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Střípky z majetkového odboru

A je to tady!!!! Dlouho avizované stavby ve
městě se rozeběhly plným proudem. Těžká technika
v ulicích, domy se otřásají, vytrhává se asfalt a staré
chodníky, provádějí se výkopy pro nové veřejné
osvětlení, mění se staré vodovodní přípojky. To je
obrázek současného Kynšperka v lokalitě kolem
katolického kostela a náměstí Míru. Mezi tyto akce
patří i rekonstrukce Zámečnické ulice, kde počasí
konečně dovolilo rozjet práce naplno. Jak jste měli
možnost vidět, ulice se rekonstruuje skutečně poctivě
s potřebnou výměnou podloží a to tak, aby byl vytvořen dobrý stavební základ pro další generace. Nebude
to tedy jen položení asfaltového koberce, který za
dva, tři roky popraská a povrch se zničí.
Radní počítají pro letošní rok v rozpočtu i s výměnou části veřejného osvětlení. K posouzení jsme
přizvali projektanta, který určí vzdálenosti lamp,
jejich výšku a svítivost tak, aby vše vyhovovalo
současným normám. V současné době soustřeďuje
majetkový odbor nabídky. Předpokládáme, že by
došlo k výměně lamp v Sokolovské a Chebské ulici
za nové. Staré by postupně Technické služby zrepasovaly a využily by je v méně frekventovaných částech města.
Se správcem vodovodní a kanalizační sítě města
ﬁrmou VOSS s.r.o. byl uzavřen dodatek ke smlouvě,
ve kterém město přijalo nabídku na předplacení části
nájemného v rozsahu 4 miliony Kč, za které město
zajistí opravy a rekonstrukce části vodárenských
zařízení ve městě. Jedná se o výměnu celých vodovodních a kanalizačních řadů a současně i výměnu
šoupat a redukční stanice U pivovaru. Tyto akce
budou předcházet následné úpravě povrchu komunikací, kdy by tedy nebyly výkopy pouze vyspraveny,
ale došlo by k celkové opravě povrchů. Další 4 miliony Kč nabídl správce zainvestovat ze svého v letech
2006 až 2008 s tím, že bude tuto investici postupně
účetně odepisovat. Na některé z akcí bude nutné
zajistit zpracování projektů a absolvovat územní
a stavební řízení. V současné době se zpracovává
základní technická dokumentace, abychom mohli
pro rozhodnutí rady města připravit nabídky od více
ﬁrem.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Informace o poskytnutých příspěvcích neziskovým
organizacím na rok 2006 z rozpočtu města

Rada města Kynšperka nad Ohří schválila usnesením č. 262 ze dne 23.9.2003 pravidla pro poskytování příspěvků neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví apod.
Na základě těchto pravidel podávají výše jmenovaní žádosti o poskytnutí příspěvku na předepsaném tiskopisu
města. Žádosti musí být podány do 15. listopadu roku předcházejícího pořádané akci.
Pro rok 2006 podalo žádost o poskytnutí příspěvku 15 organizací a 5 fyzických osob.
Z toho: 2 organizace požádaly o 2 příspěvky
1 organizace požádala o 4 příspěvky
Rada města na svém jednání dne 31.1.2006 projednala žádosti o poskytnutí příspěvků s tím, že z celkového
počtu podaných žádostí neschválila poskytnout příspěvek ve dvou případech.
Se žadateli, kterým byl příspěvek schválen, byly následně sepsány smlouvy o poskytnutí příspěvku. Tyto
smlouvy schválilo na svém jednání dne 8.2.2006 zastupitelstvo města.
Celkový objem ﬁnančních prostředků rozdělený mezi žadatele pro rok 2006 činí 182 500,-Kč. Je zřejmé, že
město vynaložilo na podporu neziskových i jiných organizací nemalé ﬁnanční prostředky, protože má zájem rozvíjet jejich aktivity.
Soňa Gajičová
vedoucí ﬁnančního odboru

Naučná stezka v Kynšperku nad Ohří
v lokalitě nad rybníkem Sýkorák

V lokalitě nad rybníkem Sýkorák začne město v roce 2006 realizovat úpravy stezky pro pěší, která je v současnosti v nevyhovujícím stavu a bude zahájena výstavba naučné stezky. Tato stavba bude v souladu s projektem
zpracovaným Ing. Miroslavem Musilem. Součástí této zrekonstruované naučné stezky budou nové prvky. Mezi ně
patří sedm naučných tabulí s deseti kusy infopanelů a pěti cvičebními místy pro aktivní odpočinek. Naučná stezka
bude doplněna výsadbou devíti vzrostlých listnatých stromů domácího původu. Tato výsadba bude v souladu s projektem, který zpracovala Ing. Milena Nováková. Město podalo v lednu 2006 žádost o grant do programu STROM
ŽIVOTA, Stromy pro stezky (granty do 60 000,- Kč). Žádost byla podána na Nadaci Partnerství, Panská 7, Brno.
Generálním partnerem programu výše uvedeného programu vyhlášeného Nadací Partnerství je SKANSKA. Dne
15. 3. 2006 bylo městu v souvislosti s podanou žádostí sděleno, že podpora byla schválena správní radou nadace ve
výši 30 000,- Kč na realizaci projektu Naučná stezka v lokalitě Kynšperku nad Ohří nad rybníkem Sýkorák.
Tato částka musí být použita na výsadbu vzrostlých stromů podle projektu zpracovaného Ing. Milenou Novákovou
(dub zimní 2 ks, buk lesní 1 ks, vrba bílá 1 ks, olše lepkavá 1 ks, jilm horský 1 ks, jasan ztepilý 1ks, lípa srdčitá 1 ks,
habr obecný 1 ks, frézované kůly (27 ks) a půdní kondicionér TERACOTEM k vysazovaným stromům). Město
bude prezentovat předmětnou podporu poskytovanou Nadací Partnerství v souladu s pravidly prezentace nadace.
K poskytnutému grantu bude zpracována průběžná a závěrečná zpráva o projektu (celkové vyhodnocení projektu,
fotodokumentace k projektu, kopie článků o projektu, ﬁnanční zpráva k vyúčtování poskytnutého nadačního příspěvku). Obdržená částka sice nepokryje náklady na rekonstrukci pěšiny a zřízení naučné stezky, kde se předpokládané náklady pohybují kolem 800 tisíc Kč, ale jak se říká, když neprší, tak alespoň když kape. Při plánování
výstavby, případně úprav se snažíme využít všech dostupných možností k získání dotací. Konkrétně z této dotace
máme radost o to větší, že podpoří výsadbu nových stromů a tím se nám podaří zčásti zkompenzovat rozsáhlejší
kácení stromů v souvislosti s výstavbou nových kynšperských komunikací.
Ing. Bernáthová Leona, Josef Špaček
majetkový odbor
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Správní a sociální odbor informuje
Dávky sociální péče, vyplácené Městským úřadem v Kynšperku nad Ohří, jsou určeny rodinám s dětmi, nezaopatřeným dětem, starým a zdravotně postiženým občanům, jejichž příjmy nestačí k pokrytí nezbytných potřeb,
nebo jsou vypláceny ke zmírnění následků zdravotního postižení. Dále jsou určeny pro nezaměstnané občany
a společensky nepřizpůsobivé občany.
V roce 2005 bylo podáno a vyřízeno 394 nových žádostí o dávky sociální péče. Některé dávky se vyplácí
opakovaně a není tedy nutné každý měsíc podávat novou žádost.
Správní a sociální odbor v roce 2005 vyplatil na těchto dávkách občanům města 7.286.500,- Kč.

Změna částek životního minima

Od ledna 2006 se zvýšilo životní minimum pro jednotlivce o Kč 120,- na 4420,- Kč.
Životní minimum se skládá ze dvou částí, které se sčítají. Částky určené na výživu a ostatní základní osobní
potřeby se zvýší o 1,7 procenta a částky na domácnost o 4 procenta. Zvýšení není stejné, protože ani náklady
nestoupaly stejně rychle. Ceny základních životních potřeb, například potravin, rostly pomaleji, zatímco ceny v oblasti bydlení rostly rychleji
Dítě do 6 let
1750,-Kč
Dítě od 6- 10 let
1950,-Kč
Dítě od 10 – 15 let
2310,-Kč
Dítě od 15 – 26 let
2530,-Kč
Ostatní občané
2400,-Kč
Nezbytné náklady na domácnost
Domácnost
s 1 osobou
2020,-Kč
se 2 osobami
2630,-Kč
se 3 nebo 4 osobami 3260,-Kč
s 5 nebo více osobami 3660,-Kč
Spolu s životním minimem se automaticky zvýšila i většina sociálních dávek. Je to způsobeno tím, že výše
dávek i nárok na ně je od částek životního minima odvozována. Proto je také pravděpodobné, že po lednovém
zvýšení životního minima přibude rodin, kterým nárok na dávky nově vznikne. Nejčastěji vyplácenou dávkou je
přídavek na dítě. Na jeho výši se však zvýšení životního minima odrazí jen nepatrně.
.
zvýšená
základní
snížená
věk dítěte
dosud
nově
dosud
nově
dosud
nově
Dítě do 6 let
551
560
482
490
241
245
6 až 10 let
615
624
538
546
269
273
10 až 15 let
727
740
636
647
318
324
15 až 26
797
810
698
709
349
355
Pozn: Zvýšený přídavek dostává rodina, jejíž příjem je nižší než 1,1násobek jejího životního minima (ŽM).
Základní dostává rodina, jejíž příjem je nad 1,1 do 1,8násobku jejího ŽM. Snížený přídavek je pro rodinu s příjmem nad 1,8 do trojnásobku jejího ŽM.
Knížová Eva, správní a sociální odbor
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Nabídka bytů do nájmu

Zájemcům o přidělení nájemního bytu oznamujeme, že je zveřejněna nabídka dvou malometrážních
(startovacích) bytů v domě čp. 882 v ulici J. K. Tyla. Jedná se o podkrovní byt ve 2. patře bez balkonu,
který je k dispozici ihned a o byt v 1.patře, který bude volný k 1. 6. 2006.
Zájemcům o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou oznamujeme, že je zveřejněna nabídka
bytu o velikosti garsoniera o podlahové ploše 26,20 m2 v domě v ulici Zámečnická čp. 501.
Přihlášky pro přidělení bytů a bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru městského úřadu ve 2. poschodí, č. dveří 24.

Záměr pronájmu nebytových prostor

Opětovně zveřejňujeme nabídku nebytového prostoru v objektu čp. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk na Ohří
s možností pronájmu celého objektu nebo jednotlivých podlaží:
- 1. nadzemní podlaží o výměře cca 257 m2
- 2. nadzemní podlaží o výměře cca 157 m2
za podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
• výše nájemného:
pro obchodní činnost 700,- Kč/m2/rok
pro výrobní činnost 1 200,- Kč/m2/rok
cena za plochy příslušenství je krácena
• platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně

Oznámení záměru prodeje nemovitostí

Majetkový odbor opětovně oznamuje, že je zveřejněn záměr prodeje těchto nemovitostí:

•
•
•
•

čp. 449 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 bytové jednotky obsazené nájemníky)
čp. 579 v ulici Tyršova (v domě jsou 4 b.j., z toho je volná b. j. III. kategorie o velikosti 1+2)
čp. 486 v ulici Sokolovská (v domě je 5 b.j., z toho volné dvě garsonky - holobyty IV. kategorie)
objekt bývalé zvláštní školy v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská čp. 74
Nejnižší nabídková cena činí 1 500 000,- Kč.

• areál bývalého statku v Dolních Pochlovicích sestávající z těchto nemovitostí:
objekt k bydlení čp. 1 včetně pozemku parc. č. 160/2 o výměře 258 m2
budova bez č.p. nebo č.e. včetně pozemku parc.č. 160/3 o výměře 430 m2
budova bez č.p. nebo č.e. včetně pozemku parc.č. 160/4 o výměře 283 m2
budova bez č.p. nebo č.e. včetně pozemku parc.č. 160/5 o výměře 230 m2
budova bez č.p. nebo č.e. včetně pozemku parc.č. 163 o výměře 46 m2
pozemek parc. č. 160/1 o výměře 3763 m2
pozemek parc. č. 162 o výměře 3467 m2
Prodej za smluvní cenu obálkovou metodou. Výběr kupujících provede zastupitelstvo města na doporučení rady města. Náklady spojené s prodejem domu s výjimkou daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
Zájemcům o koupi bude umožněna prohlídka objektů, kterou zorganizuje majetkový odbor. Na tomto
odboru je možné také získat podrobnější informace a přihlášku.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje.
Dotaz: Musí být na stavbu garáže vydáno stavební povolení nebo stačí pouze ohlášení ?
Platí to samé i pro dvougaráž?

Stavební zákon v § 55 stanoví, že stavební povolení vyžaduje, pokud tento zákon a prováděcí předpisy k němu
nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,
účel a dobu trvání. Stavební povolení se vyžaduje též u změn dokončených staveb. Dále tento paragraf stanoví, že
kromě některých v zákonu uvedených udržovacích prací, ohlášení stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb
a u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se
způsob užívání stavby. V pojmech stavebního řádu v § 139 b téhož zákona je uvedeno, které stavby se považují za
drobné stavby, avšak současně se výslovně uvádí, že za drobné stavby se nepovažují m.j. garáže (to je bez ohledu
na to, zda plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a bez ohledu na jejich velikost).
Stavba garáže vyžaduje nejen stavební povolení, ale také rozhodnutí o umístění stavby. Protože je stavba
garáže obvykle stavbou jednoduchou, může stavební úřad v případech, kdy podmínky stavby jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné, sloučit územní řízení se stavebním a vydat pro povolení stavby jen jedno rozhodnutí.
Za jednoduchou stavbu se považuje kromě jiných nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její
zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí nosných konstrukcí 9 m a výšku 15 m.
I když z dotazu není jasné, zda „dvougaráž“ je garáž o dvou stáních nebo dvě garáže se společnou zdí, platí
výše uvedené.
J.Hermann

Poděkování zaměstnancům
Technických služeb
Kynšperk nad Ohří

Ta letošní zima se pořádně vyřádila – z té sněhové
nadílky měly radost snad jen děti. Jinak to už hodnotíme my rodiče a naši starší spoluobčané. Po takových
návalech sněhu se těžko prodírá z jedné strany města na
druhou. A co teprve když máme před domem dlouhý
chodník nebo velký dvorek. To je uklízení a házení. Jak
tuto zimu prožívá personál technických služeb? Kolik
padlo na jejich hlavu stížností a nadávek. Vždycky se
nějaké ty důvody najdou, že tady není cesta ideální a po
těchto schodech se musí opatrně.
Já si tady ale nechci stěžovat – právě naopak. Přestože toho sněhu letos bylo opravdu hodně, co jsem viděl
a jak mohu posoudit Technické služby města Kynšperk
nad Ohří se snažily ze všech sil. A tam, kde se technika
nevešla, nastoupili lidé s krumpáči a lopatami a odstraňovali zamrzlé hromady ručně. Ne všude takto technické
služby města fungují.
Takže mé poděkování všem lidem v technických
službách v čele s panem ředitelem Josefem Partinglem.
Daniel Krejčí
< První poslové jara
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
A PARKU V OKOLÍ KOSTELA

Jistě si řada z Vás, v současné době, všimla, že již byly zahájeny práce v rámci projektu „Přístup k památkám
historické části města Kynšperka nad Ohří“, který je spoluﬁnancován z prostředků EU a státního rozpočtu. Jsme si
vědomi toho, že řada občanů bude mít v průběhu této akce, kdy bude provedena kompletní rekonstrukce povrchů
v ulici Maxima Gorkého a na náměstí Míru, ztížen přístup do svých domů. Doufáme, že i přes tyto problémy budou,
nejen, tito občané shovívaví a budou se těšit na nově zrekonstruované povrchy ulic.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci komunikací bude provedena uzávěra komunikace Maxima Gorkého. V současné době je uzavřena část ulice Maxima Gorkého od křižovatky u „Labutě“ ke křižovatce u Městského úřadu a část od křižovatky u hasičů k náměstí Míru (včetně jedné z ulic na náměstí Míru – ulice u nové
Radnice) s tím, že vjezd na parkoviště u Radnice bude v této etapě otevřen. Jakmile budou tyto úseky ulic zrekonstruovány, dojde k uzavírce zbylé části náměstí Míru a ulice Maxima Gorkého. Zároveň bude uzavřen prostor
před budovou Městského úřadu, který také projde rekonstrukcí. O termínu těchto uzávěr budete informováni na
webových stránkách města.
Jistě jste si také všimli, že v parku u kostela již byly zahájeny demoliční práce a byly zároveň vykáceny keře
a stromy. Můžu Vás ujistit, že v rámci rekonstrukce parku bude provedena nová výsadba a park tak získá zcela nový
ráz. Vznikne tu schodiště ke kostelu a vedle věží kostela odpočinkové místo. Zároveň bude kompletně zrekonstruován střed parku, kde bude nový pomník a fontána.
Doufáme, že pochopíte omezení ve výše jmenovaných ulicích a parku v okolí kostela a budete v očekávání,
jaký výsledek Vám občanům města bude předložen po ukončení probíhající rekonstrukce.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací
Gorkého ulice
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PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE KOSTELA

Uběhl další měsíc a já bych Vás rád informoval o probíhajícím projektu „Rekonstrukce kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“, který je spoluﬁnancován z prostředků EU a Karlovarského kraje.
V průběhu zimních měsíců se rozhodlo, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni, o barevnosti
vnitřních stěn kostela. Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce probíhal také památkářský průzkum, byly
zjištěny původní barvy vnitřních stěn a my jsme se rozhodli, že tyto původní barvy zachováme. Z tohoto důvodu
bude barevnost vnitřních stěn kostela provedena ve stejných odstínech, jako byly barvy původní (barokní starorůžová, okrová, zelená a základní odstín bílošedé barvy). Zároveň byla dokončena stavba vnitřního lešení a jakmile
to umožní klimatické podmínky, budou zahájeny práce na opravách vnitřních stěn.
V této době již byly ukončeny tesařské práce v půdních prostorách kostela, kde byla zhotovena nová dřevěná
podlaha a byl vybudován prostor pro chráněné ptactvo – kavky, které každoročně hnízdí a vyvádějí svá mláďata
právě v našem kostele. Tento prostor pro kavky byl vybaven ptačími budkami, v kterých mohou svá mláďata vyvést.
Pro tyto účely byl ve spolupráci s ochranáři vyčleněn půdní prostor pod věžemi kostela a ten byl uzavřen, aby ptactvo nemohlo létat po celém půdním prostoru kostela.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací
Park u kostela

Z MĚSTA
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MĚSTSKÁ SÍŤ
Již v listopadu roku 2005 jsme Vás informovali, že Město Kynšperk nad Ohří bezdrátově propojí všechny své
organizace. Nyní Vám již můžeme oznámit, že projekt, který byl nazván „Městská síť s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost v Kynšperku nad Ohří“, a který byl spoluﬁnancován Evropským fondem pro regionální rozvoj
a prostředků státního rozpočtu, je ukončen a všechny městské organizace byly mezi s sebou bezdrátově propojeny.
Součástí tohoto projektu nebylo pouze bezdrátové propojení městských organizací, ale také přivedení vysokorychlostního připojení k internetu do města. Zároveň byly vybudovány 3 počítačové kiosky, které jsou umístěny
v budově Městského úřadu v ulici Jana A. Komenského 221 a také v budově nové Radnice v Panském domě. Třetí
počítačový kiosek je umístěn v budově Městského kulturního střediska. Všechny tyto kiosky umožňují bezplatný
přístup k internetové síti. Zároveň v rámci tohoto projektu byly do Městského kulturního střediska a do knihovny
instalovány nové počítačové stanice, které umožní kvalitnější, rychlejší a bezplatné připojení k internetové síti.
Tyto všechny kiosky a počítačové stanice jsou přístupné v provozních hodinách již zmíněných organizací. Provozní
dobu těchto organizací si můžete zjistit na nově vytvořeném webovém portále Města Kynšperka nad Ohří (jehož
internetová adresa je www.kynsperk.cz), který byl vytvořen v rámci již výše zmíněného projektu a byl spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu.
Nový webový portál Města Kynšperka nad Ohří Vám nabídne řadu novinek oproti starým webovým stránkám
města. Jednou z hlavních novinek je rozdělení stránek na sekce Město, Radnice, Městské organizace, Infocentrum, Kino a kultura, Fotogalerie a Partnerské město. V těchto jednotlivých sekcích se dozvíte řadu novinek nejen
z Městského úřadu, ale také ze všech městských organizací. Určitě jedním z přínosů pro obyvatele města je uveřejnění všech formulářů ze všech odborů Městského úřadu v elektronické podobě, což ušetří Váš čas a usnadní
komunikaci mezi úřadem a občany. Doufáme, že nově vytvořené webové stránky města navštívíte a budete s nimi
spokojeni. Zároveň bych Vám rád sdělil, že se na nových stránkách města stále pracuje a v nejbližší době budou
ještě rozšířené, např. i o elektronickou verzi Vámi právě čteného Kynšperského zpravodaje a další rubriky. Vaše
náměty a postřehy nám můžete sdělit pomocí odkazu „napište nám“ nebo na adresu investice@kynsperk.cz.
Ing. Radim Adamec
referent řízení investiční výstavby,
rozvoje města a dotací

Kdo si hraje, nezlobí…

akce DDM při ZŠ Kynšperk nad Ohří
Týden bezpečnosti

19.4.- od 9:00 - Beseda s paní por. Kašparovou
25.4.
- Den Bez úrazu
27.4.
- první pomoc – beseda
- první pomoc – praktické ukázky
28.4.
- jízda zručnosti na kolech
Bude též probíhat výtvarná a literární soutěž na téma bezpečnost.
Ve třídách budou žáci řešit dopravní testy.

Další dubnové akce

3.4. 14:00 hod – Aprílové odpoledne - soutěže a hry pro malé i větší
19.4. 13:30 hod – Vybika za školou pro žáky I.stupně
27.4. 14:00 hod – Stavíme čarodějnice z odpadového materiálu.

ŠKOLSTVÍ
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MASOPUST

Snažíme se připomenout našim žákům tradice a zvyky předků, proto jsme letos poprvé uspořádali masopustní
maškarní průvod.
Všechny děti se již dlouho předem připravovaly. Nešlo jen o výrobu nejoriginálnější a nejvtipnější masky, ale
také o seznámení se s masopustními zvyky, říkankami, písněmi, pokrmy a tanci. A výsledek? Ten mohli kynšperští
občané posoudit sami na vlastní oči a uši v úterý 28. 2. 2006. Dopoledne se masky seřadily před školou.Všechny
maškary radostně výskaly, smály se a pokřikovaly, takže za chvíli byl na nohou celý Kynšperk. Někdo nám mával
z okna, někdo se k nám přidal. Dětem se průvod maškar velice líbil a my věříme, že si nyní určitě budou pamatovat,
co je masopust a proč se slaví. A o to nám přece šlo.
Největší dík patří nejen maškarám, které se celou dobu chovaly vzorně, ale také rodičům a vyučujícím za
pomoc při výrobě krásných masek. Dík patří vedení školy, které nám umožnilo uskutečnit tuto akci a také Policii
ČR, která našemu masopustnímu průvodu zajišťovala bezpečný průchod městem.
Takže až za rok pod svými okny opět uslyšíte frkačky,
píšťalky, bubínky a smích, vězte, je tu opět masopust.

Postřehy našich dětí:

Šli jsme v průvodu celým městem. V čele šel pan ředitel
a za ním průvod masek. Líbilo se mi, že některé paní učitelky šly v maskách. Já jsem šla za čarodějnici.
Petra Kunešová 6.C
Masopustní průvod byl pestrý, veselý, hlučný a dlouhý.
Těším se na další masopustní průvod a spousty masek.
Jana Koukalová 6.C
Zbožňuji kostýmy, strašně ráda se za něco převlékám,
takže jsem se děsně těšila. Málem jsem si vyječela hlasivky a bolelo mě v krku. Bylo to fajn.
Sára Škvareninová 6.B
Můj názor je, že to bylo strašně dobrý a legrační a vůbec
jsme se nenudili. Chtěla bych, aby se to ještě opakovalo.
Kateřina Titěrová 7.A

ŠKOLSTVÍ
Naše třída byla za různé maškary jako čarodějnice,
vojáci, strašidla, pošťák, Pipi, myslivec, učitelky, králík
a podobně. Dodnes se o tom baví celé město.
Veronika Schmidtová 7.A
První dvě hodiny ve škole jsme se učili. Pak jsme se
připravovali a nakonec vyšli do města. Skoro všichni
nás fotili a kamerovali. Malé děti mávaly.
Jana Filipová 7.A
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Průvod byl veselý a hlučný. A doufám, že si o něm
budou obyvatelé ještě dlouho povídat.
Markéta Viteková 7,A
Masopust se mi velmi líbil. Byla fakt super zábava.
Tereza Pisárová 7.C
Bylo to moc pěkné. I masky byly vyvedené.
Neumannová Nikola 7.C

VÝSTAVA
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Mně vydrželo kružítko celou školní docházku

Tak se mohla jmenovat výstava, kterou připravili manželé Fiedlerovi ve své prodejně Kniha – Papír. Při vstupu
do prodejny, kde máte pocit, že už se víc nemůže vejít, se před nedělním návštěvníkem objevila malá výstavní síň.
Stoly pokryté bílými ubrusy slavnostně nabízely exponáty, které by si zasloužily být vystaveny v některém muzeu
či galerii.

Dnešní mladá generace,
vychovaná na počítačích a
SMSkách, si jen těžko může
představit, že se ve školách psalo
na břidlicové destičky, že byly
dřevěné penály, dřevěná pravítka
a kalamáře s inkoustem.

Tyto a mnohé další školní a kancelářské potřeby byly u Fiedlerů
vystaveny. Nápad, který se zalíbil a podnítil některé občany k hledání dávno založených věcí, aby je zcela zdarma zapůjčili pro tuto
příležitost, přilákal nemalou část obyvatelstva Kynšperka se podívat.

VÝSTAVA
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Zajímavostí byly naučné knihy pro nevidomé,
kde kromě textu v Brailově písmu byly i plastické
obrázky například pražských pamětihodností.
Koho nezaujala výstava, mohl si pro zahřátí koupit teplou lázeňskou oplatku.
Součástí výstavy byla
volba nejzajímavějšího exponátu. S nepatrným náskokem
2 hlasů zvítězila souprava
z mramoru (kalamář, pečetidlo, perořízka…) manželů
Procházkových před starým
psacím strojem paní Dreiseitlové.
Nejen jim, ale všem
ostatním ochotným lidem,
kteří své exponáty zapůjčili,
upřímně touto cestou
děkujeme.
Návštěvníci si nad některými exponáty zavzpomínali, někteří se poučili a jiní, kdyby to věděli, také by něco
donesli…Třeba příště.
Manželé Fiedlerovi, (kat)

SPORT
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Úspěch volejbalových žáků
Mladší žáci ZŠ, Slavoj Kynšperk nad Ohří si vedli velmi úspěšně v satelitním poháru nadějí ve trojkovém
volejbalu. Umístili se na pěkné stříbrné příčce z 21 zúčastněných a obdrželi pohár, diplom a medaile. Žáci ve složení-Ondra Lukáč, Ondra Polom, Tim Knorek a Ondra Tomašák dělali čest kynšperskému volejbalu. Zaslouží si
pochvalu za předvedený výkon. V krajském přeboru žáků jsme měli hrát o druhou příčku, ale neúčast na posledním
turnaji nás posunula na páté místo. Oddíl žáků se rozpadá! Tělocvičny vyměnili za počítače. Nyní je chlapců pouze
šest, takže na účast v soutěžích můžeme zapomenout.
KONEČNÉ POŘADÍ SATELITNÍHO POHÁRU
1. ČESKÝ KRUMLOV A
2. ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK
3. ČESKÝ KRUMLOV B
Konečné pořadí žáků
1. VSK ISŠTE A
2. SK BOREK OSTROV
3. VSK TATRAN KRASLICE
4. VK KARLOVY VARY
5. ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK
6. VSK ISŠTE SOKOLOV B

Konečné pořadí kadetů
1. SK BOREK OSTROV
2. BVS CHODOV
3. VSK ISŠTE SOKOLOV A
4. VK KARLOVY VARY
5. VSK TATRAN KRASLICE
6. VSK ISŠTE SOKOLOV B
7. AGRI CHEB
8. ZŠ, SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Žáci: Satelitní pohár
Zleva: Ondra Polom, Ondra Tomašák, Ondra Lukáč, trenérka Y.Milfaitová, Tim Knorek

SPORT
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Děvčata jsou na tom s docházkou mnohem lépe. Máme z čeho vybírat, neboť jich je dvanáct. Doufáme, že jim
zájem o volejbal dlouho vydrží. V neděli sehrálo družstvo děvčat předposlední kolo krajského přeboru kadetek
v Habartově. Děvčata se snažila držet krok s věkově staršími hráčkami, ale na vítězství to nestačilo.
1) VK Karlovy Vary
2) ŠVK Habartov

CELKOVÉ POŘADÍ
3) VSK Baník Sokolov
4) ZŠ, Slavoj Kynšperk nad Ohří

V žákyních si hráčky vedly lépe. Ve 2. třídě skončily na 2. místě a celkově se umístily na 6. místě.
CELKOVÉ POŘADÍ
1. VSK Baník Sokolov A
6. ZŠ, Slavoj Kynšperk
2. VK Karlovy Vary A
7. VK Aš
3. VSK Baník Sokolov B
8. VSK Baník Sokolov C
4. VK Karlovy Vary B
9. Lokomotiva Cheb
5. ŠVK Habartov
10. TJ DDM Ostrov
11. BVC Chodov
Soutěž je dohrána a mládež bude nadále pokračovat v tréninkové činnosti pod vedením pí. Y. Milfaitové a P.
Smrčkové. Plánujeme týdenní soustředění v Pecce v Podkrkonoší. Zatímco mládeži soutěž končí, ženám teprve
začne. Jarní kolo okresního přeboru žen bude zahájeno začátkem května. Termíny zápasů zveřejníme v dalším čísle
zpravodaje.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim věrným rozhodčím p.Hrudkovi a p. Vosáhlovi za rozhodování v soutěžích mládeže.
Za oddíl volejbalu Y. Milfaitová

Žákyně
Zleva: trenérka pí Smrčková, Hanka Nejdlová, Klára Echtnerová, Veronika Hámorová, Lenka Hlebová, Bára Synáčová,
trenérka Y.Milfaitová /Dole: Klára Smrčková, Káťa Řezáčová, Iva Milfaitová /Chybí: Jitka Davidová. Eva Lhotská
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Když fotbalový Bůh dá, budou kabiny…

Fotbalové kabiny….horký brambor, který snad už letos tolik pálit nebude a smilují-li se nad fotbalem
bohové, mohly by kabiny už letos na podzim sloužit fotbalistům.
Jaká je situace na začátku nového roku jsem se zeptala předsedy TJ Kynšperk nad Ohří pana Jiřího
Hrubého.
V loňském roce jste nevyčerpali dotace, které se vám podařilo získat. Je nějaká šance, že se to povede
letos?
Dotaci, kterou se v loňském roce podařilo získat z Ministerstva školství a mládeže ve výši 3 miliony korun
jsme museli vrátit, neboť nebylo technologicky možné kabiny dostavět v souladu s podmínkami dotace. Stavební
povolení jsme obdrželi začátkem listopadu a za měsíc jsme měli postavit kabiny a dotaci vyúčtovat – nemožné!
Letos snad máme pozici jednodušší a dotaci vyčerpáme a včas řádně vyúčtujeme. Za to patří poděkování
zejména panu Miroslavu Štruncovi, kterému se nejspíše podařilo znovu přesvědčit ministerské úředníky, aby
nám schválili dotaci i v tomto roce. V současné době jsme připraveni stavbu zahájit. Chtěli bychom poděkovat
účastníkům veřejné zakázky za konstruktivní jednání, kdy nevyužili práva k podání námitky proti průběhu a výsledkům zadávacího řízení. Kdyby došlo k námitce a následnému odvolání, čas by hrál opět proti nám a termín
pro zahájení a dokončení stavby a konečné vyúčtování by byl opět ohrožen.
Kde budou kabiny stát?
Kabiny budou přistaveny k objektu dnešních garáží. Budou standardní úrovně odpovídající požadavkům
doby a subjektů, které se budou ke stavbě vyjadřovat v rámci kolaudace. Smůlou však je, že z prostředků,
které máme k dispozici, nelze zřídit v kabinách jakýkoliv prostor pro klubovnu s možností občerstvení. S tou
bychom mimo jiné počítali v prostorách stávajících garáží. Získáme-li v budoucnu prostředky, rádi bychom
zpřístupnili tuto část sportovcům i návštěvníkům, neboť máme za to, že vše k sobě neodmyslitelně patří.
Kabiny budou sloužit zejména fotbalistům, ale také vodákům a dalším sportovcům, kteří budou využívat hřiště
pro své turnajové zápasy.
Co se stane se starými kabinami a klubovnou „U piráta“?
Klubovna nebude, protože nevyhovuje z hygienických důvodů. Jako veřejný stánek jej nelze provozovat.
Staré kabiny budou muset možná ustoupit projektu cyklostezky, ale o tomto kroku zatím neproběhlo žádné
konkrétní jednání.
Bude během stavby omezen provoz na fotbalovém hřišti?
Stavba kabin neomezí provoz fotbalu. Možná částečně a po krátkou dobu omezí občany bydlící v okolí při
napojování přípojek na stávající inženýrské sítě.
V jakém stavu se nachází horní fotbalové hřiště?
Zastupitelstvo města odsouhlasilo převod sportovního areálu v ulici Školní, mimo sportovní haly, na
město. TJ však trvá při přípravě smlouvy na dodržení původního záměru, a tím je využití těchto pozemků
pro potřeby tělovýchovy a sportu v souladu se zpracovanou studií a předpokládáme, že stejného názoru je
i město.
Děkuji za rozhovor. Snad abychom se začali modlit k fotbalovému Olympu, aby se sportovci svých kabin
dočkali.
Kateřina Štochlová
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KYNŠPERKÝ POHÁR v ledním hokeji

Zpráva z 12.3.2006

V pátek 10.3. bylo odehráno poslední utkání základní
části Kynšperského poháru. Libavské Údolí si v něm
poradilo s Nebanicemi 10:4 po třetinách 1:1, 4:1 a 5:2.
Branky: Trepák P. 3, Bobčík 2, Dlouhý, Hradský, Mandzák, Munka, Šofrle - Vavřín J.2, Kašpárek, Vozka. Nejlepší hráči: Munka, Trepák P., Vozka, Vavřín J.

Konečná tabulka základní části
L. Údolí 12 9 0 3 66 : 49 18
Kynšperk 12 5 0 7 67 : 48 10
Nebanice 12 4 0 8 46 : 82 8

Tabulka střelců po základní části

19 - Havel (Kynšperk), 13 - Bobčík (L. Údolí), 12
- Trepák Pavel (L. Údolí), 11 - Kronika (Kynšperk), 9
- Řezníček (Kynšperk), Hanek (L. Údolí), 8 - Hradský
(L. Údolí), 7 - Bárta (Kynšperk), Schimer, (Nebanice),
Sobotka (Nebanice), Zuman (Nebanice), 6 - Mrva (Kynšperk), 5 - Krajčovič (L. Údolí), Vavřín J. (Nebanice),
Vozka (Nebanice), 4 - Kubát (Kynšperk), Šebestýn (L.
Údolí), 3 - Chaloupka (Kynšperk), 3 Vlasatý (Kynšperk),
3 Dlouhý (L. Údolí), Jánošík (L. Údolí), Šofrle (L. Údolí),
Zemek (L. Údolí), Suchan (Nebanice), Tomaško (Nebanice), 2 Majerníček (Kynšperk), Žižka (Kynšperk), Hanzlíček (L. Údolí), Munka (L. Údolí), Vavřín F. (Nebanice),
1 - Sláma (Kynšperk), Konečný (L. Údolí), Mandzák (L.
Údolí), Trepák Ladislav (L. Údolí), Baier (Nebanice), Kašpárek (Nebanice), Kostka (Nebanice).
Králem střelců základní skupiny se stal Havel s průměrem 1,58 branky na zápas.
V základní části byli nejčastěji vyhodnoceni jako nejlepší hráči Herout (Nebanice) 6x a Mrva (Kynšperk) 5x
z obránců a z útočníků Pavel Trepák (L. Údolí) 4x a Josef Vavřín (Nebanice) 4x.

Zpráva z 19.3.2005

Havel opět řádil, Kynšperk vyhrál první utkání play off V pátečním utkání se začátek vydařil L. Údolí, které
do 10. minuty vedlo 2:0. Pak se dostal ke slovu nejlepší střelec základní části Havel, který kontroval na 1:2, když
usměrnil puk ze skrumáže. V první třetině vyrovnal Mrva od modré čáry. Druhá třetina se vydařila kynšperským
hráčům. V 5. min. Havel po přihrávce Kroniky dal vedoucí gól, v 15. min. Opět Havel zvýšil na 4:2 a v 18. min si
vyměnil pozici s Kronikou, který po jeho přihrávce zvýšil na 5:2. Ve třetí třetině už jen L. Údolí v 10. min. po hrubé
chybě obrany srovnalo na konečných 5:3. Třetiny 2:2, 0:3 a 1:0, vyloučení 0:1 bez využití.
Branky: Hanek, Krajčovič, Kuthan - Havel 3, Kronika, Mrva.
Sestavy:
L. Údolí:
Dušek, P. Trepák, Krajčovič, Hradský, Kuthan, Munka,
Mandzák, Hanek, Dlouhý, Šofrle, Gajič, Marek,
Konečný
Kynšperk:
Pekař, Kronika, Řezníček, Mrva, Sláma, Vlasatý, Havel,
Kašík, Kubát, Sedláček, F. Hanzlíček.
Výsledky rovněž na www.sweb.cz/kynpo
(jč)

RYBÁŘI
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Zpráva z halových závodů

Dne 26.2. 2006 proběhly halové závody v Ostrově nad Ohří.
ZŠ Kynšperk a MO ČRS Kynšperk reprezentovalo družstvo ve složení Martin Motloch, Tomáš Dvořák,
Nikola Nejedlá a Vladimír Jurygáček. Konkurence byla velmi silná, ale obstáli jsme . Naši závodníci, a nejen oni,
mají možnost trénovat v zimním období v tělocvičně ZŠ Kynšperk a tím si zvyšovat svojí výkonnost.
Celkově se přihlásilo 32 děti. V kategorii starších žákyň Nikola Nejedlá obsadila 2. místo ze čtyř přihlášených.
V kategorii starších žáků Vladimír Jurygáček byl druhý ze 16 přihlášených. Tomáš Dvořák byl pátý a Martin
Motloch čtvrtý z dvanácti v kategorii dorostu. Naše družstvo svými výsledky obsadilo druhé místo z osmi přihlášených.
Velikou radost měly děti hlavně se získaných hodnotných věcných cen.
Děti byly rády, že si mohly porovnat své síly s dětmi z jiných organizací.
Petrův zdar
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

INZERÁT
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A ŠATNY
NA MÍRU
ZDARMA:
• konzultace
• zaměření
• doprava CH, SO, KV, TC

VÝHODY:
• 10 let tradice je zárukou kvality
• prodej na splátky ESSOX
• kolíkované konstrukční spoje
• dostupné a atraktivní ceny

NOVINKA:
ratanové a bambusové výplně
dveří
NAJDETE NÁS
NA ADRESÁCH:
e-mail: info@manipul.cz

MANIPUL s.r.o.
Svobody 51, CHEB
tel.: 354 435 279

HYPERNOVA
Dolní Kamenná, KARLOVY VARY
tel.: 353 222 844
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STOLNÍ TENIS

Na turnaji v Lubech byli naši žáci mezi nejlepšími

Seriál krajských bodovacích turnajů ve stolním tenisu pokračoval v neděli 26. února v Lubech.
Starší žáci devíti oddílů Karlovarského kraje v místní sportovní hale bojovali téměř osm hodin o
potřebné body.
Náš oddíl reprezentovalo šest chlapců /čtyři mladší žáci / a jedna dívka. Vítek, Rohlík, Rauscher,
Krb a Lapčák si vybojovali z kvaliﬁkačních skupin postup do hlavní soutěže. Pouze nejmenší účastník turnaje Košata z jedné z nejsilnějších skupin nepostoupil. Všechno si však vynahradil v soutěži
útěchy, kde se probojoval až do ﬁnále. Po vyrovnaném boji prohrál s třetím hráčem krajského žebříčku Horvátem z Aše. Jednomu z favoritů překvapivě překazil postup ze skupiny výborně hrající
Forejtek ze Sokolova. Za umístění si náš hráč připsal slušný bodový zisk.
Potřetí v řadě se probojoval do ﬁnále Tomáš Rohlík, ale tentokrát suveréna této kategorie Kovačiče (Aš) dokázal pokořit. Výbornou formu poslední doby potvrdil vyřazením krajského přeborníka
Ramsauera (Aš) v semiﬁnále. Tomáš vítězstvím v Lubech opět odskočil na druhé pozici žebříčku a
jen mimořádná událost mu může překazit start na přeboru republiky.
Po velice dobrém výkonu mezi nejlepších osm postoupil Tomáš Vítek. V cestě za medailí narazil
na Kovačiče, s kterým svedl vyrovnaný duel. Rauscher, Krb a Lapčák obsadili deváté až šestnácté
místo. Naši žáci se opět posunuli v žebříčku. Pozoruhodné je aktuální páté místo Rauschera. Do
desátého místa má náš oddíl čtyři hráče, čímž se v kraji nemůže chlubit žádný oddíl. Tereza Oboňová
hraje teprve druhou sezonu, chybí jí zatím zkušenosti a tak se dosud výrazněji neprosazuje.
Také ze soutěží čtyřher jsme zvyklí vozit medailová umístění a jinak tomu nebylo ani na tomto
turnaji. V semiﬁnále skončily páry Krb – Rohlík a Vítek – Rauscher. Ani tentokrát mnoho nechybělo a mohlo se hrát kynšperské ﬁnále. K senzaci se schylovalo v okamžiku, kdy nejmenší dva hráči
soutěže Lapčák a Košata v boji o postup do semiﬁnále vedli nad krajskými přeborníky a pozdějšími
vítězi Kavačičem a Horvátem 2 : 0 ! Pozornost celé haly byla v tu chvíli soustředěna výhradně na
stůl č. 6, ale ani povzbuzování většiny přítomných nezabránila zvratu.

Nejvíce bodů si z turnaje v Aši přivezli žáci

Po delší pauze způsobené také sněhovou kalamitou pokračoval seriál bodovacích turnajů mladších žáků.
Nejmenší stolní tenisté tentokrát cestovali pro body do Aše. V neděli 5. března bojovali v „Tyršově“ domě více
než šest hodin chlapci a děvčata ve třech soutěžích. Příznivce našeho oddílu můžeme potěšit zprávou o dalších
úspěších.
Výbornou formu ve druhé části sezony potvrdil Tomáš Rohlík. Zvítězil s přehledem v soutěži dvouher. V aktuálním bodovém pořadí předstihl o necelý bod spoluhráče Krba a přiblížil se na dosah dvojici vedoucích hráčů.
Jirka Krb potvrdil své nasazení a skončil v semiﬁnále. Výborně si tentokrát vedli Gelbič a Lapčák, kteří skončili
mezi nejlepšími osmi. Znovu na sebe upoutal pozornost všech účastníků (včetně předsedy komise mládeže) Jakub
Košata. Udělal za půl roku obrovský výkonostní skok. V Aši měl „zaděláno“ na další překvapení, když s jedním
z favoritů Skálou (Luby) vedl 2 : 0. Chybějící zkušenosti a klid rozhodly o tom, že se náš benjamínek bude radovat
až příště.
Ostatní hráči Slavoje Loník, Černý a Pifka do hlavní soutěže sice nepostoupili, ale dokázali už jednoho soupeře
porazit a jejich zlepšení je příslibem do dalších soutěží. Nedařilo se ještě Kazilovskému a Beckovi. Ti ale mají ještě
čas prosadit se ve své kategorii. Beckovi však bodový zisk zajistil účast v soutěži nejlepších dvanácti hráčů kraje,
na které bude startovat za týden se svými pěti spoluhráči!
Ve čtyřhře se v boji o „zlato“ tradičně utkali vedoucí hráči žebříčku Lábr – Ramsauer s krajskými přeborníky
Krbem a Rohlíkem. Tentokrát se po pětisetové bitvě radovali soupeři. Lapčák s Košatou vypadli v boji o semiﬁnále.
Ve smíšené čyřhře se naopak Krbovi s partnerkou do semiﬁnále postoupit podařilo. Překvapivě daleko se prodrali
Černý s Pifkou.

STOLNÍ TENIS
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Tomáš Rohlík vyhrál třetí turnaj v řadě

Dvanáct nejlepších mladších žáků a deset dívek Karlovarského kraje druhou březnovou neděli bojovalo v Aši o další
body do žebříčku a krásný putovní pohár krajské asociace.
Mezi dvanáctkou nominovaných hráčů polovina startujících je členem našeho oddílu, což jistě stojí za pozornost.
Bohužel pro nemoc nemohl startovat J.Lapčák. Naši zástupci si
vedli dobře i když od nasazené trojky Krba i Gelbiče se čekalo
lepší umístění. Nedaří se vždy podle představ, to sportovci znají
a soupeři se stále zlepšují…Jirka Krb zřejmě přišel o poslední
šanci vybojovat si účast na mistrovství republiky.
Samostatný odstavec si zaslouží výkon Tomáše Rohlíka.
Závěr sezony ho zastihl ve výborné formě. Dokázal zvítězit
už ve třetím turnaji v řadě (jedním byl dokonce turnaj starších
žáků). V bodovém pořadí se posouvá stále výše, předstihl spoluhráče Krba a na vedoucí dva hráče má minimální ztrátu. Příležitost postoupit na vrchol žebříčku bude mít Tomáš
Rohlík v sobotu 4. dubna, kdy bude mít výhodu domácího prostředí. Poslední bodovací turnaj sezony pořádá náš
oddíl!
Výborný výkon v Aši podal benjamínek Jakub Košata. Ještě mu chybí více zkušeností a tak proti soupeřům
sbírajícím zkušenosti na bodovacích turnajích celé republiky často prohrál koncovky zbytečně. Výkonnost Becka
zatím na krajskou špičku nestačí, za rok to bude určitě mnohem lepší.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Tomáš Rohlík
Slavoj Kynšperk
2. Tomáš Skála
Strunal Luby
3. Tomáš Ramsauer Jiskra Aš
4. Jaroslav Lábr
Sokol Chýše
5. Jiří Krb
Slavoj Kynšperk
6. Karel Pozůstal Lázně Fr. Lázně
7. Jan Gelbič
Slavoj Kynšperk
8. David Nushart Jiskra Aš
9. Jakub Košata
Slavoj Kynšperk
10. Michal Polák
TJ Lomnice
11. Viktor Beck
Slavoj Kynšperk
12. Jan Lapčák
Slavoj Kynšperk neklas.

V kraji jsou „jen druzí“

Skupina šesti nominovaných hráčů

O tom kdo bude letos reprezentovat Karlovarský kraj na mistrovství České republiky družstev starších žáků se
v sobotu 4. března rozhodovalo v Sadově u Karlových Varů. Naši žáci sice obhajovali loňské vítězství, ale jasným
favoritem byl celek Jiskry Aš. Nám už letos nemohl pomoci Vojta Galek, loňská jednička, který je už dorostencem.
Naši hráči soupeře už poráží a tak jistá šance byla. Tentokrát však byl soupeř připraven lépe a našim hráčům snaha
svazovala ruce. Hráči Aše startují na republikových turnajích a tyto zkušenosti jsou k nezaplacení. Našim hráčům
se o startu na těchto turnajích může pouze zdát. Druhé místo ale určitě není neúspěchem.
Náš oddíl reprezentovali Tomáš Vítek, Jaroslav Rauscher a Tomáš Rohlík. Našim žákům tentokrát v boji o stříbro nečekaně vzdorovali hráči Baníku Sokolov, kteří se opírali o mimořádný výkon Fraňka. Na medaili ve ﬁnálové
skupině už dosáhli žáci Františkových Lázní. Z kvaliﬁkačních skupin nepostoupily domácí Slavoj Karlovy Vary,
Batesta Chodov a další.
O.Volf

RŮZNÉ
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Josef Pifka odešel do sportovního nebe

Nechce se tomu věřit, že už mezi nás nikdy nezajde, nikdy už nezafandí…Miloval sport a rozuměl mu. Sport
naplnil velikou část jeho života. Kamarád, na kterého vždy bylo stoprocentní spolehnutí. (V sedmdesátých
letech byl Josef Pifka aktivním hráčem, později předsedou oddílu stolního tenisu.)
V paměti si Tě, Pepíku, zachováme takového jako na obrázku z dob největších úspěchů našeho kolektivu.
Za všechny příznivce stolního tenisu O.Volf

Kam si jít hrát s malým dítětem…..?

Končí zima, která byla milosrdná k malým dětem, neboť bohatá sněhová pokrývka zakryla množství
psích výkalů. Protože jsem sama maminkou na mateřské dovolené, řeším dnes kam budu s malým Filípkem chodit za ostatními dětmi. Dětská hřiště ve městě mně opravdu nevyhovují, tedy potřebám malého
1,5 roku starého dítěte, které chce všechno vyzkoušet. Určitě nejsem sama. Možná mají maminky
zahrádky, kde mohou dětem poskytnout bezpečné pískoviště, ale nejsou tam ty děti a ta možnost být se
svými vrstevníky. Hledám možnost prostoru, který bude za plotem, kam nebudou moci psi a neozdobí
hřiště svými výkaly, hledám kousek zahrady, kde můžu v klidu nechat dítě chodit, aniž sebere ze země
cigaretový nedopalek a vloží ho ohromnou rychlostí do úst, hledám prostor, kde by se malé dítě ve věku
od 1 do 4-5 let mohlo vcelku bezpečně pohybovat s ostatními dětmi. O injekčních stříkačkách, jiných
odpadcích, která jsou na hřištích ve městě nemluvím. Chtěla bych přijít na dětské hřiště pro předškolní
děti a nemuset stále očima kontrolovat prostor, ve kterém se pohybuje. Také nechci za tímto hřištěm
dojíždět do Sokolova, kde vyrostlo krásné hřiště právě pro děti do 6 let u prodejny Děťátko.
Vyzývám maminky, které řeší stejný problém, aby se mi ozvaly. Možná by se řešení našlo, ale
musely bychom trochu přiložit ruku k dílu. Proto prosím, zavolejte mi nebo přijďte ve čtvrtek 20.
dubna do zimní zahrady MKS od 15,00 do 17,00 hodin.
Můžete i s dětmi a vezměte nějakou zajímavou hračku i pro ostatní.
Kateřina Štochlová, 603187425

INZERÁTY

PLASTOVÁ OKNA
- přijedeme, zaměříme
- záruka 5 let
- zednické začištění
- ZDARMA – doprava, demontáž
- realizace do 4 týdnů
- VÝROBA
- DODÁVKA
- MONTÁŽ
- plastových oken a dveří
- rolet
- zimních zahrad
- rolovacích garážových vrat
- automatických dveřních systémů
- prosklených fasád
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OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
SOKOLOV, B. Němcové 1932
p. Aleš Hoch
mob.: 603 211 229
tel : 352 602 508
a.hoch@volny.cz; idealfenstersokolov@seznam.cz
www.idealfenster.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY
za mimořádně výhodných podmínek,
stačí 1/10 ceny

MIMOŘÁDNÉ ZIMNÍ SLEVY 22%

KULTURA
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Chcete nás?

Zábavný pořad s Milanem Pitkinem, Zdeňkem Srstkou, Františkem Syslem a Ivanou Azubuike rozesmál kynšperské kino. MěKS se treﬁlo do černého. Až na pár volných míst bylo po dlouhé době kino zaplněné.
Milan Pitkin. Schopnost bavit lidi má snad odjakživa. Nikdy si však nepomyslil, že by to mohl dělat
jako své povolání. Zatímco jiní na své image baviče pracovali od mládí, on si počkal do padesáti. Donedávna
pracoval v pražském Intercontinentalu jako hotelový taxikář. Vystupoval v Country estrádě a hrál s Banjo
Bandem. Tvrdí, že zůstal pořád stejný a že popularita, kterou mu vystupování s Ivanem Mládkem přineslo, ho
nijak nezměnila.
To mohou sami diváci potvrdit, protože se stali součástí úžasného pořadu.
Zdeněk Srstka. Při své práci přichází do styku se zvířaty, která jejich majitelé opustili, nezřídka jim
ubližovali. Přesto prý víru v lidi neztratil. Když může v klidu odjet do přírody, být na zahrádce, v tichosti sedět
a poslouchat, co mu příroda říká, je asi úplně nejradši. Rád se zasměje Felixi Holzmannovi, Leoši Suchařípovi
a vždy ho pobaví humor Vladimíra Menšíka a Jiřího Sováka.
Něžný kaskadér si všiml půvabných
divaček v první řadě a okamžitě začala spolupráce: „Kamera, klapka a jedem!“ Po třetím
nevydařeném pokusu mu došla trpělivost
a spolupráci okamžitě ukončil (samozřejmě
v dobrém slova smyslu). Náš smích nepřestával slábnout. Do úplného klidu nás dostaly
teprve první tóny strunné kytary, kterou
bravurně ovládala Ivanka. Její nádherný
zpěv s kytarovým doprovodem zpříjemnil
atmosféru celého pořadu. Svým komickým
i hudební vystoupením nás také pobavil pan
František Sysel. Takových pořadů bychom
měli navštěvovat co nejvíce, protože SMÍCH
prodlužuje život.
A VOVOVO TOM TO JE !
(Joyce)

KULTURA
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Kozlí muž

Ten kdo přišel, určitě nelitoval. Divadelní představení
inspirované commedií del´arte o rohatém lakomci, roztoužené čarodějnici, zpustlé manželce a jednom nebohém
kanibalovi. To vše v nastudování úspěšně netradiční soukromé společnosti jihočeského divadla Studna z Hosína.
Večerní představení trvalo celé dvě hodiny a to už měli
herci za sebou dopolední představení pro žáky prvního
stupně Základní školy, pro které připravili pohádku O zakleté princezně. Základní surovinou je Hrubínův Špalíček pohádek. Přidáme špetku žonglérského umu, krásnou
princeznu, hrozného čaroděje, starou vrbu a vynalézavého Matěje, trochu zpěvu a hrstku fantazie. To vše 50
minut vařit a máme tu Zakletou princeznu. Podává se na
masivní ručně vyřezávané scéně. Chutná nejen nejmenším školákům, ale i těm, co školní lavice dávno opustili.

A jak to viděly děti?

Dne 9.3. jsme šli na divadelní představení Zakletá
princezna. V úvodu nám zazpívali píseň a pak to začalo.
Byl jeden chlapec jménem Matěj. Žádné děvče ho
nechtělo, ale byl strašně chytrý. Jednou přišel do mlýna,
kde ho mlynář přivítal a poprosil Matěje, aby mu pomohl
s pytli. Když mu pomohl, řekl mlynář, aby šel na ryby,
ale aby nechytal u té vrby. Matěj neposlechl a chytal pod
tou vrbou. Ale ta vrba je nějaká divná, na potřetí chytí
rybu a ta ryba říkala: „Matěji pusť mě a já ti řeknu tajemství.“ Matěj ji teda pustil a ryba mu řekla, že je zakletá,
krásná princezna. „Princezna?“ řekl Matěj. Musíš jít na
čarodějův hrad a přespat tam jednu noc. Matěj šel na hrad
a slyšel různé hlasy. Druhý den šel do černé Afriky, aby
našel princeznu. Za tři dny ji našel, čaroděje zničil a byla
svatba. Skončilo to velmi krásně. Moc se mi to líbilo.
Tereza Kratochvílová z 5. třídy
V kině probíhalo divadelní představení Zakletá princezna. Hráli tam dva herci Pepíno a Kuba. Pepíno hrál
mlynáře a čaroděje. Kuba hrál Matěje a ten byl statečný
a chytrý. Matěj se ke konci zamiloval do princezny. Představení se mi moc líbilo.
Jakub Košata z 5. třídy

A jak to viděli večer dospělí?

Chvílemi jsme pro samé slzy smíchu ani neviděli.
Prodloužila jsem si život alespoň o pět let. Mám na co
vzpomínat. Kozlí muž neměl chybu. Bylo to úžasné!
Velké poděkování patří MěKS, že nás obohacuje
svými pořady a také hlavním protagonistům. Jmenovitě
Pepíno Kašpar, Alena Švecová – Kašparová, Petr
Brožek a Jakub Křikava.
(Joyce)

VÝSTAVA
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Vernisáž H + K + P = 1. března

Hanka Pokorná: „Je těžké si představit, že by v budoucnu nebylo možné chodit do lesa na houby, jezdit na
vandry nebo jen tak v přírodě pozorovat zvířata. Je těžké si představit, jak by tvořili budoucí spisovatelé. Novodobý Karel Václav Rais by chodil
oplocenou cestičkou k domovu,
Vítězslav Nezval by popisoval břeh
řeky Svratky v rezervaci, Ota Pavel
by líčil chytání ryb na soukromém
pozemku a Petr Šabach by nemohl se
svým Františkem S. chodit na lysohlávky. V takové krajině bychom
všichni mohli mít pocit jako v Kafkově Proměně.“
Stanislav Kožený: Žije a tvoří
v Karlových Varech. Dlouhodobě se
věnuje zejména černobílé portrétní
a krajinářské fotograﬁi. Mnohokrát
zachytil jedinečnou atmosféru karlovarských ﬁlmových festivalů, ale
i hudební výkon špičkových jazzových interpretů. V poslední době
používá prvek světla a stínu jako
výtvarný prostředek abstraktní emotivní fotograﬁe.
Ve výstavní síni Panského domu
proběhla dne 1. března vernisáž, na
které autoři představili své umění.
Trochu jazzu, fotograﬁe, objekty,
dráty a perspektivu. Co měli autoři
společného? Bořivoj Hořínek, Stanislav Kožený a Hana Pokorná zde
oslavili své narozeniny. Všem třem
gratulujeme a přejeme do budoucna
mnoho tvořivé práce.
(Joyce)
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Bible

Najít opravdové hrdiny je dnes těžké. Různé sociologické výzkumy a média odhalují vady a slabé stránky
členů vlád, parlamentů a i jiných vlivných a vysoce
postavených lidí.Hledáme vzory, které bychom napodobovali – marně ty, které by za to stály. Hudební,
sportovní a ﬁlmový průmysl produkuje hvězdy, které
se na chvilku vyšvihnou, zazáří, rychle poblednou
a zmizí ze scény.
Kniha Soudců je kniha o hrdinech. O dvanácti
mužích a ženách, kteří Izrael vysvobozovali z rukou těch, kdo ho utlačovali. Nebyli to lidé dokonalí,
ale nechali se vést Bohem a Bůh i je používal. Kniha
Soudců je také knihou o hříchu a o jeho následcích.
Stejně tak, jako se malá neošetřená rána zanítí, tak
i hřích roste a otráví celé tělo.

Na konci knihy Jozue se národ přiklání k Bohu.
Je připraven přijmout z Jeho ruky všechna požehnání
zaslíbené země. Když se však Izraelci v Kenaanu
zabydleli, začali být duchovně vlažní a laxní. Prvním
krokem vedoucím od Boha byla - a je – neposlušnost.
Kniha Soudců pokrývá 325 let dlouhou éru, zaznamenává šest období útlaku a vysvobození a popisuje
kariéru dvanácti vysvoboditelů. Mezi těmi, kdo Izraelce zotročovali, byli Mezopotámci, Moábci, Pelištejci,
Kenaanci, Midjánci a Amonci. Bůh si použil různé lidi
– říkejme jim třeba vysvoboditelé – od Otníele po Samsona, aby jeho lid vedli ke svobodě a k pravému uctívání. Vysvobozování prostřednictvím soudců je mocným
důkazem Boží lásky a milosrdenství vůči jeho lidu.
Zdroj: Bible, materiály International Bible Society

Pomysleli jste někdy na to, že…..

Hana Pinknerová v jednom ze svých mnoha skvělých fejetonů píše o hospodaření s časem.. Její žebříček
–život - má však podobu sklenice od okurek a to, co
naplňuje její život jsou kameny a kamínky. Ty nejdůležitější věci jsou ty největší kameny a do sklenice patří
jako první – Bůh, rodina, sbor, zaměstnání, koníčky…
Několikrát musela tu svou sklenici přeskládat, ale
nakonec tam byl i ten kamínek „kadeřnice“ a „ kafíčko
s kámoškou“. Když zaplníme svůj život drobnostmi,
nedostaneme se k důležitým a podstatným věcem.
V poslední době se o žebříčku hodnot dost mluví.
Eva Pilarová v jednom nedávném rozhovoru mluvila
o tom, jak musela přehodnotit svůj život, zrovna tak
herečka Marta Vančurová a několik dalších. Donutila
je k tomu nemoc. Dnes na přední až první místo dávají
své rodiny a čas, který s nimi mohou být. Mně osobně
několik lidí nezávisle na sobě povědělo ( a nebyli to lidé
ze sboru), jak zjistili, že se půl života zabývali věcmi
veskrze zbytečnými a museli se teď soustředit na to
důležité. Jak měli na prvním místě práci nebo koníčky
a vztahy jim protekly mezi prsty.
V únoru jsem se také podobnými myšlenkami zabývala víc než jindy. Během deseti minut zemřel někdo,
koho jsme měli moc rádi. Najednou. Žádné varování,
žádné pobyty v nemocnici, které by nás alespoň vzdáleně upozornily. Nespravedlnost? Ne, život. Nejsme
pány nad životem ani nad smrtí. Ale jsme pány našeho
času. Jak ho trávíme? Umíme s ním hospodařit nebo
jím mrháme? Na to si musí každý odpovědět sám. To,
čemu věnujeme čas, to ovlivňuje náš život. Jak jinak.

Dnešní večer může být náš poslední. Pomysleli jsme
na to někdy? Anebo už nikdy neuvidíme někoho nám
milého. Stačili jsme mu říct, že ho máme rádi? A řekli
jsme to dnes vůbec někomu?
Patrně nikdo hned nepoběží do pekárny (k řezníkovi, do obchoďáku…) , aby řekl těm milým prodavačkám, že je rád vidí, že se mu u nich dobře nakupuje,
že je má rád . Určitě nebudou z téhož důvodu fronty
na poště, v lékárně nebo v papírnictví. A přitom je to
v mnoha případech pravda! Kdy jste řekli naposledy
svojí mamince, že ji máte rádi?
Někdy jsou však slova prostě jen slova. A skutky
chybí. Když vás nechá manžel tahat plné tašky a sám
vedle kráčí s rukama v kapsách, asi mu vyznání lásky
neuvěříte.
V Bibli se píše o někom, kdo svou lásku potvrdil
skutkem. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan, 3,16
Nikdo nemusí žít bez lásky. Vyznání lásky i jejího potvrzení se nám dostalo na kříži na Golgatě. Jen ji přijmout.
Požehnané velikonoce.
Evangelický sbor, D. Holubcová
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Hasiči

• 27.2. Technická pomoc - pomoc veterinární správě se sběrem uhynulého ptáka (vylovení pomocí trhacího háku).
• 1.3. Únik neznámé látky do potoka - odebrání vzorků neznámé látky, která vytékala do potoka Libava a předání hygieně.
• 17.3. Jednotka pomáhala při otevření bytu, kde se na balkoně nacházela lehce zraněná osoba.
J. Zeman

Medaili za dlouholetou činnost

Zdeněk Matoušek byl oceněn za 42 let služby u dobrovolných hasičů.
V roce 1964 nastoupil do kynšperské jednotky dobrovolných hasičů a zůstal jí věren až dosud. Na hasičárně
strávil veškerý svůj život, ale neměnil by. Souběžně byl
i profesionálním hasičem po vystudování školy a absolvování povinných kurzů a školení. Sloužil dva roky na útvaru
v Sokolově a 31 let v podnikovém hasičském sboru v Sokolovské uhelné. Je to již třetí ocenění za službu lidem (v r.
2002 vyznamenání za zásluhy o bezpečnost, medaili za věrnost, pamětní medaili v roce 2006).
„Za tu dobu se toho v hasičině hodně změnilo. Dnešní
doba sice hasičskému umění není moc nakloněná. Chybí
mladí hasiči, mládež. Práce s takovými dětmi je náročná
na čas, měly by mít schůzky několikrát týdně a trénovat se
v dovednostech. Na to není v dnešní době čas. Co se za ta
léta hodně zlepšilo je technická vybavenost jednotky dobrovolných hasičů. Jenom základní oblečení jednoho hasiče
stojí cca 80 000,-Kč. Ale to souvisí se zásahy, které hasiči
v dnešní době řeší. Mnoho nových hořlavých látek, vážnější
dopravní nehody, povodně atd. Hasič, když jde do akce,
nikdy neví, co ho tam čeká. „Odkud lidé utíkají, tam nastupují hasiči.“ Naštěstí jsme se z akce vždycky všichni vrátili.

Přál bych si, aby nás tady bylo více. Jenom starost o vozový park zabere klukům spoustu času. Co můžeme, opravujeme si svépomocně. I o zbrojnici jsme zvyklí se starat sami.
Dnešní zbrojnice se stavěla kdysi v akci „Z“ ( v roce 1972).
Vymalovat, uklidit, opravit, nic není pro kluky problém. Snažíme se ušetřit peníze, aby bylo na něco potřebnějšího. Co
bychom si moc přáli, aby se nám podařilo přesvědčit zastupitelstvo o nutnosti zakoupit jeden nový hasičský vůz. Část
by ﬁnancovala hasičská organizace - stát a část zřizovatel
- město. Nový hasičský vůz by stál 4 miliony. Od města máme
v dnešní době roční ﬁnanční podporu z rozpočtu 1 400 000,Kč. O tom, zda Kynšperk nad Ohří bude mít i nadále dobrovolnou jednotku, rozhoduje město.
Kluci se musí neustále školit, obnovovat kurzy. Pokud
to šlo, vzdělával jsem se s nimi. Velká pomoc je také od
místních zaměstnavatelů, kteří dobrovolné hasiče uvolňují
do akce i v pracovní době (Domov důchodců Kynšperk nad
Ohří, ﬁrma NABAU). Nyní jsem v pracovní neschopnosti
a uvidím, jak budu moci být ještě činný. Medaili mi předal
pluk. Ing. Zdeněk Teplý, ředitel IHZ Karlovarského kraje
a jeho zástupce mjr. Oldřich Volf na zámečku Mostov při
slavnostním obědě.
(kat)

Policie

V období od 22. února do 16. března došlo k 9 trestným činům
na území města Kynšperk nad Ohří a jeho blízkého okolí.
• Nejzávažnějším trestným činem byla loupež v restauraci Skleník, kde pachatel pod pohrůžkou násilí donutil
obsluhu vydat 1200,-Kč a společně s dalšími osobami
opustil zařízení bez zaplacení útraty.Pachatel, který
svým chováním obtěžoval hosty i personál v místních
restauračních zařízeních, byl zadržen a ve vazbě. Dále je
tento muž stíhán za trestný čin ublížení na zdraví ze dne
30.12.2005.
• Neznámý pachatel se vloupal do rozestavěného rodinného domu, kde ve zvýšeném podlaží odcizil nářadí a
stavební materiál v hodnotě 24 700,-Kč.
• V šetření je případ z prostředí základní školy, kdy matka
v době výuky fyzicky napadla spolužáka vlastního dítěte.
Věc je šetřena jako trestný čin výtržnictví
• V šetření je také případ vloupání do clubu Korona, kde
pachatel odcizil z automatů peníze, alkohol a cigarety
v hodnotě 7 000,-Kč.
• Dva pachatelé stanou před soudem do 14 dní v tzv. zkrá-

ceném přípravném řízení, kdy mařili výkon úředního rozhodnutí a řídili vozidlo přes zákaz.
• Dva muži vybaveni vlastním vozem odtahové služby
stihli ze zaparkovaného náklaďáku odcizit dva vraky
vozů, při pokusu o třetí byli zadrženi. Jejich případ bude
řešen ve ZPŘ a do 14 dnů stanou před soudem.
• Při dopravně bezpečnostní akci došlo k útoku na veřejného činitele. Místní občan jedoucí jako spolujezdec
kontrolovaného vozidla v podnapilém stavu zaútočil
pěstmi na policistu provádějícího kontrolu. Muž skončil
na záchytce a bylo mu sděleno obvinění pro trestný čin
útoku na veřejného činitele a výtržnictví.

Policie žádá občany města Kynšperk nad Ohří, aby dodržovali dopravní předpisy, aby zejména respektovali zákazu
vjezdu, zákazu parkování atd. Kontrola dodržování dopravních předpisů se bude týkat také rezervovaných parkovacích
míst. Pro nedisciplinované řidiče budou připraveny technické prostředky pro zabránění odjezdu vozidla tzv. botičky.
Jedná se hlavně o sídliště U Pivovaru, odkud jsou hlášeny
časté stížnosti.
por. Bc. Jiří Novák
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

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

Novinky v knihovně
Pro děti:

Verše-říkadla: Luděk Munzar –S vůní vánku po heřmánku
Dobrodružství, dětské party, napětí: Julia Boehme
– loupež v Safariparku
Thomas Brezina – Ségra, tobě přeskočilo
Skutečný chlapecký příběh: Jiří Stránský – Perlorodky
6.díl –Letopisy Narnie má název Stříbrná židle
Na knihu dobrodružství a fantazie Čarodění navazuje
Čaroplutí
Z oblíbené edice W.I.T.CH. jsme pro vás připravili:
C.Eken – Bouře Větromoru,
L.Kaaberbol – Pekelná hudba, Dračí vítr, Střepy času:
1.díl.: Kamenný sokol, 2.díl Spáry orla. M.Marold
– Plamen jasu.
Dívčí romány: V.Svobodová – Trampoty pěti holek,
R.Zadinová – Anna a tři králové
Encyklopedie: J.Johnson – 500 zajímavostí, které bys
měl vědět o zvířátkách

Pro dospělé:

Dvoudílný historický román autorky Pauline Gedge
–Orel a Havran-Řím, období vlády císaře Claudia.
Třetí část vícesvazkového díla se souhrnným názvem
Prokletí králové.
Tři díly Pamětí katovské rodiny Mydlářů napsal Josef
Svátek.
Oblíbený autor, znalec místního prostředí, Zdeněk Šmíd
ve své knize Cejch líčí ságu německého rodu na české
straně Krušných hor od 15.století po dnešek.
Anglický autor Charles Ryan napsal napínavý román o
terorismu v Rusku.Kniha má název Operace Fénix.
Román z lékařského prostředí, přeložený z francouzštiny, napsal Gilbert Schlogel a jmenuje se VIP pacient.
Polák Michael Krupa líčí v knize Mělké sibiřské hroby
svůj příběh věznění a útěku z koncentračního tábora
Ljubljanka , který vznikl po okupaci Polska sovětskou

armádou.
Psychologické romány: Clare Boylan – Emma Brownová (příběh začala psát Charlotte Bronteová, autorka
historický příběh dokončila).
Anna Hessová – Neposkvrněné početí (znásilnění
dívky, následky).
Marcia Willett se v románu Dům nad strží věnuje
problematickému soužití sester v domě na anglickém
pobřeží.
Dobrodružný, historický, strhující příběh z australského venkova: Colleen Mccullough – Ve stínu zlaté
hory.
Příběh plný napětí, humoru a koček. To je podtitul
dalšího detektivního románu Lilian J.Braun s názvem
Kočka, která pohnula horou.
Jiří Dobrylovský - Země a impérium.To je sci-ﬁ.
Thriller: Michael Gruber – Údolí kostí.
Milostné příběhy, partnerské vztahy : Táňa Kubátová – Hrníček z lásky
Marie Cordonnier – Isabelle láskou zkoušená, H.Courths-Mahler – Magická moc zlata.
Generační román: Kate Long – Příručka špatné
matky
Problémy sňatku židovky s křesťanem za 2.světové
války je tématem dalšího díla Danielle Steel.Kniha má
název Ozvěny.
Z naučné literatury:
Pro kulináře: Lenka Náměstková -Mým jídlákům,
aneb potraviny, jak je znáte i neznáte.
Brožury-Nudle, Lehká letní jídla, Jednohubky.
Antonín Vítovský – Moderní slovník softwaru
Miloš Zeman – Vzestup a pád české sociální demokracie
Jan Žáček – Džordžíno, politický buldozer. Kniha o Jirkovi Paroubkovi-chlapíkovi jako vy
Pavla Jazairová – Cestou hvězdy. Cestopis o Španělsku.
Susan Casey – Ďáblovy zuby. Skutečný příběh o přežití
a posedlosti mezi velkými bílými žraloky.
Karolína Fořtová – Barvy v bytě. Nápady, úpravy,
řešení.
Přijďte si vybrat.

Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
DUBEN 2006
30.3. – 29.4. ................... ve výstavní síni Panský dům

Iva Kubíčková - Zimáčková a Markéta Koblenová
- obrazy a keramika, vernisáž 30.3. od 17.00 hod.
- vstupné 10,- Kč, školní kolektivy 5,- Kč

8.4. sobota .................................. od 14.00 hod. v kině,
připravujeme ve spolupráci se ZUŠ Kynšperk nad Ohří

KYNŠPERSKÝ KLÍČ

- nesoutěžní přehlídka rodinných
hudebních souborů za účasti souborů
z našeho partnerského města Himmelkronu. Jako host přehlídky vystoupí
Wagaband. - vstup volný
Projekt ﬁnančně podpořil Česko –
německý fond budoucnosti.
14.4. pátek .............................................
od 16.00 hod. v zimní zahradě kina

DĚTSKÁ VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA SE
SVĚTELNOU SHOW
- hraje DJ Money /

- vstupné: 20,-Kč

26.4. středa .................................. od 19.30 hod. v kině

IRENA BUDWEISEROVÁ

- koncert majitelky výjimečného
hlasu, tentokrát nikoli se Spirituál
kvintetem, ale se skupinou Fade
In
- vstupné 90,- Kč
Předprodej vstupenek od 12. 4. v kině

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2006
4.5. – 28.5. 2006 ............ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž 4.5. od 17.00 hod.

Lukáš Georgiev, Dalibor Blažek

…. a krajina se leskne jako půvabný igelit.
- výstava
17.5. středa .................................... od 9.30 hod. v kině

TEČE VODA VODIČKA

- představení pro žáky 1. stupně
17.5. středa ...................................od 11.00 hod. v kině
EGO - představení pro žáky 2. stupně
17.5. - 24.5. ................................ v zimní zahradě kina

DM SOŠ a SOU SE PŘEDSTAVUJE

- výstava prací obyvatel kynšperského Domova mládeže
při Střední odborné škole a středním odborném učilišti
20.5. sobota ....................................................................

EXPEDICE ZA HUMNA

- celodenní výlet do Ašského výběžku
25.5. čtvrtek ....od 19.00 hod. v evangelickém kostele

MOZART – HAYDN - DVOŘÁK

- koncert k 250. výročí narození Wolfganga Amadea
Mozarta, účinkuje klavírní trio Arte Miss.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
na sobotu 13. května 2006

ZÁJEZD DO PRAHY

A. Dvořák: RUSALKA – Státní opera
- výpravná pohádková opera režiséra Zdeňka Trošky
KAREL IV. – CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI – Hrad
- prohlídka unikátní výstavy
- odjezd v 8.30 hod., začátek opery v 19.00 hod.
- cena zájezdu: autobus 300,-, Rusalka od 650,- do 950,Kč, výstava 270,-Kč, studenti a senioři 150,-Kč
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085
– poslední volná místa!
NOVÉ VHS a DVD NOSIČE V PŮJČOVNĚ MKS
VEGAS BABY - DVD
TAJEMNÝ LET - DVD
ANDĚL PÁNĚ - DVD
ŠTĚSTÍ – DVD
DOOM – DVD
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ – DVD+VHS
STRAŠPYTLÍK - VHS
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY - VHS
Ve videopůjčovně nyní v prodeji prázdné CD a DVD
PŘIPOJENÍ ZDARMA
Upozorňujeme všechny zájemce o veřejný přístup
k internetu, že ve všech střediscích MKS, to znamená
v kině, v knihovně a v infocentru v Panském domě je od
1. 4. 2006 připojení k internetu zdarma. Bezplatné užívání této služby je umožněno realizací projektu našeho
města „Městská síť s veřejným přístupem a internetem
pro veřejnost v Kynšperku nad Ohří„ s ﬁnančním přispěním Evropské unie.

KINO
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PROGRAM KINA
DUBEN 2006
4.4. úterý ................................. v 16.30 a ve 20.00 hod.
CENOVÝ HIT MĚSÍCE

EXPERTI*

Debutující Karel Coma natočil další příspěvek k letošní
úrodě teenagerovských komedií a uvádí na scénu maturanta Oskara, který se ve snaze radikálně změnit svůj
život rozhodne stát byznysmenem a vydělat spoustu
peněz… Hrají: Kryštof Hádek, Daniela Šinkorová,
Michael Foret a další. ČR, MP 12, vstupné 22,- Kč,
délka 88 min.
7.4. pátek ................................................. ve 20.00 hod.

TYGR A SNÍH*

Letní teenagerovská komedie Karla Janáka s Vojtou
Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. O spojení
adrenalinových sportů, humoru a sexu.
ČR, MP, vstupné 60,-Kč, délka 104 min.
HRAJEME PRO DĚTI
13.4. čtvrtek .............................................. v 11.00 hod.

MŮJ AUŤÁK BROUK*

Můj auťák brouk je příběhem ze života jednoho
Volkswagena Brouka, který si vás získá hned, jakmile
zamrká předními světly, zabouchá dveřmi a zamává
stěrači. Úsměvná rodinná komedie o milém, chytrém a
soutěžním autíčku. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 25,- Kč, délka 101 min.
14.4. pátek ................................................. v 11.00 hod.

BAMBI 2*

Nová dobrodružství odvážného kolouška Bambiho a
jeho kamarádů Velkého knížete, Dupíka, Kvítka, Filiho
a dalších. Film v českém znění.
USA, MP, vstupné 25,- Kč,- délka 75 min.
14.4. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

Roberto Benigni režíruje a hraje italského básníka,
který odjel do Iráku, aby zachránil svou lásku Vittorii, která leží v místní nemocnici v kómatu. Snaží se
pro ni zajistit lepší lékařskou péči, projde skrz minové
pole, přejde poušť… Z obyčejného básníka se tak stává
odvážný hrdina, který pro život své lásky dokáže udělat
nemožné.
Itálie, MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 121 min.

Co se stane, když neurotická newyorská novinářka
Sarah zjistí, že příběh slavného Absolventa byl inspirován její vlastní rodinou? Jennifer Anistonová, Kevin
Costner a Shirley MacLaineová v komedii o nalezení
identity pod vlivem „zaručených“ informací.
USA, MP 12, vstupné 60,-Kč, délka 97 min.

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

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

RAFŤÁCI*

CO JE ŠEPTEM

PANIC JE NANIC*

Vaškovi, Honzovi a Jirkovi je poctivých šestnáct a
jediné, co je hněte, je naprostý nedostatek sexuálních
zkušeností. Což je ale naštěstí stav, který lze změnit,
a trojice přátel je rozhodnuta udělat všechno pro to,
aby k oné kýžené změně došlo právě o těchto prázdninách…
ČR, MN 15, vstupné 60,-Kč, délka 99 min.
21.4. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

WALK THE LINE*

Joaguin Phoenix exceluje v hlavní roli životopisného
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28.4. pátek ............................................... ve 20.00 hod.

GEJŠA*

Rob Marshall se v inspiraci románovým bestsellerem
Arthura Goldena zanořil do ztraceného světa legendárních japonských společnic. Dívenka Čijo se ve vizuálně
úchvatném vyprávění mění v krásnou gejšu (Ziyi Zhangová), kterou musejí milovat všichni muži. Neměla by
se zamilovat, jejím osudem se však stává právě zapovězená láska.
USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 145 min.
snímku líčícího nelehké začátky countryové pěvecké
legendy – Johnnyho Cashe. Režie jednoho z vysoce
ceněných titulů loňského roku se ujal James Mangold.
Hlavní ženskou roli vytvořila Reese Witherspoonová.
(Oscar 2006)
USA, MP 12, vstupné 49,-Kč, délka 135 min.
25.4. úterý ............................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

ŽÍT PO SVÉM*

Život Einara Gilkysona (Robert Redford) zamrzl
v čase a on od smrti svého jediného syna žije na ranči
jen se svým zmrzačeným přítelem Mitchem (Morgan
Freeman). Všechno se ovšem změní toho dne, kdy se
na jeho prahu objeví snacha Jean (Jennifer Lopezová)
s vnučkou…
USA, MN 15, vstupné 49,-Kč, délka 105 min.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN.................................
MNICHOV
RŮŽOVÝ PANTER
ZKROCENÁ HORA
MARIŇÁK
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy
hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden
před promítáním. Uvedená minutáž je orientační.
* = uplatnění volného vstupu na kartu. www.volny.cz/
mkskynsperk

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
Uzávěrka příspěvků je vždy 15. v měsíci. Za obsah příspěvků ručí autoři. Názory redakce se nemusí vždy shodovat s názory přispěvatelů.
Tisk: Antonín Halla, Skyepress, www.skyepress.cz. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 12609
Dubnové číslo vychází 31.3.2006
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Rada města Kynšperka nad Ohří se dne 28. února 2006
usnesla na následujících opatřeních:
č. 42

1. s c h v a l u j e

návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu a provozování
zařízení pro rozvod vody, odkanalizování a čištění odpadních
vod ze dne 26.11.1998 s Vodohospodářskou společností Sokolov,
s.r.o. ve znění dodatků č. 1 – 6 a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku č. 7 a úplného znění této smlouvy.

č. 43

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 1 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 2 roky.

č. 44

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje areálu bývalého statku v Dolních Pochlovicích
sestávajícího z těchto nemovitostí:
objekt k bydlení čp. 1 včetně pozemku parc. č. 160/2 o výměře
258 m2
budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/3 o výměře 430 m2
budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/4 o výměře 283 m2
budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 160/5 o výměře 230 m2
budova bez čísla popisného nebo evidenčního včetně pozemku
parc.č. 163 o výměře 46 m2
pozemek parc. č. 160/1 o výměře 3763 m2
pozemek parc. č. 162 o výměře 3467 m2
pozemek parc. č. 164 o výměře 1175 m2
vše v k.ú. Dolní Pochlovice a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce města od 1. 3. 2006 do 31. 3. 2006 s možností prodloužení do doby podání první žádosti.

č. 45

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1004 (trvalý travní porost) o
výměře cca 260 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce na dobu 15-ti dnů od 6. 3. 2006 do 20. 3. 2006
včetně.

č. 47

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání se zpětnou účinností od 1.1.2006 - na dobu neurčitou a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 15.3.2006 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 49

1. s o u h l a s í

v souladu s ustanoveními § 144 odst. 1 písm. e), § 149 odst. 2 a §
186 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se zápisem údaje o nejvyšším
povoleném počtu 950 dětí ve školském zařízení Dům dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 31. 3. 2006.
Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a
usnesení pouze doporučující. Plné znění usnesení ( včetně
příloh ) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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Tritia s.r.o. Cheb vás zve do prodejny
Pekařství a Cukrářství ANET
ve Školní ulici vedle nákupního střediska.
Široký sortiment pekařských a cukrářských výrobků,
teplý chléb, vánočky a bábovky, dorty na objednávku, zmrzlina.
Prodejní doba:
Po-pá
6,30-17,30 hod
So
6,30-12,00 hod

Od 1.5. zahájen nedělní prodej.

Na vaši návštěvu se těší nový kolektiv prodejny včetně s vedoucí paní
Vendulkou Bednářovou.

PŘÍLOHA - INZERÁT
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MOTO LHOTSKÝ

AKCE !!!

Prodej pneu na veškeré osobní a dodávkové vozy
za nejnižší ceny!
Příklad:
Favorit / Felicie 165/70 R13
Sebring
Falken
Barum
Fulda
Kléber
Firestone
Uniroyal
Goodyear
Dunlop
Pirelli
Bridgestone
Continental
Goodyear

Zimní pneu
Snow S 5
HS 435
Polaris 2
Montero
Krispal 3
MS Plus 5
UG 6
SP Sport
W 160 Snow
LM 20
TS 780
UG 7

990,1047,1050,1050,1050,1180,1250,1345,1350,1365,1430,1480,1480,-

Letní pneu
Sebring
Grip S 2
Falken
SN 828
Barum
Brillantis
Fulda
D dem
Kléber
Viaxer
Firestone
F 590 FS
Uniroyal
R 680
Goodyear
GT 8
Dunlop
SP 80
Pirelli
P 3000 E
Bridgestone
EVO
Continental
Michelin
Energy

Výše uvedené příklady jsou jen zlomkem toho,
co vše vám můžeme nabídnout.

Telefon: 352 693 077

Pobřežní ulice 788
Kynšperk nad Ohří

870,935,995,1035,1000,1010,1040,1220,1130,1150,1285,1250,1415,-

PŘÍLOHA - RŮZNÉ
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MASOPUSTNÍ REJ
v MŠ Zahradní.

Na konci února se uskutečnilo v mateřské škole Zahradní MASOPUSTNÍ
REJDĚNÍ. Celý měsíc mohli rodiče
s dětmi vymýšlet a vyrábět nejrůznější
karnevalové masky a výsledek stál za
to! V naší mateřince se sešlo mnoho
pohádkových bytostí. Od rána si se
všemi dětmi hrál kovboj, trpaslík, ba i
klaun – p. učitelky. Celé dopoledne se
tančilo, soutěžilo, zpívalo a hrálo jako
na správném karnevalu.
Jsme moc rádi, že se nám karneval
vydařil a děkujeme všem rodičům za
to, že připravili svým dětem tak krásné
masky.
J. Lodrová a St. Pilmanová,
učitelky MŠ

... a proč se jmenuje Suchý potok, když v něm teče tolik vody?

