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Z města

Den se starostou a místostarostkou
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny 7. srpna a 4. září 2017

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým rokem pokračují v tradici setkávání
se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci červenci 2017 oslavili významné životní
výročí:

pan Otakar Kazilovský (80 let)
pan Emil Valek (90 let)
a paní Josefa Kotásková (80 let)

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

paní Danuše Zimmermannová (85 let)
pan Vasil Roman (85 let)

kancelář starosty

Oznámení
S ohledem na nevyhovující technický stav
bude dočasně uzavřena smuteční síň v Kynšperku nad Ohří.
Síň je uzavřena z důvodu zatékaní vody
popraskanými střešními svody.
Majetkový odbor města ve spolupráci se Správou majetku
již řeší nevyhovující stav a zajišťuje potřebnou dokumentaci
k provedení opravy ve střešních svodech.
Poté bude smuteční síň vymalována, upravena
a opětovně uvedena do provozu.
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Z města

Informace o činnosti
I v letošním roce obecně prospěšná společnost KSK centrum, Karlovy Vary, za finanční
podpory Města Kynšperk nad Ohří, poskytuje
občanům města Kynšperk nad Ohří a přilehlým obcím odborné sociální poradenství formou občanské poradny.
Poradna pomáhá občanům s vyřešením jejich
dluhů, poskytuje rady jak postupovat v případě exekucí. Na poradnu se mohou obrátit
i v případě rozvodů, majetkového vyrovnání,
dědického řízení, vyživovací povinnosti, svěření dětí do výchovy a výživy, domácího násilí.
Pomáháme řešit i pracovně právní vztahy, poskytujeme pomoc při řešení problémů v rámci trestního a přestupkového řízení, ochrany
spotřebitele.
Na poradnu se mohou obrátit se svými problémy fyzické osoby starší 18 let, které se ocitly
v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit
vlastními silami. V období od měsíce ledna

2017 do měsíce června 2017 tuto službu využilo 29 osob. Nejčastěji řešenými problémy
jsou dluhy, exekuce a situace související s
rozchodem partnerů. V jednom případě se
povedlo zastavit neoprávněně nařízenou exekuci.
Služba je osobám poskytována bezplatně,
je jim zajištěna diskrétnost, nezávislost a nestrannost.
Kde nás najdete?
Město Kynšperk nad Ohří poskytlo občanské
poradně kancelář v přízemí budovy Radnice, ul. Maxima Gorkého 1/16, Kynšperk
nad Ohří. Služba je poskytována po předchozí telefonické domluvě na č. 608 742 209
(pí. Haindlová) každou středu v době
od 10:00 do 15:00 hodin.
Božena Haindlová, DiS.
odborné právní poradenství

Informace ke změně insolvenčního zákona
Od 1. 7. 2017 je účinná změna zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
Základní změnou je skutečnost, že již nemůže podat insolvenční návrh sám občan (vyjma
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osob splňujících vzdělání dle insolvenčního
zákona), ale návrh mohou za dlužníka sepsat
a podat: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce – za poplatek
akreditovaná osoba – zdarma.

Z města

V případě podání insolvenčního návrhu jiným
subjektem hrozí sankce ve výši 500.000,- Kč.

•
•

Poplatek činí:
4.000 Kč + DPH = 4.840 Kč pro jednotlivce
6.000 Kč + DPH = 7.260 Kč pro manžele
Poplatek občané sami nehradí, podávající subjekt jej uplatní jako svou pohledávku
ve lhůtě k podávání přihlášek. Je to pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou – hradí se přednostně.
Naše občanská poradna KSK centrum, o.p.s.
Karlovy Vary pro vás v rámci sociální služby
může zajistit:

•
•

•

zjištění, zda dosáhnete na možnost oddlužení formou insolvence
podporu při shromáždění potřebných
údajů
předpřipravení insolvenčního návrhu
předání podkladů s námi spolupracujícímu advokátovi k zajištění podání insolvenčního návrhu
kontrolu procesu schválení insolvence až
do fáze jejího schválení.

Mgr. Jiří Pilař a Božena Haindlová, DiS.
odborné právní poradenství
		
KSK centrum, o.p.s.

Informace pro občany
Dobrý den vážení spoluobčané,
považuji za nutné informovat vás, zejména
pak naše seniory, o aktivitě pana starosty
k zajištění veřejného odběru stravy v průběhu letních prázdnin. Víte sami, že část vás si
dochází na obědy do zdejšího střediska praktické výuky kuchařů a další si odebírají stravu
ze Sociálních služeb v Dolních Pochlovicích.
V průběhu letních prázdnin pak povětšinou
zajišťovaly po domluvě dodávky právě Sociální služby. Jaké však bylo na sklonku školního
roku překvapení, když paní ředitelka Sociálních služeb rozhodla o tom, že se strava k seniorům nebude dodávat tak, jako doposud, ale
že si ji budou muset odebírat na místě, což

je, jak jistě pochopíte, nereálné. Právě proto,
že služba byla určena zejména pro těžko pohyblivé a jinak hendikepované spoluobčany,
byla jimi žádaná. Řada seniorů se tak dostala
do velmi svízelné situace. Díky rychlému zásahu pana starosty na svolaném jednání s náměstkem hejtmanky Mgr. Kubisem a dalšími
odpovědnými se podařilo všechny přítomné
přesvědčit o nutnosti zachování této služby,
a proto běží a poběží i nadále. Je dobře, když
je na svém místě někdo, komu jde o správnou
věc a ne jako některým jiným…….
Mgr. Jiří Hrubý

Poděkování
Navštívili jsme s dětmi výstavu ZUŠ v panském domě: „Výtvarné hrátky, dívej se rukama“. Zdánlivě všední dopoledne se proměnilo
v kouzelnou zábavu i poučení. Děti byly zvídavé, aktivní a nadšené. Děkujeme, že v našem
městě máme tak šikovné p. učitelky a děti.

Našli jsme výtvory bývalých žáčků naší mateřské školky a to potěší dvojnásob. Těšíme se
na další podobné akce.
Děti a učitelky z MŠ
U Pivovaru
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Z města

Oznámení o realizaci akce
„Oprava vedení TV a topné vody
v ulici U Pivovaru, Kynšperk nad
Ohří“
Stavební práce budou probíhat od srpna do října 2017.
Jedná se opravu stávajícího vedení topné
a teplé vody pro sídliště. Stávající vedení je
vedeno v topném kanále. Potrubí a topný kanál je dosluhující a v havarijním stavu a proto
se před výstavbou nového parkoviště rozhodlo město pro výměnu tohoto potrubí za potrubí předizolované. Pokládkou nového potrubí
bude zrušen stávající topný kanál v místech
pod parkovištěm. Nové potrubí bude vedeno
ve stejných trasách a stejných dimenzích jako
potrubí stávající.

V souvislosti se stavbou dojde k mírnému dopravnímu omezení.
V průběhu prací dojde k odstávce teplé vody
v max. délce 5 dní
Dodavatel – Správa majetku Kynšperk nad
Ohří spol. s. r.o. se zavázal, že bude informovat všechny dotčené odběratele o přerušení dodávek teplé vody minimálně 7 dní před
omezením dodávky.
Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Bližší informace k stavbě Vám podá jednatel společnosti p. Horálek na tel. čísle
352 683 061, případně pan Bednář (MěÚ Kynšperk nad Ohří) tel. 725 043 848.
Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

Vítání občanků
V pátek 23. 06. 2017 přivítal starosta města
Ing. Tomáš Svoboda naše nové občánky –
Maxima Bolvariho, Jaromíra Kazilovského,
Jáchyma Kníže, Ondřeje Kutláka, Nikolu Mizerovou a Julii Pýchovou.
Narození zdravého miminka je jedna z nejra-

dostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá

Foto: zdroj Jana Tomsová
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K zavření jedné budovy mateřské školy
O uzavření provozu budovy MŠ ve Školní ulici
se hovořilo již dlouhodobě. Přestože se hledaly cesty, jak změnit nedobrý stavebnětechnický stav budovy již od roku 2007 (byl zpracován
energetický audit a projektová dokumentace),
nepodařilo se získat dotaci na její opravu.
Důvodem nepřidělení dotace byly vysoké finanční náklady a dlouhá návratnost investice.
MO navrhl a RM tedy rozhodla o spojení MŠ
Školní a MŠ Zahradní. V roce 2009 byla budova MŠ Zahradní zateplena a omítnuta. V roce
2010 bylo zapsáno v mateřské škole pouze 72
dětí (kapacita budov 141 dětí), a proto v rámci efektivního a optimálního využití docházely
všechny děti do budovy MŠ Zahradní.
V září 2010/2011 byl chod budovy Školní částečně omezen a vzhledem k demografickému
vývoji a dostatečné kapacitě dvou mateřských
škol ve městě ( Zahradní a U Pivovaru) rozhodla RM k postupnému utlumení provozu
této budovy tak, aby pro kynšperské děti byla
zajištěn dostatečný počet míst v mateřských
školách. Postupné ukončení provozu této budovy bylo projednáno na schůzce se zaměstnanci této budovy a současně i zákonnými zástupci, kteří v ní měli děti umístěny, již v roce
2013. Demografický vývoj v našem městě
jednoznačně ukázal, že dětí ubývá a kapacita
mateřských škol není zdaleka naplněna.
Majetkový odbor dále vypracoval v roce 2011
technickou zprávu o posouzení stavebního
stavu a doporučení pro RM, kdy byly celkové
náklady na vnitřní rekonstrukci budovy včetně
energetických rozvodů, WC, kuchyně, střechy
včetně uvedeného zateplení vyčísleny na celkovou výši 4,5 miliony Kč. A navíc tato budova
nevyhovuje hygienickým a stavebním podmínkám, vzhledem k postupnému umisťování
dvou a tříletých dětí.
V současné době by dotace na opravu budovy také nebyla přidělena, protože město má

v tuto chvíli dostatečně velkou kapacitu pro
umístění dětí ve dvou stávajících městských
mateřských školách (Zahradní a U Pivovaru)
a demografický vývoj zatím i nadále ukazuje,
že kapacita obou škol stačí.
V budoucnu, pokud by došlo k nárůstu počtu
dětí a kapacita mateřských škol by nestačila,
má MO návrh řešení v pořízení mobilního obytného modulu, který by byl umístěn na pozemek zahrady jedné ze současných mateřských
škol. Náklady na jeho pořízení jsou třikrát nižší
oproti rekonstrukci budovy v ulici Školní.
V mateřských školách proběhla ve školním
roce 2016/2017 kontrola vzdělávacího procesu a obě školy byly školní inspekcí velmi dobře hodnoceny. Nabízejí zajímavý program pro
děti od tří do šesti let, postupně zapojují také
děti od dvou let (využívají dotace EU k pořízení chův). Budovy obou těchto mateřských
škol jsou po rekonstrukci a jsou velmi dobře
materiálně vybaveny.
Je tedy zřejmé, že radním města i zaměstnancům městského úřadu nebylo a není jedno,
zda bude/nebude dostatek míst v mateřských
školách pro děti našich kynšperských občanů.
Dlouhodobě tento problém sledují, vyhodnocují, hledají způsob řešení (již od roku 2007).
Je jen věcí názoru každého z nás, zda je tato
situace řešena s nostalgií, rozumem či přístupem řádného hospodáře. To už musí posoudit
každý sám.
Pro tento článek jsem čerpala údaje z materiálů pro RM předložených k jednáním o využití
kapacit mateřských škol ve městě a o možnosti rekonstrukce budovy MŠ Školní.
Mgr. Š. Neubergová
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Mateřská škola U Pivovaru

Odpolední vycházka
„Probouzení kytiček a broučků“
Konečně jsme se dočkali teplého počasí
a jako každý rok i letos jsme vyrazili na společnou procházku. Mamky a taťkové na nás
budou čekat před mateřskou školou až v 18
hodin, tak jsme měli spoustu času na návštěvu zahrádky v kolonii na Sýkoráku. Zahrádka
byla úžasná, pro děti jako stvořená. Když našly schovaný kouzelný klíč, společnou písničkou a tanečkem jsme zahrádku odemkli. Děti
poznaly nové kytičky a broučky a vyzkoušely
si i sílu ve hře přetahované. A samozřejmě
svačinka z domova – ta chutná venku nejlépe.
A co teprve malý zahradní domeček pro trpaslíky, houpačka… to všechno děti prozkoumaly
a byl pomalu večer. A co příště? To je tajemství…
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Děti z mateřské školy U Pivovaru

Mateřská škola U Pivovaru

„Dětský pirátský den“
Některé věci zažije každý jen jednou za život.
Třeba odchod z mateřské školy a následný
vstup do základní školy. Aby na tuto událost
děti z naší školky jen tak nezapomněly, o to se
postaral profesionální DJ Veselá Huba neboli
kapitán pirátů, vlastním jménem Martin Krulich. Za účasti dětí, rodičů a bývalých žáčků –
sourozenců proběhlo na zahradě naší školky
odpoledne plné dětské zábavy, hudby, veselí,
tak jak to má na správné oslavě být.
Program zahájili naši skoro školáci svým vystoupením „Námořnický bál“.
Pak už vše řídil kapitán:
•
pasování na školáky šavlí samotného kapitána a dárky z mateřské školky na rozloučenou
•
diskotéka prokládaná soutěžemi, divadlem, společným tancem s rodiči
•
malování na obličej – ale pozor! – tentokrát zmalovaly děti rodiče
•
balónková a bublinková šou
Na rozloučenou dostaly děti ještě časopis Drá-

ček. Za to, že jsme mohli dětem tento zážitek
umožnit, děkujeme firmě TECHMOBIL v zastoupení ing. J. Procházky – jednoho z našich
tatínků. Z roku 2016 zbyla část sponzorského
daru ve výši 4 400 Kč. Zbylou částku jsme vybrali od rodičů.
Na jedné straně trocha smutku z loučení, ale
na druhé velké těšení a očekávání. „Budeme
školáci“ a to už něco znamená!
Děti z MŠ U Pivovaru
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Základní škola

Jak vznikla Komenského kniha rekordů
V listopadu 1951 sir Hugh Beaver, který byl
v té době generálním ředitelem pivovaru Guinness, byl na setkání myslivců ve Wexfordské
zátoce u řeky River Slaney v Irsku. Během
večírku se dostal do sporu o tom, které lovné ptactvo je nejrychlejší v Evropě. Jestli je to
kulík zlatý, nebo koroptev. Ten večer v Castlebridge Beaver dospěl k názoru, že je nemožné získat spolehlivý zdroj pro potvrzení, jestli
to je, nebo není kulík. Napadlo ho, že musí
existovat mnohem více různých „sporů“ a sázek, které jsou během nocí ve všech 81 400
hostincích Spojeného království nebo Irska,
a ve skutečnosti neexistuje kniha, ve které by
byly sebrány informace, které by mohly potvrdit nebo vyvrátit argumenty o tom, co je a co
není pravda. Uvědomil si, že takováto kniha by
se mohla velmi lehko stát populární.
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A tak jsme obohatili naši školu o knihu nazvanou „Komenského kniha rekordů“. Nápad se zrodil v nákupním středisku Penny,
kde jsme nakupovaly a zahlédly dívenku naší
školy s dlouhými vlasy pod pás. „Nevíš, kdo
má u nás ve škole nejdelší vlasy?“ A tím to

Základní škola

vše začalo. Vymyslely jsme různé kategorie,
ve kterých by mohly děti lámat rekordy a připravily v DDM v květnu a červnu dvě skvělá zábavná odpoledne. Soutěží se účastnilo
na desítky dětí, které se předháněly v různých disciplínách. Ostatní rekordy se zjišťovaly u dětí samotných. Například, které dítě
bydlí nejdále od školy, které nejblíže. Kdo je
ve škole nejvyšší a kdo nejmenší. Kdo má
v žákovské knížce nejvíce jedniček, které

jméno je nejdelší a které nejkratší a mnoho
dalších zajímavostí. Slavnostní vyhlášení našich prvních rekordů proběhlo v kině na Posledním zvonění vycházejících deváťáků, kde
byly dětem předány certifikáty. Kniha rekordů
je k nahlédnutí v základní škole, jsou v ní založené pamětní listy se jménem a fotografií.
I nadále se budou do knihy zapisovat nové
rekordy. Chtěly bychom poděkovat všem,
kteří nám s realizací tohoto projektu pomohli
a zúčastnili se soutěží.

Jana a Kateřina Tomsovy,
Michaela Ranďáková, DDM ZŠ
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Dům dětí a mládeže

Zájmové kroužky DDM
Dům dětí a mládeže při základní škole připravuje pro školní rok 2017/2018 nabídku zájmové
činnosti pro děti našeho města a blízkého okolí. V letošním roce jsme nabídli 28 zájmových
útvarů, v nichž chceme pokračovat a rozvíjet
dovednosti dětí i v novém školním roce. Podle
provedeného průzkumu mezi žáky je největší
zájem o sportovní a pohybové aktivity jako je
kopaná, sebeobrana, florbal, volejbal, mažoretky. Objevily se i návrhy pro nové kroužky:
Kopaná ml. přípravka

Mažoretky

Kopaná st. přípravka
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Mladý hasič

Dům dětí a mládeže

Kopaná Elev - nejmladší

Mažořetky
gymnastika, atletika, lukostřelba a tanec. Proto hledáme nové vedoucí. Pokud máte zájem
s námi spolupracovat a věnovat svůj volný čas
dětem, hlaste se v sekretariátu školy nebo

na tel. čísle 352 683 135. Předpokladem pro
vedení zájmového kroužku je střední vzdělání
a pedagogické minimum.
					
Jana Tomsová, vedoucí DDM
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Základní škola

Poslední zvonění
Velmi nepříznivé počasí zasáhlo do letošní akce pořádané každoročně na závěr
školního roku. Mokrou variantu tradičního
Posledního zvonění nám pohotově pomohli vyřešit pracovníci Městského kulturního
střediska. Za jejich vstřícnost jim patří veliké
díky. Pro konání akce nám zapůjčili sál kina
a k dispozici jsme měli i zimní zahradu. A tak
se letošní deváťáci, předškoláci a hosté sešli
v dopoledních hodinách 29. 6. 2017 v kině.
S prvními tóny znělky nástupu počáteční tréma ze všech opadla a nic už nebránilo hladkému průběhu celé akce. Programem nás provázelo hned několik moderátorských dvojic.
Těšit jsme se mohli z krásných vystoupení dětí
z mateřských škol v ulicích Školní, Zahradní
a U Pivovaru, pěkný taneček plný tradičních
českých řemesel předvedly děti z přípravné třídy naší školy. Společně s vycházejícími
žáky nacvičili předškoláci Ptačí tanec. Odvážní deváťáci ukázali, že hudba je jejich zálibou
a tance se rozhodně nebojí. Paní ředitelka
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Základní škola

Mgr. Lenka Hrušková Bursová a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová společně předaly ocenění našim úspěšným žákům, sportovcům a těm, kteří reprezentovali
školu v předmětových soutěžích. Novinkou
v programu byla Komenského kniha rekordů.
Ocenění se tak dočkaly také děti s nejdelšími
vlasy, nejdelší cestou do školy, největším počtem jedniček v žákovské knížce a třeba i ti
nejvyšší. Poděkování učitelům proběhlo v ranních hodinách ve škole. Doufáme, že i letos
jsme potěšili všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a další rodinné
příslušníky, pro které Poslední zvonění představuje konec jedné a začátek druhé životní
etapy jejich dětí.
Za žáky devátého ročníku
Mgr. Linda Křížová
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Různé

Očima občanů
Ráda bych přispěla do Zpravodaje svými
malými postřehy z oblasti kultury, které mne
nedávno zaujaly.
V poslední době se zde konalo pár zajímavých
akcí, ke kterým bych se docela ráda vyjádřila
a napsala názor na to, jak to vidím já svýma
očima. Často se ke mně dostanou názory,
že se tady v Kynšperku nic neděje, není kam
jít a nic tu není. Něco pravdy na tom je, ale
na druhou stranu je zde klid, krásná příroda,
možnost hezkých procházek i výletů do blízkého okolí, kam se dá pohodlně dostat jak
na kole, tak autem, autobusem nebo vlakem.
A taky se zde nemusíme tolik bát chodit večer
po ulicích jako v jiných městech. Myslím, že
i mladší generace zde má v dnešní době
možnost jak sportovního tak určitého kulturního vyžití. Každý musí pochopit, že Kynšperk
je malé město a tak nemůžeme chtít zázraky.
V květnu mne zaujalo divadelní představení
v čele s Lukášem Vaculíkem, které se konalo
v MKS. Přestože jsem nečekala žádnou velkou účast, překvapilo mě, že se přišlo podívat
docela dost lidí. Myslím, že spousta žen přišla hlavně proto, aby na vlastní oči viděly L.
Vaculíka, přece jenom to býval kdysi náš idol,
že…:)? Dnes už to sice úplně můj idol není,
ale hraje dobře do dneška a ráda se na něj
kdykoliv podívám. Kynšperské představení
bylo pěkné, vtipné, co se mi ale nelíbilo vůbec, byl samotný závěr. Čekala jsem, že až
hra skončí, tak herci se přijdou na pódium
nejen rozloučit a vyslechnout si potlesk, který měli opravdu velký, ale přijdou i jako lidé,
kteří si váží těch, kteří se na ně přišli podívat
a budou rozdávat podpisy, těm, kteří by o to
měli zájem. Myslela jsem, že se tam budou
k dispozici nějaké fotky či plakáty a bude ta
možnost osobního setkání, úsměvu, pár slov
a podepsání fotografie nebo aspoň vstupenky či diáře. Myslím, že na to čekalo více lidí,
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nic takového se ale nekonalo, což mě dost
zklamalo.Takhle jsem si pomyslela jen něco
o nafoukaných Pražácích a ten příjemný zážitek z představení trošku vyprchal.
Další akce, o které bych se ráda zmínila, byl
Hudební festival, ve kterém se měly představit různé revivalové kapely. Docela jsem se
na tu akci těšila. Smokie, Bon Jovi, Suzi Quatro, Tina Turner…, to neznělo vůbec špatně!
Co na tom, že to byl revival? V poslední době
jsem slyšela spoustu revivalových kapel
a většina z nich hrála a vystupovala naprosto perfektně. Je pravda, že dříve revivalové
skupiny nebyly moc dobré a neměla jsem je
ráda. Byla to prostě taková nedokonalá napodobenina, ale to se v posledních letech
u mnohých vystupujících dost změnilo. Co
pro nás bylo naprosto šokující zjištění, byl
absolutní nezájem Kynšperáků o tuto akci,
což nás zprvu dost překvapilo, ale pak nám
to došlo.Ono se to muselo platit! A dát 250,nebo 300,- Kč za vstupenku připadalo většině lidí asi hodně. Kynšperáci, neblázněte! To
si vážně myslíte, že vám v dnešní době dá
někdo něco zadarmo? Myslím si a to nejen já,
že ta cena byla hodně přijatelná a nikoho by
nezruinovala. Dát aspoň jednou za čas pár
korun za kulturu není přece tak strašné a nikomu to nic neudělá. O něčem to ale svědčí. Na jednu stranu si budou lidé stěžovat,
že se tu nic neděje, na druhou stranu, když
se něco děje, nepřijdou, protože za to chce
někdo peníze. Byla to ostuda. Těch pár lidí,
co jsme tam byli na celém velkém hřišti, to
byla opravdu ostuda. Jak se asi museli cítit
ti muzikanti, kteří sem k nám přijeli zahrát až
z daleka a pak hráli možná pro 30 - 40 lidí?
Divíte se, že pak do Kynšperka nikdo nechce
a víte, jak jsou všichni drazí? Z určitých zdrojů vím, že jen postavení pódia vyšlo skoro
na 100 000,- Kč a kolik se vybralo, to se radši

Různé

ani neptejte. Byla to prodělečná akce. Přesto
muzikanti vystoupili a zahráli a bylo to moc
fajn.Mně se nejvíc líbily Smokie, je to moje
oblíbená kapela a má srdeční záležitost, co
na tom, že to byl jen revival? Hráli perfektně
a samotný zpěvák byl prostě úžasný! Budu
velice ráda, pokud se zde příští rok znovu
objeví a přijedou zahrát jak slíbili – pokud
dostanou samozřejmě opět pozvání. Moc
bych to uvítala! Skvělé bylo i vystoupení Suzi
Quatro, Tina Turner už byla trošku slabší. Co
bylo ale maličko zavádějící byly vstupenky,
na těch bylo vypsáno pět vystupujících, to ale
nikdo netušil, že Smokie bude vlastně 3 v 1.
Zpěvačka Ina byla součástí skupiny Smokie
a zazpívala asi dvě písničky od Suzi Quatro a Tiny Turner.Čekali jsme samostatná
alespoň půlhodinová vystoupení jak od Suzi
Qutro tak i Tiny Turner.Možná, kdyby to bylo
napsáno jinak, nepřišlo by ani těch 30 lidí. Ale
bylo to fajn.
Večer zakončila revivalová kapela Bon Jovi,
na kterou, jak jsme si později všimli, začali
už pouštět zdarma, asi aby tam vůbec někdo byl. A splnilo to účel - bylo to bez placení
a přibylo lidí. Když začali hrát, bylo to trochu
rozporuplné. Docela to šlo, ale na druhou
stranu nic moc. Občas to bylo falešné, někdy
nebylo ze začátku vůbec poznat, o kterou
písničku se jedná a kdyby to zpěvák neřekl,
tak by to snad člověk poznal, až když začal
zpívat refrén. Od této kapely jsem tedy čekala
víc. Poslouchat se to dalo, ale nadšená jsem
z toho opravdu nebyla, i když většině lidí, kteří tam byli, se to asi líbilo. Mám různé rockové
kapely v originále dost naposlouchané, takže, když to potom tak nezní nebo to zpěvák
neumí vyzpívat, tak mi to dost vadí.
Přesto si ale myslím, že to byla povedená
akce, která za tu cenu stála. Lidi by zde chtěli
mít originál kapely - Kabáty, Olympic, Lucii,
atd., ale neuvědomují si, že tohle všechno
stojí hodně peněz a naše malé město na to

prostě nemá. A vůbec nechci domýšlet, kdyby stála vstupenka např. 1000,- Kč, kolik lidí
by asi přišlo. A to by byla teprve ostuda…
Poslední kulturní akcí, o které bych se chtěla ve zkratce zmínit, jsou Slavnosti města.
Myslím si, že v minulých letech bývaly už
lepší. Nejen, že začaly až odpoledne, ale
hlavní kulturní program byl postavený pouze
na kapele Šarkani, což bylo sice v pohodě,
protože hrají a zpívají hezky, ale většinou
bývá přece jenom pozvaný nějaký známý
zpěvák nebo zpěvačka – loni např. Terezka
Kerndlová. Tak to se letos nekonalo. Velké
očekávání vzbuzovala ohlášená revivalová
kapela Queenie. Už jsem o nich mnohé četla
a slyšela, ale hrát jsem je do této doby ještě
neslyšela. Byli ohlášeni jako jedna z nejlepších revivalových kapel Evropy.Co k tomu
říct. Horší revivalovou kapelu jsem snad ještě
neslyšela! Přiznám se, že bylo pro mě celkem utrpení vydržet je poslouchat až do konce, ale chtěla jsem je prostě slyšet hrát.Bylo
to falešné, přebasované, nemělo to šťávu ani
pořádný zvuk a samotný zpěvák měl oproti
Freddiemu Mercury charizma na nule.Jak
jsem se tak dívala kolem sebe, tak většině
lidí se to asi líbilo, mně ale ne. Takže na tuhle
revivalovou kapelu už nepůjdu ani zadarmo:)!
A jak se dalo čekat, protože se neplatil žádný vstup, lidí přišlo spousta. Pivo teklo proudem, bylo tam jídlo, nějaká ta zábava okolo
a to většině lidí stačí. Já si asi kulturní zážitek
představuji trochu jinak, ale tyto akce, ke kterým jsem chtěla uvést své postřehy, byly celkem super, až na některé nedostatky. A jak
jsem napsala, na skupinu Smokie se ráda
přijdu podívat kdykoliv znovu!
B. Vavroušková
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Sport

VOLEJBALOVÉ OKÉNKO
Sezóna 2016 – 2017 v okresním přeboru
žen skončila. Oddíl volejbalu měl v okrese
dvě družstva. Do sezóny 2017 – 2018 bude
přihlašovat jen jedno družstvo, tak doufejme
v příštím roce v lepší umístění družstva kynšperských žen, než letos.

4		

SKP Sokolov Unitop ČR

5		

Slavkov

6		

Winfield Cheb

7		

Kynšperk B

8		

Kynšperk A

9		

ŠVK Habartov

KONEČNÉ POŘADÍ OP ŽENY 2016 - 2017
1		

Baník Sokolov

2		

TJ Baník Svatava

3		

Chodov
Za oddíl volejbalu Mgr. Yvetta Milfaitová
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Sport

VOLEJBALOVÉ OKÉNKO
Dne 24. 6. 2017 se v restauraci Skleník uskutečnilo setkání kynšperských volejbalových
generací po 35 ti letech.
Od prvního setkání v roce 1982 uběhlo již 35
let.
Nejprve jsme si dali sraz na volejbalových
kurtech, abychom sehráli nějaké to přátelské
utkání, ale sešlo se nás poskromnu. Málo
těch, kteří měli chuť hrát, nebo spíš chuť by
byla, ale zdravotní stav to nedovolil. Od pěti

hodin se nás sešlo mnohem víc v restauraci
Skleník.
Poklábosili jsme, zhlédli fotografie, zavzpomínali na ty, kteří už mezi námi nejsou.
Strávili jsme všichni příjemné odpoledne. Tak
opět za pět let.
Za oddíl volejbalu Mgr. Yvetta Milfaitová
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Kultura

Betonové peklo
Již od brzkého rána velmi intenzivně pršelo,
až jsme nedoufali, že závody v našem Betonovém skateparku dopadnou. Chvílemi jsme
mysleli na závod kajaku :). Nakonec se okolo
jedenácté roztrhaly mraky, slunce spolu s Víťou, Dominikem a stěrkou celý povrch vysušilio. To už přilákalo první diváky, rozložili jsme
stánek s točeným Zajícem a opodál pospojoval ty správné kabely DJ Ozzy, který nám vždy
vyjde vstříc i se svým absolutním zázemím.
Hudba nás tak provázela celý den. Spolu s diváky začali plnit skatepark i jezdci. Nejzkuše-

18

nější borci z celého kraje a dokonce i z Prahy!
Po rychlé kvalifikaci porota prosela startovní
listinu na 5 finalistů, proběhla zajímavá "akrobaticka" vložka svítícího zabijáka. Finále plné
náročných triků, kdy se jezdilo po schodech
i zábradlí, se nejlépe povedlo Maxovi z Aše.
Všech pět pak dostalo pozornost od kynšperské prodejny Cykloprojekt, chebského
Bishopu, grafického studia Le Grind a již zmiňovaného Kynšperského Zajíce. Tímto jim
děkujeme a samozřejmě děkujeme i městu
Kynšperk za velikou podporu.
Jakub Synáč

Sport

Ohlédnutí za průběhem letošní sezóny
Prvními závody byl Agrofert Natural Cup, který
se konal v Příbrami a byl zároveň nominační
soutěží na Mistrovství světa v Thajsku, zde
jsem vybojoval druhé místo. Další soutěží byla
mezinárodní soutěž pod názvem ICN Slovakia
Cup, která se konala v Bánovcích nad Bebravou, zde jsem už vyhrál svoji kategorii a také
jsem se stal absolutním vítězem soutěže.
Dále jsem se účastnil Mezinárodního mistrovství České republiky, kde jsem opět vyhrál
a také jsem se stal Absolutním mistrem České
republiky. A nakonec jsem odletěl na Mistrovství světa do Thajska, kde byla obrovská konkurence a podařilo se mi získat třetí místo.

Tímto bych chtěl starostovi města, Ing. Tomáši Svobodovi a všem zástupcům města ještě
jednou moc poděkovat za podporu, kterou mi
dali a umožnili mi na Mistrovství světa závodit,
pro mě to byl skvělý zážitek a zároveň úžasná
zkušenost. Letos pro mě soutěže už skončily,
připravovat se budu opět až na jarní sezónu,
kde bych se opět rád účastnil Mistrovství světa
a pokusil se obsadit příčku aspoň o stupínek
lepší a zase o něco lépe reprezentovat naše
město Kynšperk nad Ohří.
Ondřej Lukáč
Foto: archiv redakce
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna

Půjčovní doba v době letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Eberlen, K. – Chybíš mi; Matějka, V. – Nahota; Uher, V. – Zlatý kaktus; Jacobsen, S. – Odplata; Rollins, J. – Sedmá pohroma; Norman,
M. – Všichni jsme nějak vadní
Historie:
Körnerová, H.M. – Císařská vyhlídka; MacKenzie, S. – Co si počít s vévodou, Körnerová, H. M. – Almužna jen pro bohaté; Ivie,
J. – Láska přes oceán, Kleypas, L. – Svatba
z Winterbornem
Detektivky a thrillery:
Searles, J. – Nebudete se bát ničeho zlého;
Robb, N. – Ruka ruku myje; Corry, J. – Man-
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želova žena; Quick, A. – Dívky, které zmizely;
Taylor, C. L. – Zmizelý; Cornwell, P. – Lhostejné srdce; Třeštíková, R. – Osm;
Romány pro ženy:
Watt, E. – Papírová princezna; Steel, D. –
Společný byt; Michaels, F. – Pomsta; Harasimová, M. – Poháry touhy; Howard, L. – Co
přede mnou tajíš? Green, K. – Léto Afroditou;
Hoover, C. – Možná jednou
Čtení pro děti a mládež:
Denková, M. – Já, zamilovaná Isabela, a tajemný rytíř Matias; Policejní Pohádky; Hay, S.
– Šmodrtalky; Cole, T. – Tisíc polibků; Martišková, P. – Útěk za láskou; Hay, S. – Zoubkové
zlodějky
Naučná literatura:
Chochel, M. – Vzácné houby Karlovarského
kraje; Rodrigues, D. – Hormonální jógová terapie; Toušlová, I. – Toulavá kamera díl 24;
Hykeš, F. – Stopy člověka v přírodě
Za knihovnu Irena Zolotarová

Stolní tenis

Letos nám zůstala ta pěknější část …
Každý rok se po prázdninách do kroužku stolního tenisu přihlásí deset i více „zapálených“
dětí. Zpravidla jsou to kluci, děvčata spíše
vzácně. Máme smůlu, velkou konkurencí jsou
mažoretky, děvčata by raději než sportovkyněmi byla modelkami. Ani těmi se však nestanou přes noc…
Protože členové kroužku využívají vybavení
a odborné vedení místní tělovýchovné organizace, stanou se také jejími členy. Trenéři se
přirozeně snaží děti od prvních krůčků přivést
k aktivnímu sportu, připravit je na soutěže registrovaných hráčů. Jistě každý pochopí, že
nejde o jednoduchý proces, který vyžaduje jistou dobu. Bohužel se po ročním snažení pravidelně část dětí kroužku rozhodne pro jinou
zájmovou činnost. Letos skončili všichni kluci!
Roční obětavá práce trenéra byla zbytečná?
Ne tak úplně. Poprvé po více než 55 leté historii oddílu na tréninky stále chodí čtyři děvčata.
Musíme si je hýčkat.

Několikrát se podařilo „udržet“ skupinu čtyř,
pěti dětí několik sezon a výsledek? Byla období, kdy naše město mělo nejlepší mladší, starší žáky i dorost v kraji. Tituly přeborníků kraje byly samozřejmostí a naši mladí sportovci
reprezentovali kraj a město na republikových
šampionátech.
Zná někdo odpověď na otázku proč děti /rodiče/ ztrácejí zájem na pokračování v činnosti,
kterou si sami vybrali? Jaká je asi motivace
trenéra po každé takové sezoně. Stále začínat
od začátku? Vždyť ten člověk věnuje spoustu
svého času, často za cenu rodinných obětí pro
cizí děti. Ani získání trenérské licence, její pravidelné obhajování nespadne z nebe. Stojí to
mnoho úsilí, času i finančních nákladů…
Ale buďme optimisty, určitě ta nová sezona
bude lepší.
Za kroužek a oddíl stolního tenisu O. Volf
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Základní umělecká škola

Nabídka Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří pro rok 2017 – 2018
Nabízíme vám možnost výuky v oborech:
•
výtvarném
•
literárně – dramatickém
•
hudebním
•
„Trojkombinace“ (výuka předškolních
dětí)
Přihlásit se mohou děti předškolního věku,
školáci a studenti. Přihlášku je možno stáhnout na internetových stránkách školy www.
zuskynsperk.cz, nebo si ji můžete vyzvednout
v budově školy Sokolovská 511 – naproti pivovaru. Zde Vám také budou podány podrobné
informace.
Informovat se můžete i telefonicky:
tel. 352 683 229, 725 054 850

4. 9. 2017
8.00 - 17.00 hod.
5. 9. – 15. 9. 2017 13.00 – 17.00 hod.

Škola se zkušenými pedagogy nabízí rovněž
možnost přípravy žáků k talentové zkoušce
na umělecké školy hudebního, výtvarného
a dramatického směru!

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE BUDEME
OPĚT VYUČOVAT ZDARMA ŽÁKY, KTEŘÍ
SE PŘIHLÁSÍ NA DECHOVÝ NÁSTROJ –
TRUBKA, LESNÍ ROH, TUBA, BARYTON,
TENOR.
ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU STUDOVAT VÝTVARNÝ OBOR, MOHOU NAVÍC NAVŠTĚVOVAT CELÝ ROK VÝUKU KREATIVNÍ
TVORBY /NOVÉ METODY PRÁCE S RŮZNÝMI MATERIÁLY/.

Těšíme se na stávající i nové žáky.
Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Kultura

DĚTI, POJĎTE SI HRÁT!

Námořníci plují
za pokladem
Připoj se k nim i ty
od středy 30.8.2017
do pátku
1.9.2017
denně
9:30 - 12:00 a 14:00 - 17:00

Louka za sídlištěm SNP - směr zahrádky.
Pořádají :

Českobratrská církev evangelická
v Kynšperku
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Prakiáda opět v Kynšperku
Již poosmé se v Kynšperku střílelo z praku.
Prakiáda se konala v sobotu 8. července 2017
za účasti 40 soutěžících. Mezi unijními střelci
se nejvíce dařilo Ladislavu Truhlářovi, druhý
skončil Ladislav Szolar a třetí Karel Berka.
V soutěži dětí nejlépe střílela Anička Hiblerová, druhý skončil Martin Havel. Mezi amatéry
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nejlépe střílel Václav Novák ml., za ním Luboš
Eret a třetí Hana Koudelová. Soutěž finančně
podpořilo město Kynšperk nad Ohří. Velké poděkování patří panu Boreckému za výborné
zázemí v restauraci U Kašny.
Jan Hruška

Kultura

Červencová slavnost v Lipové aleji
17. července se zástupci města T. Svoboda,
K. Svobodová, Y. Milfaitová, Š. Neubergová,
L. a P. Křížovi zúčastnili slavností Baille-Maille
Lindenalle v partnerské obci Himmelkronu.
Po slavnostním zahájení a krátkých proslovech prošli představitelé obce a Landkreis
velkou částí dlouhé lipové aleje pozdravováni
nejen místními občany, ale i mnohými návštěvníky z blízkého okolí Himmelkronu. Jako
každoročně se zde konala velká zahradní
slavnost s množstvím různých stánků nejen
s květinami, různými zahradními dekoracemi,

ale i domácími výrobky a potravinami, šperky,
korálky a dekorativní keramikou. K dobré náladě a výbornému bayreuthskému občerstvení
hrála dechová hudba. Celý program připravili
členové himmelkronského spolku Förderkreis, jehož čestnou předsedkyní je paní Inge
Tischer. Himmelkronští jsou náležitě pyšní
na svoji lipovou alej, jíž členové spolku věnují
velmi mnoho volného času – při péči a obnově, při úklidu a jejím udržování .
Děkujeme za velmi pěkné setkání.
Mgr. Š. Neubergová, místostarostka
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Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz

Podmínky přijetí: bezúhonný občan ČR starší 18 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, úspěšné
splnění fyzických a psychických testů, dobrý zdravotní stav.

9 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné
půjčky na bytové účely
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní
dětský tábor
9 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské
léčebné rehabilitace
9 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit můžeš i ty!“

9 6 týdnů dovolené
9 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
9 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na
dovolenou
9 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV
ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze
využívat i další objekty MV a Policie

Nabízíme:

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“

Různé

Různé
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Různé

Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Tisková zpráva 28. 6. 2017

Nově certifikované produkty regionální značky „Original product of Sokolovsko” a
vítěz soutěže Tradiční výrobek roku 2017
Na Sokolovsku dvě aktivity marketingově podporují regionální podniky. Jedná se o certifikace značky
„Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek roku.
Letos proběhl již 4. ročník certifikací značky „Original product of Sokolovsko“. Úspěšní žadatelé 14.
června převzali z rukou paní Hany Baškové – členky certifikační komise - certifikát, tzn. právo užívání značky
„Original product of Sokolovsko“. Nově certifikovanými produkty jsou: Loubkový stromeček a Žerlice –
žertovná lžíce, Vozembouchy a Vintířovské svatební koláčky.
Celkem je certifikováno 11 regionálních výrobků ze Sokolovska.
Rok

Výrobek

Výrobce

Místo

2014

Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a
svíce z palmového vosku

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Statek
Bernard

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa pamětihodností,
s.r.o.

Statek
Bernard

2014

Med

Rudolf Šnábl

Staré Sedlo

2015

LOKETSKÉ PERNÍČKY

Jitka Hlavsová

Loket

2015

Kolekce ovocných čajů bez ibišku –
KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

Šimůnková & Křepela s.f.o.

Krásno

2016

Rychnovský oříšek

Jiří Halaj

Dolní
Rychnov

2016

Zuzčin ovocný pečený čaj „Rebarboráček“,
„Lesní políbení“, „Lesní zahrádka“, „Štrůdl“ a
„Jahůdka“ z místního ovoce

Ing. Zuzana Stulíková

Sokolov

2016

PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý ležák 12°,
Tmavý speciál 14°

PIVOVAR KRUŠNOHOR
s. r. o.

2017

Loubkový stromeček, Žerlice – žertovná lžíce

2017

Vozembouchy

2017

Vintířovské svatební koláčky

Kraslice

Daniel Krejčí – řezbářství
Akácie
K a l o u d a a synové, spol.
s r.o.

Libavské
Údolí

SOKOREST, s.r.o.

Sokolov

Rotava

Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a
přímou návaznost na dané území. I na území Sokolovska žije řada zručných
řemeslníků a nápaditých producentů. Certifikovaný produkt je označen logem
značky.

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže Tradiční výrobek roku je získat přehled o zajímavých
produktech na území Sokolovska a propagovat je. Do soutěže se
může přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí něco
zajímavého – podmínkou není, že musí podnikat. Letos proběhl již
třetí ročník, do kterého se přihlásilo nebo bylo nominováno 5
zajímavých výrobků. Hlasování probíhalo na internetu během května.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2017 se staly
Vozembouchy, které vyrábí firma K a l o u d a a synové spol. s r.o.
z Rotavy, když pro ně hlasovalo 850 lidí (tj. 55%).
Na 2. místě se umístil výrobek Ručně dekorované sklo a šperky z polymerové hmoty paní Adély Vášové z
Habartova.
Na 3. místě se umístil Betlém z jednoho kusu dřeva, který vyrobil Daniel Krejčí – řezbářství Akácie
z Libavského Údolí.
Vítězové soutěže Tradiční výrobek roku:
Rok

Výrobek

Výrobce

Město

2015

Ovocný čaj bez ibišku – Krásenské
čajování/Andělské s kardamomem

Šimůnková & Křepela s.f.o.

Krásno

2016

Masážní tělové svíce

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

2017

Vozembouchy

K a l o u d a a synové spol.
s r.o.

Rotava

http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Veškeré informace naleznete na
internetu www.sokolov-vychod.cz.
Další výzva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře příštího roku. Jedním z bodovacích kritérií je
tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaznost na tradiční výrobu na
tomto území. Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné výroby např. paličkování krajek, výroba
dřevěných hraček, umělecké truhlářství nebo perleťářství.
Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a soutěže, tel.: 352 723 185, hurkova@abridotace.cz
Fotografie:

• Ocenění producenti
zleva paní Bašková (předávající), páni Kaloudové, p. Krejčí, p. Bureš (SOKOREST, s.r.o.)
• Oceněné produkty v r. 2017

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Činnost organizace SPCCH Kynšperk
Závěrem měsíce června jsme jako každý rok
zorganizovali zájezd, letos do Teplic. Po velmi horkých dnech byl tento první deštivý,
ale dobrou náladu to účastníkům nezkazilo.
Navštívili jsme zámek v Teplicích, muzeum
a botanickou zahradu, která je velmi pěkná
a to jak část pod střechou, tak část venkovní.
Zájezd pod vedením paní Petrášové se
účastníkům líbil a těch pár lidí, kteří to
pro deštivé počasí vzdali, mohou litovat.                                 
za výbor organizace SPCCH
                                                                                                              
E. Zlatníková

Výkup hříbků
ve Vašem městečku
se bude konat každý den.
Místo a čas
bude upřesněn
podle poptávky
prodávajících
tel. 604 807 004
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