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Doplňující fotografie k článku Čtvrtá v novém hávu

Z města

Vítání občánků v měsíci říjnu 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 21. 10. 2016. Přihlášku na slavnostní
akt rodiče najdou i na stránkách našeho města: http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.
Prosíme rodiče dětí, aby vyplněnou a podepsanou přihlášku na slavnostní akt v měsíci
říjnu 2016 odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do 10. 10. 2016.
za správní a sociální odbor   
Bc. Alena Kadavá

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i nadále v letošním roce pokračují v tradici setkávání se s občany našeho města při příležitosti
oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci září 2016 oslavili významné životní výročí:
paní Ludmila Hronová (85 let)
pan Ĺudovít Lengyel (85 let)

pan Miroslav Valný (80 let)
a pan Günter Krejčí (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví, pohodě a v kruhu svých nejbližších.
kancelář starosty

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI BUDOVY POŠTY

V měsících říjnu a listopadu 2016 bude probíhat
rekonstrukce stávajících prostor pobočky
České pošty v Kynšperku nad Ohří.
Přepážky budou přemístěny do 1. patra
(OMEZENÝ PROVOZ 1 -2 přepážky).
V této době nebude klientům pošty
poskytována služba CZECH POINT.
Vedoucí místní pobočky ČP
1

Z města

O Z N Á M E N Í - ZÁMĚR pronájmu cukrárny
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje ve smyslu § 39 zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění
(zákon o obcích), záměr pronájmu prostoru
sloužícího podnikání ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří.

„Cukrárna na nám. 5. května č. p. 191,
Kynšperk nad Ohří“
Prostor sloužící podnikání, v budově v Kynšperku nad Ohří, č. p. 191 – objekt bydlení,
která je součástí pozemku parcelní číslo st. 67,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 252 m2
v katastrálním území Kynšperk nad Ohří, obec
Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 adresní
místo: nám. 5. května 191/6, situovaného v 1.
nadzemním podlaží sestávajícího z místnosti
určené k prodeji a konzumaci potravin a nápojů, prostoru pro obsluhu, šatny, skladu,
chodby a zádveří o celkové podlahové ploše
61,80 m2 a 1. podzemním podlaží, které tvoří

chodba s WC pro muže a WC pro ženy – se
stanovením podmínky provozování veřejného
WC, WC pro personál, úklidová a technická
místnost o celkové podlahové ploše 27,65 m2
za smluvní nájemné ve výši minimálně 37 Kč/
m2/měsíc bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace.
Žadatel je povinen před podáním žádosti složit
jistotu ve výši 2 měsíčního čistého nájemného
bez DPH, tj. 6.700 Kč.
Smlouva o nájmu bude uzavřena dobu neurčitou a s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel
užívání, který musí být v souladu s vydaným
kolaudačním souhlasem, např. jako provozovna cukrárny.
Bližší informace Vám podá Bc. Žaneta Hamouzová, tel. 352 350 432, MěÚ Kynšperk
nad Ohří, majetkový odbor, dveře č. 24.
Bc. Žaneta Hamouzová
referent majetkového odboru
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení Základní školy
v Kynšperku nad Ohří za uskutečnění příměstských táborů
o letních prázdninách a také všem, kteří se na přípravě
a realizaci podíleli. Děti se zúčastnily několika výletů
a vracely se domů vždy nadšeny. Jako rodiče jsme
tuto možnost velice přivítali a našim přáním je,
aby se v letních táborech i nadále pokračovalo.

Děkují Hámorovi, Nemethovi, Munkovi a Kučerovi.
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BLAHOPŘÁNÍ
Do dalších společných let přejeme hodně spokojenosti
manželům Jindřichovi a Miladě Pazderovým,
kteří oslavili dne 29. září 2016
60 let výročí svatby.

O Z N Á M E N Í - ZÁMĚR pronájmu restaurace
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje ve smyslu § 39 zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění
(zákon o obcích), záměr pronájmu prostoru
sloužícího podnikání ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří.
„Restaurace SKLENÍK na nám. SNP č.p.
389, Kynšperk nad Ohří“
Prostor sloužící podnikání, v budově v Kynšperku nad Ohří, č. p. 389 – víceúčelová stavba, která je součástí pozemku parcelní číslo
stavební 176/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.494 m2 v katastrálním území
Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov
na listu vlastnictví č. 1, adresní místo: náměstí
SNP 389, Kynšperk nad Ohří situovaného v 1.
nadzemním podlaží sestávajícího z kavárny,
baru, kuchyně, kanceláře, prostor pro skladování zásob a zázemí, které tvoří chodba
s WC o celkové podlahové ploše 322 m2 a v 1.

podzemním podlaží, které tvoří místnosti pro
uskladnění zásob, chodba a šatny společně
s WC o celkové podlahové ploše 191 m2, součástí pronájmu je i terasa o podlahové ploše
55 m2, za smluvní nájemné ve výši minimálně
37 Kč/m2/měsíc bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace.
Žadatel je povinen před podáním žádosti složit
jistotu ve výši 2 měsíčního čistého nájemného
bez DPH tj. 42.100 Kč.
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou a s výpovědní dobou 3 měsíce.

Bližší informace Vám podá Bc. Žaneta Hamouzová, tel. 352 350 432, MěÚ Kynšperk
nad Ohří, majetkový odbor, dveře č. 24.
Bc. Žaneta Hamouzová
referent majetkového odboru
MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Zahradní slavnosti v Bayreuthu –
spolupráce pokračuje
V neděli 28. srpna 2016 jsme se spolu s mažoretkami a členy městské dechové hudby
zúčastnili prezentace partnerské spolupráce s obcí Himmelkron zastoupené spolkem
Förderkreis. Stali jsme se na jeden den součástí Zahradních slavností jednotlivých spolků v Bayreuthu. Představili jsme se spolu
s himmelkronskými jako partnerské město,
které má co nabídnout: vystoupení mažoretek základní školy a hudebníků Městského
dechového orchestru, dále pak jsme čepovali
kynšperské pivo Zajíc, podávali becherovku
a lázeňské oplatky. Přestože celý areál výstavy byl na naše poměry veliký, stále jsme

měli dostatek příznivců - posluchačů i ochutnávajících. Slunce pěkně pálilo, ale v domě
„Himmelkronu“ byl chládek, a tak jsme strávili
velmi příjemný den spolu s našimi přáteli. Měli
jsme možnost prohlédnout si i celý výstavní
areál, který zářil překrásnými barevnými záhony, výstavami různých děl, nabídkou mnohých
zahradních výpěstků, ale i rozmanitým pohoštěním. Unaveným návštěvníkům nabízel také
mnohé plochy pro zasloužený odpočinek.
Děkuji všem vystupujícím, jejich doprovodu
i zastupitelům za jejich účast a reprezentaci
města Kynšperka nad Ohří.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Příměstský tábor
Na náš první výlet jsme vyrazili 1. července
do Mariánských Lázní. Čekala nás prohlídka Boheminium parku, procházka po kolonádě a Zpívající fontána. Druhý výlet byl pro
děti trochu náročnější. Vydali jsme se pěšky
na koníčky do Nebanic. Cestou jsme posnídali
v Mostově. Děti si chvilku odpočinuly a pohrály na hřišti. Celý náš výšlap jsme zakončili
opékáním buřtíků.
Druhý tábor jsme zahájili výletem na Svatošské skály. Přestože to byla pořádná procház-
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ka, všichni to zvládli. Za odměnu si v malém
lanovém centru mohli vyzkoušet, jak jsou
šikovní. A protože se nám tam líbilo, rozhodli jsme se navštívit velké lanové centrum
v Chebu. Nejprve jsme si prolezli malý lanáček a po chvilce, už plni odvahy, jsme přešli
na větší okruh, který všichni zvládli na jedničku. Odpoledne jsme se vydali na dětské hřiště a cestou na vlak se děti posilnily ledovou
tříští. Po víkendu nás čekal sportovní den. Děti
si zkusily workoutové hřiště - běh po nerov-

Různé

ném terénu, zahrály si vybíjenou, fotbal a další
pohybové hry. Na výlet do Karlových Varů se
děti těšily asi nejvíc. Prošli jsme kolonádou až
na Vřídlo, cestou ochutnali pár pramenů, ale
náš hlavní cíl byl McDonald. Pochutnali jsme
si na Happy Mealu a po cestě zpět nám zavoněly lázeňské oplatky. Náš poslední den se

nesl v tématu rukodělných prací. Dopoledne
děti malovaly zážitky z prázdnin a povídaly
si. Po výborném obědě jsme šli na procházku
do lesa, kde každý vytvořil z přírodnin domeček a pak jsme hráli různé hry. Tábor se nám
všem moc líbil a těšíme se na další rok.
V. Becková
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Zajímavosti

Dobrá zpráva pro příznivce zimních sportů
Milí čtenáři, pokud vám také letošní léto
přišlo dlouhé a horké, máme pro vás dobrou
zprávu. Stejně jako minulý rok, tak i letos se
v městském kině budete moci příjemně ochladit a naladit na zimu během přehlídky dokumentárních filmů SnowFilmFest. V sobotu 5.
listopadu za podpory Kynšperské RE-Generace, z.s. a Městského kulturního střediska
Kynšperk nad Ohří se naše městečko opět
stane jedním z 200 míst České a Slovenské
republiky, které tento festival navštíví.
A co nás čeká? Brněnští horalové nám v dokumentu Whiskey Berber předvedou lyžování
v marockém pohoří Atlas, s německou horolezkyní Tamarou Lunger možná překonáme
i nejnebezpečnější horu světa K2, s kanadským
týmem filmařů se projedeme po Transsibiřské
magistrále z Vladivostoku do Moskvy (během
cesty zažijeme sněžnou bouři a prozkoumáme
jezero Bajkal), plachetnicí budeme plout z Islandu ke břehům Grónska zkratkou přes Dánsko, švédský režisér Jimmy Sundin nám ukáže,
jak se lyžuje za polárním kruhem na Švédské
královské cestě „Kungsleden“, poznáme Bulharsko nejen jako mořské letovisko, ale také
jako ráj pro freeride, a s tvůrci dokumentu Bílé
objetí se zamyslíme nad tím, co nás pohání
v touze překonávat své vlastní hranice.
Mezi filmy dáme odpočinout zraku a dopřejeme
sluchu přednášce Ondry Černého, jednoho

ze čtyř horolezců, kteří se v létě 2015 vydali
na třináctou nejvyšší horu světa Gašerbrum II.
Název této 8035 metrů vysoké hory pochází
z jazyka baltí a lze přeložit jako „Krásná hora“.
Je však skutečně tak krásná? Nenechte si ujít
Ondřejovo neobyčejné vyprávění.
Stalo se již tradicí, že v přestávkách ochutnáme ukázky exotické kuchyně Dálného
východu, zahřejeme se dobře vychlazeným
tuzemským mokem a především si budeme
moci zakoupit na památku čtivou knihu
z obchůdku paní Fiedlerové.
A pro ty, kteří ještě nebudou přesyceni všemi
zážitky, máme pozvánku na koncert skupiny
Vasilův rubáš, vítěze Mezinárodní Porty
2012. Toto folk-reggae-punkové duo však již
vystoupí v Baru Koruna (to je ten nahoře) po
skončení programu v kině.
Na konkrétním časovém harmonogramu
organizátoři usilovně pracují, proto bedlivě
sledujte facebookové stránky „Expediční kamera a Snowfilmfest v Kynšperku nad Ohří“,
městské vývěsní plochy a nebo si včas
zajistěte příští (listopadové) vydání městského
Zpravodaje, kde budou všechny informace
upřesněny. Můžete také napsat organizátorům
na e-mailovou adresu:
regenerace.kynsperk@volny.cz

Zvonečci na výstavě chovatelů
Se začátkem nového školního roku se šly děti
ze Zvonečkové třídy podívat na výstavu chovatelů do areálu Pivovaru.Děti měly možnost
si zvířata nejen dobře prohlédnout,ale i pohladit.Tato akce jim zpříjemnila celé dopoledne.
Učitelky Zvonečkové třídy MŠ  
v Zahradní ulici
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Poděkování dárcům krve
Dne 16. 9. 2016 přijali starosta Ing. T. Svoboda a místostarostka Mgr. Š. Neubergová
občany našeho města, kteří jsou dlouholetými
bezplatnými dárci krve a krevní plazmy: pana
Františka Kroniku, pana Františka Lentese
a pana Petra Verbovského. Starosta města
jim předal symbolický finanční dar za jejich
příkladný přístup k životu, neboť co může být
cennější, než pomoc a záchrana jiného lidského života. Všichni tři jsou dárci krve již od svého mládí, většinou od „vojny“. Krev dávají
pravidelně jednou za tři měsíce, krevní plazmu
pak každý měsíc a dle potřeby. Jsou na telefonu, pokud by byla akutní potřeba krve, ze-

jména pak pro malé pacienty.
Pan František Kronika byl oceněn v Praze vyznamenáním Zlatého kříže I. stupně v květnu
2016 v Kaiserštejnském paláci Českým červeným křížem za více než 160 odběrů. Pan
František Lentes získal Zlatý kříž II. stupně za 120 odběrů a více, pan Petr Verbovský získal Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů a více,
oba byli oceněni hejtmanem Karlovarského
kraje v červnu 2016.
Ještě jednou za všechny potřebné příjemce
krve z celého srdce děkujeme.
Š. Neubergová, místostarostka
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Chovatelská výstava

ČTVRTÁ VÝSTAVA V NOVÉM HÁVU
se uskutečnila ve dnech 3. – 4. 9. 2016. Oblastní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů
se konala v krásných prostorách Kynšperského pivovaru. Vlastní práce chovatelů začala
již čtyři dny před výstavou, kdy bylo třeba postavit výstavní fundus pro bezmála 600 ks vystavovaných zvířat chovatelů z karlovarského
kraje a přátel SRN.
Pozornost jsme letos věnovali i výzdobě areálu, kterou doplnila i vkusná výstava zemědělské techniky firmy Agrowest. Na velmi dobré
úrovni byla i kvalita vystavovaných zvířat,
což potvrdili i odborní posuzovatelé z okresu Domažlice. Projevilo se to i na značném
množství prodaných zvířat do chovů nejen
organizovaných chovatelů, ale také ostatních
návštěvníků. Návštěvnost výstavy bude určitě
patřit k největším z akcí pořádaných v Kynšperku nad Ohří v tomto roce.

O dobrou pohodu se postarala Šabinská čtyřka, skupina Galaxie a po roce opět náš příznivec Martin Maxa, který vvým lidským přístupem získal mnoho příznivců a možná, že se
ukáže i na naší poslední letošní akci na Jiřin-
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kové zábavě, kterou připravujeme na 15. října
2016 v Kynšperském pivovaru. V souvislosti
s vystoupením Martina Maxy, je třeba poděkovat za perfektní ozvučení panu Františku
Kunešovi.
Jedním z vrcholů doprovodného programu
výstavy bylo vystoupení kynšperských mažo-

Chovatelská výstava

retek pod vedením Mgr. Jaroslavy Danešové.
Ve ztížených podmínkách předvedly výkon
hodný reprezentantů ČR na festivalu v Číně.
Samozřejmě jsme jim popřáli šťastnou cestu,
úspěch a návrat domů. Neviděli jsme je však
naposled. Týden před odletem se s nimi setkáme na Jiřinkové zábavě.

Chtěl bych poděkovat jménem kynšperských
chovatelů hejtmanovi JUDr. Martinu Havlovi
za převzetí záštity, městu Kynšperk nad Ohří

Poděkování patří také sponzorům - firmě GPH,
obcím Chlum sv. Máří, Kaceřov, Svatava, firmě Agrowest, paní Mgr. Ludmile Moravčíkové, řediteli věznice Kynšperk nad Ohří panu
plk. Mgr. Vladanovi Havránkovi za pomoc při
stavbě výstavy odsouzenými výstupního oddělení a v neposlední řadě všem návštěvníkům za účast. Bylo jich kolem tisíce.
Vážení spoluobčané, výstavou náš příspěvek
v roce 2016 pro společenské dění v Kynšperku nad Ohří nekončí! Zveme všechny na Jiřinkovou zábavu 15. 10. 2016 a otevření ZO
koutku pro děti, který připravujeme s Kynšperským pivovarem v prostorách areálu.
3. 12. 2016 pořádáme zájezd do SRN do Lipska na chovatelskou výstavu.
Ing. Neubauer Miloslav

za podporu ZO, starostovi Ing. Tomáši Svobodovi za převzatou záštitu výstavy, řediteli
Kynšperského pivovaru Radku Vomočilovi
za vstřícnost a perfektní zázemí a občerstvení,
MKS a Štěpánce Hendrychové za spolupráci.
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Policie

Zadrženi dealeři drog
Kynšperk nad Ohří - prodávali
drogy.
V pondělí 5. 9. 2016 v ranních hodinách realizovali policisté s kriminalisty akci, při které
zadrželi dva bratry podezřelé z rozsáhlé drogové trestné činnosti. Jednalo se o 21letého
a 30letého muže z Kynšperka nad Ohří.
Součástí akce byla domovní prohlídka, při
které kriminalisté v bydlišti 21letého muže zajistili vetší množství sušiny marihuany a také
finanční hotovost v částce přes 400 tisíc korun. Tu získal nejspíše neoprávněným prodejem drog.
První z bratrů, 21letý měl od roku 2010 v Kynšperku nad Ohří ve více jak 1 000 případech
neoprávněně prodat dalším osobám drogu
marihuana a téměř ve dvou desítkách případů i drogu extáze. Kriminalisté zahájili jeho
trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zvlášť
závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními lát-

10

kami a s jedy. V případě, že soud rozhodne
o jeho vině, hrozí mu trest odnětí svobody až
na deset let.
Druhý z bratrů, 30letý měl také v Kynšperku nad Ohří neoprávněně prodávat drogu
marihuana, a to od roku 2011 do roku 2014
ve více než 100 případech. Proti tomuto muži
zahájili kriminalisté trestní stíhání a obvinili
jej ze spáchání přečinu Nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě, že soud
rozhodne i o jeho vině, hrozí mu trest odnětí
svobody až na pět let.
Oba obvinění muži budou stíháni na svobodě.
Rád bych občany města Kynšperk nad Ohří
a okolí ujistil, že boj v oblasti prodeje a nabízení drog je policií brán velmi vážně a je
jednou z priorit.
npor. Bc. Miroslav Bobčík
vedoucí oddělení

Tenis

Soutěž neregistrovaných tenistů
TJ Slavoj Kynšperk
Po několika prázdných letech se hráči tenisového oddílu TJ Slavoj Kynšperk opět
zúčastnili soutěže neregistrovaných tenistů
– takzvaného Davis cupu. Tuto soutěž hráli
v rámci okresu Karlovy Vary, protože v okrese
Sokolov se takováto soutěž nehraje. V soutěži jsou přihlášená družstva rozdělena do několika výkonnostních skupin od 3. ligy po extraligu, která je nejvyšší z uvedených soutěží.
V družstvu nesmí být žádný registrovaný hráč.
Naše družstvo bylo zařazeno přímo do skupiny s názvem extraliga, kde spolu s ním hrálo ještě 5 jiných družstev - TK Loko Karlovy
Vary, Liapor Doubí A, TK Nejdek A, TK Ostrov
A a TK Ostrov B. Za náš oddíl byli přihlášeni
tito tenisté: Petr Nejdl, Jiří Prančl, Vlastimil Pečinka, Igor Štrunc, Jan Fuchs, Roman Císler
a Patrik Hrádek. Po základní části soutěže se
náš tým umístil na druhém místě s poměrem
4 výher a jedné porážky. Postoupili jsme tak
do semifinále, ve kterém proti nám nastoupilo
družstvo Loko K. Vary, které však bylo v ten
den nad naše síly. S výkony, které naši kluci předváděli, můžeme být spokojeni, jelikož
před začátkem soutěže panovaly malé obavy
z toho, zda v dané soutěži budeme konkurence schopni. Obavy se nenaplnily a můžeme si

jen přát, aby se podobné výsledky opakovaly
i v další sezóně.
Poděkování patří i fanouškům, kteří přišli kluky v jejich boji podpořit. Tím nejvěrnějším byl
Pavel Lisý, který nevynechal jediné domácí
utkání.
Výsledky:
Kynšperk – Loko K.V. – 3:0, Prančl – Tofi 6:2,
6:4, Pečinka – Sokol 6:2, 4:6, 6:3, Pečinka,
Prančl – Březina, Sokol 3:6, 6:4 skreč K.V.
Liapor A – Kynšperk – 3:0, Diesel – Nejdl 6:0,
6:0, Dvořák – Pečinka 6:4, 7:5, Dvořák, Diesel
– Pečinka, Nejdl 6:1, 6:1
Kynšperk – TK Nejdek A – 2:1, Prančl – Fassel 1:6, 1:6, Pečinka – Seman 6:1, 6:2, Pečinka, Prančl – Fassel, Vrba 6:2, 6:4
Ostrov B – Kynšperk – 0:2, Balcařík – Prančl 3:6, 6:7, Darivčák – Pečinka 2:6, 3:6, čtyřhra se nahrála
Kynšperk – Ostrov A – 2:1, Prančl – Homola
1:6, 6:7, Pečinka – Kroupa 6:1, 6:3, Pečinka,
Prančl – Homola, Kroupa 6:3, 6:7, 6:3
Semifinále:
Kynšperk – Loko K.V. – 0:3, Prančl – Zvára 4:6, 0:6, Štrunc – Sokol 3:6, 1:6, Pečinka,
Prančl – Zvára, Sokol 0:6, 6:2, 3:6
Za oddíl tenisu R. Císler
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Rozhovor

Rozhovor s odcházející ředitelkou ZUŠ
paní Zdenou Karbulovou
Jak dlouho jste pracovala v ZUŠ?
V Kynšperku žiji od roku 1973 a v ZUŠ /dříve
LŠU/ jsem začala vyučovat v roce 1972.
Vyučuji akordeon a keyboard. Studovala
jsem ale dramatickou konzervatoř, kterou
jsem využila ve výuce přípravné hudební výchovy.
Jak dlouho jste působila ve funkci ředitelky školy?
Po 18 letech praxe učitelky jsem byla konkurzní komisí vybrána do funkce ředitelky v roce
1990 a hned prvním velkým úkolem bylo přestěhování do nové zrekonstruované /dnes stávající/ budovy.
Chtěla jsem rozšířit výuku o dva obory /literárně dramatický a taneční/ a to se podařilo
hned za dva roky. Také jsme chtěli obnovit
a rozšířit dechový orchestr, který měl v roce
1990 jen cca 20 členů a za rok jich bylo 60.
Rozšířením oborů a dech. orchestru se rapidně zvýšil počet žáků. Bohužel taneční
obor jsme cca po 6 letech zrušili pro nedostatek žáků. Důvodem bylo to, že všechna
děvčata chtějí být mažoretkami a ty už velmi
dobře působily při základní škole. Takže zůstaly zachovány tři obory – hudební, výtvarný a literárně dramatický.

škola je kroužek. Ale ZUŠka je škola a má
svá pravidla, která musí také dodržovat. Ale
to byly výjimky.
Co se Vám ve Vaší práci nepovedlo?
Některé plány se ale nepodařily. Například rozšíření o koncertní sál. Měli jsme v plánu, že by
se k budově přistavěl a to na stávajícím pozemku zahrady, která je nevyužitá. Sál bychom využívali ke zkouškám hudebních souborů, koncertů, k divadelním představením i výstavám
výtvarného oboru. Ale návrh neprošel.
Chtěla jste někdy ve Vaší pozici ředitelky
skončit?
S ředitelováním jsem opravdu někdy skončit
chtěla, ale až v posledních letech.
Jak by měla vypadat nová ZUŠ podle Vás?
Měla by být hlavně prostornější, odhlučněná,
s větším počtem učeben, keramickou dílnou,
nejméně s dvěma sály pro koncerty a divadelní představení a také sklady na nástroje
a ostatní materiál. Nebudu jmenovat všechny
potřeby, ty už jsem předala zřizovateli.
Jak se Vám během těch mnoha let spolupracovalo s městem?

Co Vás potěšilo?
Děti školu navštěvují rády a mnozí z nich
vzdělání využili při dalším studiu na uměleckých školách, ale i v dalším životě jako amatérští umělci. A z toho mám velkou radost.
S dětmi i s kolegy jsem vycházela vždycky dobře, někdy byl problém spíše s rodiči,
někteří si stále myslí, že základní umělecká
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Spolupráce s městem byla vcelku dobrá. Jen
trochu více finančních prostředků by nám
mohlo město přispívat. Některé roky jsme museli opravdu hodně šetřit.
Ve městě se snížil počet dětí (ale i obyvatel). Jakým způsobem lze zabránit tomu,
aby se počty dětí v ZUŠ nesnižovaly?

Rozhovor

Na tuto otázku neznám odpověď. Myslím si,
že my děláme maximum. Dokonce si naše
učitelky malé děti do ZUŠ vodily, aby se o ně
rodiče nebáli. Hlavně si myslím, že vše záleží
na rodičích. Pokud chtějí, aby jejich děti měly
co nejrozmanitější vzdělání, své děti k nám
přivedou.

Děkuji za rozhovor a Vaši dlouholetou práci
pro děti z našeho města. Můžete být na mnohé žáky ZUŠ patřičně hrdá, neboť se jich řada
skutečně zapojila do různých uměleckých
souborů. Přeji Vám pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
Š. Neubergová, místostarostka

Co dáte nově jmenované paní ředitelce
„do vínku“?
Nové paní ředitelce přeji hodně elánu, nové
nápady, více finančních prostředků a hodně
nových, šikovných žáků.
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Knihovna

Novinky z knihovny
Dne 19. 9. 2016 přešla naše knihovna na nový
knihovní systém KOHA. Byl to krok, který jsme
dlouho zvažovali, protože systém KOHA je naprosto odlišný od systému Clavius, který jsme
doposud užívali. Podle vyjádření firmy, která
systém Clavius vyvíjela, podpora systému
Clavius během pár let skončí. Firma vyvinula
systém nový a bude se věnovat pouze jemu.
My bychom se museli v blízké době stejně rozhodovat, co dál.
Pro systém KOHA jsme se rozhodli zejména
z důvodu, že je to otevřený integrovaný systém, který je zdarma. Taktéž všechny aktualizace jsou poskytovány zdarma.
Na implementaci jsme využili prostředky získané z dotace ministerstva kultury, VISK3.
Knihoven, které běží na systému Clavius je
v našem kraji velká převaha a i ony budou
muset uvažovat nad změnou systému. Protože jsme však byli jedni z prvních, žádané prostředky jsme dostali v plné výši.
Nový systém KOHA přinese především plnou
kompatibilitu se všeobecným celosvětovým
standardem sdílení bibliografických dat. Patří
mezi celosvětově nejpoužívanější systém. Vytvořila jej knihovna na Novém Zélandu a dále
jej vyvíjí široká komunita. Přitom se o ni stará
stabilní vývojový tým, který ji pravidelně aktualizuje. K srpnu 2016 běželo na systému
KOHA 54 knihoven v ČR. Naše knihovna je
55. v pořadí. Systém KOHA přináší komfortnější přístup uživatelů k databázi knihovny,
nový on-line katalog, možnost on-line rezervací a další novinky. Nový on-line katalog je
přístupný na adrese katalog.mkskysnperk.cz
nebo knihovna.mkskynsperk.cz
Jednou z dalších novinek jsou i výpůjčky elektronických publikací – e-knih.
Vstoupili jsme v jednání s firmou eReading,
která je zatím jednou z mála firem poskytujících tuto službu knihovnám. Pokud se nám po-
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daří uzavřít smlouvu s eReadingem, bude tato
služba pro čtenáře naší knihovny zdarma. Jinak samozřejmě firma eReading tuto službu
poskytuje také, ale placenou.
K dispozici je už slušná nabídka e-knih, zájemci se mohou podívat na jejich webové stránky,
které jsou na adrese www.ereading.cz
E-knihy může čtenář číst prakticky na všech
zařízeních s operačním systémem Android a
iOS. Bližší informace o způsobu připojení zveřejníme, až systém výpůjček e-knih spustíme.
Další novinkou je způsob výpočtu poplatků
za upomínky. V tomto je systém KOHA celkem
neúprosný a zcela nezávislý na knihovníkovi.
Zatím je nastavený na co možná nejnižší poplatky, ale i přesto to pro chronické nevraceče
znamená omezení. Sytém počítá 1 Kč za každou pozdě vrácenou jednotku s týdenním intervalem. V jiných knihovnách mají podmínky
daleko přísnější.
Pro čtenáře, kteří nevrátí půjčené jednotky
včas, to znamená, že nejprve musí poplatek
za upomínku zaplatit, jinak si nemůže nic půjčit. A knihovnice to nemohou ovlivnit.
Pokud čtenáři poskytnou údaje jako je číslo mobilního telefonu nebo aktivní e-mailovou
adresu, systém je 5 dnů před vypršením výpůjční lhůty automaticky upozorní, že se blíží
doba pro vrácení půjčených jednotek.
Systém KOHA běží krátkou dobu, proto prosím čtenáře o trpělivost při vyřizování výpůjček. Naše knihovnice, paní Zolotarová a paní
Velíšková, se se systémem teprve sžívají.
Celý proces také brzdí nutnost u všech čtenářů provést kontrolu, doplnění údajů, vytvoření
nové přihlášky a nového průkazu. Samozřejmě, již uhrazené poplatky za registraci jsou
platné a nikdo nebude platit nové. Kromě
upomínek.
Za Městskou knihovnu
Vladimír Palík, ředitel MKS

Základní škola

Pobyt žáků 6. ročníků na chatě Lesanka			
Naše škola získala dotaci MŠMT na projekt
Poznáváme sebe a svět. Hlavním cílem tříletého projektu je dítě připravené v rámci svých
možností vstoupit do života. Program projektu
je rozložen do tří kalendářních roků.
Obsahem projektu je realizace programu Unplugged, Programu pro rodiče, společného
pobytu kolektivu tříd mimo školní prostředí,
tematického dne a aktivit zaměřených na prevenci agrese a šikany, záškoláctví, sexuální
rizikové chování, závislostní a kriminální chování. Program Unplugged je programem všeobecné primární prevence užívání návykových
látek a skládá se z 12 lekcí. Jednotlivé lekce
a další aktivity jsou realizovány v rámci výuky
a na společném pobytu třídy.
Na jaře 2016 jsme začali pracovat se žáky třídy
V. A a V. B. V září jsme po tyto žáky (v tomto
školním roce VI. A a VI. B) zrealizovali čtyřdenní pobyty v horské chatě Lesanka na Mariánské. Cílem pobytů bylo:rozvíjet zdravé klima
kolektivu třídy, osvojovat si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu, rozvíjet u žáků pozitivní sociální chování, vlastnosti

a zdravou osobnost, zvyšovat u žáků sebevědomí, respekt k ostatním, nacvičovat zdravou
asertivitu a schopnosti odmítat, nacvičovat
přijímání pozitivní zpětné vazby, navazování
kontaktů s ostatními, rozvíjet u žáků dovednost
vyjadřovat negativní pocity, pracovat se slabými stránkami, učit žáky řešit problém sociálně
přiměřeným způsobem, pěstovat sebekontrolu, předat žákům informace o drogách a jejich
škodlivých zdravotních účincích.
Oba pobyty byly účastníky hodnoceny pozitivně, většina vyslovila přání jet znovu.
„ Na Mariánské se mi moc líbilo, nejvíc se
mi líbila diskotéka, taky výšlap na Vlčí hřbet
a na Plešivec. Jídlo tu bylo velmi dobré. Líbil se
mi bobřík odvahy. Líbilo se mi tam a doufám,
že tam pojedeme zas.“ (Martin H.)„Líbilo se mi,
že jsme byli na Vlčím hřbetu a že jsme hráli
na detektiva a ringo.“ (Michaela K.)„Mně jídlo
hodně chutnalo. Mňam.“ (Štěpán Š.)„Měli tam
dobré jídlo. Líbila se mi olympiáda, hra ringo.
Nechutnala mi dýňová polévka. Jel bych klidně
znovu.“ (Vladimír P.)
Mgr. M. Kaiserová
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Sport

Volejbalové okénko
TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU POŘÁDAL VE SPOLUPRÁCI S MKS
3. 9. 2016 TURNAJ NEREGISTROVANÝCH SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV.
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev. Profíků 7 družstev a amatérů 3 družstva.
Turnaj probíhal ve skvělé atmosféře za krásného počasí pod ještě skvělejší režií Jiřího
Roubínka a Standy Koukala.

Pořadí družstev:
Profíci
1. STRÁČATA
2. ASPV
3. KLOKANI
4. RUM COLA
5. KAKÁČI
6. STARÉ VÍNO
7. GIN TONIC

Amatéři

1. A JE TO
2. K + K
3. HROŠÍCI

Všechna družstva obdržela od pořadatelů ceny.
Tento turnaj pořádáme 2x za rok. V září a koncem května. Doufáme, že se v květnového
turnaje zúčastní ještě více družstev než na podzim.

Kynšperské volejbalistky děkují výboru TJ SLAVOJ KYNŠPERK
pod vedením předsedy Zdeňka Šídla za finanční příspěvek na
volejbalové soustředění, kterého se zúčastnilo deset hráček.
Za oddíl volejbalu Mgr. Yvetta Milfaitová
16
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Kino

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2016
úterý 4.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Papírová města
Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen (Nat
Wolff), normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku
se jménem dlouhým jako její nohy: Margo Rothovou Spiegelmanovou (Cara Delevingne).
Spíše než by byli kamarády, je ale Quentin
pravidelným svědkem jejích neuvěřitelných
dobrodružství a také jejím tajným ctitelem.
A to až do jedné noci, kdy mu Margo nečekaně zaklepe na okno jeho pokoje a vytáhne jej
na podivuhodnou trestnou výpravu namířenou
proti jejímu bývalému příteli spojenou s vtipnou a několikanásobnou pomstou. Díky této
noční výpravě se Quentinovi nejen splní sen
o sblížení s tajnou láskou, ale prožije i dobrodružství, kterým se zatím spíše vyhýbal. Jenže
druhý den ráno jejich společné dobrodružství
skončí a nastane nový den.
Hrají: Nat Wolff, Cara Delevingne, Austin
Abrams, Halston Sage a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 109 min.

úterý 11.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Divočina
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně,

18

má všeho plné zuby a všechno se kolem něj
hroutí. Cheryl (Reese Witherspoon), hlavní
hrdinka filmu Divočina, se takto cítí už delší
dobu. Po smrti matky a krachu manželství,
si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí
navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti
na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co
ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem, poháněná
zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama zdolat
1770 km dlouhou vysokohorskou trasu pojmenovanou PCT - Pacifik Crest Trail. Což je
nejdelší, nejtěžší a nejdivočejší stezka v celé
Americe, cesta vedoucí od Mohavské pouště
přes celou Kalifornii a Oregon až do státu Washington. Cheryl cítí, že když v této zkoušce
dokáže obstát a překoná všechny překážky,
bude na konci této cesty stát znovu a pevně
na vlastních nohách. To ale zdaleka zatím
netuší, co na ní na této pouti čeká. Vyrazí
na trasu hodně nepřipravená a mnohokrát se
dostane na dno svých sil. Hrají: Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern, Kevin
Rankin a další. USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 115 min.
úterý 18.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Teorie tygra
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost.
Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky
došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří,
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený.
Nerespektovala žádné jeho přání a touhu,
v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než
on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se
k jeho neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že
je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška
Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií malého
dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že
za štěstí svého muže je zodpovědná výhrad-
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ně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže,
nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako
tchán. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka a další. ČR,

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ŘÍJNU

neděle 2.10. v 15.00 hod.
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
92 min.
neděle 9.10. v 15.00 hod.
SNOOPY A CHARLIE BROWN Peanuts
ve filmu
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
88 min.
MP, vstupné 50 Kč, délka 101 min.
úterý 25.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ANI VE SNU!
Laura (Barbora Štikarová) je hbitá, mrštná
a paličatá holka. Touží se dostat do party
parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky,
které jí nastavuje městské prostředí. Při tom
ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu (Toman Rychtera). A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě komických a romantických vizí
jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním
sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy se
oba její světy zvláštním způsobem propojí, se
Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým
skutečným životem. Hrají: Barbora Štikarová,
Klára Melíšková, Jan Vondráček, Ivan Martinka, Toman Rychtera, Jáchym Novotný, Adam
Mišík a další. Česko / Slovensko / Bulharsko,
MP, vstupné 50 Kč, délka 79 min.

neděle 16.10. v 15.00 hod.
Bella a Sebastián
Animovaný, Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 95 min.
neděle 23.10. v 15.00 hod.
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.
neděle 30.10. v 15.00 hod.
RIO 2
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
101 min.

MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18mládeži do 18 let nepřístupný
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Městská hudba

Městská hudba Kynšperk nad Ohří
Jednou za čas se zde objeví něco málo o tom,
kde všude vystupuje a reprezentuje nás naše
Městská hudba Kynšperk nad Ohří. Tentokrát
je to však trochu jinak.

k úspěchu všechny svoje hudební svěřence
bez rozdílu věku, o čemž nás již několikrát
přesvědčil. A tak i touto formou mu chceme
popřát:

Velmi důležitý člen naší městské hudby oslavil
v září 85 let a není jím nikdo jiný než dirigent
Městské hudby Kynšperk nad Ohří.Pan
Jan Zmrzlý se hudbě věnuje celý život jako
muzikant, trumpetista, skladatel, pedagog, kapelník Laděnky, člen velkého dechového orchestru Amati Kraslice, dlouholetý člen Vojenské hudby Karlovy Vary, kapelník Hornického
orchestru v Sokolově a kapelník MH Kynšperk
nad Ohří.

„Do dalších let hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Ať Vám tóny ve skladbách
nedělají neplechu,
Vaši svěřenci ať správně ladí.
Neboť slyšet Vás všechny hrát,
naše uši a srdce hladí.
Gratulujeme!"

Ale hlavně je to člověk, který si zaslouží velký obdiv za to, že v 85-ti letech dokáže vést
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Městská hudba
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MŠ U Pivovaru

Třicet let? Krásný věk …
V srpnu letošního roku oslavila Mateřská škola U Pivovaru 30.výročí svého založení. K této
příležitosti byla pro děti i veřejnost připravena
oslava s názvem „Den úsměvů“, která se konala dne 3. září.

V tento sobotní den byla mateřská škola otevřena nejen pro děti, které školu navštěvují,
ale i pro ty, které jsou našimi bývalými žáky.
Scházet jsme se začali v osm hodin dopoledne a po celý den bylo zajištěno i stravování.
Společně jsme se pak vydali do Panského
domu na vernisáž výstavy dětských prací a fotografií, které dokumentují uplynulých třicet
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MŠ U Pivovaru

let naší mateřské školy. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili i představitelé města
a o příjemnou atmosféru se postarala kynšperská hudební skupina Šarkáni pod vedením
pana Marka Bubenčíka. Po obědě a odpočinku měli rodiče s dětmi možnost zhlédnout
ukázkovou hodinu dětské jógy paní Maluškové a přesvědčit se, že cvičení je vhodné i pro
ty nejmenší děti.

A pak už hurá na školní zahradu,kde oslava
vyvrcholila hudebním vystoupením paní Inky
Rybářové, známé zpěvačky a autorky hudby
a textů písniček pro děti. Svým veselým představením nadchla nejen děti, ale určitě i jejich
rodiče, protože do tanečních her se s nadšením zapojili malí i velcí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
sponzorům. Díky jejich finanční podpoře jsme
mohli slavnost uskutečnit. Naše poděkování
patří také panu Luďkovi Domabylovi za vytvoření fotoplakátů na výstavu a skupině Šarkáni
s panem Bubenčíkem za kulturní program při
vernisáži výstavy.

Kolektiv Mateřské školy U Pivovaru
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Různé

Městský úřad Kynšperk nad Ohří
majetkový odbor
Jana A. Komenského 221, 35751 Kynšperk nad Ohří
___________________________________________________________________________

Oznámení o realizaci akce „Třešňovka I. etapa“

„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk
nad Ohří “

Vážení občané, jak jsme Vás již na konci června letošního roku informovali, v průběhu
července byly zahájeny práce I. etapě akce „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro
rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří “ společností Stavby IS s.r.o.,
Lomená 326, 351 35 Plesná, IČ: 264 03 510.

Stavební práce budou probíhat do listopadu 2016.
V souvislosti se stavbou došlo v minulém týdnu k dopravnímu omezení.
Z důvodu ukládání sítí do komunikace v ulici Miroslava Tyrše dochází
k úplné uzavírce této komunikace.
Na komunikaci je dopravní omezení „Zákaz všech vozidel v obou směrech“
s dodatkovou cedulí E13 s výrazem „Mimo dopravní obsluhy a vozidel
stavby“, což znamená, že do ulice mohou vjet vozidla zajišťující zásobování
nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro
oblast za značkou, na vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, vozidla taxislužby. Vozidla, jejichž řidiči, popřípadě
provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo nemovitost.
Dopravní značení v okolních ulicích zůstává beze změny (v ulicích jsou
umístěny značky oznamující objížďku), dochází však k dopravnímu omezení
v souvislosti s výše uvedenou uzavírkou a objízdnou trasou, která je
stanovena následovně:
M. Tyrše → směr Kolová →Zlatá→ Kamenný Dvůr→Kynšperk nad Ohří
(a zpět )
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Burza

Burza dětského oblečení
V MKS Kynšperk na Ohří v září proběhla již
tradiční Dětská burza podzim – zima, pořádaná maminkami z Kynšperka.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem
prodávajícím i nakupujícím. Burza měla opět
úspěch!
Těšíme se na Vás na jarní burze, kterou jsme
naplánovaly na 17. 03. – 19. 03. 2017.
Sledujte informační tabule a Zpravodaj
města Kynšperka, kde se včas dovíte více
informací.

                                                                                                                                   
Za burza tým Iva Jirásková
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Infocentrum
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Kultura
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Kultura
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Kultura

Členky a členové klubu Palička a místní pobočky SPCCH se rozhodli uspořádat výstavu

KYNŠPERSKÉ RETRO

ANEB CO BYLO A NEBYLO V NAŠICH DOMÁCNOSTECH
Výstava proběhne v měsíci listopadu. Proto se na Vás obracíme s prosbou
o zapůjčení předmětů, které byly v našich domácnostech používané do roku 1975.
Po skončení výstavy Vám vše vrátíme do tří dnů. Exponáty budeme přebírat
v pátek 21.10. v galerii v Panském domě od 9 do 17 hodin.
Můžete nás kontaktovat na číslech:
737 108 910 – Kateřina Studeničová
608 741 824 – Eva Fréharová
Děkujeme a těšíme se.
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Kultura
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Kultura
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Inzerce

32

Doplňující fotografie k článku

Pobyt žáků 6. ročníků na chatě Lesanka

Zahradní slavnosti v Bayreuthu – spolupráce pokračuje
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