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aktuality z radnice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi rok mého působení ve funkci starosty a rád bych se s vámi podělil
o poznatky, které s sebou tento rok přinesl. Ihned po mém nástupu do funkce přišlo rozhodnutí o prohraném sporu města
s panem Slánským, který se projednával
bezmála 15 let, a město stálo před problémem, kde vzít 2.683.750 korun
na jeho zaplacení. Pohledávku jsme zaplatili, ale vznikl závazek, kdy musí
město splácet měsíčně 100.000 Kč po dobu více jak dvou let.
Další problém, který vznikl za minulého vedení a my ho musíme řešit,
bylo porušení rozpočtové kázně u dotace na nově vzniklé sportoviště. Zde,
jak jsme už v dřívějším zpravodaji popisovali, bylo městu nařízeno vrátit
dotaci i s penále v celkové výši 15 miliónů korun. Po složitých jednáních
byla částka snížena na 2.321.000 Kč. Do dnešního dne není situace zcela vyřešena
a město jedná s Generálním finančním ředitelstvím o snížení této částky. Proto počítáme v rozpočtu na příští rok s měsíční splátkou 50.000 Kč a jenom čas ukáže, kolik splátek a jak vysokých bude muset město zaplatit.
V neposlední řadě je potřeba připomenout neproplacení dotace za výstavbu silnice čtvrté třídy mezi Kynšperkem a Kamenným Dvorem. Zde je situace nastavena ze všech nejlépe a po jednáních s ministerstvem je reálná šance, že dotace bude městu vyplacena. V opačném případě by město přišlo o dalších 1.649.609 Kč, které by se daly použít na opravu městského majetku.
Ale abych nepsal jenom o záporných věcech (ale když tyto nevyřešíme, tak
nebudeme moci realizovat mnohé plánované akce), chtěl bych vás informovat i o tom, že i při tak složité finanční situaci se nám podařilo realizovat
mnoho investičních akcí v celkové hodnotě bezmála za 3,5 milionu korun.
Patří mezi ně oprava chodníku na náměstí SNP, čtyři nové autobusové zastávky, oprava komunikace v Truhlářské ulici, oprava chodníku na sídlišti
U Pivovaru, dodání nových laviček a odpadkových košů, atd.
Ušetřili jsme nemalé finanční prostředky na rozjezd města pro začátek
roku 2012, podařilo se nám město oddlužit a v současné době je Kynšperk
bez úvěru.
Nezapomínáme ani na okolní obce, které jsou úzce spjaty s naším městem. Podařilo se nám opět zavést zrušenou ranní linku Zlatá – Kynšperk,
která byla pro občany z obce Zlatá důležitá pro dojíždění do zaměstnání,
k lékaři a do škol a upravit zpevněné plochy před autobusovými zastávkami v Liboci, Zlaté a v Chotíkově či opravit kapličky v Chotíkově a v Kamenném Dvoře.
Rozpočet města, který jsme v současné době připravili, je vyrovnaný, ale
musíme si otevřeně říci, že na nějaké velké rozhazování v příštích letech
nebude. Nemalé škrty přišly jak ze státního rozpočtu, tak je potřeba myslet na splátky závazků, které jsem popsal na začátku mého článku. Vedení města se bude v maximální míře snažit realizovat co nejvíce naplánovaných akcí, které musí sloužit ku prospěchu co možná největšímu počtu
obyvatel Kynšperka nad Ohří a ne jen malé skupině lidí.

Střípky z majetkového odboru
Nastává období příprav investičních akcí, kdy jedním z důležitých
bodů je i zpracovávání žádostí o dotace na rok 2012. Do 20. listopadu jsme předložili Karlovarskému kraji žádost o příspěvek na restaurování plastiky Svatého Jana Nepomuckého z místního kostela. Již několik roků po sobě se nám daří získávat ﬁnanční příspěvky
z dotací, i když v částkách cca 50 až 100 tisíc korun. Věřím, že tomu
tak bude i v tom roce příštím.
Další žádost jsme podali i Nadaci Partnerství, která působí pod
hlavičkou společnosti ČEZ. Jedná se o žádost na příspěvek k údržbě a prořezání památného dubu v ulici Na Hrázi. Od této společnosti jsme v letošním roce získali cca 190 tisíc korun na obnovu parku
v dolní části náměstí SNP.
I přes zvýšenou snahu se nám nepodařilo získat dotaci na úpravu návsi a rekonstrukci místní komunikace v části Liboc. Projektová
dokumentace je připravena, příslušná povolení máme, a tak bude
jen záležet na tom, zda bude v roce 2012 vyhlášen nějaký dotační titul, kterým se budeme moci o příspěvek ucházet. Celá akce je
v objemu 2,3 milionu korun, a proto je záměrem rekonstruovat s ﬁnanční dotací.
V Truhlářské ulici probíhá výstavba místní komunikace, která
umožní příjezd ke čtyřem parcelám určeným k výstavbě rodinných
domů. Dvě z toho již jsou prodány, dvě na svého nového majitele
a stavebníka čekají. Vzhledem k nestálému podloží bylo nutné několikrát upravit postup prací a skladbu podkladových vrstev. Někomu se může zdát, že stavba se zbytečně prodlužuje, ale není tomu
tak. Snažíme se, aby výsledek byl co nejlepší a komunikace po výstavbě bez problémů sloužila.
Probíhají jednání a připravují se projekty na úpravu křižovatky ulic
Sokolovská a Truhlářská (u základní umělecké školy) a na výstavbu nového chodníku vedoucího od ulice U pivovaru až k autobusové zastávce směrem na Sokolov v ulici Sokolovská. O výstavbě a ﬁnancování se bude vedení města domlouvat s vlastníkem bývalého
pivovaru, v jehož zájmu tato akce rovněž je.
Majetkový odbor předložil návrh investičních akcí na rok 2012
a bude záležet na ﬁnančních možnostech města, které akce se budou realizovat.
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

USNESENÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
M Ě S TA K Y N Š P E R K N A D O H Ř Í
Usnesení Rad města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
26. října, 7. listopadu (mimořádná) a 9. listopadu 2011,
si můžete přečíst na internetových stránkách města

www.kynsperk.cz
Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby
si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Totéž přeji i já všem občanům Kynšperka a prosím o shovívavost, pokud
vše nepůjde tak hladce a rychle, jak bychom si všichni přáli.
Slibuji za celé vedení města, že uděláme maximum, aby se lidé v našem
městě cítili dobře a bezpečně.
Váš starosta Ing.Tomáš Svoboda
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Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení rady
Usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří,
které se uskutečnilo 16. listopadu 2011,
si lze přečíst na

www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení zastupitelstva
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město informuje
MċSTO KYNŠPERK NAD OHěÍ
OZNAMUJE ZÁMċR PRODEJE POZEMKģ
VE VLASTNICTVÍ MċSTA KYNŠPERK NAD OHěÍ

12 2011

městský úřad

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.

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

Město Kynšperk nad Ohří dále 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

Uzavření mateřských škol Školní a U Pivovaru
V období vánočních prázdnin od 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 bude uzavřena Mateřská škola Školní.
Podle vyjádření ředitelky MŠ paní Vlastimily Prchalové se tak děje proto, protože v tomto období dochází do
školky každoročně málo dětí, provoz zařízení je nerentabilní a paní učitelky i proto čerpají dovolenou.
Podobně dojde k uzavření Mateřské školy U Pivovaru, a to v termínu od 27. 12. do 30. 12. 2011. Rovněž
tuto informaci dodala do zpravodaje ředitelka MŠ paní Milena Valešová.

www.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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nepřehlédněte

Kynšperští vodáci se právem radují:
po řece Ohři se brzy pojede i vlevo!
Vodáci a příznivci vodáckého sportu,
v minulých dnech nám byla oznámena
radostná zpráva. Výborná je zejména pro
nás vodáky, cykloturisty, pro příznivce
vodáckého sportu a milovníky přírody.
Po průtazích v rozhodování Regionální rady NUTS 2 Severozápad jsme
se dozvěděli, že jsme získali z Regionálního operačního programu částku
cca 4,8 milionu korun na akci „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
v Kynšperku“!
V podstatě jde o to, že vodáci budou
moci proplouvat se svými loděmi levobřežním ramenem, které je v současnosti
nesplavné vzhledem k tomu, že je zde nebezpečný jízek a koryto je v letních měsících mělké. Stavebními úpravami dojde
i k zatraktivnění části ramene pro diváky,
kteří budou jistě rádi pozorovat při svých
letních procházkách šikovnost a nebo
nešikovnost posádek lodí. Pod jízkem,

který bude upraven, by se měla totiž nalézat náročnější pasáž s mírným slalomem, kde se předpokládá i nějaké to překlopení lodě a koupání posádek. Možná že část ramene bude zajímavá i pro
začínající kajakáře, kteří si budou moci
zkoušet překonávání peřejí.
Hlavním přínosem je ale podle mého
názoru skutečnost, že se na minimum
omezí nebezpečí, které hrozí v blízkosti hlavního jezu, kde došlo v minulosti již vícekrát k nebezpečným situacím
a ohrožení lidských životů. Vodáci se nebudou muset ani k tomuto jezu přibližovat, tak jak tomu bylo dosud, kdy se lodě
přes jez přenášely.
I náročnější část pod malým jízkem
bude možné překonat přenesením lodí
po chodníku, jehož výstavba je součástí projektu.
Přes zimu nás čeká zajištění výběrového řízení na dodavatele a pak v době sní-

Novoroční
setkání občanů

Milí kynšperští občané,
srdečně vás všechny zveme na novoroční setkání
v parku u kostela 1. 1. 2012 v 18.00 hodin.
Oslavíme společeně vstup do roku 2012.
S sebou si vezměte dobrou náladu a optimismus.
Radní města Kynšperk nad Ohří

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

ženého stavu vody přes léto vlastní výstavba. Akce by měla být ukončena do
září 2012. Bude samozřejmě záležet na
počasí a množství dešťových srážek. Věřím, že stavbu stihneme dříve a že bude-

me moci slavnostně přestřihnout pásku
ještě v hlavní vodácké sezóně.
Dlouholetý vodák Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

Ohňostroj - ohlašovací povinnost od 1. 1. 2012
Od 1. ledna 2012 nabude účinnosti zákon č. 184/2011 kterým se mění zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Tato novela přináší nově ustanovení o zacházení s pyrotechnickými výrobky, kdy provedení ohňostroje bude podléhat ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému
záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.
Budete-li chtít pořádat v Kynšperku nad Ohří ohňostroj, doporučujeme učinit následující kroky:
Ohlásit Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří a Hasičskému záchrannému sboru
Karlovarského kraje provedení ohňostroje – v oznámení uveďte pořadatele ohňostroje (jméno, příjmení, trvalý pobyt, telefon/název právnické osoby, sídlo, IČ, telefon),
označení druhu akce (uvést za jakým účelem je akce pořádána), datum, místo, hodinu provedení ohňostroje, třídu pyrotechnických předmětů, k ohlášení přiložte kopii
kvalifikace odpalovače ohňostroje, předpokládaný počet osob, které se zúčastní akce
a počet pořadatelů.
Vždy je nutný písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se bude ohňostroj konat. Tento přiložte k ohlášení.
Bude-li ohňostroj pořádán na veřejném prostranství, je nutné podat žádost na finanční odbor zdejšího městského úřadu o povolení záboru.
Bude-li ohňostroj proveden v rámci nějaké kulturní, sportovní, reklamní či prodejní akce a na této akci bude vybíráno vstupné, je pořadatel (poplatník) povinen ohlásit nejpozději pět dnů před konáním akce správci poplatku (městskému úřadu) druh
akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje dle čl. 40 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2011 o místních poplatcích.
Rovněž doporučujeme pořadateli ohňostroje, aby předem vyrozuměl nejbližší sousedy o provedení ohňostroje, např. zasláním ohlášení o provedení ohňostroje, vhozením ohlášení do domovní schránky apod. Oznámením ohňostroje se obvykle předejde různým nedorozuměním.
Pokud jde o pyrotechnické předměty I. a II. třídy nebezpečnosti, tedy ty volně prodejné, pak speciální povolení či oprávnění není třeba. Na prodej a manipulaci s pyrotechnickými předměty III. třídy nebezpečnosti je třeba mít platný průkaz odpalovače ohňostrojů. Ten je potřeba i na manipulaci s pyrotechnickými předměty IV. třídy nebezpečnosti, tedy výbušniny, předměty do velkých ohňostrojů. Zde je navíc podmínkou povolení příslušného obvodního báňského úřadu, čili povolení k odběru a manipulaci s výbušninami. Ohňostroje obecně nepotřebují povolení, mimo těch největších. Ty povoluje příslušný obvodní báňský úřad.
Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se nesmí používat v uzavřených
prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Při pořádání ohňostroje je nutné brát zřetel na obecné povinnosti v oblasti veřejného
pořádku, mezi něž patří i povinnost dodržovat noční klid, tj. klid v době mezi 22.00 hodinou a 6.00 hodinou. Porušení nočního klidu je pak možné posuzovat jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
správní a sociální odbor Bc. Pavla Cibová
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policie, různé
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Městská policie
Městská policie Kynšperk nad
Ohří řešila v období od 18. 10.
do 16. 11. 2011 celkem 42 případů protiprávního jednání.
• 34 přestupků proti provozu na
pozemních komunikacích, kdy se
převážně jednalo o maličkosti, ale
však to znáte. Zase to bylo nějaké
to stání v protisměru, na chodníku, porušování dopravních značek atd.
Během následujících měsíců se
Městská policie v součinnosti s
policisty místního oddělení zaměří na neukázněné řidiče odvážející v ranních hodinách své ratolesti do škol a školek, kteří neustále
porušují své povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Vážení rodiče, dohlédněte, aby
Vaše ratolesti měly při jízdě na
jízdním kole nasazenou přilbu
schváleného typu. Tato povinnost
se týká osob mladších 18 let a je
stanovena v zákoně č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
• 2 přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy v obou případech

se jednalo o kouření na místech
zákonem zakázaných viz. zákon č.
379/2005 Sb., (tabákový zákon).
• 6 přestupků proti veřejnému
pořádku, kdy se ve všech případech jednalo o zanedbání povinnosti úklidu nepořádku na veřejném prostranství.
Proč je to pro některé majitele psích mazlíčků tak namáhavé
se ohnout a sebrat exkrement do
pytlíku? Však i Vy se jednoho dne
dočkáte toho, že si nějakou tu nadílku na botě odnesete až k sobě
domů. Položme si otázku: chceme mít trávu ve svém městě zelenou… nebo?
• Doručování písemností, zjišťování pobytu osob pro potřebu Exekutorského úřadu, součinnost při
provádění sociálního šetření v rodinách s úřednicemi sociálního
odboru.
• Odchycení dvou toulavých
psů, kdy jeden pes byl předán svému majiteli a jeden pes byl odvezen do útulku (Útulek Pavlinčina
fauna, viz. odkaz www.facebook.
com).
Za městskou policii
Jaromír Stanko

NEPŘEHLÉDNĚTE!
INFORMACE PRO OBÈANY ÈESKÉ REPUBLIKY

ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ e-PASU A OBÈANSKÝCH PRUKAZU
18. listopadu 2011
nebude mozné zádat o vydání e-pasu ani e-pasy pøedávat.
V souvislosti s pøechodem na výrobu nového typu obèanského prùkazu

lze pozádat o vydání stávajícího typu obèanského
prùkazu se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do
- 30. listopadu 2011 - pokud je zádost podána na
nepøíslušném obecním úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na
matrièním úøadu
- 14. prosince 2011 - pokud je zádost podána na
obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle
místa trvalého pobytu,
lze pozádat o vydání e-pasu nejpozdìji do
- 16. prosince 2011 - pokud je zádost podána
v zahranièí na zastupitelském úøadu
- 19. prosince 2011 - pokud je zádost podána
na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností.
V dobì od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011
nebudou e-pasy ani pøedávány.
V dobì od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze
vydat obèanský prùkaz typu "BLESK" s dobou platnosti
1 mìsíc bez správního poplatku.
Vydávání cestovních pasù typu "BLESK" se odstávky
netýkají.
DOSAVADNÍ OBÈANSKÉ PRUKAZY ZUSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
PO DOBU V NICH UVEDENOU.
Ministerstvo vnitra, odbor správních èinností, øíjen 2011

Dobrá věc se podařila, část oltáře se rozzářila
nisterstva kultury ČR jako příspěvek
a samo přispělo přibližně stejnou částkou. Akce vyšla na 525 tisíc korun.
Pro pokračování prací v roce 2012 se
budeme opět snažit získat podporu MK
ČR. Žádosti se podávají do konce února
2012. Víme, že finanční prostředky jsou
omezené a abychom měli vyšší šanci je
získat, zřejmě opět podáme žádost na
příspěvek ve výši kolem 300 tisíc korun.
Naším záměrem je restaurování středové části hlavního oltáře, které je oceně-

no na cca půl milionu korun. Restaurování dolní části pod hlavním oltářním
obrazem by tak zbylo na rok 2013. Tím
by měl být hlavní oltář v novém kabátu.
V nice na boční straně se znovu umístnila restaurovaná plastika svatého Antonína Paduánského. Na tuto akci přispěl Karlovarský kraj částkou 50 tisíc korun. Zbývajících 57 tisíc korun
dodalo město. Na protější straně dále
bude chybět plastika Svatého Jana Nepomuckého, kterou bychom chtěli svě-

řit restaurátorům v roce 2012. Farníci chystají pro nadcházející vánoční čas
vystavení Kynšperského betlému. Kostel je denně přístupný do jižního zádveří a je možné i domluvit skupinové prohlídky do vnitřku kostela.
Pokud jste zvědaví na to, jak zkrásněla
jedna z největších historických památek
ve městě, neváhejte a přijďte se podívat.
Josef Špaček,
vedoucí majetkového odboru

Kynšperští soutěžili v branném závodě v Krajkové

V průběhu letošního roku se uskutečnilo restaurování horní části oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří. Restaurátoři měli termín na splnění dodávky
do konce listopadu a tento také splnili. Dnes je v horní části hlavního oltáře osazena restaurovaná oltářní architektura, doplněná o čtyři plastiky
v dolní části oltáře.
Tato akce se uskutečnila díky tomu,
že město získalo cca 260 tisíc Kč od Mi-

www.kynsperk.cz

V sobotu 22. října jsme se zúčastnili v Krajkové braného závodu hry Plamen 2011 – 2012. SDH Krajková připravili trasu braného závodu v délce tří kilometrů.
Na trase se plnily tyto úkoly: první pomoc, topografie, topografické značky, jednoduché hasební prostředky, zacházení s buzolou a orientace v terénu, RHP, jejich použití, vázání uzlů, překonání překážky na laně, určování technických prostředků používaných u hasičů a střelba ze vzduchovky. Byly postaveny pětičlenné hlídky starší a mladší kategorie. Starší hlídka ve složení Kutlák, Wallisch, Veselý, Vaňousek a Rádl se umístila na 8. místě. Členové naší mladší
hlídky Hos, Martínek, Wallisch mladší a Přibyl běželi mimo
soutěž, jelikož byli pouze čtyři. Podle výsledků na tom však
byli časově i bodově dokonce lépe než starší družstvo a získali by 6. místo. Doprovod zajišťovali pánové Lukáč a Matoušek.
SHD Zdeněk Matoušek
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skauti, divadlo
Kynšperské strašení letos osvěžila nová strašidla
Je tomu už sedm let, kdy naše skautské středisko Lípa pořádalo první
Kynšperské strašení. Letošní ročník
nás přesvědčil o tom, že o naši akci,
kterou pořádáme pro širokou dětskou veřejnost, je stále zájem. Návštěvnost posledního strašení totiž
překonala všechna naše očekávání
a na akci se přišlo celkem podívat více
než 250 lidí. Dokonce jsme během večera museli vysílat posly, aby dokoupili buřty, které jsme měli připraveny
pro každého dětského návštěvníka.
Zkrátka jsme jich koupili málo.Na
každého, kdo odvážně prošel celou
naší strašidelnou trasu, se však nakonec „sladká“ odměna dostala.
Letošní ročník jsme pořádali na novém místě i s novými strašidly.
Park u hřbitova, ve kterém naše
strašidelné putování začínalo, nenechal nikoho klidným. Dokonce se našlo i několik účastníků, kteří se nakonec poddali svému strachu a na strašidelnou stezku vůbec nevyrazili.
Doufáme a věříme, že příští rok svůj
strach překonáte a budete na sebe
pyšní, tak jako ti, kteří to letos zvládli. Všem takovým gratulujeme a těšíme se, že i příští rok se s námi přijdete bát!

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Naše skautské středisko tato akce
každoročně stojí nezanedbatelnou
částku z našeho napnutého rozpočtu. Nicméně doufáme, že sdílíte náš
názor, že do dětí, a ještě k tomu kynšperských dětí, není žádná investice
dost velká.
Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a děkujeme i strašidlům,
že si na nás udělala čas!
Sm
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Vánoce jsou tady

12 2011

Českobratrská církev evangelická v Sokolově
kazatelská stanice Kynšperk
kostel v ulici Husova č. 63 (kostel s jednou věží)

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM
neděle 27. listopadu
8:00 hodin
19:00 hodin

I. Advent
Bohoslužby s vysluhováním VP
Biblická hodina (sborový dům)

neděle 4. prosince
8:00 hodin

II. Advent
Bohoslužby

neděle 11. prosince
8:00 hodin
16:00 hodin

III. Advent
Bohoslužby
Adventní zpívání v kostele

neděle 18. prosince
8:00 hodin
19:00 hodin

IV. Advent
Bohoslužby
Biblická hodina (sborový dům)

sobota 24. prosince
14:00 hodin
23:00 hodin

Štědrý den
Dětská vánoční slavnost
Půlnoční mše

neděle 25. prosince
16:00 hodin

1. svátek vánoční
Bohoslužby s vysluhováním VP

pondělí 26. prosince
2. svátek vánoční
17:00 hodin
Biblická hodina s dětmi (sborový dům)
sobota 31. prosince
19:00 hodin

Silvestr
Silvestrovský večer

neděle 1. ledna 2012
16:00 hodin

Nový rok
Bohoslužby s vysluhováním VP

Srdečně vás zveme na všechna shromáždění.
Kazatel a staršovstvo sboru.

VÁNOČ
VÁNOČNÍ
ČNÍ K
KONCERT
ONCERT
MĚSTS
MĚSTSKÉ
SKÉ HUDBY
Srde
Srdečně
eččn
ně vás zvem
zveme
eme na
em
v
vá
vánoční
án
no
očn
ční ko
k
koncert
on
nccert
hudby
Kynšperk
Městské hu
h
udb
d y Kynšpe
errk
k nad Ohří
do
d
ok
kinosálu
ino
in
ossál
álu
lu
Městského
kulturního
Měst
tsk
s ého k
ku
ulturního
ho
h
o sstřediska
třřed
e iska
Kynšperku
nad
Ohří
vK
Ky
ynššpe
perk
rku n
rku
na
ad Oh
O
hří
ří

Projekt „Děti a umění“ seznamuje mládež
nejen s hudebními nástroji, ale také vychovává
V letošním školním roce opět zahájila základní umělecká škola po domluvě s vedením ZŠ Kynšperk sérii vzdělávacích koncertů. Žáci ZUŠ pod
vedením svých učitelů připravují každý měsíc pro své spolužáky ze základní školy program, ve kterém je seznamují s určitými druhy nástrojů (klávesové, dechové apod.), na které se v základní umělecké škole sami učí hrát.
Takto získané informace potom využívají žáci základní školy ve vyučovacích hodinách hudební výchovy.
Projekt se velice osvědčil již v minulých letech a my jsme rádi, že je o něj
ze strany učitelů i žáků stálý zájem. Mládež je totiž na koncertech vedena
nejen k poslechu hudby, ale i k vhodnému společenskému chování.
Za ZUŠ Kynšperk Karbulová Zdeňka, ředitelka
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Jan Zmrzlý, dirigent a kolektiv MH

www.kynsperk.cz
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naše děti

Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme?
venci. Zhlédli prezentaci s fotografiemi
zaměřenou na drogy a AIDS.
V bloku o poruchách příjmu potravy si žáci povídali o různých příčinách
způsobujících nemoci jako mentální anorexie nebo bulimie a slavných
osobnostech, které těmito problémy trpěly nebo trpí.
Na prvním stupni probíhal tento den
trochu jinak. Žáci měli možnost podívat se na film O ošklivém káčátku, po
kterém dostali za úkol napsat o tom,
jak se dnes lidé k sobě chovají. Toto
téma bylo věnováno šikaně.
V bloku o výživě a našem zdraví tvořili děti potravinovou pyramidu hodnot a povídaly si o životosprávě. Nejen
V pátek 18. listopadu se na Základní
škole v Kynšperku nad Ohří uskutečnil projektový den „Kolik toho umíme
a co se ještě dozvíme“. Žáci od 4. tříd si

že měly možnost protáhnout své svaly
v tělocvičně, ale také si mohly procvičit
svou paměť u rébusů a hlavolamů.
Samozřejmě nechyběla ani zdravověda a ukázka vozu policistů.
Dokumentační tým měl za úkol celý
tento den pečlivě sledovat. Členové
dokumentačního týmu chodili po různých blocích, zapisovali a fotili.
Myslím si, že tento den byl velmi poučný a všichni se těšíme, až se uskuteční další projektový den. Všem také moc
děkujeme, že si na nás udělali čas a přišli nás něco nového naučit.
Za dokumentační tým
Tereza Jelínková, 9. A

mohli vybrat dva z bloků, ve kterých se
pak zúčastnili různých aktivit.
Na sebeobraně ukázali městští policisté různé chvaty při napadení a žáci
si je potom mohli sami vyzkoušet. Hasiči ukázali svoji výstroj, poté si vybrali
dobrovolníka z řad žáků a předvedli vyprošťování osoby zaklíněné v havarovaném automobilu před předáním záchranné službě.
V ateliéru dostaly děti namalovanou
šablonu lidské hlavy a do ní vkreslovali nebo vpisovali vše, na čem mohou být lidé závislí. V blocích zaměřených na rizikové chování se mluvilo
o kouření, drogách a sexuální výchově. Žáci se dozvěděli o různých typech
drog, o nebezpečí jejich užívání a pre-

Jedinečné datum 11.11.11 se slavilo i v našem městě
Pátek 11. 11. 2011 byl díky
svým šesti jedničkám vskutku
unikátním datem a lidé po celém
světě ho slavili nejrůznějším způsobem. V Kynšperku nad Ohří se
tak například právě v ten den
uskutečnila tradiční malá slavnost k příležitosti vítání nových
občánků.

Této, v pořadí již třetí letošní slavnosti,
se zúčastnilo třináct dětí společně s rodiči a mnoha příbuznými, kteří zaplnili
obřadní síň do posledního místečka. Ke
slavnostní náladě přispělo vystoupení
dětí z kynšperské MŠ U Pivovaru.
Paní místostarostka Mgr. Štěpánka
Neubergová podtrhla svým projevem
význam celé akce, atmosféra byla zvěč-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

něna fotografem a v pamětní knize i příspěvky rodičů. Na závěr paní místostarostka všem maminkám poblahopřála, předala kytičku, malou upomínku na
dnešní den a památníček.
Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme za společně prožité příjemné
chvilky a přejeme jim velkou kopu zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody.

Dětmi, které jsme v pátek s magickým
datem 11. 11. přivítali mezi nové občany našeho města, jsou:
Matyáš, Nikola, Martin, Lucie, Marcela, Alex, Daniel, Josef, Magdalena,
Klára, Barbara, Lukáš a Lukáš.
Gratulujeme.
Eva Knížová,
matrikářka
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současnost a historie
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Kynšperské tamburínce vládly dívky
Oblastní předkolo pěvecké soutěže
„Kynšperská tamburínka“ se konalo v sobotu 22. října v místním kinosále. Soutěže se zúčastnilo šest dětí, z nichž pět postoupilo do západočeského finále v Ostrově. Pokud uspějí i tam, čeká je cesta do celostátního finále v Brně. Držme jim tedy
palce.
Postupujícími se stala tato děvčata:
Soňa Osvaldová, Nikol Havlíčková, Pavlínka Běhounková, Lenka Gárská a Květa Čapková.
Poděkování pořadatelů pak patří panu Jiřímu Savčicovi, který do této soutěže věnoval hlavní cenu.
Za MKS Štěpánka Hendrychová

Děti byly oceněny za kresby drobných zvířat
Ve dnech 15. a 16. října 2011
se v chovatelském areálu v Kostelní Bříze konala krajská soutěžní výstava mláďat králíků
a holubů. Při této příležitosti
byla naše ZŠ v Kynšperku nad
Ohří požádána o vypracování
výtvarných prací s tématikou
chovu drobného zvířectva.
Zapojila se celá řada tříd i školní družina. Obrázky byly opravdu
zdařilé. Všechny byly dopraveny
do Kostelní Břízy a vystaveny
v místním chovatelském areálu. Každý návštěvník výstavy tak
měl možnost si výtvarné práce
prohlédnout. V závěru této akce

provedl výstavní výbor vyhodnocení dětských prací a 16. října
ocenil ty nejlepší.
Předávání cen proběhlo přímo
v chovatelském areálu za účasti dětí i jejich rodičů. Děti byly
odměněny poháry a diplomy.
Všichni ostatní pěkným počasím, pohodou a příjemnou atmosférou, kterou tento den přinesl.
Chceme touto cestou poděkovat ZO ČSCH v Kostelní Bříze,
jmenovitě panu Neubauerovi, za
to, že nám bylo umožněno zúčastnit se této akce. A pokud to
bude možné, nabízíme spolupráci i v dalších letech.

Oceněné děti:
Pohár: Lucie Boudová, Kateřina
Kocová, Adéla Jelínková
Diplom: Tereza Zachulová, Michaela Lisá, Michael Zima, Veronika Nováková, Michaela Svobodová, Hanka Phan i Hong,
Lucie Sommerová, K. Kordačová, Radek Lukáč, Vojtěch Šumpela, K. Lukáčová, Tomáš Zelenka, Regina Wirlová, Christopher
Koch, Miroslava Arceová, Martin Kdolský, Adéla Arwayová,
Kristýna Vlčková, Martin Hámor,
Adéla Tothová, Štěpán Šašek,
Natálie Vlčková, Filip Jánošík,
Katka Paulíčková, Pavlína Špi-

narová, Ondřej Zolotar, Terezka
Šebestýnová a Denis Döllner.
Za základní školu
J. Havlíčková a M. Procházková

Bájná stavba odkryla svá tajemství
Část bouřlivé historie regionu
i výsledky unikátního archeologického výzkumu v lesích pod horou Krudum shrnuje nová kniha
Sv. Mikuláš pod Krudumem, nesoucí podtitul Tajemství vzniku,
zániku a znovuobjevení jedné památky. Publikaci napsali společně
karlovarský archeolog Jiří Klsák
a v Kynšperku žijící novinář Vladislav Podracký a již za několik dní ji
představí také v našem městě.
Stěžejním obdobím, kterým se
populárně naučná kniha zabývá,
je bouřlivé 13. století. Právě založený Kynšperk tehdy byl posledním
městem království na bouřlivé říšské hranici. A právě zde se stýkaly
Vyprovázení sv. Mikuláše z nedávno
objevených ruin středověkého kostela
poblíž Hruškové. Autogramiáda knihy
popisující jeho nalezení proběhne už
za několik dní také v Kynšperku.
Foto archiv Vladislav Podracký

www.kynsperk.cz

vlny kolonizátorů z české i německé
strany. Publikace tak popisuje nejen vývoj na této hranici, ale i osudy
dvou hlavních protagonistů celého
příběhu. Krále Václava I. zvaného
Jednooký, který legendární stavbu
v lesích pod horou Krudum založil,
a řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Ten vznikl z iniciativy Václavovy sestry Anežky a vedle kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum
spravoval mimo jiné i kynšperskou
farnost.
Ačkoliv kniha popisuje řadu podrobností o životě a rozvoji našeho regionu ve středověku, její větší část se zabývá samozřejmě hledáním kostela sv. Mikuláše. Až
do jeho objevu během výzkumu organizovaného autory knihy v roce
2002 - 2006 totiž vůbec nebylo jasné, zda stavba vůbec někdy existovala. Cosi naznačovala pouze řada

pověstí o pokladech, tajemných
strašidlech nebo legendy o tom, jak
Svatý Mikuláš vyráží každý rok od
hory Krudum s dárky do kraje.
Archeologové nakonec mýtickou
stavbu skutečně objevili a její odkrývání se stalo vůbec největším
plošným výzkumem v kraji. Během něho byla mimo jiné odhalena
i řada dosud neznámých okolností regionální historie nebo obnovena tradice vyprovázení sv. Mikuláše s dárky.
Pokud chcete Mikuláše vyprovodit i vy, můžete tak letos učinit
z areálu pozůstatků kostela v lese
nad obcí Hrušková u Sokolova již
3. prosince v 15 hodin. Autogramiáda nové knihy pak proběhne
v kynšperském knihkupectví paní
Fiedlerové v sobotu 10. prosince od
13 hodin.
Hana Chaloupková
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MKS, kino
PROGRAM KINA A MKS V PROSINCI 2011
čtvrtek 1. 12. ve 20.00 hodin
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi a Daleovi denní dřinu
v práci snesitelnou, by byla rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach.
Podat výpověď je bohužel nemožné, takže s podporou více než malého
množství drinků a pár pochybných rad od bývalého trestance si tři
kamarádi vymyslí komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak se
navždy zbavit svých nadřízených.
Hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis a další.
USA, MN 15, vstupné 70 Kč, délka 98 min.
úterý 6. 12. v 16.30 a ve 20.00 hodin
NÁKAZA
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného
viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením
epidemie se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku.
Ta se šíří ještě rychleji, než virus. Cestující na letišti se dotkne salátové
místy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi.
Obchodní jednání začne podáváním rukou. Muž zakašle v plném
autobusu. Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese.
Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow a další.
USA, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 106 min.
čtvrtek 8. 12. ve 20.00 hodin
DREAM HOUSE
Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New
Yorku, aby se společně se svou ženou Libby (Rachel Weisz) a svými
dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v Nové Anglii.
Zatímco se ve svém novém životě zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý
domov byl dějištěm vraždy matky a jejích dětí. Celé město je přesvědčeno,
že zemřeli rukou svého manžela a otce, který celý incident přežil.
USA, MP 12 , vstupné 55 Kč, délka 90 min.
úterý 13. 12. v 16.30 a ve 20.00 hodin
SUPER 8
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“
natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný
film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců
současnosti J. J. Abrams spojil síly s největším hollywoodským expertem
na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a společně natočili film, při
jehož sledování si nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo na
Blízká setkání třetího druhu.
Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Fanning a další.
Film v českém znění. USA.
MP, vstupné 55 Kč, délka 112 min.
čtvrtek 15. 12. v 16.30 a ve 20.00 hodin
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James
Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj
spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli
všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona,
alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným
magnetem na katastrofy všeho druhu.
Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson a další.
USA / Velká Británie / Francie,
MP, vstupné 55 Kč, délka 101 min.

čtvrtek 22. 12. ve 20.00 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má
na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat.
Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto
město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho večera
jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho
půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho
budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život
ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 100 min.
KAŽDOU PROSINCOVOU NEDĚLI
PROMÍTÁME A HRAJEME POHÁDKY PRO DĚTI
neděle 4. 12. v 15.00 hodin
MEGAMYSL
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 96 min.
neděle 11. 12. od 15.00 hodin
KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVADLO
Klasické loutkové divadlo, klasické loutkové hry a Kašpárkovy výstupy,
hádanky a písničky, vstupné 35 Kč
neděle 18. 12. v 15.00 hodin
NA VLÁSKU
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 92 min.
NA LEDEN 2012 PŘIPRAVUJEME: DŮM, MISTROVSKÝ PLÁN
Vysvětlivky:
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 zákona č. 273/93 Sb., §4. Změna programu vyhrazena.
Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.kynsperk.cz

PROGRAM AKCÍ MKS V PROSINCI
čtvrtek 1. 12.- 4. 1. 2012 ve výstavní síni Panský dům
KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK
výstava prací dětí ze školní družiny při ZŠ Kynšperk nad Ohří
Vernisáž výstavy 1. 12. od 15.30 hodin
sobota 17. 12. od 17.00 hodin v kině
VÁNOČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
MĚSTSKÁ HUDBA KYNŠPERK
Vstupné dobrovolné

čtvrtek 22. 12. od 17.00 hodin v Evangelickém kostele
MUSICA DOLCE VITA, ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán,
úterý 20. 12. v 16.30 a ve 20.00 hodin
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii Larry Crowne Předprodej vstupenek v kině
chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do
té doby pracuje jako úspěšný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez NA LEDEN 2012 PŘIPRAVUJEME:
vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních
lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své sobota 14. 1. od 20.00 hodin v zimní zahradě kina
budoucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně
se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém 12. PLES TŘETÍHO TISÍCILETÍ tentokrát na téma:
HIPPIES aneb KVĚTINOVÉ DĚTI
osobním životě řeší spory s manželem.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 98 min.
Tradiční ples s návratem do 60. let, pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku
nad Ohří, vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek od 2. 1. 2012 v kině
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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:

Morrel, D. - Na ostří, Holden, K. - Na vlastní pěst, Fulghum, R. - Drž mě
pevně, miluj mě zlehka, Fragos, M. - Tygře, tygře, Laureen, A. - Tauranga,
můj osud, Grisham, J. - Přiznání, Remarque, E. M. - Na západní frontě
klid, Smith, W. A. - Šelma, Maupassant, G. - Miláček, Botti, L. - Jízdenka
do pekla, Hemingway, E. - Nebezpečné léto, Moník, J. - Schweik it easy,
Pratchett, T. - Obléknu si půlnoc

HISTORIE:
Černá, J. - Kateřina, Scarrow, S. - Orel mezi vlky, Cornwell, B. - Rebel,
Vondruška, V. - Letopisy královské komory V., Cornwell, B. - Sharpův
hněv 11., Fojtová, V. - Prokletí lipovského dvora, Wood, B. - Zlatá země,
Peters, E. - V hlubinách skalní říše, Vondruška, V. - Přemyslovská epopej

DETEKTIVKY A THRILLERY:
Kepler, L. - Paganiniho smlouva, Cussler, C. - Ničitel, Heib, M. - Loutkař,
Franklin, A. - Labyrintem smrti, Kellerman, J. - Záhada, Francis, F. Hazard, Nesbö, J. - Lovci hlav, Damhaug, T. - Slepá skvrna,
Janečková, K. - Temnota, McClure, K. - Ve vyšším zájmu

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

B

ANEŽKA
S E D L Á Č K O V Á LIBUŠE
M I K Š Á T K O V Á IRENA
B L Á H A FERDINAND
B O R E C K Ý JAN

ROMÁNY PRO ŽENY:
Szabó, M. - Dveře, Francková, Z. - Matka a dcera, Collins, J. - Bohyně
pomsty, Roberts, N. - Zákon přitažlivosti, Kleypas, L. - Z lásky k tobě,
Aston, E. - Strastiplné peníze paní Darcyové, Pronská, J. - Hřích první
noci, Corbi, I. - Vzpomínky na Austrálii, Rees, J. - Láska čest a prachy

NAUČNÁ LITERATURA:
Formáčková, M. - Prostřeno, Toušlová, I. - Toulavá kamera 13.,
Pejčoch, I. - Přechody přes železnou oponu, Kmenta, J. - Superguru
Bárta, Wiesenauer, M. - Přehledný průvodce homeopatií

PRO DĚTI:

E N E Š O V Á

Všechno nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

www.kynsperk.cz

Cohn, R. - Nick a Norah, Peyo, D. - Šmoulové,
Epstein, A. J. - Spříznenci čarodějů, Jones, G. - Dědictví rodu Trnhoffů,
Funnell, P. - Admirál-dostihový kůň, Porebská, H. - První obrázkové
čtení, Wines, J. - I ty můžeš zachránit planetu, Bray, L. - Měsíční oko,
Vogel, M. - Božský Nick v nesnázích, Řeháčková, V. - S Viky je vše naruby,
Klein, R. - Muří deníky, Grisham, J. - Theodore Boone-právník školou
povinný, Řeháčková, V. - Ta holka má nos na průšvihy,
Ziegesar von, C. - Nezapomenutelná

Příjemné prožití Vánoc a úspěšný rok 2012!
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Zprávy z 22. listopadu - Kynšperk si díky Šte ovi
odvezl cenné vítězství z ledu Libavského Údolí!
V pátek zvítězil favorit Libavské Údolí B nad Frenzelitem 9:5 (3:1, 3:2, 3:2)
Branky: Sýs P. 4, Sýs R. 4, Kalabza - Diosegi, Liebl st., Pazour, Poutník, Šaufl. Vyloučení 1:1, oslabení 1:1.
Sestava LUB: Moravec – Klokočník, Omrai, Sýs P., Škreňo, Pisár, Šofrle, Sýs
R., Cába, Krajčovič, Churaň J. a Kalabza.
Sestava FRE: Křivka – Pastier, Šetele, Šaufl, Navrátil, Šlechta, Höfler, Pazour, Poutník, Jirota, Kejšar, Diosegi, Korel, Liebl st. a Krautzberger.
V sobotu zachránil Kynšperk plný bodový zisk s Libavským Údolím A.
Libavské Údolí A - Kynšperk 4:5 (3:0, 0:4, 1:1)
Branky: Bobenič 2, Bobčík, Trepák T. - Štefka 3, Debreceni, Kronika. Vyloučení 1:2 bez využití.

Kynšperk
HCH Cheb
Libavské Údolí B
Frenzelit
Lemigas
Libavské Údolí A

poč. utkání
9
8
8
9
7
9

výhra
8
5
4
2
2
2

Kanadské bodování: 46 - Štefka Pavel (KYN), 22 - Zámečník Miroslav (HCH),
20 - Debreceni Michal (KYN), Sýs Petr (LUB), 19 - Senaj Petr (LEM), Sýs Radek
(LUB), 18 - Šaufl Jan (FRE), Pazour Ladislav (FRE), 16 - Bobenič Josef (LUA), 12
- Šatra Jan (HCH), 11 - Korel Tomáš (FRE), Jäger Pavel (KYN), 10 - Liebl František
st. (FRE), Černík Martin (HCH), Štoll Filip (LUA), 9 - Písek Vlastibor (HCH), Gregor Richard (KYN), Diosegi Štěpán (FRE), Poutník Jiří (FRE), Šigut Petr (HCH),
Kronika František (KYN), Schimmer Roman (LEM), 8 - Šetele Filip (FRE), Uhl
Jan (HCH), Trepák Pavel (LUA),Hradský Stanislav (LUA), Račan Michael (HCH),
7 - Petránek David (HCH), Gajič Roman (LUB), Barteš Petr (LEM), Trepák Ladislav
(LUA), Ondráček Martin (KYN), Cába Karel (LUB), Omrai Jan (LUB), 6 - Puchýř
Petr (LEM).
Střelci: 32 - Štefka Pavel (KYN), 14 - Zámečník Miroslav (HCH), 13 - Sýs Radek (LUB), 12 - Sýs Petr (LUB), 11 - Bobenič Josef (LUA), 10 - Senaj Petr (LEM),

Sestava LUA: Kotous – Trepák L., P. a T., Štoll, Šebestýn, Bobenič, Hanek,
Marek, Hradský, Jánošík, Bobčík.
Sestava KYN: Hámor – Borecký, Loskot, Prančl, Debreceni, Štefka, Jäger,
Krautwurm, Řezníček, Hanzlíček, Císler, Wágner, Kronika.
V neděli si pojistil HCH Cheb 2. místo v tabulce vítězstvím nad Lemigasem.
HCH Cheb - Lemigas 7:2 (0:0, 4:1 a 3:1)
Branky: Zámečník 3, Černík, Gamrot, Kroupa, Račan M. - Barteš, Senaj. Vyloučení 6:7, přesilovka 2:0, rozhodčí Melichna, Soubusta.
Sestava HCH: Hess – Chmel, Pluhař, Ernest, Černík, Uhl, Písek, Šigut, Kroupa, Račan M., Gamrot, Zámečník. Sestava LEM: Senaj, Bureš, Česák, Štěpánek, Schimmer, Krycner, Tomaško, Barteš, Raclavský, Štech.

remiza
1
1
0
2
0
0

porážka
0
2
4
5
5
7

vstřelené
69
58
45
63
30
43

obdržené
:
35
:
37
:
52
:
61
:
51
:
72

body
17
11
8
6
4
4

9 - Debreceni Michal (KYN), Pazour Ladislav (FRE), Korel Tomáš (FRE), Jäger Pavel (KYN), 8 - Šaufl Jan (FRE), Šatra Jan (HCH), 7 - Štoll Filip (LUA), Račan Michael (HCH), 6 - Schimmer Roman (LEM), Hradský Stanislav (LUA), Omrai Jan
(LUB), 5 - Poutník Jiří (FRE), Šigut Petr (HCH), Kronika František (KYN), Uhl Jan
(HCH), Trepák Pavel (LUA), Ondráček Martin (KYN), Cába Karel (LUB).
Přihrávky: 4 - Štefka Pavel (KYN), 11 - Debreceni Michal (KYN), 10 - Šaufl Jan (FRE), 9 - Senaj Petr (LEM), Pazour Ladislav (FRE), 8 - Zámečník Miroslav (HCH), Sýs Petr (LUB), 6 - Sýs Radek (LUB), Liebl František st. (FRE), Černík Martin (HCH), Písek Vlastibor (HCH), Gregor Richard (KYN), Petránek David
(HCH), 5 - Bobenič Josef (LUA), Diosegi Štěpán (FRE), Gajič Roman (LUB), Šofrle Petr (LUB).

Zprávy také na www.kynpo.websnadno.cz
(jč)

Maraton v Amsterdamu
prověřil také schopnosti
vytrvalců z Kynšperka
Letošní, v pořadí již 36. ročník maratonu
v holandském Amsterdamu, byl okořeněn
účastí kynšperkých atletů.
Vladislav Podracký, běhající v dresu
AK Sokolov, dokončil závod na 42,195 kilometru v čistém čase 3:41:43 hodin a obsadil 3339. příčku z celkového počtu 9633
startujících běžců. Běžkyně Martina Kabilová v dresu karlovarského ACES Teamu dokončila v čase 4:23:10 hodiny a obsadila tak v celkovém pořadí 7170. příčku.
Zřejmě největším úspěchem Čechů letos v Amsterdamu byl výkon Jana Sokola,
který reprezentuje AK Sokolov. Ten zvítězil v běhu na 8 kilometrů v čase 26:08 min.
a porazil druhého Španěla Martineze o plnou půlminutu. Kompletní výsledky na
www.amsterdammarathon.nl.
(vp)
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Mladí kynšperští stolní tenisté vybojovali
po delší přestávce medaile v okresním přeboru

V neděli 6. listopadu se v Lomnici
bojovalo o tituly okresních přeborníků v kategorii dorostu a mladších
žáků ve stolním tenise.
Na dobu, kdy tituly a medaile byly
v mládežnických kategoriích samozřejmostí, už jen vzpomínáme. Silná generace si našla z různých důvodů jiné zájmy a náš oddíl začal
vlastně od začátku. Po dvou letech,
zdá se, dochází ke zlepšení. Těžké je
dohánět náskok mládeže například
z Chodova, kde se stejně starými
chlapci pracují o dva, tři roky déle.
Překvapivého úspěchu dosáhl do-

www.kynsperk.cz

rostenec Tomáš Rohlík, který po velmi dobré hře bojoval ve finále o titul
s Polcarem (Loket). Až závěr pátého
setu rozhodl o jeho těsné porážce.
Domů si přivezl i bronzovou medaili
ze čtyřhry. Tomáš byl před lety krajskou jedničkou v mladších i starších
žácích. Pak se však dva roky věnoval
jiným zájmům a ke stolnímu tenisu
se vrátil až na začátku letošní sezony. Škoda toho času…
V nejmladší kategorii jsme měli
nejvíce, tedy sedm účastníků. Suverénně nejlepšími však byli šikovní chlapci z Chodova.

Pockovi unikla bronzová medaile
ve dvouhře, když skončil v semifinále, ale ve čtyřhře ji spolu s Moldavčukem nakonec přece vybojovali.
Důkazem zlepšení je řada dobrých
výkonů, ale o vítězství často rozhodovalo také štěstí nebo pevnější nervy. Janda například prohrál s krajskou trojkou Visingerem až v pátém setu, stejně jako Novotný s Morou (5. v kraji). Novotný dokonce
vedl 2:0 na sety, ale vítězství si odnesl favorit. Blizoučko k vítězství
nad o čtyři roky starším soupeřem
měl nejmladší účastník Pája Marek.

Také on měl dvousetový náskok. Potěšitelné je, že jako jediní jsme měli
mezi nejlepšími osmi hráči poloviční zastoupení. Naše děvčata zatím
do soutěží nezasáhla, premiéra je
čeká až příští sezonu.
Příjemným překvapením byl velký počet účastníků v obou kategoriích. Hrálo se však pouze na čtyřech
stolech, a tak se turnaj protáhl až do
pozdního odpoledne. „Odnesl“ to
hlavní rozhodčí Pavel Haluška, který si odpracoval poctivou, deseti hodinovou směnu.
Za oddíl stolního tenisu O. Volf

13

sport, inzerce

VánoĀní turnaj ve florbalu
„O pohár Ģeditele KÚ“
KDY?

10.prosince 2011, ZAHÁJENÍ V 900

KDE?

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHġÍ

PODMÍNKY?
DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 8 HRÁÿĩ ,v družstvu max.2
registrovaní hráĀi, možná kombinace ženy a muži v jednom družstvu
ZA KOLIK?

400,- KĀ ZA DRUŽSTVO

PġIHLÁŠKY: ING. TOMÁŠ SVOBODA
CENY A OBÿERSTVENÍ ZAJIŠTđNO

603 524 597 nebo u správce p.Fibigera v hale

SRDEÿNđ VÁS ZVOU:TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHġÍ, MđSTO KYNŠPERK NAD OHġÍ A KARLOVARSKÝ KRAJ

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.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků?
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+3 v os.vl., příz., Kynšpek, J.Jiskry ul., 68m2, 620.000,-Kč
byt 1+2 v os. vl. s vybavením, 3.p. Sokolov, cena: 560.000,-Kč
byt 1+3 v os.vl., Kynšperk n/O., nám. SNP, cena: 447.000,-Kč
byt 1+1, 1+3, 1+4 na Rovné u Sokolova cena od 75.000,-Kč
Chata 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
dr. byt, 2+1/L v Sokolově, J. z Poděbrad cena: 680.000,-Kč
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