka Hadaše
a Zdeňka Krause, kterou prostřednictvím Euregia Egrensis finančně podpořila Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj.
Martin Hámor, který je členem Lukostřeleckého oddílu TJ ESKA Cheb, střílí závody dlouhodobě v dresu Kostelce
na Hané. To je dáno historicky, protože v tomto oddíle odstřílel své nejlepší
výsledky také jeho otec, vynikající lukostřelec a bývalý olympionik. Chebský
lukostřelecký oddíl, do jehož řad Hámor vstoupil v roce 1993, se navíc počátkem tohoto tisíciletí, z důvodu úmrtí dlouholetého předsedy Zdeňka Krause a následné ztráty střelnice, téměř
úplně rozpadl. Svou sportovní činnost
obnovil Lukostřelecký oddíl TJ ESKA
Cheb až počátkem letošního roku. Titul mistra republiky v lukostřelbě při-

Lukostřelba je především o psychice. O vítězi může v tvrdé konkurenci často rozhodnout i nepatrná odchylka v dráze šípu.

www.kynsperk.cz

Martin Hámor
tom zdaleka není prvním Hámorovým
sportovním úspěchem. Na svém kontě má totiž také několik republikových
prvenství v tvrdých armádních survival

závodech.
Více informací na:
www.eska-cheb.cz
Vladislav Podracký

Domovská střelnice Martina Hámora v Chebu
3x foto Vladislav Podracký
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úspěchy našich mažoretek

Mistrovství Evropy mažoretek
Dne 1. - 4. září 2011 se konalo v chorvatském hlavním městě Záhřebu 13.
Mistrovství Evropy EMA – evropské
mažoretkové asociace - za účasti šestnácti evropských států. Českou republiku reprezentoval soubor Majorettes
ZŠ Kynšperk nad Ohří v sestavě: Bílková Kateřina, Bričová Lucie, Černá Šárka, Heroutová Lucie, Hlebová
Olga, Hollá Martina, Jánošíková Petra, Jirsová Lucie, Kavanová Barbora,
Kubisová Lucie, Lisá Michaela, Pencová Šárka, Rečníková Markéta, Režová Petra, Röslerová Iveta, Štočková
Jana, vedoucí souboru Mgr. Jaroslava
Danešová.
Poděkování všech zúčastněných, že
i tento rok mohli reprezentovat Českou republiku, město Kynšperk nad
Ohří a základní školu, patří Základní
škole v Kynšperku nad Ohří za finanční prostředky na dopravu a evropské mažoretkové asociaci za odpuštění finančních prostředků za startovné
a stravné. Mgr. Jaroslava Danešová

Umístění našich děvčat v soutěžních disciplínách:
Solo pom sen
Martina Hollá
Pencová Šárka
Jirsová Lucie
Duo pom sen
Pencová Šárka, Heroutová Lucie
Režová Petra, Röslerová Iveta
Solo baton jun
Černá Šárka
Jánošíková Petra
Solo baton sen
Pencová Šárka
Hlebová Olga
Štočková Jana
Duo baton jun
Bričová Lucie, Lisá Michaela
Duo baton sen
Kavanová Barbora, Režová Petra
Röslerová Iveta, Rečníková Markéta
Skupina pom
Skupina baton

3. místo
6. místo
8. místo
5. místo
7. místo
12. místo
15. místo
10. místo
11. místo
13. místo
11. místo
7. místo
13. místo
6. místo
10. místo

Bronzová medailistka Martina Hollá z ME mažoretek

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ
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DEPECHE MODE REVIVAL
ěEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Kurzy konané v Klubech lidové tvoĜivosti:
Královské PoĜíþí - Statek Bernard
Statek Bernard, Šachetní 135, 357 41 Královské PoĜíþí

Chodov - DĤm dČtí a mládeže BludištČ
Husova 263, 357 35 Chodov
Kurzy probČhnou od Ĝíjna 2011 do dubna 2012 a jsou zcela zdarma.
Doba konání kurzĤ od 17:00 - 20:00
FIGURÁLNÍ KRESBA - Královské PoĜíþí - Datum konání: 6.10.2011

Původní myšlenka založení kapely DM Revival vznikla koncem roku
1999, v jednom již neexistujícím ústeckém hudebním klubu. Po několika
měsících práce, kdy kapela dávala dohromady koncertní program a intenzivně pracovala na aranžmá jednotlivých skladeb, se poprvé, v tomtéž klubu (KLADÍVKO), představuje veřejnosti. Na post sólového zpěváka nastupuje Michal Pošvic a za klávesy se postavili Honza Seibt a Sláva Pošvic.
V této sestavě funguje kapela ve své podstatě dodnes a za dobu své existence navštívila již spoustu hudebních klubů v celé České republice.
Skupina neustále pracuje na přípravě nových aranžmá a ty jsou postupně
zařazovány na playlist tak, aby koncertní program procházel napříč celou
tvorbu DEPECHE MODE.
Depeche Mode Revival koncertovali v srpnu v Baru Koruna v Kynšperku
nad Ohří. Tradičně bývají koncerty na západě Čech považovány za nejlepší
a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Skvěle se bavili pánové i publikum a dokonce dorazilo i samo veličenstvo.
A co na to fanouškové?
„Bylo to úžasné, dlouho budu vzpomínat... :-)“
„...slavný Kynšperk...sláva všem, co se skvěle bavili... Kynšperk prostě
nezklamal :-)“
A zpěvák Sláva Pošvic: “Lidi, díky, že jste dorazili :)...nám se díky vám
hrálo úplně skvěle…“
Jana Tomsová

VÝROBA SVÍCÍ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 13.10.2011; 9.2.2012
Chodov - Datum konání: 20.10.2011
StĜíbrná - Datum konání: 12.10.2011
ZPRACOVÁNÍ PěÍRODNÍCH MATERIÁLģ A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Královské PoĜíþí - Datum konání: 20.10.2011; 27.10.2011, 23.2.2012
Chodov - Datum konání: 3.11.2011
VÝROBA KERAMIKY - Královské PoĜíþí - Datum konání:2.11.2011; 9.11.2011; 16.11.2011; 1.3.2012;
8.3.2012; 15.3.2012
Chodov - Datum konání: 25.10.2011
JEMNÉ KOVÁěSTVÍ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 23.11.2011; 22.3.2012
ZHOTOVOVÁNÍ STěIHģ, NÁVRHÁěSTVÍ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 30.11.2011; 29.3.2012
StĜíbrná - Datum konání: 9.11.2011
ŠITÍ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 8.12.2011; 5.4.2012
Chodov - Datum konání: 16.11.2011
DESIGN ěEMESLNÝCH VÝROBKģ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 2.2.2012
PALIýKOVÁNÍ - Královské PoĜíþí - Datum konání: 12.1.2012; 12.4.2012
Chodov - Datum konání: 23.11.2011
PATCHWORK, PRÁCE SE ŠUSTÍM - Královské PoĜíþí - Datum konání: 19.1.2012; 19.4.2012
Chodov - Datum konání: 30.11.2011
PRÁCE S KOVEM - Královské PoĜíþí - Datum konání: 16.2.2012
SUCHÁ VAZBA - Královské PoĜíþí - Datum konání: 3.3.2012
Chodov - Datum konání : 4.3.2012
TKANÍ NA STAVU - Královské PoĜíþí - Datum konání: 7.4.2012; 8.4.2012
PĜihlášky: mas.sokolovsko@volny.cz, bernard.baskova@seznam.cz telefonicky͗352 629 844; 352 676 368

www.remeslomazlatedno.cz
PĜípadné zmČny budou všem úþastníkĤm nahlášeny osobnČ

PODĚKOVÁNÍ
České dráhy, a.s., kladou v osobní dopravě velký důraz na přiblížení
produktů zákazníkům. Touto větou
se charakterizují České dráhy a myslím si, že právem. Chtěla bych jim poděkovat a vyřídit od klientů z DpS
Kynšperk velké pozdravení. Jeli jsme
vlakem na výlet do Karlových Varů,
kde jsme společně s pracovníky aktivizačního oddělení a pečovatelské služby prožili krásné odpoledne. Přeprava
osob s tělesným postižením je umožněna vlakem, který je vybaven plošinou. Tato vlaková souprava musí být
objednána týden dopředu. U zpátečního vlaku byla porucha na plošině
a nám tímto vznikl problém, jak se dostat se seniory zpátky do Kynšperka
nad Ohří. Velice seriózně se nás ujal
pracovník Českých drah a během 20
minut jsme seděli v náhradním autobuse, kterým jsme se šťastní vraceli
zpět domů. Za všechny účastníky zájezdu děkuji.
Jana Tomsová

www.kynsperk.cz
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kino
PROGRAM KINA ŘÍJEN 2011
úterý 4. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

TRANSFORMERS 3

V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě
tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila
mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro
tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před
ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba.
Hrají: Shia LaBeouf, Hugo Weaving, Tyrese Gibson, Frances McDormand a další.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 154 min.
čtvrtek 6. 10. ve 20.00 hod.

JANA EYROVÁ

19. století. Jana Eyrová nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství
Thornfield Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která
zde žije v opatrovnictví hloubavého majitele, Edwarda Rochestera. Impozantní
rezidence a neméně okouzlující povaha Rochestera těžce zkoušely Janinu
odolnost. Po útěku nemá kam jít, proto přijme pomocnou ruku duchovního otce
Johna Riverse a jeho rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z turbulentních
událostí poslední doby, které ji přinutily k útěku a při pohledu na minulost
přemýšlí, jestli to někdy mohla být pravda…
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell a další.
BRIT, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 120 min.
úterý 11. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

CAPTAIN AMERICA:
PRVNÍ AVENGER

Steve Rogers (Chris Evans) je idealistický mladík, který stejně jako drtivá většina
jeho vrstevníků touží vstoupit do armády, aby mohl Americe pomoci zdolat nacisty,
až se jeho země zapojí do druhé světové války. Jenže nemá sebemenší šanci, protože
je podměrečný a neduživý a jediným jeho předpokladem je zarputilost, s jakou se
nechává opakovaně vyhazovat od odvodových komisí.
Hrají: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving a další.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 124 min.
čtvrtek 13. 10. ve 20.00 hod.

VIDITELNÝ SVĚT

Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, jehož vlastní
život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude stačit, že
vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se
ale vždycky připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem
Trojanem v hlavní roli. Ten se ve filmu objevuje jako Oliver, velmi uzavřený
a nekomunikativní letový dispečer.
Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová a další.
SR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 104 min.
úterý 18. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 5

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už
popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích
dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni staří známí – Paul
Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční hvězda
první velikosti Dwayne Johnson.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 130 min.
čtvrtek 20. 10. ve 20.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své
minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen
„hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí,
aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse
(Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat
více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 137 min.
úterý 25. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZROZENÍ PLANETY OPIC

Pořekadlo, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto příběhu
přímo ukázkově. Mladý vědec Will Rodman (James Franco) vyvíjí lék proti
Alzheimerově nemoci, kterou trpí i jeho otec (John Lithgow). Slibný výzkum se
ovšem zadrhává kvůli nežádoucím vedlejším účinkům, které vykazují pokusní

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

živočichové po aplikaci léčebné látky.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 105 min.
čtvrtek 27. 10. ve 20.00 hod.

ZKAŽENÁ ÚČA

Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala
přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere
drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni
postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit.
Hrají: Cameron Diaz, Lucy Punch, Jason Segel, Justin Timberlake a další.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 92 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI ŘÍJNU
neděle 2. 10. v 15.00 hod.

PEKLO S PRINCEZNOU
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 90 min.
neděle 9. 10. v 15.00 hod.

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
neděle 16. 10. v 15.00 hod.

CHLUPATÁ ODPLATA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 92 min.
neděle 23.10. v 15.00 hod.

CHŮVA V AKCI
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 92 min.
neděle 30.10. v 15.00 hod.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
FRANCIE, MP, vstupné 25 Kč, délka 91 min.

PŘIPRAVUJEME PROGRAM KINA NA LISTOPAD
MUŽI V NADĚJI, AUTA 2, ŠMOULOVÉ
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. Bližší informace naleznete
na internetových stránkách www.kynsperk.cz.

AKCE MKS ŘÍJEN
čtvrtek 1. 9. – 22. 10. ve výstavní síni Panský dům

„Co skrývají kynšperské půdy,
komory a šuplíky”

- výstava fotografií, předmětů a dokumentů,
které se vztahují k městu a životu místních obyvatel
pondělí 17. 10. od 20.00 hod. v kině

„KLEPL VÁŽE UZEL”

- populární sexuolog MUDr. Radim Uzel a jeden z nejobsazovanějších českých
herců Bohuslav Klepl
ve skvělých historkách nejen z natáčení
- vstupné v předprodeji 80 Kč
- hodinu před konáním 120 Kč
- předprodej vstupenek již v kině
sobota 22. 10. v 10.00 hod. v kině

KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA

- základní kolo pěvecké soutěže BRÁNA pro děti ve věku od 6 do 10 let
s postupem do Západočeského finále
- vstupné 20 Kč
pátek 28. 10. od 18.00 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

- ke státnímu svátku, start u školy, cíl v parku u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní program
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní 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:

PRO DOSPĚLÉ:
Pokorný, V. - Ahoj mami, Snětlivý, J. P. - Samolásky a soulásky, Dalby, R.
- Anglické duchařské historky, Martínková, I. - Pověsti hradů a zámků, Sierra,
J. - Modrá dáma, Brdečková, T. - Listy Markétě, Picoult, J. - Desátý kruh,
Cunningham, M. - Za soumraku, Jacobsen, R. - Zázračné dítě,
Detektivky a thrillery:
Hart, J. - Dole u řeky, Tachovská, K. - Když začalo pršet, Kuťák, J. - Podraz na
příděl, Bauer, J. - Číše jedu pro krále, Keating, H. - Elitní detektiv, Connelly, M.
- Zrušený rozsudek, Hayes, S. - Prozrazení, Jansa, P. - Stařec a mord,
Romány pro ženy:
Cartland, B. - Laska a gepard, Chytková, O. - Neříkej ne, Monyová, S. - Pletky
s osudem, Fröhlich, S. - Oblíbené kousky, Obermanová, I. - Tajná kniha, Carlyle,
L. - Dámě nikdy nelži, Roberts, N. - Kouzlo okamžiku, Monyová, S. - Ženu ani
květinou,
Historie:
Jordan, R. - Ranhojička, Zářecký, T. - Návrat na Longstray, Rolečková, E. - Sny
stříbrné labutě, Drake, S. - Pirátská nevěsta, Gabaldon, D. - Lord John a důvěrná
záležitost,
Naučná literatura:
Görtemaker, H. B. - Eva Braunová Život s Hitlerem, Jaša, L. - Zaniklé obce na
Březovsku, Zaniklá místa - Chodov, Beranová, R. - 1908 Falknov Sokolov 2008,

Mďstské kulturní stĢedisko v Kynšperku nad OhĢí
a ÿeská tábornická unie Praha

Pro děti:
Kratochvíl, M. - Čaroděj z nafukovacího stromu, Hlaváčková, I. - Terezčina
bláznivá dobrodružství, Junková, Š. - Štěstí chodí po špičkách, Dědková, J. - Kde
čtyřlístky nerostou, Válková, V. - Pozdvižení v Pompejích, Gurian, B. - Pekelný
flirt.
Za knihovnu Irena Zolotarová

VYHLAŠUJÍ
OBLASTNÍ PěEDKOLO
PċVECKÉ SOUTċŽE BRÁNA 2011
- PRO DċTI OD 6 DO 10 LET -

Blahopřejeme
Ať Váš slavný den naplní
láska, radost a veselí.
Ať máte stále hodně sil,
zdraví a štěstí velký díl.

KTERÉ SE USKUTEýNÍ 22. 10. 2011
OD 10.00 HOD. V KINċ V KYNŠPERKU NAD OHěÍ

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny členové ZO SPCCH

P E T E R O V Á JIŘINA
H R U B O Š O V Á HELENA
Š L A P Á K O V Á HELENA
H O M O L K O V Á MARIE
G R E G O R JOSEF
Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

www.kynsperk.cz

PŐIHLÁŠKY
OBDRŽÍTE V MċSTSKÉM KULTURNÍM STěEDISKU
V KYNŠPERKU NAD OHěÍ
TEL: 352 683 085
- UZÁVċRKA PěIHLÁŠEK JE 17. 10. 2011 -

11

skauti

Po medvědí stopě...
Sobota 10. 9. byl krásný slunečný den. Skautské středisko Lípa připravilo na tento den pro menší školáky tradiční podzimní akci s hravým
programem. Tentokrát účastníci plnili různé sportovní úkoly a zkoušeli
svou obratnost na louce u Penny. Pak
pokračovali po medvědích stopách až
ke skautské klubovně. Tam už na ně
čekali 2 medvědi, kteří je na klubovně uvítali. A další medvěd - tentokrát
Balů - je vyzkoušel, jak se umí strefovat.
V klubovně už čekala další hra - uloveného medvídka si každý složil a sestavil obrázek - vždyť putujeme po
medvědí stopě!
A pak hurá na další zábavu - slibované pečení hadů!! Opravdu byli
v míse hadi??? Ale kdepak, jen těsto,

z kterého jsme hady připravili, namotali na klacky a na ohni opekli. Všem
moc chutnali, jak jich každý upekl několik a zaplnil svoje bříško.
A na závěr si každý vyzkoušel, jestli
už má nyní jazýček mrštný, jako mají
hadi. Každý zápasil s tímto úkolem
po svém, ale odměnou byla sladkost
na konci nitě.
Strávili jsme tak pěkné odpoledne.
Kluci a holky, nemohli jste v sobotu
přijít? Nevadí! Máme pro vás další
nabídku zajímavého programu.
Chlapci si mohou přijít hrát do oddílu mezi vlčata, děvčata zase mezi
světlušky. Další aktuální informace o schůzkách a dalším programu
pro děti sledujte ve skautské vývěsce
na parkovišti u školy nebo se obraťte
přímo na vedoucího střediska či od-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

dílů. Během podzimu přijímáme nováčky, abychom sestavili stabilní oddíly. Čeká nás pak mnoho her, soutěží, výpravy, v létě i letní skautský tábor v podsadových stanech a v indiánských tee-pee. Kromě toho pořádáme i další akce pro veřejnost.
Oddíl vlčat (kluci od 6 do 11let)
vede Petr Jungwirth - Kladivo, oddíl
světlušek (děvčata od 9-11let) vede
Pavla Mazancová - Mája. Skauty (1115 let) vede letos Petr Rössler (Zelí)
a Jaroš Rozmuš (Lovec). Vedoucím
střediska je Láďa Soukup - Smích.
Vážení rodiče, chcete, aby vaše dítě
mělo správné kamarády, se kterými
zažije spoustu legrace? Aby prožívalo zajímavý program, nesedělo jen
doma ani se netoulalo po ulici, naučilo se mnoho zajímavých i potřebných věcí pro život? Aby trávilo čas
venku, v přírodě, ale i ve vlastní klubovně s vlastním vybavením? Aby po

celoroční činnosti jelo s ostatními na
skautský tábor a prožívalo všechna
dobrodružství, která k táboru patří?
Aby zde našlo své uplatnění a realizovalo se? Mnoho dospělých vzpomíná
na dobu, kdy mohli chodit do skautského oddílu!
Umožněte, aby se vaše děti mohly přihlásit do našich oddílů! Nechte
své dítě vyrůst ve skautu!
Každý přihlášený člen má v ročním registračním poplatku zaplacené i pojištění, v každém kalendářním
roce má nárok na odběr vlastního
skautského časopisu podle věku. Vedoucí mají skautské vzdělání, které je
opravňuje vést děti. Přijďte se svým
dítětem na schůzku, ať poznáte jeho
vedoucího a víte, komu vaše dítě svěřujete.
Pavla Mazancová - Mája,
vedoucí světlušek, členka střediska
Lípa Kynšperk, předsedkyně KRJ
Karlovarského kraje
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Maruška Wágnerová získala bronzovou medaili
Po krásném červnovém výsledku na
mistrovství České republiky a prázdninovém odpočinku se členka turistického kroužku při ZŠ Kynšperk
nad Ohří Marie Wagnerová zúčastnila Mezinárodních mistrovských
turistických závodů. Ty se konaly ve
dnech 2 – 4. září v Palkovicích, nedaleko česko-slovensko-polských hranic. Podhůří Beskyd bylo lákavé a slibovalo hezké zážitky. Samotný začá-

tek trati vzbuzoval velký respekt nejen u závodníků, ale i u přihlížejících.
Okamžitě za startovní čarou se závodníci začali potýkat se svahem lyžařské sjezdovky. Trať byla opravdu
náročná a v cíli to bylo na závodnících vidět. Po odpočinku a obědě byl
čas na doprovodný program. O ten se
postarala skupina historického šermu. Hotovo. Sbor rozhodčích přináší předběžné výsledky a chystá se vy-

hlášení výsledků.
V kategorii nejmladší žákyně získala Maruška třetí místo a patří jí naše
uznání a poděkování za úspěšnou reprezentaci. Závodu se zúčastnila i náhradnice českého týmu Magdaléna
Wagnerová a mezi závodníky v běhu
mimo hlavní soutěž zvítězila.
Odpoledne se závodníci zúčastnili
dalších sportovních klání, her a soutěží a večer i „nočního turistického

závodu“ se svítilnami. Doprovodný program byl výborně připravený
a všichni jej náležitě ocenili.
Začal nový školní rok a s ním i nová
závodní sezóna. Pokud jste soutěživí,
chcete se něco naučit, poznat zajímavá místa a třeba si i zaběhat, můžete
se přihlásit do turistického kroužku
při ZŠ Kynšperk , kde se na vás budeme těšit.
Vojtěch Wagner

15. ročník Kynšperského poháru zahájen
O víkendu bylo odehráno první kolo
již 15. ročníku Kynšperského poháru. Letos se účastní, stejně jako
loni, 6 mužstev: Frenzelit, Kynšperk,
HCH Cheb, Lemigas a Libavské Údolí A a B. Vítězství bude obhajovat
Kynšperk.
Bude se hrát pravidelně v pátek ve
22 hod. a v sobotu ve 20 hod. v Sokolově a v neděli v 19 hod. v Chebu.

www.kynsperk.cz

V pátek prohrál Frenzelit s Lemigasem 3:6 po třetinách 1:3, 1:1 a 1:2.
Branky: Diosegi, Navrátil, Pazour Senaj 2, Schimmer 2, Česák, Tomaško. Nejlepšími hráči utkání byli: Poutník, Diosegi - Frank, Senaj. Sestava
Frenzelitu: Pekuniak - Špiler, Poutník,
Zuber, Diosegi, Šaufl, Šlechta, Kejšar, Pazour, Navrátil, Liebl st., Pastier, Höfler.

V sobotu se hrála repríza loňského finále. I tentokrát vyšel vítězně
Kynšperk. L. Údolí B - Kynšperk 3:6
(1:2, 1:4, 1:0), branky: Gajič, Churaň
M., Pisár - Gregor 2, Štefka 2, Debreceni, Jäger.
V neděli HCH Cheb prohrál s L.
Údolím A 4:5 po třetinách 0:0, 2:3,
2:2. Branky: Račan 2, Nožička, Zámečník - Bobenič 2, Štol 2, Hradský.

Sestava HCH, sestava L. Údolí A: Kotous - Bobenič, Hanek, Hradský, Jánošík, Marek, Munka, Štoll, Trepák
L., P. a T.
Další víkend jsou na programu utkání: Kynšperk - L. Údolí A, Frenzelit L. Údolí B a Lemigas - HCH Cheb.
Zprávy také na:
www.kynpo.websnadno.cz
(jč)
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inzerce
FK Baník Sokolov Vás zve na domácí
utkání podzimní části sezony 2011- 2012
profesionální fotbalové ligy
www.fksokolov.cz
1.10.2011
15.10.2011
29.10.2011
19.11.2011

10:15
10:15
10:15
10:15

Graffin Vlašim
Tescoma Zlín
FC Vysočina Jihlava
FK Čáslav

Rozpis utkání dorostu U-19 Česká liga staršího dorostu
9.10.2011
23.10.2011
6.11.2011
20.11.2011

16:00
15:30
14:00
13:30

Sezimovo Ústí
Senco Doubravka
Rokycany
Dynamo České Budějovice

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

k03-93x64_CMYK.indd 1

14.2.2011 16:12:10

SEF SLAVOJ KYNŠPERK vás zve na domácí fotbalové
utkání podzimní části v sezoně 2011-2012
Kolo
2.
8.
8.
10.
10.
13.
13.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
Fr. Lázně
FC Cheb
Kr. Poříčí B
Loko K. Vary
Útvina
Aš
Jáchymov

Datum
28.09.
1.10.
1.10.
15.10.
15.10.
5.11.
5.11.

Čas
St 12.00
So 12.00
So 15.00
So 12.00
So 15.00
So 11.00
So 14.00

Kategorie
dorost
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Muži
Kolo
Domácí
1.
Sedlec
2.
Kynšperk
3.
Studánka
4.
Kynšperk
5.
Skalná
6.
Kynšperk

Hosté
Kynšperk
Teplá
Kynšperk
Božíčany
Kynšperk
Hroznětín

Datum
14. 8.
21. 8.
28. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.

Čas
Ne 15.00
Ne 15.00
Ne 15.00
So 15.00
So 17.00
So 15.00

Výsledek
0-2
1-1
2-1
2-0
0-3
4-0

Dorost
Kolo
3.
1.
4.
5.
6.

Hosté
Kynšperk
Kynšperk
volno
Kynšperk
Hvězda Cheb

Datum
28. 8.
30. 8.
4. 9.
11. 9.
17. 9.

Čas
Ne 15.00
Út 17.00
Ne 00.00
Ne 14.00
So 12.00

Výsledek
1-0
1-2

Domácí
M.Lázně
Nejdek
Kynšperk
Toužim
Kynšperk

0-4
3-1

http://www.slavoj-kynsperk.cz
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Kraj a EKO-KOM zvou školy
do centra v Černošíně
vhodné pro žáky mateřských, základních i středních škol, program
a způsob výkladu je vždy uzpůsoben věku návštěvníků,“ upřesnil
krajský radní Jaroslav Bradáč.
Doprava i samotná exkurze jsou
zdarma. Dopravu zajistí, objedná
a zaplatí Karlovarský kraj. „Finanční prostředky na dopravu stále ještě jsou, exkurze lze realizovat až do konce listopadu 2011,“
dodal Bradáč. Stačí si zarezervovat datum a čas exkurze na stránkách http://www.sc-cernosin.
cz/, případně u vedoucího provozu, tel. číslo: 602 663 608 a vyplnit přihlášku, která je umístěna na
http://www.kr-karlovarsky.cz/
ZIVOTNI/environment/.

Karlovarský kraj a společnost
EKO - KOM pořádají exkurze pro
žáky do Centra environmentální
výchovy odpadového hospodářství v Černošíně (CEVOH).
V rámci jednodenní exkurze si
žáci prohlédnou zařízení třídicí linky odpadů, kompostárnu a
skládku odpadů s využitím skládkových plynů na kogenerační jed- Vyplněnou přihlášku mohou zánotce k výrobě elektřiny s od- jemci zasílat na mail:
borným výkladem. „Exkurze jsou lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz.

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o

www.reala-lakoma.cz

lakoma@reala-lakoma.cz

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem, koupí,
pronájmem nemovitostí.
Zajistíme vám úvěr na koupi vaší nemovitosti.
Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
Otevírací doba: PO-PÁ od 8.00 do 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k vám a dohodneme vše potřebné.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění
pro Allianz pojišťovnu a.s.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy,
rekreační objekty v Karlovarském kraji.

Aktuálně nabízíme k prodeji:
byt 1+1 v os. vl., 2. p., Sokolov, Jelínkova ul., cena 450 000 Kč
byt 1+2 v os. vl. s vybavením, 3. p. ,Sokolov, cena 560 000 Kč
byt 1+2 v os. vl., Kynšperk n. O., Sv. Čecha, cena 449 000 Kč
byt 1+3 v os. vl., Kynšperk n. O., nám. SNP, cena 520 000 Kč
byt 1+1, 1+3, 1+4 na Rovné u Sokolova, cena od 85 000 Kč
Chatu k trv. bydl., Liboc u Kynšperka n. O., cena 890 000 Kč
RD Dasnice, 4+1, 2 x garáž, zahrada, cena: 1 780 850 Kč

&+&(7(6,
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3ĖLMPHPHSUDFRYQtN\QDNRPSOHWDFL
UHNODPQtFKSĖHGPĈWĠ
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çHQ\QDPDWHĥVNpGRYROHQp
QH]DPĕVWQDQp

Informace na tel :

728 554 591
www.kynsperk.cz
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ŽĚďŽƌŶǉŽĚŚĂĚĐĞŶǇŬŽŵ
ŵƉůĞǆŶşƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞ͕ŵŽĚĞůĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşƷǀĢƌƵĂĂĚĂůƓş͙Ϳ
ĂũŝƓƚĢŶşǀǉďĢƌŽǀĠŚŽƎşǌĞĞŶşŶĂĚŽĚĂǀĂƚĞůĞƐƚĂǀďǇĂĨŝŶĂŶēŶşƷƐƚĂǀ
jēĂƐƚŶĂĚŽŵŽǀŶşĐŚƐĐŚƽǌşĐŚ
ƉƌƽďĢŚƵĐĞůĠƌĞĂůŝǌĂĐĞ
KĚďŽƌŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀƉ
sǌŶŝŬ^s:ǀēĞƚŶĢƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚĂƉƌĄǀŶşĐŚƐůƵǎĞď
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