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Z města

Střípky z majetkového odboru
Ministerstvo kultury potvrdilo umožnění změny využití příslibu 100 tisíc Kč na restaurování části bočního oltáře Svaté Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Restaurátor vybraný ve výběrovém řízení si část oltáře odveze do svého ateliéru. Dokončení i s umístěním zpět do kostela je plánováno do konce října 2013.

Ve výběrovém řízení na výstavbu bytové jednotky 1+1 ze stávajícího nebytového prostoru
v objektu domu s pečovatelskou službou Zámečnická čp. 501 vybrala rada města vítěznou společnost, kterou se stala Správa majetku spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří. Tato společnost podala nejnižší nabídku a splnila všechny
podmínky dané zadávací dokumentací.

Koncem května byla dokončena rekonstrukce schodů u Evangelického kostela, která
byla zahájena již v minulém roce, těsně před
zimou. Rekonstrukci realizovali pracovníci
Správy majetku spol. s r.o.

V letních měsících plánujeme rekonstrukci bytové jednotky 1+2 v čp. 222 v ulici Mistra Jana
Husa. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
V polovině června by měla rada města dodavatele vybrat. Město touto rekonstrukcí zprovozní byt, který nemohl být několik roků užíván
pro svůj havarijní stavební stav.

Zahájili jsme práce na rekonstrukci veřejného osvětlení. Největší letošní akcí je osazení
nových světelných bodů v části náměstí SNP
a v ulici Jana Nerudy. Kabelové rozvody již
byly nataženy v loňském roce. Výměnou nových stožárů a lamp by měla být tato akce dokončena.
Ve výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce části ulice mezi Okružní ulicí a dřevěnou lávkou přes řeku Ohři byla vybrána společnost Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.,
se kterou bude do konce května podepsána
smlouva o dílo. Od Okružní ulice k fotbalovému hřišti bude do konce června zhotoven nový
asfaltový povrch.

Začátkem června by měly být dokončeny práce na opravě dláždění v korytě levobřežního
ramene řeky Ohře. Tyto práce se uskutečňují v rámci reklamačního řízení. Položená kamenná dlažba v korytě nevydržela nápor vody
přes zimní období a při povodni v jarních měsících.
Tato dlažba bude nově vyklínována a utěsněna štěrkem. Aby se práce provedly kvalitně,
byl na jízku zastaven přítok vody. Odstavení
plavebního kanálu jsme uskutečnili až po otevření řeky Ohře pro vodáky, které proběhlo
dne 27. 4. 2013.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

V pondělí 6. 5. 2013 proběhly v našem městě oslavy osvobození. V rámci oslav proběhl pietní
akt u pomníku obětem války na Chebské ulici a v parku u pomníku vojákům americké armády.
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Sběrný dvůr

OZNÁMENÍ

Vážení občané,
v prostoru po bývalé uhelné kotelně pro sídliště SNP bude v nejbližší době zahájena výstavba sběrného dvora. Zjistil jsem, že široká
veřejnost není s touto akcí v dostatečné míře
seznámena a ve městě kolují různé „zaručené
informace“, které jsou velmi zmatečné a neúplné. Touto cestou bych vás chtěl alespoň
v hrubých rysech seznámit s projektem sběrného dvora tříděného odpadu v Kynšperku
nad Ohří. Pro případ požadavku na detailnější informace jsem vám k dispozici ve své kanceláři na Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o.
Základními důvody pro zřízení sběrného dvora jsou ochrana životního prostředí a udržení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu snížením jeho množství separací.
Jako vhodné místo pro umístění byl navržen
prostor po bývalém zdroji centralizované dodávky tepla pro sídliště SNP, kde se v současnosti nachází sklad materiálu pro opravy a rekonstrukce komunikací, jakož i sběrné místo
pro zvláštní odpad (elektroodpad, pneumatiky, suť a další).
Po dobu výstavby sběrného dvora bude zajištěno ukládání odpadu v náhradním prostoru, který se nachází v proluce mezi dosavadním místem ukládání a areálem TS. Otevírací
doba pro veřejnost je stejná včetně příjezdové
cesty ze stávající komunikace. Prostor je zřetelně označen.
Investorem a budoucím provozovatelem sběrného dvora je Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. Spádová oblast bude vymezena správním územím města Kynšperk

nad Ohří, které zahrnuje městské části:
Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá, Zlatá a Kynšperk
nad Ohří.
Kapacita sběrného dvora ve vztahu k množství
jednotlivých druhů odpadů vychází ze souhrnné provozní evidence odpadů, která je ročně
zpracovávaná a vyplývá z údajů vážních lístků
předaného odpadu k likvidaci. Množství produkovaného odpadu spádové oblasti je dlouhodobě neměnné.

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej:
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m2
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1041 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Veškerý vámi předaný odpad bude přehledně tříděn, ukládán do příslušných kontejnerů
a nádob k tomu určených. Nádoby a kontejnery budou označeny katalogovým číslem, grafickým symbolem pro příslušný odpad a jménem osoby odpovídající za manipulaci s odpadem. Kontejnery budou umístěny pod přístřeškem, umístěným podél plotu s areálem Technických služeb. Veškerá manipulace s odpady
bude realizována v souladu s provozním řádem, který bude vypracován před zahájením
provozu.
Předpokládám, že nový sběrný dvůr bude zkolaudován v předpokládaném termínu a od 1. 9.
2013 začne plnit svoji funkci k plné spokojenosti všech kynšperských občanů.

Werner Zährl
jednatel

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje tří částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák).
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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.
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OZNÁMENÍ

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej pozemku:

pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2,
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Zrušení pobočky úřadu práce
v Kynšperku nad Ohří
Ke dni 31. 05. 2013 byla ukončena činnost detašovaného pracoviště krajské pobočky Úřadu
práce Karlovy Vary, kontaktní pracoviště ÚP Sokolov v budově Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří (agenda nepojistných sociálních dávek sociální ochrany - dávek v hmotné nouzi).
Od 1.6.2013 bude agenda vyřizována v budově Úřadu práce ČR, KrP K.Vary, Kontaktní
pracoviště Sokolov na adrese:
Sokolov, Jednoty 654 v 1. patře, číslo dveří 222.

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden
milion osob se zdravotním postižením, tedy 10
procent populace. Zaměstnání přitom většina
shání marně. Firmy, organizace, státní správa
a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením
a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení
u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději
odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem
šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už
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tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky
na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho
čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát
základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením,
kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou
řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravot-
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ním postižením a s tím související ochrannou
známku „Práce postižených".
Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které
odborně zaštiťuje. V současné době nadační
fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se
zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy
i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které neza-

městnávají OZP, musejí buď platit stotisícové
odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb
či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy
s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením se tak zaměstnavateli
může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným
zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní
motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní
pomůcky apod.

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Zve své členy na zájezd do Litoměřic dne 16.9. 2013 na „Zahradu Čech“. Odjezd je
naplánován na 6,00 hodinu z autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří. V autobusu je
pouze 49 míst a poplatek pro členy ČZS a jejich rodinné příslušníky je 150,- Kč na cestu tam
a zpět. Pro nečleny je poplatek 250,- Kč. Členové ČZS mají možnost se závazně přihlašovat
u svých předsedů osad, nebo předsedy svazu na telefonu 603448394. Pro členy ČZS je
rezervován termín přihlášek do 30.7. 2013 a po tomto datu, pro ostatní, až do 15.9. 2013
kde je možnost se přihlásit na tento zájezd.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že
s námi prožijete hezký den na
Výstavišti v Litoměřicích mezi
květinami a zahrádkářskými
potřebami. Je objednáno krásné a
slunné počasí.

O činnosti a projektech nadačního fondu,
Za ČZS ZO Kynšperk předseda svazu
Ing. Josef Baron

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
17. 4., 30. 4. a 15. 5. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

Usnesení Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
24. 4. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení
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Teče voda, teče

PODĚKOVÁNÍ TJ SLAVOJ

Bylo motto naší první letošní odpolední vycházky do jarní přírody. A kam se vydat za vodou? Určitě na naše oblíbená místa
u řeky Ohře. Ostrov mezi oběma jejími rameny prošel v poslední době mnoha úpravami
a nyní láká k procházkám velké i malé.
Z dřevěné lávky jsme sešli po kovových schodech a nejprve společně zamířili k zadnímu
cípu ostrova, kde se odděluje splavněné rameno pro lodě. Vysvětlili jsme si, proč by vodáci na svých lodích neměli plout hlavním korytem – čeká je tam nebezpečí v podobě vysokého splavu – a prošli cestičkou až ke kamenné skále.

Rádi bychom poděkovali TJ Slavoj za možnost využívání sportovní haly.
V průběhu školního roku jsme ji s dětmi z mateřské školy z ulice Školní i Zahradní pravidelně navštěvovali. Děti se vždy ve středu
do tělocvičny těšily a pokaždé si cvičení náležitě užily. Naposledy jsme se s tělocvičnou
při společném cvičení Indiánů s rodiči rozloučili 29. 4. heslem : „Cvičení se neboj, tělocvično ahoj!“.

Tady si děti mohly prohlédnout s pomocí učitelek řeku i splav z výšky. Ani jedno si nenechalo tuto příležitost ujít! Házení kamínků do vody
z písčitého břehu patří k dalším oblíbeným činnostem u vody.

Cesta pokračovala směrem k vodáckému
kempu. Na lavičkách jsme společně posvačili,
dalekohledem jsme prozkoumali zajímavosti v
okolí a chvíle zbyla i na společnou hru. Také
chůze přes nový dřevěný mostek byla pro děti
zajímavým zážitkem.

Kolektiv učitelek
MŠ Školní a Zahradní

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
I to počasí k nám bylo nakonec milosrdné –
přestože ještě v poledne pršelo, nás naštěstí
nepotkala ani jedna dešťová kapka a na chvíli
dokonce vysvitlo sluníčko. Pláštěnky jsme tak
vůbec nepotřebovali – hurá! Společně se teď
budeme těšit na vycházku letní. Kam to bude?
Nechte se překvapit…
Ivana Vebrová
MŠ U Pivovaru
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Sportovat nepřestáváme, již nyní se chystáme
na plavecký výcvik do sokolovského bazénu
a na „Netradiční olympiádu“ do DDM v Sokolově, kde budeme reprezentovat naše město.

KDY: 27. 6. 2013 OD 10:00
KDE: za budovou I. stupně
Srdečně vás zveme na tradiční akci naší školy.

žáci IX. tříd Základní školy v Kynšperku nad Ohří
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Návštěva hasičárny

Pohni kostrou

Tak jako každým rokem jsme se 30.4. vydali s dětmi na Zámecký vrch k hasičům. Když
jsme přicházeli k hasičárně, z dálky jsme cítili nádhernou vůni. Jaké pro nás bylo překvapení, že se tato vůně linula právě od našich
hasičů.
Vařili totiž gulášek na večerní „pálení čarodějnic.“ A víte, kde ho vařili? V polní kuchyni! Neváhali jsme ani chviličku a „polňačku“ jsme si
šli prohlédnout.
Učarovala nám, stejně tak jako za chvíli velké
hasičské auto, které vyjelo z garáže. Přestože
měli hasiči plné ruce práce, ukázali nám snad
úplně všechno, co je v autě nachystáno na zásah a pomoc a co hasiči potřebují ke své práci.

Ve sváteční den 8. 5. 2013 proběhla v našem
městě Kynšperku nad Ohří sportovní akce Pohni kostrou. Pro širokou skautskou i neskautskou veřejnost jsme tuto akci uspořádali my
činovníci skautského střediska Lípa Kynšperk.
Na sportovní den se sjely děti s činovníky ze
7 středisek (K. Vary, Loket, Habartov, Chodov, Dakota Cheb, M. Lázně, Kynšperk). Nejpočetnější výprava byla z Chodova, Chebu
a Kynšperka. Dětí do 18 let bylo téměř 60, činovníků 18. Pro naše středisko to byla jedna z
velkých akcí, které, jak už zaznělo na začátku,
jsou určeny nejen pro skauty, ale i ostatní veřejnost. Zkrátka vítán je každý, kdo si s námi
chce užít volný čas.

Největším zážitkem ale bylo, když jsme si
mohli do auta vlézt a vyzkoušet si, jak se
v něm sedí. Když jsme si prohlédli hasičské
auto, vzali nás také na prohlídku šatny, kde
mají hasiči připravenou svoji výstroj, kterou
potřebují, pokud vyjíždějí k zásahu.
Při odchodu z hasičárny si některá bystrá
očka našich dětí všimla, že v rohu garáže je
už na večer přichystaná velká čarodějnice.

A tak jsme se šli ještě podívat na kopec za hasičárnu, kde už byla postavená velká hranice
právě pro tuto čarodějnici a krásně ozdobená
vysoká májka.
Prohlídka celé hasičárny se nám všem moc líbila a touto cestou bychom chtěli poděkovat
panu Jiráskovi a panu Šourkovi, kteří nám věnovali svůj čas a všechno nám v hasičárně
ukázali.

Děti a paní učitelky
MŠ Školní

Děti dostaly za odměnu bonbony, pamětní lístky a krásné ručně dělané medaile z kůže, které vytvořil Lovec. Každé středisko si odvezlo
pohár za účast.
Počasí nám přálo a nálada byla výborná. Rádi
bychom tuto akci pořádali pravidelně.

Akce byla zaměřena na plnění odborky Atlet a
to jak pro mladší světlušky a vlčata, tak i pro
starší skauty a skautky. Kromě toho jsme běželi štafetu, hráli fotbal, měli jsme připravené
i drobné hry. Celá akce probíhala v areálu základní školy, kde je také dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou, lanovou sítí, a tak se
všichni vyřádili. Jsme rádi, že jsme zde akci
mohli uspořádat a vážíme si dobrých vztahů,
které máme s vedením základní školy.
Za středisko Lípa Kynšperk
Pavla Mazancová
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JAKÁ BYLA „VELIKONOČNÍ„
V sobotu 20. dubna uspořádala nově ustavená
Základní organizace Českého svazu chovatelů Kynšperk nad Ohří ve spolupráci s MěKS
Velikonoční zábavu, kterou před 20 ti lety tradičně pořádali chovatelé. Naplněný sál MěKS
přivítal mezi sebou přítele chovatelů, starostu města Kynšperk nad Ohří p. Ing. Tomáše
Svobodu, početnou delegaci ZO ČSCH Sokolov a ZO ČSCH Chodov. Organizátoři připravili bohatý doprovodný program, kde vystoupily
kynšperské mažoretky ve dvou vystoupeních,
a to v kategorii nejmladších a nejstarších. Pro
mnohé, zejména přespolní, to bylo prvé setkání s mažoretkami a ohlas na jejich vystoupení byl spontánní. Velké díky patří p. Mgr. Danešové za její přípravu a aranžmá v menších
prostorách MKS.

Velmi pěkné bylo vystoupení mladého tanečního páru z tanečního kroužku Sokolov s ukázkami latinsko-amerických tanců. Zábavu také
zpestřila dámská pomerančová volenka a nutno podotknout, že páni se snažili. K příjemné atmosféře přispěla nemalou měrou hudební skupina Galaxie p. Černušky, která na přání pořadatelů hrála oblíbené písně 60.-80. let,
které si účastníci rádi zazpívali. Velmi zdařilá
byla vyhlášená soutěž na podporu chovatelství v Kynšperku nad Ohří, s pěknými cenami
od sponzorů z řad našich chovatelů, místních
podnikatelů a dalších příznivců naší ZO ČSCH
Kynšperk nad Ohří Moc všem děkujeme.
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Závěrem bych chtěl poděkovat řediteli MKS
p. Ing. Palíkovi a všem zaměstnancům za nezištnou pomoc a ochotu při spoluorganizování této zábavy.
Všem účastníkům zábavy za finanční pomoc
zakoupením vstupenky a účastí v soutěži.
Na základě velmi kladných ohlasů připravujeme na říjen Jiřinkovou zábavu, na kterou Vás
srdečně zveme a již nyní se moc těšíme na
vaši účast.
Ing. Miloslav Neubauer

Veškeré finanční prostředky budou použity pro
přípravu a materiální zajištění připravované 1.
Všeobecné oblastní výstavy drobného zvířectva dospělých chovatelů a 1. Krajské výstavy
mladých chovatelů, ve dnech 7.-8. září 2013.
Výstava se uskuteční pod záštitou hejtmana
Karlovarského kraje a pod patronací starosty města Kynšperka nad Ohří. V rámci výstavy připravujeme bohatý doprovodný program.

Například výstava historických motocyklů, farmářské trhy, prodej zahrádkářských rostlin,
stromků, keřů a dalších zahrádkářských potřeb, vystoupení mažoretek, přehlídka amatérských country skupin, bohaté občerstvení
apod.
Již teď srdečně zveme všechny Kynšperáky a
další příznivce chovatelství.
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Červnová noční obloha nad Kynšperkem
Červnové noci nejsou pro pozorování zrovna ideální. Je sice teplo, ale noci jsou velmi
krátké, pokud o nocích vůbec můžeme mluvit.
Z občanského hlediska noc samozřejmě nastává, ale pro astronomy opravdová noc začíná teprve tehdy, když Slunce na daném pozorovacím stanovišti sestoupí alespoň 18 stupňů pod obzor. Proto budou astronomické noci
nastávat jen do 6. června, po zbytek měsíce
bude od večera do rána probíhat pouze astronomický soumrak.
První hvězdy se na tmavnoucí obloze objeví
asi dvacet minut po dvaadvacáté hodině letního času. Nejjasnější hvězdou červnových
večerů bude Vega z malého a nenápadného souhvězdí Lyry. Po setmění září vysoko
nad východem a bude svítit na noční obloze
po celé léto a část podzimu. Vega je od nás
vzdálená jen 25 světelných let a je druhou
nejjasnější hvězdou celé severní oblohy. Pod
Vegou se jako další velmi jasná hvězda objeví Deneb ze souhvězdí Labutě a ještě o něco
později se nízko nad východem vynoří hvězda
Altair ze souhvězdí Orla. Trojice hvězd Vega,
Altair a Deneb tvoří tzv. Velký letní trojúhelník. Přesto, že se nejedná o souhvězdí,
je to nejnápadnější seskupení velmi jasných
hvězd na letní noční obloze. Zatímco Lyra je
malé a nenápadné souhvězdí, které tak trošičku připomíná zmenšeninu Malého vozu, Labuť je krásné a výrazné souhvězdí, které vypadá jako šikmo položený kříž, na jehož kratším horním konci září již zmíněná hvězda Deneb. Představit si souhvězdí jako labuť není
nijak obtížné. Deneb na kratším konci pomyslného kříže je ocasem Labutě, dvě hvězdy tvořící břevno kříže jsou její roztažená křídla a barevná dvojhvězda Albireo na delším konci kříže je zobákem Labutě. Nejnápadnějším souhvězdím červnových nocí je Herkules.
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Večer ho spatříme vysoko nad jihovýchodem
a mnohem více, než bájného siláka připomíná souhvězdí květináč. Za jasných a bezměsíčných nocí můžeme mezi jeho pravou horní
a pravou dolní hvězdou spatřit nejjasnější kulovou hvězdokupu severní oblohy. Na temné
obloze daleko od městských světel ji za dobrých pozorovacích podmínek uvidíme i pouhýma očima jako nevýraznou mlhavou skvrnku,
ale spolehlivě ji najdeme už v triedru. Kulová hvězdokupa v Herkulovi má označení M13
a je od nás vzdálena 23 000 světelných let.
Další jasnou hvězdou je Antares. Jde o rudého veleobra, který je od nás vzdálen asi 600
světelných let. Po setmění ho najdeme těsně nad jihovýchodním obzorem a je nejjasnější hvězdou souhvězdí Štíra. Štír je sice nádherné souhvězdí, ale z našeho území ho ani v
době jeho nejlepší viditelnosti neuvidíme celé.
Vysoko nad Antarem najdeme hvězdu Gemmu ze souhvězdí Severní koruny. Nad jihovýchodem už se také objevila souhvězdí Hadonoše a Hada. Jaro se pomalu chýlí ke svému konci, a proto většinu jarních souhvězdí
najdeme zvečera mezi jihozápadem a západem. Z hvězd Jarního trojúhelníka je nejvýše červený obr Arkturus ze souhvězdí Pastýře, který září po setmění vysoko na jihozápadě. Arkturus je po Slunci, Canopu a Síriu čtvrtou nejjasnější hvězdou oblohy. Spiku
v souhvězdí Panny najdeme přímo pod Arkturem a napravo od Arktura i Spiky svítí nízko nad západem Regulus ze souhvězdí Lva.
Hvězdy Kastor a Pollux ze souhvězdí Blíženců jsou nízko na severozápadě. Nezapadající hvězda Kapella ze souhvězdí Vozky je
zvečera již velmi nízko nad severozápadem.
Z nezapadajících souhvězdí většina lidí snadno rozpozná obrazec sedmihvězdí Velkého
vozu, který je jen částí souhvězdí Velké medvědice.

Seskupení hvězd Velkého vozu se dobře hledá i na městským osvětlením přezářené noční obloze, ale najít na přezářené obloze hvězdy Malého vozu je velmi obtížné, někdy až
skoro nemožné. Ani Malý vůz není samostatným souhvězdím podobně jako Velký vůz, ale
je součástí souhvězdí Malého medvěda. Velkou medvědici spatříme po setmění na severozápadě vlevo nad Polárkou, Malý medvěd
je na severoseverovýchodě mírně vpravo nad
Polárkou. Souhvězdí Kasiopeji v podobě písmene W se zvečera nachází prozatím nízko
na SV.
Úkazy na měsíc červen: 8. 6. v 16:57 hod
- Měsíc v novu, 9. 6. - Měsíc nejdál od Země
/406 496 km/,
19. 6. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 21.6.
- večer nízko nad SZ obzorem Merkur v konjukci s Venuší /Večernice/, 21. 6. v 6:04 hod
- letní slunovrat, začátek astronomické-

ho léta, Slunce vstupuje do znamení Raka,
23. 6. 12:32 hod - Měsíc v úplňku, nejblíže
Zemi /356 991 km/, večer velmi jasný a velký úplněk.
Vznik vesmíru - Vesmír vznikl, jak tvrdí astronomové, asi před 18 miliardami let. Vznik
nebo okamžik, kdy začali platit fyzikální zákony a začal plynout čas se nazývá Velkým
třeskem /Big Bang/. Byla to exploze nepatrné
kuličky s nekonečně velkou hustotou v nekonečném prostoru. Od té doby se vesmír neustále rozpíná. Přirozeně se vnucuje otázka, co
bylo „ před vznikem vesmíru“ - Protože vznik
vesmíru je totožný s počátkem času, nemá taková otázka žádný smysl - toť odpověď vědců.
Všem Rakům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel
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Vážení výrobci potravin v Karlovarském kraji,
dovolujeme si Vás informovat o třetím ročníku
soutěže o značku :
Regionální potravina Karlovarského kraje,
kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci s Karlovarským krajem.
Soutěž Regionální potravina je rozdělena
do devíti kategorií :
- sýry včetně tvarohu,
- mléko a mléčné výrobky,
- pekařské výrobky,
- cukrářské výrobky,
- masné výrobky tepelně opracované,
- masné výrobky trvanlivé,
- alkoholické a nealkoholické nápoje,
- ovoce a zelenina,
- ostatní výrobky – med, lahůdkářské výrobky.
Z každé kategorie bude vybrán jeden vítěz
v soutěži MZe a další dva výrobky budou oceněny Karlovarským krajem.
Přihlášky do soutěže je možné podávat do
27. 5. 2013 na Střední zemědělskou školu Dalovice.
Proč se do soutěže přihlásit ?
- účast je bezplatná
- ocenění výrobci budou součástí bezplatné
reklamní akce v rámci Karlovarského kraje
- oceněné výrobky budou součástí bezplatné
dvouleté celorepublikové kampaně propagující regionální výrobky
- oceněné výrobky budou propagovány v rámci ochutnávek po celém kraji – organizátor
ochutnávek bude od vás zboží po celou dobu
kampaně odkupovat
- bezplatně dostanete nově vytvořené reklamní materiály vašeho výrobku
- bezplatně bude váš výrobek zařazen do katalogu oceněných regionálních produktů, který bude distribuován v celém regionu následný rok
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Školní sraz

- zvýší se známost vaší provozovny a vyráběného sortimentu v celém kraji
- ocenění zajistí vyšší prodej celé vaší produkce v následujícím období
- ocenění budete moci využívat po 4 roky
a po celou dobu bude váš výrobek propagován společně s ostatními oceněným v regionu
V současném období prudce roste zájem spotřebitelů o produkty vyráběné v Karlovarském
kraji – to je možno vidět také na návštěvnosti farmářských trhů. Získáním ocenění „Regionální potravina Karlovarského kraje" vzroste
prestiž vašeho podniku.
Na stránkách soutěže www.regionalnipotravina.cz jsou k dispozici všechny informace,
včetně pravidel soutěže a formulářů přihlášek.
Vlastní tiskopis přihlášky je možné vyzvednout
na SZeŠ Dalovice nebo stáhnout z www.szesdalovice.cz (dokumenty) a www.kis-karlovarskykraj.cz (regionální potravina).
V případě zájmu mě kontaktujte na telefonním
čísle 607 103 244 nebo na emailové adrese
perlinger@volny.cz.
Ing. Zdeněk Perlinger,

Příští rok plánujeme sraz našich tříd ve stejnou dobu.
Dne 17. 5. 2013 se uskutečnil sraz spolužáků devátých tříd, kteří ukončili školu ZDŠ Kynšperk nad Ohří v roce 1963.

Staněk Jiří
Jana Bláhová
správce tříd

Poděkování sponzorům
HC Kynšperk děkuje sponzorům za příspěvky na sezonu 2012/2013
Město Kynšperk nad Ohří
Pivovar Kynšperk nad Ohří
Kovošrot
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MKS

Vážení a milí občané,
Znamená to snížit povinný odvod do státního /
prvního/ pilíře o 3% z hrubé mzdy a přidat další 2% z hrubé mzdy . Tyto prostředky se budou vést na osobním účtu účastníka a účastník si může zvolit způsob zhodnocování těchto prostředků. Nárok na jejich výplatu vznikne současně s nárokem na starobní penzi ze
státního pilíře.
Jaká je forma výplaty? Doživotní starobní penze, doživotní starobní penze s výplatou pozůstalostní penze po dobu 3 let a nebo starobní
penze na dobu 20 let. V případě úmrtí účastníka jsou prostředky předmětem dědictví.
U kterých společností je možné si důchodové
spoření sjednat ? U ČNB, která vykonává dohled nad finančním trhem v ČR je evidováno
11 penzijních společností, ale pouze 6 z nich
může účast ve II. Pilíři poskytnout.
máme tu červen a už se blíží doba prázdnin a
dovolených a s tím i zasloužený čas odpočinku. Jsou ale záležitosti, které mají své dané
termíny a žádný odpočinek či odklad se na ně
nevztahuje. Patří mezi ně i ty finanční. Datum
30. 06. 2013 je v mediích a reklamách na denním pořádku.
Proč je toto datum tak aktuální? Souvisí s důchodovou reformou a vstupem do tzv. II. Pilíře.
Koho se týká? Týká se těch, kterým je více
než 35 let a chtějí si vstupem do II. pilíře zajistit další zdroj příjmů v důchodovém věku.
Vstoupit do něj mohou jak zaměstnanci, tak
osoby samostatně výdělečně činné.
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Účast v tomto II. Pilíři je dobrovolná a rozhodnout se musí každý sám za sebe, protože není možné z něj vystoupit. Každý zájemce musí velmi dobře zvážit všechna pro i proti
vzhledem ke své finanční situaci a aktuálním i
budoucím možnostem. K tomu je dobré využít
služeb nezávislého poradce, který bude pracovat pro vás a vždy bude stát na vaší straně. Věnujte pozornost tomu, s kým uzavíráte
smlouvy, jde o vás a vaše peníze.
Ulrike Trepáková
MKS
středa 15 – 17 hod
tel. 732 832 744
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Kurtův a Mílův memoriál

Zato se dostavila posádka uklízeček a dokonce dvě posádky zdravotních sester, zřejmě proto aby zachránily zmoklé a promrzlé
spolutrpitele, nebo kdyby někdo nedejbože trpěl dehydratací (což samozřejmě nikdo nedopustil !). Záludnostmi tratě se nakonec nejlépe
prokousaly „uklízečky“ a „zdravotnice“, které si
jako jedny z mála všimly instrukce, že platnými písmeny jsou pouze ta na určitém formátu. Mezi ně se ze zkušených jako jediní vklínili obhájci loňského 2.místa, posádka Kašny.
Z ostatních mazáků zmíním ještě „Tunegovce“
na 5.místě, dědice „Koruny“ s rekordmanem
J. Rozsnyakim na 6.místě a Kohl-Gajičovskou
posádku na 13.místě.

V sobotu 27. 4. 2013 se uskutečnily již tradiční rybářské závody v Kynšperku nad Ohří,
na revíru Velké Pleso. Počasí rybářům přálo a k vodě se dostavilo 27 soutěžících z celého kraje. Ryby braly a tak záleželo na tom,
kdo jim co nabídnul a jak rychle dokázal rybu
zdolat. Lovilo se od 6:30 do 11:00 a poté se
ulovené ryby zvážily a šetrně pustily zpět.
Pouze pět rybářů nemělo co pustit, protože žádnou rybu neulovili. Vyhodnocení proběhlo v nedaleké restauraci, kde bylo i slavnostní předání medailí, poháru a hodnotných cen. Tímto také děkuji městu Kynšperk
nad Ohří, starostovi p. Ing. Tomáši Svobodovi a organizaci MO ČRS Kynšperk za sponzorské dary. Závody proběhly bez problémů
a všichni závodníci se těší na další ročník.
Umístění 1.Velíšek Pavel 18500g
2.Klement Antonín 5070g
3.Oplt Petr 4980g
4.Karásek Pavel 4710g
5.Badura Václav 4620g

Nejlepší navigátor – Fürstová Jitka
Nejlepší řidič – Hotárek Jindřich
Miss BOTAS – Řehořová Anetta
Hlavní rozhodčí – Roubínek Jiří
Ředitel závodu – Žilina Jan
Hlavní dík kromě soutěžících a organizátorů
patří také sponzorům, kterými byli :
Město Kynšperk nad Ohří, Prevenkov Kováčik, ZO ČSSD Kynšperk, Květinářství Mulders,
Lasting Sport s.r.o., Sklenářství Maršál, Hydraulika Šramota, Stavitelství Lajka, Kynšperský Kovošrot, Kynšperský Pivovar, rest. Skleník, rest. Kašna, rest. Bílá Labuť, Obuv Milotová, Řeznictví Gondášová, Střední škola Živnostenská, Papírnictví Fiedlerová, Sanit. technika Kohl, Květinářství Laďka a Jarka, Sedlářství Novák, Truhlářství Bárta, Loděnice Dronte.

Botas 2013
Sešel se rok s rokem a ulice Kynšperku opět
ožily ruchem. V sobotu 18. května započal
již čtvrtou desítku let své existence populární Botas, oblíbený to hlavolam, tělolam a vůbec všeholam hravých řidičů i jejich spolujezdců. Jako vždy soutěžili ve všech možných i nemožných disciplínách, které jim organizátoři
v čele s pány Žilinou a Roubínkem připravili,
neobešlo se to bez dalších „rošťáren“ v itineráři, které měly za úkol vykolejit zkušené mazáky i úplné nováčky. Tentokrát - a asi vůbec poprvé v historii závodu - přispělo svým kanadským žertíkem i počasí. Ne že bych měl takovou paměť, ale po konzultaci s výše uvedenými pány jsme usoudili, že taková siberie tady
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Výsledková část:
1.místo – Fürstová K., Fürstová J., Fürstová
D., Marčanová H. – 5 995 b.
2.místo – Kunz P., Stehlík V., Kočí J., Urbanec V. – 6 023 b.
3.místo – Mazurkovičová D., Frančeková P.,
Franček J., Prouza T. – 6 755 b.

ještě nebyla. Přesto se na start postavil slušný
počet 21 posádek, mezi kterými ovšem chyběl
obhájce loňského vítězství ze Skleníku.

Alespoň na závěr závodu vysvitlo na účastníky BOTASu sluníčko a při vyhlašování výsledků ve Skleníku si všichni slíbili: dá-li Bůh
a sv. Václav, za rok zase nashledanou v Kynšperku !!!

Technické zabezpečení: Město Kynšperk,
Technické služby, Kulturní středisko, rest.
Skleník, rest. Koruna, ZO ČSSD, Lod. Dronte
Ještě jednou vřelé díky všem.
Č.M.
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Kino

PROGRAM KINA
ČERVEN 2013

Kino

něna a na konci všeho se zrodí legendy. Film
v českém znění. Hrají: Thomas Mann, Oliver Cooper, Nichole Bloom a další. USA, MP,
vstupné 40 Kč, délka 93 min., zvuk prostorový.

úterý 4.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLĚ

pátek 14.6. ve 20.00 hod.

Celovečerní komorní psychothriller začíná
kdesi na severočeské silnici. Dora po vzrušené hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém sedí
Adam. Ten si myslí, že Dora je prostitutka a
nabídne jí kšeft: Má zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina.
Rodina i sousedé se tím mají uvést v domnění,
že Martin už se vzpamatoval z deprese a s novým vztahem začíná nový život. Hrají: Adéla
Petřeková, Robert Jašków, Taťjana Medvecká
a další. ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 92 min.,
zvuk prostorový.

VOLTE MĚ !
AMERIKA, SVOBODA, VOLNOST. Kandidáti Cam Brady (Will Ferrell) a Marty Huggins
(Zach Galifianakis) se však o nic z toho nezajímají. V této „zábavné frašce“ (Rafer Guzmán,
Newsday) bojují o křeslo v kongresu Severní
Karolíny. Když se po čtyřech funkčních obdobích zaplete Brady do skandálu, vlivné síly v
pozadí proti němu podpoří nováčka Hugginse.
Den voleb se blíží a dva rivalové se utkají v
té nejšpinavější a nejzábavnější politické bitvě
všech dob…. tedy alespoň do příštích voleb.
Film v českém znění. USA, MP, vstupné 40
Kč, délka 85 min., zvuk prostorový.

pátek 7.6. ve 20.00 hod.

ZPÁTKY VE HŘE
Gus Lobel (Clint Eastwood) býval celé desítky let špičkovým hledačem baseballových talentů, teď se mu ale začínají hlásit léta. Příští zápas bude zřejmě poslední v Gusově kariéře a on odmítá jenom zahřívat lavičku. Jenže vedení týmu Atlanta Braves o jeho úsudku
pochybuje, zvlášť když se v draftu objeví fenomenální superpálkař. Film v českém znění. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 111 min.,
zvuk prostorový.

úterý 25.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

ČTVRTÁ MOCNOST

DANCING PARIS

Paul Jensen je novinář a právě opouští Berlín. Vydává se daleko na východ, do Moskvy, aby zde začal pracovat v bulvárních novinách, které vede jeho mentor Alexei Onegin.
S nebývalou rychlostí dokáže novinám navrátit jejich zašlý lesk a slávu a také zvýšit prodej.
Paulův život je jedna velká party, dokud nepotká okouzlující herečku Katju a nezamiluje se
do ní. Ta ho přiměje vést v novinách politicky laděný nekrolog. Od té chvíle se spustí řetězec událostí, jenž obrátí Paulův život vzhůru nohama. Film v českém znění. Hrají: Moritz Bleibtreu, Kasia Smutniak, Max Riemelt a
další. Německo, MN 15, vstupné 40 Kč, délka
110 min., zvuk prostorový.

Gab vede spořádaný život, má snoubenku a
movité rodiče. Naopak Leila pendluje mezi
studiem, brigádami a péčí o bratra, což jí neumožňuje žít svůj vlastní život. Střetnutí těchto dvou odlišných světů vyústí v začátek veliké lásky, která však narazí na tvrdou realitu.
Nechte se okouzlit láskou a tancem v netradičním podání Romea a Julie v pestrém rytmu
hip hopu, rocku a RnB. Film v českém znění. Hrají: Leila Bekhti, Benjamin Siksou, Cécile Cassel a další. Francie, MP, vstupné 40 Kč,
délka 90 min., zvuk prostorový.

pátek 28.6. ve 20.00 hod.

pátek 21.6. ve 20.00 hod.

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY

úterý 11.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 18.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PROJEKT X

VÝMĚNA

Projekt X sleduje tři zdánlivě nenápadné studenty 4. ročníku, kteří se snaží zviditelnit před
svým odchodem z vysoké školy. Jejich myšlenka byla zcela nevinná – uspořádat večírek,
na který nikdy nikdo nezapomene. Ale na to,
co je čekalo, nebyl připraven nikdo. Zprávy se
šíří rychle, sny jsou v troskách, pověst poskvr-

Červenec, Montreal, Kanada. Sophie Malaterre, pětadvacetiletá módní ilustrátorka se připravuje na osamělé léto. Nemá žádné plány,
blízké přátele ani přítele… ale pak se dozví o
webové stránce switch.com, pomocí které si
lidé vyměňují byty. Sophie potřebuje změnu
jako sůl a rozhodne se to vyzkoušet. Konec
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konců, nemá přece co ztratit! Náhoda tomu
chtěla a Sophie najde v nabídce krásný pařížský duplex s výhledem na Eiffelovku. První den v novém bytě je absolutně idylický...
Jenže další ráno ji čeká kruté probuzení: policie vylomí dveře bytu a nebohá žena se dozví, že sdílí byt s bezhlavou mrtvolou. Není nijak schopná dokázat, že není Bénédicte Serteaux, majitelka bytu. Sophiiny otisky jsou
na vražedné zbrani, v Bénédictině pasu je Sophiina fotka. Hrají: Karine Vanasse, Eric Cantona, Mehdi Nebbou a další. Film v českém
znění. Francie, MP , vstupné 40 Kč, délka 99
min., zvuk prostorový.

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria
se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když
každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu
teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení,
to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Tím
se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu stává
noční můrou. Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich nepostrádá smysl humor. Hrají: Martin Stropnický,
Veronika Žilková, Dagmar Patrasová a další.
ČR, MP, vstupné 40 Kč, délka 108 min., zvuk
prostorový.
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aktuality z radnice

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI
ČERVNU 2013
neděle 2.6. v 15.00 hod.

LEGO HERO FACTORY:
DIVOKÁ PLANETA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 43 min.

neděle 9.6. v 15.00 hod.

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Divadlo Špílberg – divadlo pro děti
- divadelní pohádka
- vstupné 25 Kč
neděle 16.6. v 15.00 hod.

Kino

SCOOBY DOO A CIRKUS VLKODLAKŮ
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 78 min.
O PRÁZDNINÁCH KINO NEHRAJE
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 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

PROMÍTÁME PRO DĚTI
ZA VYSVĚDČENÍ
pátek 28.6. v 11.00 hod.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, MP, vstupné 10 Kč, délka 80 min.

MÉĎA BÉĎA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 73 min.
neděle 23.6. v 15.00 hod.

Připravujeme na červenec

SPY KIDS 4: STROJ ČASU
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 89 min.
neděle 30.6. v 15.00 hod.

5.- 31.7. ve výstavní síni Panský dům

PAMPEKLEC V KYNŠPERKU

Kino

XX. LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA
Program:
14.00 - průvod od ZŠ
14.20 - zahájení
14.30 - mažoretky místní ZŠ
14.40 - kulturní vystoupení dětí z MŠ
15.00 - Afro Samba – bubenický sbor Bayreuth

aktuality z radnice

16.00 - Bára Zemanová & Band
17.30 - Afro Samba – bubenický sbor Bayreuth
18.30 - Depeche Mode REVIVAL
20.00 - Nightwish REVIVAL
- celé odpoledne moderuje David Petřík
(časy jsou orientační)

Festival Mitte Europa
Komorní koncert
Vstupné 150, 00 Kč (předprodej v Infocentru)
Sobota 13. 7. 2013 v 19:00
Kynšperk nad Ohří, katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie
Účinkující:
Alexej Gerassimez - percussion
Nicolai Gerassimez - klavír
Vítězové Německé hudební soutěže „Junge Talente“ za rok 2010, Alexej (24 let) a Nicolai (25
let) Gerassimez stojí na začátku velké mezinárodní kariéry. S klavírem a bicími nástroji dokáží
posluchače nezvyklým způsobem nadchnout.
Paul Creston, Johann Sebastian Bach, Iannis
Xenakis, Toru Takemitsu, Emmanuel Sejourne, Alexej Gerassimez, Javier Alvarez, Fazil
Say, Richard Michael

- sdružení Pampeklec a hosté
- výstava řezbářství, keramiky a obrazů
hosté - paličkování, malba na kameny a šperky
- vernisáž 5. 7. od 17.00 hod.
pondělí 3. – 26.6. ve výstavní síni Panský dům

ŠIKOVNÉ KYNŠPERSKÉ RUCE
- výrobky obyvatel našeho města
- vernisáž 3.6. od 17.00 hod.
sobota 8.6. ve 14.00 hod. na hřišti u tenisových kurtů
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Různé

Různé

Hodně štěstí
Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V červnu 2013 oslaví své narozeniny členka
naší ZO SPCCH paní

ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

Nováková Vladislava
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

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

Parker, R. - Ukolébavka,
King, S. - Carrie,
Kuťák, J. - Smrt zpívající ryby,
May, P. - Skála

Půjčovní doba pro děti i dospělé:

Romány pro ženy:

Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
Středa:
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Patočková, M. - Miluji tě, tak vypadni,
Roberts, N. - Manželská repríza,
Ashford, J. - Gwendelina,
Howell, H. - Ochránce z Vysočiny,
Benková, J. - Máš, cos chtěl, miláčku!,
Jakoubková A. - Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek,
Haran, E. - Planoucí eukalypty,
Steel, D. - Zrada,
Roberts, N. - Temné noci,
Deveraux, J. - Měsíc za úsvitu

Novinky pro dospělé:
Ingemarsson, K. - Sny o vůni citronů,
Valko, T. - Arabská žena,
Waters, S. - Náklonnost,
Ross, A. - Pan Burák,
Hindráková, H. - Karibu Keňa,
Jonasson, J. - Stoletý stařík, který vylezl z
okna a zmizel,
Volfová, J. - Smlouva s Adamem
Detektivky a thrillery:
Jungstedt, M. - Vnitřní kruh,
Steinhauer, O. - Americký špion,
Jurada, J.G. - Vykonavatel,
Flynn, G. - Ostré předměty,
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KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 22.ČERVNA 2013
SRAZ V 7,30 HOD , ZAČÁTEK V 8,00 HOD
STARTOVNÉ PRO TÝM JE 100,- Kč
TÝM TVOŘÍ JEDEN DOSPĚLÝ A JEDNO DÍTĚ
PŘIHLÁSIT SE LZE NA TEL. 603 524 597
p. SVOBODA

Pro děti:
Schreiber, J. - LennyCyrus.Školní virus,
Dickens, Ch. - Vánoční koleda,
Kinney, J. - Deník malého poseroutky 7.,
Žáček, J. - Krysáci jsou zase spolu

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY JE PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ ZDARMA A PĚKNÉ CENY.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ: MO ČSSD A MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Za knihovnu
Irena Zolotarová
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Sport

Sport

Závod Českého poháru v Kynšperku nad Ohří
Dne 4. května 2013 uspořádala Základní škola v Kynšperku nad Ohří zahajovací závod
Českého poháru v turistických závodech. Jde
o běh terénem v délce od dvou do šesti kilometrů doplněný o úkoly, které musí běžci
po cestě plnit.

Už v pátek přijížděli do našeho města závodníci ze všech koutů České republiky. Celkem
startovalo 276 účastníků ve čtrnácti kategoriích. Naši školu reprezentovalo deset soutěžících, převážně členů turistického kroužku. Závodním prostorem se stal les „Na Sýkoráku“.
Po náročném souboji získali naši závodníci 9.
místo v soutěži družstev žákovských kategorií, což je zatím naše nejlepší umístění po třech
letech účasti v těchto závodech. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo:
Magdaléně Wagnerové – 1. místo v kategorii
nejmladší žákyně a
Marii Wagnerové – 2. místo v kategorii mladší žákyně.
I ostatní členové týmu přispěli svým dobrým
výkonem a bodovým ziskem k umístění v soutěži družstev.
Druhé kolo Českého poháru proběhlo v sobotu 18. 5. 2013 v Plzni. Ani zde se naše družstvo neztratilo a po dobrém výkonu nám v soutěži družstev patří průběžné 10. místo, v kategorii dorost a dospělí jsme se dostali na 14.

28

místo v ČR. Magdaléna Wagnerová vybojovala 2. místo a je zatím vedoucí závodnicí Českého poháru v kategorii nejmladší žákyně, dalšího dobrého výsledku dosáhli Adéla Nováková – 7. místo v kategorii mladší žákyně a Vilém Dušek – 12. místo v kategorii mladší dorostenci.
Všem našim závodníkům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci. Věřím, že i v dalších kolech série Českého poháru podají dobrý výkon.

Poděkování
Pořádání závodu na celorepublikové úrovni je
práce na delší období pro celý realizační tým,
a tak je na místě i poděkování. Poděkování patří rodině, rodičům závodníků, spolupracovníkům a vedení základní školy za pomoc a perfektní zázemí, které ocenili i všichni zúčastnění. Dále SŠŽ, městu Kynšperk a MKS, TJ
Slavoj, skautskému středisku Lípa Kynšperk,
středisku Lilie Karlovy Vary a spolku turistů
v Kynšperku za prostory a pomoc při organizaci a průběhu závodu. Poděkování patří i firmám, živnostníkům i jednotlivcům za poskytnuté dary a lidskou pomoc. Děkujeme všem
svým příznivcům a ochotným lidem.
Vojtěch Wagner
vedoucí turistického kroužku

Žáci hráli poslední turnaj letošní sezony
Poslední turnaj sezony starších žáků se hrál v
naší sportovní hale. 8. května přijeli žáci z našeho a Plzeňského kraje ve srovnání s minulými turnaji v překvapivě malém počtu. Na kvalitě to však nebylo vůbec znát díky kvalitní výpravě z Plzně. Bohužel se plně potvrdilo, že
v sousedním kraji jsou na tom žáci lépe. Mezi
nejlepších osm hráčů se prosadil z našeho
kraje pouze Žaloudík z K. Varů, prohrál však
nečekaně až ve finále. Pravdou je, že nejlepší
hráč našich krajů Hobl z Fr. Lázní nehrál. Děvčata ze sousedního kraje tentokrát vůbec nedorazila.
Na naše hráče tentokrát zbylo umístění až
ve druhé osmičce. Nemocný Vašek Pock, který je letos nejúspěšnější domácí hráč, nehrál.
Moldavčuk i Novotný oba na postup mezi elitu měli, prohráli své zápasy zbytečně. Dobře
hrál tentokrát také Janda, který si připsal body
za vítězství v soutěži útěchy.
Postup ze skupiny propásl mladší žák Dranczak, který vedl 2 : 0 nad loňskou krajskou jedničkou Picmauzem.

V soutěži čtyřher si bronzovou medaili vybojoval Moldavčuk s Picmauzem z Merklína. V soutěži děvčat naše jediná zástupkyně
mladší žákyně Rosová také v tomto turnaji dokázala zlepšení a připsala si další „skalp“.
První turnajové vítězství pro Dranczaka
Začínající oddíl na Březové pozval na svůj turnaj také žáky z našeho oddílu. Náš oddíl reprezentoval Honza Dranczak. Mladší žák dokázal i v netradičních podmínkách soupeře
„vyškolit“ a připsal si první turnajové vítězství.
Po dlouhých šesti letech, se projevila zlepšená práce s mládeží a výsledkem jsou výborné
výsledky a umístění žáků. Dnes můžeme tvrdit, že naši starší žáci jsou v kraji opět nejlepší.
O. Volf
stolní tenis

Také nejlepší veteráni ještě hrají výborný stolní
tenis
Také dříve narození stolní tenisté hrají o mistrovské tituly. Seriál sedmi turnajů v sobotu 11.
května pokračoval čtvrtým turnajem v Liberci.
„Město sportu“ jak je Liberec často označován
přivítal necelé dvě stovky veteránů, kteří sváděli nelítostné boje o důležité body. Nejlepších osm jedinců každé kategorie pak tradičně v Hluku bojuje o tituly mistrů ČR.
Nádherná sportovní hala a zkušení funkcionáři
snadno zvládli organizaci a není to žádný div,
vždyť před dvěma roky zvládli mistrovství světa s účastí více než dva tisíce hráčů.

Naší TJ reprezentoval O. Volf. Ve své kategorii obsadil třetí místo a celkově po čtyřech turnajích s náskokem vede mezi padesátkou klasifikovaných hráčů. Ani ostatní hráči našeho
kraje si nevedou špatně. Švecová z Fr. Lázní je druhá, ve stejné kategorii je třetí Wimrová z Ostrova, Ježek ze stejného oddílu je také
třetí a Hrnčiřík z M. Lázní v další kategorii pátý.
Po více než dvaceti létech se rozhodlo vedení
svazu svěřit jeden z turnajů naší Tělovýchovné jednotě. Je to jistě veliká pocta, ale obrovský závazek. Těžko můžeme konkurovat
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Liberci nebo Ostravě, kde se hraje extraliga a jejich vybavení je nesrovnatelné. To už
Tišnov, Jaroměř, Hostinné, nebo Holice hrají „pouze“ první ligu. Zato ale působí většinou
v nových sportovních halách. Naši stolní tenisté mají jedno z nejlepších vybavení v kraji, ale
srovnání i tak poněkud pokulhává.

Sport

Čekání na výsledky vyplnily ukázky práce členů kynologického klubu, kteří předvedli obranu a agility.

Věřme, že naše spíše „komorní“ prostředí s dobrou organizací, srdečným jednáním
funkcionářů a možná zájmem diváků uspokojí
účastníky, mezi kterými nebudou chybět bývalí reprezentanti, mistři Evropy a světa. Zvládli jsme to před dvaceti roky, jistě se to podaří i
letos. Pravda podmínky, se poněkud změnily.

Voříškiáda se velmi vydařila i díky štědrým
sponzorům, bez kterých by to šlo velmi těžko.
Děkujeme společnosti Zverimex Pajtaš Sokolov a městu Kynšperk. Dále patří poděkování
všem ochotným pomocníkům z kynologickému klubu i všem závodníkům za férové a sportovní chování. Dokonce i to počasí navzdory
předpovědi docela vyšlo, déšť nás zastihl až
při vyhlašování vítězů.
Těšíme se za rok na jubilejním 10. ročníku
kynšperské voříškiády naviděnou!!!

OV

Voříškiáda 2013
V sobotu 11.května uspořádal kynologický
klub ZKO Kynšperk nad Ohří tradiční Voříškiádu. Voříškiády sou určeny pro majitele všech
pejsků bez průkazu původu, hlavně tedy voříšků, jak už název napovídá. Letošní již 9.ročník
se sešel rekordní počet účastníků - 27 startujících dvojic. Soutěžily převážně děti, ať s vlastními pejsky, nebo bylo k zapůjčení několik přátelských pejsků z místního klubu. Na všechny
závodníky čekaly celkem 3 disciplíny.

Hlavní disciplínou byl překážkový běh, kdy je
každá překážka bodována. Některé překážky, jako např. houpačku, skokovou překážku nebo tunel překonával pejsek sám, střelba
ze vzduchovky a slalom se skleničkou na tácku byl zas úkolem pro psovoda. Společně se
dvojice musela poprat např. s převážením psa
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v kolečku nebo společným průlezem bunkru z
pneumatik. Tato disciplína byla velmi vyrovnaná, mezi medailisty se rozhodovalo v několika závěrečných rozstřelech. V této disciplíně byl diplomem a něčím dobrým pro pejska
odměněn každý účastník, věcné ceny čekaly
na prvních sedm umístěných a pohár si vybojovaly 4 týmy.
Dva týmy získaly 1.místo a to Jakub Holub s
Blacky a Nikol Hesová s Lady,
2. místo Šárka Juhošová a Wendy
3. místo Michaela Aufrichtigová a Lentilka.
Velký úspěch slavila druhá disciplína, která
byla nazvána volná. Páníčci se svými pejsky
nejčastěji předváděli prvky z dogdancingu (tanec se psem) a z klasické poslušnosti. I zde
bylo vyhodnoceno prvních 7 míst, kdy první tři
byla odměněna medailemi.

Pořadí nejlepších bylo následující:
1. místo Nikola Hesová a Lady
2. místo Šárka Juhošová a Wendy,
3. místo Petra Raabová a Dustin,
4. místo Iveta Horová a Britt,
5. místo Petr Kmoška a Kačenka,
6. místo Barča Spálovská a Benu
7. místo Jan Kozelka a Brok.
V poslední soutěži dostali prostor všichni majitelé pejsků, kteří nemají možnost účastnit se
klasických výstav psů, protože nemají pejsky
s průkazem původu. Byla pro ně uspořádána
malá výstava s odbornou porotou, kde se vyřazovací metodou došlo k jasnému vítězi, malému desetiletému chlupatému kříženci Tulíkovi.
Vyhlášen byl i nejmladší a nejstarší psí účastník voříškiády, kdy nejmladší fenka border kolie byla stará teprve 7 měsíců a nejstarší byl jezevčík starý 15 let, což díky jeho obrovské vitalitě a živelnosti nikdo netipoval.
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PŘÍMÝ PŘENOS Z MISTROVSTVÍ SVĚTA
V HOKEJI 2013
V KINĚ V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Dne 16. 5. 2013 jste mohli sledovat v kině
v Kynšperku nad Ohří čtvrtfinále z mistrovství
světa v hokeji. Všichni zúčastnění měli možnost ochutnávky Kynšperského zajíce, který
přímo čepoval náš starosta Ing. Tomáš Svoboda.

Čtvrtfinále nám nedopadlo tak, jak jsme si přáli, ale i tak bylo skvělé sledovat zápas na velkém plátně. Poděkování patří Kynšperskému
pivovaru za poskytnutí sponzorského daru.
MKS
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