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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 červnu 2018 oslavili shodně krásných 80 let:

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

paní Gertruda Hošková
pan Jiří Cibulka
a pan Antonín Püchner.

Vítání občánků v měsíci září a listopadu 2018
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 21. 09. 2018 a v měsíci listopadu. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout
na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4 nebo ji najdou i na stránkách našeho města http://www.kynsperk/formulare/. Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti ve věku

od 6 týdnů do 1 roku dítěte. Termíny vítání
občánků budou upřesněny na úřední desce,
v Kynšperském zpravodaji a maminky obdrží
poštou pozvánky.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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
9. července a 6. srpna 2018

1

Z města

Informace pro volební strany – komunální volby
Na stránkách města Kynšperk nad Ohří http://
www.kynsperk.cz/mesto/volby-do-zastupitelstva-mesta-2018/ byly zveřejněny vzory kandidátních listin, prohlášení zmocněnce a kandidáta o vzdání se kandidatury, vzory petic
nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých
kandidátů, počty podpisů na peticích a další

důležité informace, týkající se voleb do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří dne 5.- 6.
října 2018.
Webové stránky budou průběžně doplňovány
o další důležité informace.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Volby do zastupitelstev obcí 2018
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 23.
5. 2018, volby do Senátu Parlamentu ČR,
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městský obvodů a městských částí ve statutárních
městech a do zastupitelstva hlavního města
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
(dále jen „zastupitelstvo obce“) a stanovil dny
jejich konání
na pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00
hodin a sobotu 6. října 2018 od 08.00
do 14.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva obce
Státní občan České republiky a státní občan
jiného státu1 (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce za předpokladu, že:
•
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
•
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva:
•
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
•
omezení svéprávnosti k výkonu
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volebního práva
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
•
výkon služby vojáka z povolání
v zahraničí nebo výkon služby
vojáka v záloze v zahraničí
Voliče, který není státním občanem ČR a je
občanem jiného členského státu Evropské
unie, zapíše na jeho vlastní žádost obecní
úřad do dodatku stálého seznamu voličů, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu
(EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu
v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo
z důvodu pozbytí práva volit.
Každý volič může být zapsán pouze v jednom
stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého
seznamu voličů. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je
zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad
je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.
U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu.
Seznamy voličů se uzavírají dva dny přede
dnem voleb, tj. 3. 10. 2018 v 16:00 hodin.
•
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Hlasování
1) Volič hlasuje ve volebním okrsku na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je veden v stálém seznamu voličů. Bylo-li na území obce
zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič
ve volební místnosti v tom volebním okrsku,
kam podle místa svého trvalého pobytu patří.
Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 20. září 2018) způsobem
v místě obvyklým (na úřední desce), které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků
a uvede adresy volebních místností.
1
Občan, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv (touto mezinárodní úmluvou je
Smlouva o přistoupení ČR k EU).

2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem
ČR, jde-li o cizince, průkazem k povolení pobytu. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům

nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj.
do 02. 10. 2018. Na doručovací obálce bude
mít každý volič vyznačeno číslo volebního
okrsku a místo volební místnosti, kde bude
oprávněn volit. Ve dnech konání voleb v pátek či sobotu, bude mít volič, který neobdržel
hlasovací lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve volební místnosti nebo na městském úřadě. Pokud nevíte,
ve kterém volební okrsku jste oprávněni volit,
můžete se obrátit na Městský úřad Kynšperk
nad Ohří v pracovní dobu i ve dnech voleb,
rádi Vás budeme informovat.
Současně s komunálními volbami proběhnou
i volby do Senátu Poslanecké sněmovny
ČR (volební obvod č. 2). V případě, že nebude
v 1. kole zvolen žádný kandidát, proběhne 2.
kolo voleb.
Právo volit do Senátu Parlamentu České
republiky
Státní občan České republiky, který nejpozději
druhý den voleb dosáhl věku 18. Ve druhém
kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva:
•
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
•
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
Další informace k volbám do zastupitelstev
obcí naleznete na internetových stránkách
města www.kynsperk.cz.

za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Akce, stavby, opravy, rekonstrukce
Je začátek července a některé slíbené akce
se již podařilo dokončit, některé jsou před dokončením, na některých se pracuje a na některé se možná nedostane.
Po sedmi letech se podařilo po velkých „peripetiích“ a několika etapách naprojektovat,
zasíťovat a připravit stavební parcely v lokalitě Třešňovka k prodeji. Zastupitelé schválili
20.6.2018 záměr prodeje pozemků za účelem
stavby pro bydlení, minimální kupní cenu a zásady pro prodej, a tak se budou moci zájemci
těšit na první zveřejněné informace o prodeji.
Jedná se o velmi pěknou lokalitu našeho města, jednou tam bude krásná čtvrť.
V květnových dnech se podařilo dokončit
opravu Smuteční síně. Oprava byla velmi náročná, neboť do budovy značně při lijácích zatékalo a zdi byly zcela nasáklé vodou. Síň se
stala důstojnou pro chvíle rozloučení. Pro další
období se musí naplánovat finance na úpravy
okolí při vstupu do síně a úprava povrchu cesty na hřbitově od hlavní brány.
Byla vyklizena spodní část levého rohu hřbitova a na tomto místě byla vybudována rozsypová loučka pro poslední odpočinek
občanů z našeho města a jeho nejbližšího
okolí. Vyslyšeli jsme tak připomínky a požadavky našich spoluobčanů. Až povyrostou
keře, bude to velmi pěkné tiché pietní místo.
Další akcí bylo rozšíření kapacity a oprava parkoviště pro občany v ulici Krátká
a U Pivovaru. Přes řadu překážek bylo parkoviště vybudováno, byla označena parkovací místa a počet parkovacích míst se rozšířil
na 76. Jsme si vědomi, že nemohou být uspokojeni všichni obyvatelé této malé části města, ale musíme také vycházet ze situace, kolik
míst je povoleno stavebním úřadem.
V současné době se pracuje na rekonstrukci

4

kinosálu městského kulturního střediska.
Celý vnitřek kinosálu byl vyklizen, předělána
podlaha, vymalováno, vyměněna světla a nyní
je zadána výroba nových sedadel. Současně
bude vyměněna i technologie vysílání, a tak se
můžeme těšit na premiérové filmy. Kinosál si
to už po třiceti letech užívání zaslouží a jeho
návštěvníci určitě také.
Ve škole byly zahájeny stavební práce v souvislosti s výstavbou bezbariérového přístupu do školy a výstavbou výtahu, na které
byla MO získána dotace kolem 4 milionů korun. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
k výměně zastaralého a již nefunkčního kotle
na uhlí za kotel plynový a připravuje se předání staveniště. Práce mají probíhat během
školních prázdnin. Ve školní jídelně budou
probíhat úpravy přípravny brambor a zeleniny,
výměna kotle a výměna již nefunkčních digestoří.
Proč se něco nedaří a proč jsou někteří
jedinci nespokojení?
Velkým problémem je rychle plynoucí čas
a výběrová řízení, dále pak nedostatek stavebních firem a mnohdy jejich nezájem pro
velkou současnou vytíženost, neboť mají
dostatek zakázek a nestačí reagovat na obrovskou poptávku trhu. Dalším problémem
je i nedostatek kvalitních pracovníků v těchto
firmách. A tak, když už se podaří sehnat firmu
za „slušnou“ finanční nabídku, práce se z nějakého důvodu protahují. Někteří občané jsou
pak nespokojení, leckdy i neslušní a často
nechtějí slyšet pravdu, mnohdy ji ani nezjišťují. Aby mohly být mnohé práce na vybraných
akcích provedeny, vyžadují uzavření částí
města, trpělivost a shovívavost občanů žijících
v nejbližším okolí a respektování uzavřeného
prostoru (území).
Naším cílem je, aby všechny stavby po doho-

Z města

tovení sloužily občanům – buď všem (kinosál),
nebo těm, kteří žijí v konkrétní lokalitě (parkoviště v ulici Krátká a U Pivovaru).

A na závěr: viděli jste, jak na SNP překrásně
kvetou a voní levandule a lípy?
Š. Neubergová, místostarostka

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 18 709 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vyřadili 18 709 kilogramů
elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 237,02 MWh elektřiny,
12 767,92 litrů ropy, 1 028,40 m3 vody a 8,46
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 50,11 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 208,45
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,

jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici
více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně
velké obci. Zároveň ulice a separační stání
jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé
elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr,dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Miroslav Horálek, jednatel společnosti
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Slovo starosty
Vážení občané,
opět extrémně zapršelo a opět se zde objevily
dramatické fotografie s neméně dramatickými
příspěvky z ulice Františka Palackého, konkrétně u domu č. p. 137. V příspěvcích jsme
se mohli dočíst celou řadu, mírně řečeno, polopravd o tom, jak za všechno může město
a jak město přes 20 let nic nedělá a nereaguje
na stížnosti a podobně. Pravda je ovšem trošku někde jinde. Chci upozornit, že následující
skutečnosti pocházejí z písemné dokumentace archivu Městského úřadu a jsou ověřitelnými a doložitelnými fakty.
Téměř všechny plochy našeho města leží
na přivráceném svahu k řece Ohři. Voda, jak
poznamenal můj kolega, teče z kopce a při extrémních srážkách pak největší část vody, kterou nestačí pojmout kanalizace, protéká ulicemi Fr. Palackého a Okružní směrem k řece.
Fakt č.1.
Dům č. p. 137 je postaven v podstatě na nejnižším místě v Kynšperku, na rozdíl od okolní zástavby je z dnešního pohledu naprosto
nešťastně umístěn tak, že úroveň podlahy 1.
NP je 50 – 75 cm POD(!) úrovní okolních komunikací. (Stačí se rozhlédnout v dané lokalitě
a zamyslet se, proč má drtivá většina domů
v okolí podlahu v 1.NP výrazně nad terénem,
mnohdy ve výšce až 1-1,5m.) Také z tohoto
důvodu se majitel od začátku stavebního řízení v roce 1986 potýkal s připojením na veřejnou kanalizaci, zejména z důvodu nedostatečného spádu přípojky, kterou si sám budoval
a které je majitelem. Dům není na kanalizaci
napojen přímo, ale přes jednoduchý septik
o objemu cca 13 m3, který je na pozemku
a ve vlastnictví majitele a podle návrhu projektanta je do tohoto septiku umístěn zároveň
svod dešťových vod z okapů(!). Přípojka ze
septiku, kterou majitel domu vybudoval svépo-
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mocí je dlouhá 91 m(!), původně projektantem
navržený spád přípojky byl 55 cm a přípojka
je vyústěna do městského kanalizačního potrubí o průměru 600 mm. Zajímavé je, že Západočeské vodovody a kanalizace (ZVAK) již
v roce 1989 ODMÍTLY (!) tuto přípojku převzít
do své správy. Důvodem byla skutečnost, že
odborný zástupce ZVAKu byl přizván ke kontrole přípojky, která již byla majitelem zasypána
a nemohl si tedy zkontrolovat skutečné provedení, dodržení spádu přípojky, zatemovaní
trub a jejich napojení, dokonce nebyla ani provedena zkouška na vodotěsnost přípojky(!).
Přípojka je, zdá se, stále ve vlastnictví majitele
domu a můžeme si klást mnoho otázek. Jak
byla provedena, kolikrát byla za posledních 30
let provedena majitelem kontrola jejího stavu,
spádu a těsnosti, v jakém stavu jsou za těch
30 let zpětné klapky v potrubí, které mají bránit zpětnému nátoku z hlavní kanalizace? Kolikrát bylo provedeno vyčištění a vývoz septiku?
Nedochází při přívalových deštích k vyplavení
domu a pozemku splašky právě z důvodu nevyhovujícího stavu přípojky a ke vzdutí odpadních vod ze septiku?
Fakt č. 2.
Rozhodně není pravda, že by se město nesnažilo tuto situaci vyřešit. V letech 2000-2001
realizovalo město nákladem několika milionů
korun opravu komunikace a kanalizace v ulici
Na Hrázi. Aby se zároveň odstranily problémy
s odkanalizováním domu č. p. 137, původní
součástí navrženého projektu bylo i prodloužení projektované nové(!) kanalizace z ulice
Na Hrázi až k tomuto domu v ulici Fr. Palackého, a to na náklady města. Napojení na kanalizaci by bylo provedeno odbornou firmou,
za dodržení spádu a délka přípojky ze septiku
byla pouze cca 4 - 5 m (srovnejme si to s délkou 91 m stávající přípojky). Majitel domu č.

Z města

p. 137 se však na tuto novou kanalizaci odmítl
napojit. Město tedy muselo změnit projektovou dokumentaci, kanalizace byla zkrácena
a napojili se na ni pouze majitelé v sousedství domu č. p. 137! Není nám známo, že by
se od té doby kterýkoliv majitel domu v ulici
Na Hrázi potýkal s problémy se splaškovou
kanalizací.
Fakt č. 3.
Rozhodně také není pravdou, že by město nemělo snahu vyřešit problém s povrchovými vodami, protékajícími ulicí Františka Palackého.
Na přiložené fotografii, kterou jsem si s dovolením vypůjčil z jednoho „dramatického příspěvku“ je vidět jeden z hlavních problémů v ulici
(a zároveň problému majitele domu č. p. 137
s vodou na jeho pozemku), kdy dešťová kanalizační vpusť nestačí odvádět povrchové srážky.
Historicky byl z této kanalizační vpusti směrem doleva vybudován odlehčovací svod,
který ústí do Bezejmenného potoka a jeho
úkolem bylo odklonit výraznou část srážek
protékajících ulicí tak, aby dešťová voda dále
neprotékala ulicí, nepřetěžovala kanalizaci
v ulici Fr. Palackého a dále hlavní kanalizační řad do čističky odpadních vod. Tento svod
částečně vede přes pozemek majitele domu
č. p. 137 a je v současnosti nefunkční. V roce
2007 mělo město spolu s provozovatelem
kanalizace společností VOSS v plánu investic rekonstrukci tohoto odlehčovacího potrubí o průměru 400 mm a celkové délce 115 m
a mělo na ni připravenou částku ve výši 1,2
milionu korun. Majitel domu č. p. 137 s rekonstrukcí původně ve vlastním zájmu souhlasil
a veškeré náklady s realizací prací, výkopovými pracemi, následnými terénními úpravami
a obnovou zeleně by byly hrazeny z rozpočtu
města. Jaké bylo pak překvapení, když těsně
před samotnou realizací majitel domu z nějakého důvodu ODMÍTL(!) realizační firmě vstup
na svůj pozemek. K tomu existuje zápis a je

několik svědků, kteří u toho byli přítomni osobně. Můžeme jen spekulovat, jestli důvodem
byly stavby na pozemku, které nikdy nebyly
povoleny stavebním úřadem?
Takže při extrémních přívalových deštích voda
dále teče ulicí, dále přetěžuje kanalizaci a tím
dále působí problémy ostatním majitelům
domů v dané lokalitě. Město je pořád připraveno problém částečně řešit a sportovní terminologií řečeno, míček je teď na straně někoho
jiného. Bohužel musím konstatovat, že i když
se zástupci města mnoho let snažili majiteli
domu č. p. 137 jeho problém pomoci vyřešit,
ten svým přístupem zřejmě již všechna „levná“
řešení prováhal.
Nechci a nebudu tvrdit, že kanalizace v našem
městě je v naprostém pořádku. Není, zdědili
jsme historický stav, potýkáme se s řadou problémů a abychom je mohli vyřešit, bude to stát
ještě mnoho peněz z následujících rozpočtů
města. Jen spoluúčast na vybudování kanalizace v Dolních Pochlovicích, kde v podstatě
žádná kanalizace není a splašky částečně odtékají do řeky Ohře, bude město v nejbližších
letech stát 10 -12 milionů Kč.
Doufám jen, že jsem všem těm, kdo si bez
znalostí problému v příspěvcích stěžovali „jak
město nic nedělá“, chtěli volat televizi, nebo
dokonce chtěli nosit „kyblíky na radnici“, ukázal problematiku i z jiného pohledu.
Starosta města
Ing. Tomáš Svoboda
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Na školní rok 2018/2019 jsme připraveni
19. 6. 2018 proběhlo setkání ředitelek MŠ
a ZŠ se starostou a místostarostkou města
a byly upřesněny počty dětí a žáků přijatých
do těchto příspěvkových organizací. Při společném posezení byly probrány i další možnosti spolupráce mezi MŠ, ZŠ a městem Kynšperk nad Ohří.
MŠ Školní
Kapacita školy je 75 míst, naplněnost 75 dětí,
vzdělávání bude probíhat ve třech třídách,
„předškoláků“ bude 30, budou umístěny i 4
dvouleté děti. Pedagogům budou pomáhat
v práci dvě asistentky pedagoga a 1 školní
asistentka (z projektu Šablony I.).
MŠ U Pivovaru
Kapacita školy je 70 míst, naplněnost je 70
dětí, vzdělávání bude probíhat ve třech třídách, předškoláků bude 14, dětí dvouletých
bude 14, pedagogům bude pomáhat chůva
(z projektu Šablony I.).
Přípravná třída ZŠ
Na základě informace ředitelek obou MŠ vyplynulo, že z MŠ Školní budou žádat o odklad
pravděpodobně rodiče 2 dětí, z MŠ U Pivovaru pravděpodobně rodiče 2 dětí. Otevření
přípravné třídy závisí: 1) musí být přihlášeno

nejméně 10 dětí, 2) mohou to být pouze děti
s odkladem školní docházky.
K zápisu se dostavilo 45 dětí, z toho byl 13
dětem navržený odklad školní docházky, 2
děti spádově patří do jiné obce, další 2děti vozí
rodiče do Sokolova. Během zápisu o umístění
dětí v přípravné třídě požádali pouze rodiče 3
dětí – tyto děti nastoupí do první třídy. Ostatní rodiče uvedli, že jejich děti zůstanou v MŠ.
Vzhledem k tomu, že není dostatečný počet
dětí, nelze podle školského zákona § 47 pro
školní rok 2018/2019 přípravnou třídu otevřít.
Všechny děti, jejichž rodiče požádali o umístění do MŠ, byly přijaty. Požadavky rodičů byly
uspokojeny.
Do prvních tříd nastoupí 47 žáků do dvou tříd
(23 a 24), 32 dětí se zapsalo letos, 15 jich je
po odkladu školní docházky. Slavnostní zahájení žáků prvního ročníku bude 3. září v budově 1. stupně v „kreslírně“ v 8.00 hodin.
Obě mateřské školy a základní škola jsou připraveny, pro školní rok 2018/19 je pro všechny děti z našeho města a spádových obcí je
zajištěno vzdělávání. Všichni se už těšíme
na nový školní rok.
Štěpánka Neubergová, místostarostka

Dětský den
2. června se uskutečnil Dětský den pro
všechny místní děti i ty z nejbližšího okolí.
Počasí bylo vydařené a účast veliká. Připraveny byly soutěže, za jejichž splnění děti dostaly balíček se sladkou odměnou a buřtíka.
Zpestřit program nám přijel místní sbor dobrovolných hasičů, za což jim velmi děkujeme.
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Kultura

Dále se mohly děti povozit na koních a zaskákat si v nafukovacím hradu. Závěrem akce
předvedl pan Lorenz se synem svoji show se
čtyřkolkami - Stunt Living Rump. Sklidili velký
potlesk a obdiv malých i velkých diváků. Děkujeme všem, kteří přišli a těšíme se za rok
na viděnou.

Za MKS Lenka Bilinčuková

Slavnosti města

Dne 9. června 2018 jsme se připravovali
na každoroční slavnosti města. Počasí nám
však nepřálo. I když jsme podle předpovědi
počasí očekávali, že pár kapek spadne, skutečnost byla mnohem horší. Během pár minut
bylo zázemí slavností, tedy městské sportoviště, zničené hlavně silným větrem a přívalovým
deštěm. Bohužel nebylo možno zprovoznit ani
zvukovou aparaturu pro kapely, proto jsme

byli nuceni celou akci zrušit, a to i přesto, že
se pak počasí umoudřilo. Mnoho z vás, kteří jste se chystali slavnosti navštívit, vyjádřilo
lítost nad tím, že neuvidí kapely jako je Doga,
Coda, Hodiny, které měly vystupovat. Proto
jsme pro vás tyto kapely s předstihem objednali na slavnosti příští, tedy na červen 2019.
Za MKS Lenka Bilinčuková
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Sraz muzikantů 9. 6. 2018
Přes nepřízeň počasí se v sobotu 9. června konal druhý sraz muzikantů, kteří kdy hráli v kynšperské kapele. Slavili jsme již 45. narozeniny.
Průtrž mračen nám překazila plány v podobě
průvodu městem a vystoupení ve skateparku
na slavnostech, přesto se sešla téměř šedesátka účastníků. Program jsme provizorně
přesunuli do tělocvičny místní základní školy, kde kapela zahrála, mažoretky zatančily
a již nehrající zavzpomínali. Velmi mě těší,
že se tentokrát dostavili opět noví účastníci,

kteří o minulém srazu nevěděli nebo nemohli.
Přijeli z Prahy, Liberce, Kutné Hory a největší
vzdálenost zvládl Petr J. z Lanškrouna.
V rámci programu byla dirigentovi panu Janu
Zmrzlému předána pamětní plaketa a dárkový
koš, neboť stojí v čele Městské hudby již 10
let.
Děkuji všem, kteří mi s organizací srazu pomohli, účastníkům že přišli a bavili se, ředitelce ZŠ za poskytnutí zázemí a Městu Kynšperk
za finanční příspěvek na trička.
Jitka Fürstová
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Milé setkání
Není na světě nic krásnějšího než dětský
úsměv a když se vykouzlí úsměv na tváři seniorům. Při návštěvě v Sociálních službách
v Kynšperku nad Ohří se nám to podařilo.
V úterý 19. června jsme se vydaly na návštěvu za našimi seniory a představily jsme
se s vystoupením ZK Aerobik. Na závěr jsme
společně zazpívaly dvě písničky. Senioři naše
vystoupení ocenili vřelým potleskem a kouzelným úsměvem. Navštívily jsme bývalou paní

učitelku Hanku Rochovou, která měla z naší
přítomnosti obrovskou radost. Prohlédly jsme
si prostory v domově pro seniory, zahradní
altán, venkovní klec s papoušky a obdivovaly
jezírko s rybkami. Se slzami v očích, ale spokojené jsme se vracely zpět do školy. Chtěla
bych poděkovat ZK Aerobik za pěkné vystoupení a srdečné úsměvy.
					
			
Jana Tomsová
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Základní škola

Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost
Žáci 8. B byli v letošním školním roce zapojeni
do projektu InduCult2.0 operačního programu
INTERREG CENTRAL EUROPE. Vzdělávací
projekt zaměřený na volbu povolání nesl název „Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“.
Sedmnáctihodinovým kurzem žáky prováděla
lektorka Lucie Přibylová a vyučující pracovních činností.

Osmáci vytvořili čtyři pracovní skupiny a jejich
prvním úkolem bylo vymyslet pro svůj tým název a vytvořit maskota. V dalších hodinách se
seznamovali s významnými firmami v našem
okolí a pracovními příležitostmi, které v nich
v budoucnosti mohou najít. Zamysleli se nad
tím, čím by jednou chtěli být a čeho by chtěli
ve svém životě dosáhnout.
Součástí kurzu byla exkurze do firmy GPH,
spol. s.r.o., která také umožnila žákům absolvovat opravdový pracovní pohovor. Každá
skupina vybrala svého zástupce, který zpracoval svůj životopis na vybranou pracovní pozici v této firmě a šel se o toto místo ucházet.
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Ostatní členové skupiny byli pohovoru přítomni jako diváci. Zkusili si tak na vlastní kůži, jak
nelehká úloha je v budoucnu čeká, ale také
se naučili, jak se na ni připravit. Neméně zajímavá byla účast na zasedání zastupitelstva
našeho města. Na závěr kurzu proběhlo hodnocení práce skupin, z nichž ta nejlepší získala finanční prémii ve formě poukázek a celá
třída pak výlet do plzeňské Techmanie. Kromě
toho je žákům odměnou zážitková forma výu-

ky a rady, které využijí již příští rok při výběru
svého budoucího povolání.
Mgr. Michaela Hoskovcová

Základní škola

Pasování na čtenáře
Ve středu 20. 6. 2018 proběhl 1. ročník akce
PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA ČTENÁŘE. Akce
proběhla v obřadní síni Panského domu
a byla završením celoroční práce prvňáčků,
jejich rodičů a učitelů. Za zvuků slavnostních
tónů přišel průvod dětí z 1. A a 1. B, princezny
a také pan král s královnou. Dětem se tajil
dech, čekala je první opravdová zkouška.
Každý měl za úkol přečíst krátký text, podle

ku nad Ohří paní Zolotarová a paní Velíšková
rozdaly knihy. Všichni si zaslouží nejen naše
ocenění, ale i velkou pochvalu za velmi pěkné chování a vystupování na akci. Děkujeme
všem rodičům a rodinným příslušníkům za to,
že přišli prvňáčky podpořit. Děkujeme panu
starostovi města Kynšperk nad Ohří Tomáši
Svobodovi, paní ředitelce ZŠ Kynšperk nad
Ohří Lence Hruškové Bursové, pracovnicím
Městské knihovny v Kynšperku nad Ohří paní
Zolotarové a Velíškové, dále děkujeme paní
Hámorové a Kadavé za pomoc s organizací a velice děkujeme naší Janičce Tomsové
za překrásné fotografie z akce. Děkujeme
Vám, že jste s námi do toho šli.

svého vlastního výběru. Mohl volit text jednoduchý s velkými písmeny, který byl na bílém
podkladu nebo si mohl zvolit variantu obtížnější na vínovém či zeleném podkladu. Děti
byly odvážné a mnoho z nich volilo složitější
úkol. Po přečtení textu byl každý prvňák pasován na čtenáře a dostal šerpu. Po přijetí
všech dětí do vznešeného řádu ČTENÁŘŮ
jim pracovnice Městské knihovny v Kynšper-

					
třídní učitelky 1. A a 1. B
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Den plný barev
V sobotu 2. června jsme zpestřili dětem jejich
svátek a připravili pro ně zábavné odpoledne.
Sešli jsme se ve 14 hodin v parku u kostela
v maškarních kostýmech a v průvodu jsme se
přesunuli na fotbalové hřiště. Manželé Dlugošovi připravili pro děti občerstvení. Po kulturním vystoupení Mažoretek a Aerobiku plnily

děti různé úkoly a sbíraly body. Ti nejšikovnější obdržely věcné ceny. Asi nejzajímavější
bylo focení s holi barvami a vypouštění lampiónů štěstí. Rozdali jsme balónky, sladkosti a každé dítě dostalo buřta a limonádu. Při
hudební produkci jsme opékali buřty. Na závěr
jsme se stali fanoušky kynšperského fotbalo-

vého utkání mezi Slavoj Kynšperk a Baník
Bukovany, které skončilo výhrou domácích
5:0. Děkujeme všem zúčastněným, rodičům,
dětem a hlavně sponzorům.
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Martin a Míša Dlugošovi, Pavel Benda, Jana
Tomsová, Karel Bayer, Přemysl Vavroušek
a Nikola Ondráčková. Poděkování patří všem,
kteří nám pomohli při realizaci Dětského dne.
					
			
Jana Tomsová

Zajímavosti

Noční obloha - červenec 2018
Červencová obloha bude patřit Marsu. Na obloze ho spatříme (s výjimkou prvních červencových večerů) po celou noc, protože
na 27.7. v 6:00 hodin připadá jeho opozice se
Sluncem. Jedná se o velkou opozici (planeta je při ní blízko Země), ale bude nízko nad
obzorem. Na Z večerní obloze nalezneme
i Venuši, která se nachází postupně ve stále menší výšce nad obzorem. Po červnové opozici je po většinu noci na obloze Saturn. Jupiter uvidíme v první polovině noci.
Dne 10. 7. v 5 hodin nastává konjunkce Venuše s Regulem, nejjasnější hvězdou souhvězdí
Lva. Planetu v blízkosti Regula uvidíme večer.
V sobotu 21. 7. ve 4 hodiny se opět ocitne v konjunkci Měsíc s Jupiterem. Seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu uvidíme 20. až 25. 7.
Dne 13. 7. nastane částečné zatmění Slunce,
u nás neviditelné. Pozorovatelné bude z nejjižnějších oblastí Austrálie a oblastí, nacházejících

se mezi Austrálií a Antarktidou. Zato úplné zatmění Měsíce, k němuž dojde 27. 7. bude u nás
viditelné skoro v celém svém průběhu. Měsíc
vychází čtvrthodinu po začátku částečné fáze.
Časový průběh zatmění:
Vstup Měsíce do polostínu 20 h 15 min
Začátek částečného zatmění 20 h 25 min
Východ
Měsíce
20
h
41
min
Začátek úplného zatmění 21 h 30 min
Střed
zatmění
22
h
22
min
Konec úplného zatmění 23 h 13 min
Konec částečného zatmění 00 h 19 min
Výstup Měsíce z polostínu 28. 7. 01 h 29 min
Časy jsou uvedeny v SELČ
V pátek 6.7. v 18 hodin bude Země nejdále
od Slunce, a to 152,1 milionů kilometrů.
Benda Pavel, člen ČAS, zdroj ČAS
Foto: Benda Pavel
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MŠ U Pivovaru

Výlet do přírody - Penzion Vytásek Mariánská
Na čtyři dny odjet od maminek a tatínků se
odvážily děti z MŠ U Pivovaru. Nebyli to
jen předškoláci, ale i děti čtyřleté- většinou
sourozenci. Na konci května bylo krásné počasí a děti si bohatě užily čerstvého povětří
a sluníčka. Prostředí v penzionu i okolí bylo
pěkné, děti spaly v pokojích s p. učitelkami,
jídlo si také pochvalovaly-dokonce se vařilo
i na přání.

Paní učitelky připravily pro děti bohatý program
ve formě vycházek a výletů do přírody. Děti
si hrály v lese, navštívily ovčí farmu, spojené
mlýnky na potoce a hornické muzeum v Jáchymově, podařilo se jim nakrmit i kůzlátka

ve výběhu nedaleko penzionu. Děti se zkrátka
bavily od rána do večera, takže na stýskání
nezbyl ani čas a to je dobře. Předposlední den
byl ve znamení sportu a závěrečného odměňování. Nechyběla ani tombola. Každý si kromě zážitků odvezl i dárkový balíček a medaile.
Že se dětem pobyt líbil, to bylo vidět na jejich
rozesmátých tvářičkách. Shledání s rodiči bylo
samozřejmě radostné a doma malé cestovatele čekalo určitě nejedno překvapení-třeba
za statečnost.

Kdo se přidá příště, až zase vyrazíme?!
Děti z MŠ U Pivovaru
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MŠ U Pivovaru

Indiánské odpoledne a rozloučení s předškoláky
Dne 4. června nás navštívil indiánský náčelník
Velká Huba, aby s dětmi oslavil jejich svátek
a také aby pasoval na školáky naše nejstarší.
Zábavné odpoledne se konalo na naší školní zahradě a navzdory horku si ho děti užily.
Tančilo se, soutěžilo, občas padl nějaký ten
vtípek, děti s rodiči se navzájem pomalovali,
jako správní indiáni. Ještě před tím ale předvedli své tradičně krásné vystoupení naši

předškoláci. Myslím, že „Pomáda“ v jejich provedení si nezadala s tou filmovou! Následovalo pasování, gratulace, focení a balíčky na památku. Snad si někdy vzpomenou…A hlavně,
ať se všem ve škole daří!
Od náčelníka dostaly děti balonky, časopis
a ještě si užily bublinkovou šou. Jsme rádi, že
přišlo tolik dětí i rodičů a také bývalých žáčků.
Děti z MŠ U Pivovaru
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Mateřská škola

K louce patří tisíc vůní, k řece rak, co sedí v tůni.
K lesu stromy a pak mech, k létu batoh na zádech.
I když ještě (podle kalendáře) léto nezačalo,
batohy už jsme několikrát potřebovali.
Poprvé to bylo na výletě 15.5.2018 na ranch
Golden River Mlýnek, kam se podívaly děti
z hvězdičkové a starší děti z korálkové třídy.
Přímý kontakt se spoustou domácích zvířat
(králíci, kozy, koně, prasata), jízda na koni,
skákání na velkých trampolínách a také jízda
místním vláčkem i tunelem bylo pro děti velkým zážitkem. Také svačinka přímo v přírodě,
té se nic nevyrovná.

Velké poděkování patří naší bývalé paní asistentce Anetě Hrabákové, která dětem uhradila
dopravu na tento výlet.
Den dětí 1.6.2018 prožili naši předškoláci
v Karlových Varech na tanečním představení
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studia Fontána. Tentokrát jsme batohy nechali
doma a oblékli se do společenského. Mnozí
v kravatách a šatech nebyli k poznání.
Na výlet do Plzně 12.6.2018 jsme si do batohů
přidali i výborné řízečky od naší paní kuchařky.
Protože nás „Človíčkova dobrodružství“ provázela celým školním rokem, prohlédli jsme si
v Dinoparku, jak to v pravěku vypadalo.
Vše jsme měli možnost porovnat se současností o kousek dál v ZOO. Počasí se nám vydařilo, ale času bychom na důkladné prohlížení a povídání potřebovali mnohem více.
Opět se blíží konec školního roku, a tak nastává též loučení s našimi předškoláky, kteří si
poslední dny ve své mateřince užívají.
Počasí nám sice nedovolilo ukázat náš taneček – „naši pravěkou tlupu“ na slavnostech
města, ale diváci o nic nepřišli. „Týden v pravěku“ s námi prožili rodiče na „Rozloučení
s předškoláky“ v úterý 26.6.2018 na zahradě
a v prostorách naší MŠ. Samozřejmě nechybělo vystoupení našich předškoláků na „Posledním zvonění“ v ZŠ. A tak slovy: „To se
dneska nevidí, jak si žili pralidi, když se pravěk
učili znát, každý svoji tlupu měl rád.“ přejeme
našim budoucím školákům, aby našli tu správnou tlupu i v životě.
Učitelky hvězdičkové třídy
MŠ Zahradní

Mateřská škola

Den dětí
Děti z MŠ Zahradní, třída korálci, přijaly pozvání od rodičů svého kamaráda Aleška Pavloviče na oslavu dne dětí. Pan Pavlovič s paní

si opekli buřty na ohni. Při jídle nám krátce
sprchlo, nám to však nevadilo, protože jsme
se mohli schovat v „Bažině“. Tam na nás čePavlovičovou pro nás přichystali velké překvapení. Všichni jsme se vyřádili na skákacím

hradě, povozili se na vláčku a zaházeli si míčky na terč. Počasí nám vcelku přálo a tak jsme

kalo další překvapení v podobě výborné ananasové limonády a cukrové vaty. Všem se
nám na návštěvě tak moc líbilo, že jsme se
po obědě a krátkém odpočinku ještě vrátili.
Moc děkujeme manželům Pavlovičovým
a jejich přátelům za krásný den plný pohody.
Všichni jsme si to náramně užili a doufáme, že
i nadále budeme mít tak úžasnou spolupráci
s rodiči.
Třída KORÁLCI
Učitelky: Jaroslava Režová,
Michaela Černá a asistentka Marie Hájková
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Mateřská škola

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Mašterovým a Friedovým. Věnovali dětem
z korálkové třidy peněžitý dar, za který jsme
si v ZOO Plzeň pochutnali na nanucích. Děku-

jeme, zbylé peníze využijeme na dalších výletech za poznáním.
Děti a učitelky korálkové třídy
z MŠ Zahradní

SFÉRICKÉ KINO V MŠ
Dne 4. 6. naši MŠ navštívilo sférické kino.
Téma promítané pohádky bylo „Přátelé uvnitř
lidského těla“. Byli jsme velmi překvapeni
z velkého stanu nafouknutého ve hvězdičkové třídě. Uvnitř jsme si pohodlně lehli na zem
a sledovali pohádku, která nás seznámila

s lidským tělem a funkcí některých orgánů
v těle. Jsme zase o něco chytřejší, víme, jak
nám tělo funguje. Někteří z nás i díky tomu, že
nás celým školním rokem 2017-2018 provází
třídní vzdělávací program „ROK S KAMARÁDEM KOSTÍKEM“.
Děti a učitelky MŠ Zahradní

Vystoupení dětí v domově pro seniory
V letošním roce se i děti z korálkové třídy naší
MŠ rozhodly potěšit babičky a dědečky v Dolních Pochlovicích. Pro děti to byl veliký zážitek.
Ráno jsme se svezli autobusem a mohli tak
sledovat Kynšperk z jiné perspektivy.
Pro babičky a dědečky jsme si přichystali
básničky, tanečky a písničky s jarní témati-
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kou. Naše vystoupení sklidilo úspěch, stejně
tak jako námi vyrobené dárečky. Cestou zpět
jsme zažili dobrodružství. Zastihla nás bouřka,
která proměnila cestu v řeku. Do školky jsme
dorazili celí mokří, ale s rozzářenýma očima
a obrovským zážitkem.
Děti a učitelky z korálkové třídy
MŠ Zahradní

Kultura

Poděkování
Za celoroční podporu rybářského kroužku děkují mladí rybáři těmto sponzorům:
Lékárna Primula - Mgr. Ľudmila Moravčíková
MUDr. Miroslava Komárková
MO ČRS Kynšperk nad Ohří
Penzion Predigerovi
Restaurace Skleník
ZKD Sušice, Kynšperk nad Ohří
Autoservis Pavlovič
Alfík - Fiedlerovi

Květinářství Jarka
Kynšperský pivovar
GPH spol. s. r. o.
Bar Šajtle - Martin Dlugoš
Helena Dreiseitlová
Ing. Tomáš Svoboda
Rybářské potřeby Pavel Velíšek
Přejeme všem plno nádherných letních zážitků a v novém školním roce na shledanou.
Petr Kříž, vedoucí rybářského kroužku
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Kultura

Další odhalená minulost našeho města
V letošním roce si pro nás naše členka
Mgr. Eva Fréharová připravila naučnou vycházku po městě, tentokrát na téma „Židé
v Kynšperku a židovské pohřební rituály“.

17. května se sešlo asi 40 členů i dalších zájemců u Panského domu. Tam nám bylo řečeno, že Židé bydleli především v Dlouhé a Bezručově ulici. V Dlouhé ulici byla i synagoga.

Poté jsme se pomalu vydali k židovskému
hřbitovu. Tam jsme se dozvěděli jak se pohřbívali, kde byl dětský hřbitov, co se psalo
na náhrobní desky. Poslední pohřeb zde měl
na vlastní žádost v květnu 1949 známý kynšperský rodák, malíř a grafik Fritz Lederer.

Paní Fréharová byla jako vždy perfektně připravena, znala mnoho detailů a podrobností.
Za její ochotu a čas bychom jí i touto cestou
chtěli poděkovat.

Za SPCCH v Kynšperku nad Ohří
Mgr. Hana Fogatošová
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Sport

VOLEJBALOVÉ OKÉNKO

TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU POŘÁDAL VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTEM 26. 5. 2018 TURNAJ NEREGISTROVANÝCH SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Hrálo se na dvě skupiny po čtyřech. Amatéři a profíci.
Turnaj probíhal pod vedením ředitele turnaje J. Roubínka a zkušených organizátorů S. Koukala a Y.
Milfaitové. Objednávka na krásné počasí vyšla a atmosféra byla skvělá.

Celkové pořadí:
Profíci

Amatéři

1. Parťáci

1. Family

2. Klokani

2. Svatava

3. Retro

3. Želvušky

4. Fuck

4. Hasiči

Družstva na prvních třech místech obdržela dárkové balíčky, ale i ostatní zúčastnění
nezůstali bez ceny. Na našem turnaji obdrží vždy cenu každé družstvo díky našemu stále
věrnému (na jeho přání nejmenovanému) sponzorovi. JIŘÍKU DĚKUJEME! Děkujeme též za
pomoc SPRÁVĚ MAJETKU při zprovoznění kurtů, zapůjčení setů k sezení a stánku pro
ředitele turnaje.
Tento turnaj pořádáme většinou dvakrát v roce. Loni se vzhledem k malému počtu
přihlášených družstev nekonal, tak doufejme, že na turnaj k ukončení prázdnin 1. září se
přihlásí dostatečný počet družstev.

Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu !!
Za oddíl volejbalu Yvetta Milfaitová
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Knihovna

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

Půjčovní doba pro děti i dospělé
v době letních prázdnin:
Pondělí:
8.00 -12.00 – 12.30 -18.00
Čtvrtek:
8.00 -12.00 – 12.30 -18.00

Novinky pro dospělé:
Roguljič, H. – Norské děti; Corry, J. – Pokrevní sestra; Valková, T. – Arabská krev; Lane, S.
M. – Sezdány válkou; Landsman, D. – Dovolená s moderním fotrem; Cole, M. – Zrada, Rubina, D. – Syndrom loutky; Varáčková, M. – Drž
mě, když padám; Táborská, D. – Běsa; Toušlová, I. – Toulavá kamera 26,
Historie:
Carlin, L. – Bezbožník; Marcus, M. S. – Modrý medailon; Kelly, M. H. – Dívky beze jména

Detektivky a thrillery:
Kurbjuweit, D. – Strach; Burnet, G. M. – Jeho
krvavé dílo; Leigh, M. – Půlnoční odhalení; Růžička, M. – Mrtvá na pranýři; Schirach, F. – Případ Collini; Dán, D. – Cigaretka na dva tahy;
Cole, D. – Loutkář; Talty, S. – Černá ruka; Kozák, T. – Prokletí jantarové komnaty; Hoag, T.
– Hořká sezona; Rollins, J. – Koruna démonů;
Mičanová, D. – Smrt pod vinicemi
Romány pro ženy
Pagán, C. – Žij, dokud to jde; Bradford, B. T. –
Dar osudu; Körnerová, H. M. – Co neodvál ani
čas; Haran, M. – Italské radosti; Roberts, N.
– Nezvaný host; Rojals, M. – Ta druhá; Quick,
A. – Porušený slib; Lindsey, J. – Nádherná
bouře; Hrašková; E. – Nebe voní tebou
Čtení pro děti:
Peroutková, I. – Valentýnka a narozeniny;
Šinkovský, M. – Vincent a Bóďa – Tajemství
Hraničního lesa; Aškenazy, L. – Pohádková
mateřídouška
Přejeme krásné léto s knihou,
Vaše knihovnice.
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ZUŠ

Představení „TROJKOMBINACE“ na Základní
umělecké škole Kynšperk nad Ohří
Každoroční koncert našich nejmladších žáčků
prvního přípravného ročníku Trojkombinace
byl letos opravdu moc zdařilý. Děti rodičům
předvedly, co se naučily ve hře na hudební
nástroj (na výběr mají flétnu a hru na klávesové nástroje). Součástí bloku Trojkombinace
je také literárně dramatický obor, kde si děti
osvojují první divadelní dovednosti. I ty předvedly na svém prvním představení. Dalším
oborem tohoto bloku je výtvarný obor. Zde se
žáčci seznamují s novými materiály a s jednoduchými výtvarnými technikami. Obrázky
jsou vystaveny v sále školy a každý z rodičů
se může přijít podívat na krásné výtvory v keramické dílně. Samozřejmostí je od raného

dětství vedení k odpovědnosti za kolektivní
dílo. Děti jsou umělecky vedeny zkušenými
pedagogy, kteří jsou schopni rozpoznat jejich
studijní předpoklady. Tento blok předmětů je
na naší škole velmi oblíben. Přijímáme děti
již od pěti let a školné na měsíc za všechny
tři obory činí dohromady 230,-Kč. Chcete-li
Vaše dítě do Trojkombinace přihlásit, kontaktujte mě na tel. čísle 725 054 850 nebo vyplňte
elektronickou přihlášku na našich stránkách
www.zuskynsperk.cz. Jsme škola otevřená
a dobrá komunikace s rodiči je pro nás samozřejmostí.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Kultura

Botas
Dne 19. 5. 2018 se uskutečnil 36. ročník Branně - Orientační Automobilové Soutěže „O putovní pohár Jana Žiliny“ – BOTAS.
Jako všechny ročníky předchozí, tak i tento
byl organizátory skvěle připraven, povedlo se
i počasí, a tak si 22 posádek užilo náročnou
trať, vtipné soutěže i prověrku svých znalostí
v několika testech. Děkujeme všem soutěžícím, organizátorům i sponzorům a můžeme se
společně těšit na další, již 37. ročník populární
soutěže.
Organizační štáb: ředitel závodu Pavel Kováčik, hlavní rozhodčí Jiří Roubínek, vedoucí tratě Václav Chalupa, technické zajištění Miroslav Kaucký.
Sponzoři: GPH Kynšperk nad Ohří – generální
sponzor, MěÚ Kynšperk nad Ohří – poskytovatel dotace, Tomáš Svoboda, Kynšperský pivovar, Kynšperský Kovošrot, Lajka, p. Šramota, Salon SEDMIKRÁSKA, Lékárna Kynšperk
nad Ohří, Restaurace SKLENÍK, Restaurace
KAŠNA, Knihkupectví Fiedlerovi, manželé
Komárkovi, LASTING, Květinářství JARKA,
ORIFLAME Fürstová, Živnostenská škola Sokolov, Drogerie Helena Dreiseitlová, Jiří Radl.
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Zvláštní poděkování: SDH Kynšperk nad Ohří
za organizaci soutěžního úkolu, Základní škola Kynšperk nad Ohří - poskytnutí zázemí pro
soutěžící.
Poděkování technickým komisařům: Mertl, Baška, Pieč, Piškula, Fibiger, Kováčiková,
Martin Poul, Bláha, Tomek, Roztočil, Zachula,
Jurus, Karadič, Němcová, Marinková, Ernest,
Jirásek, Křehlík, manželé Kardošovi, Marinková, Komárková, Komárek, sourozenci Chalupovi
Pořadí:
1. místo - řidič: Martin Hakl, navigátor: Petr
Gajič, posádka: Jaroslav Wagner, Jan Řezníček
2. místo - řidič: Miroslav Cimr, navigátor: Jakub Hoskovec, posádka: Monika Cimrová, Tereza Záhorská
3. místo - řidič: Jiří Modrok, navigátor: Vladimír Pečínka, posádka: Josef Červenka, Jiří
Radl
Nejlepší řidič: Petr Kunz
Nejlepší navigátor: Eva Zolotarová
Miss BOTAS: Tereza Záhorská
Pro Kynšperský zpravodaj
Čeněk Malý, Pavel Kováčik

Různé

14. VOŘÍŠKIÁDA
V sobotu 26. května 2018 se za krásného
slunečního počasí konala již 14. Voříškiáda,
které se zúčastnilo 30 soutěžních dvojic. Soutěžilo se na dráze plné úkolů pro pejsky i pro
páníčky, poprvé se tento běh běžel na čas.
I letos bylo možné získat body navíc za masku na téma bubáci a strašidla. Pro Nejlepší
masku mohli hlasovat úplně všichni přítomní.
Program pokračoval volbou Nejkrásnějšího
voříška, kterého vybrala porota z řad organizátorů a pomocníků.
Pro všechny byly připraveny pěkné ceny, pro
nejlepší medaile a pohár.
Po celou dobu konání bylo zajištěno občerstvení v klubovně a na grilu.
Poděkování za přípravu a průběh Voříškiády
patří zejména pejskařům našeho klubu a rovněž sponzorům za finanční a věcnou podporu – Městskému úřadu Kynšperk nad Ohří,

zverimexu Pajtáš, velkoobchodu s bylinami
a kořením Herboně a chovatelským potřebám
na míru od Hafošijem.
Výsledky 14. Voříškiády
Děti:
1. místo Adéla Jarinová a Eddie
2. místo Matyáš Belbl a Aimee
3. místo Kristýna Müllerová a Kira
Dospělí:
1. místo Milan Strnad a Majda
2. místo Věra Vaníkoví a Kari
3. místo Věra Vaníková a Lord
Nejlepší maska - Veronika Nováková
Nejrychlejší dvojice - Iveta Horová a Exík
Nejkrásnější voříšek - Fido (Andrea Chválová)
ZKO Kynšperk nad Ohří

1. místo Adéla Jarinová a Eddie
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Různé

Nejlepší práce ze soutěže Kynšperská pověst pro
žáky ZUŠ a ZŠ Kynšperk nad Ohří
1. místo
O kynšperském pivě
Na vršku nad řekou Ohří stával hrad. Byl to
královský hrad. Město bylo v pohraničí, kde
se hovořilo německy a z tohoto jazyka vznikl i název města – královský kopec, německy Königsberg, tedy později Kynšperk. I řeka
měla své místo ve jménu a město nazývali
Kynšperk nad Ohří.
V tomto malém městečku žil hostinský vyhlášený výbornou kuchyní po celém okolí. Byl
milý, ochotný a snažil se vždy hostům vyhovět. Vařil, pekl, smažil, co si jen hosté usmysleli a na co měli chuť. Jen pivo neměl hostinský dobré, kupoval ho v okolních pivovarech,
kde se sládkové snažili za každou cenu ušetřit, proto vařili pivo z různých surovin, jako byly
brambory nebo řepa. Hostům pivo nechutnalo
a to milého hostinského velmi trápilo. Snažil
se proto uvařit i pivo vlastní, ale recept mu
stále chyběl. Přidával do piva mrkev, různá
koření a bylinky, ale stále to nebylo ono. Nikdo
jeho pivo nepil.
Jednoho večera se mu zdál sen o tajném receptu na vaření piva, který je v okolí Kynšperka
někde schovaný. Vydal se proto na vršek, aby
se po receptu porozhlédl. Nic mu však do oka
nepadlo, smutný se vrátil zpět do hostince.
Myslel si, že jeho sen byla jenom náhoda.
Druhé noci se mu opět zdál stejný sen o tajném receptu, který je schovaný velmi blízko.
Znovu se vydal na vršek a prošel lesík v okolí
hradu, hledal, zkoušel kopat, ale stále nevěděl, kde má recept hledat. I podruhé se vrátil
domů s prázdnou. Třetí noci se mu zdál sen
o tajném receptu a do snu se mu vloupal i obraz nějakého zvířete. Hostinský snu nerozuměl, ale i potřetí se vydal tajný recept hledat.
V lese viděl zvláštního zajíce, který před ním
vůbec neutíkal, spíše ho po očku pozoroval.
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Přišel blíže, zajíc kousek odhopsal a zastavil
se. Hostinský ho došel a zajíc opět kousek
odběhl. Vypadalo to, jako by na hostinského
čekal. Šel za zajícem, který ho vedl lesem,
dál po poli, loukou, až ho dovedl ke starému
vykotlanému stromu na břehu řeky. Ve stromu
byla dutina, hostinský váhal, ale zajíc čekal
a očkem na hostinského mrknul, aby se nebál
a do dutiny sáhl. Tak to hostinský udělal a vytáhl malou kovovou truhličku. Truhličku otevřel
a našel starý svitek pergamenu, na kterém byl
napsaný tajný recept na vaření piva z ječného
sladu, chmele a vody ze studánky pramenící
nad Kynšperkem.
Hostinský pochopil, že sen mu ukazoval
správnou cestu. Začal proto podle receptu vařit pivo, které chutnalo všem v širokém okolí.
Na počest svého pomocníka, který mu ukázal
cestu k tajnému receptu, pojmenoval pivo
Kynšperský zajíc.
Pavel Fürst, ZUŠ Kynšperk, 12 let
2. místo
Jak Kynšperk přišel k pivovaru
To, co vám dneska povím, to není historka, to
je PRAVDA! Která se předává z otce na syna
a vypráví o našem pivu.
Píše se rok 1590 a Císař Rudolf II. sedí v Pražském hradě za císařským stolem a podepisuje
zákony a pořádá velké hostiny, zvažuje války,
také i mír s okolními královstvími, no prostě
pracuje. A v tu chvíli si řekne: „Každý den, to
tu pro nás není žádný odpočinek, stále nás
nutí chodit na Shakespeara do divadla, hrát
šachy, pořádat rytířské klání a k tomu i bály.
Koho by to bavilo? No nás to nebaví, ale musíme si udělat dobrou pověst, ať neuděláme
sami sobě ostudu, ale k čertu s ostudou, už
bych si měl odpočinout." Druhého dne Císař

Různé

vyhlásil císařské volno, neboli "Vy makáte, My
odpočíváme."
Císař se tento den zamiloval do našeho českého piva: „No to nám chutná, ta krásná zlatá
barva a ta plná pěna.“ šmakoval si. Císař jezdil
z jednoho pivovaru do druhého a po něm zde
zůstávaly pivovary s pivem na dně. No jednoho dne tak skončila i císařská pokladna. Toho
dne Císař zase seděl v hospodě, když k němu
přiběhl jeden z rádců. „Vaše císařská milosti
musíte přestat pít, naše pokladna je prázdná“. V tom se král postavil od stolu. „My přestat? Hahaha! Ne to my musíme přestat platit.
Od tohoto dne dáváme v platnost, že ten kdo
bude mít na hlavě císařovu korunu, nemusí
platit a pivo mu bude čepováno zdarma.“
Od toho dne začal císař aktivně jezdit po Čechách a každá hospoda skončila na suchu,
jenže ty které neskončily, zavřeli hospodu
vždy Císaři před nosem se slovy, že jim došlo
pivo a další přivezou až příští měsíc. Císař si
uvědomil, že takhle to už dál nejde a tak začal
chodit s kápí na hlavě celý zamaskovaný s korunou na hlavě a s ním jen jeden strážný, který
byl také převlečen. Chodili takhle několik let,
až jednou měl zavítat k nám do Kynšperka,
avšak ten den s ním měl jít strážný, který tady
měl rodinu a dobrého kamaráda. Ten, když se
to dozvěděl, tak poslal svému kamarádovi dopis, ve kterém stálo: Ahoj Pepo, vzpomínáš,
jak jsi říkal, že když se stanu vojákem, tak
umřu a nic si s tím nevydělám? Přesně od té
doby, co ti dojde tenhle dopis, k tobě přijdu
já s Císařem. Snad víš, jak má rád pivo, tak
zajdi za mými rodiči, kteří jednou vymysleli
neskutečně dobré pivo. Vím, že je to šílený,
zkus ho podle toho receptu, co ti dají, uvařit co
nejvíc a taky vím, že pokud to císař zjistí, tak
nás nechá popravit a i přesto by z toho mohly
kápnout dobrý prachy. S pozdravem Petr.
Hospodský ihned vymyslel obrovskou boudu
na Císaře a uvařil několik desítek litrů lahodného moku. Když Císař přijel do hospody, tak

ho ihned Pepa poznal, protože se pod pláštěm
druhé postavy jevil obličej dobrého kámoše
Petra, hospodský zařval na císaře „ Sundej si
tu kapuci, nebo padej, už mi lezou na nervy lidi
jako ty, samé kapuce a pak se z nich vyklube
nějaký vrah, šup s tím dolů“. Císař se podíval
okolo sebe, a jelikož byl sám v hospodě a hospodský měl jedno oko skleněné, tak si kápi
sundal i s korunou tak, že korunu do ní zabalil
a vše dal do brašny, kterou měl po ruce, přišel
k hospodskému a řekl: „Chtěli bychom to nejlepší pivo a pokoj“. Hospodský ihned vyhověl.
Za den Císař vypil 15 l piva, to hospodského
zaskočilo. Takhle se to opakovalo ještě další
tři dny a pak speciální pivo došlo, v ten den
se Císař otázal: „Kde berete tak dobré pivo?“
Hospodský řekl, že je to tajemství a pak řekl
Císaři: „Tak pane, vypil jste piva za 15000
zlatek, byl bych rád, kdybyste mi to zaplatil.“
Císař odpověděl: „Nic platit nebudeme“, vytáhl
korunu, dal si ji na hlavu a dodal: „My jsme Císař Rudolf II. a podle vyhlášky“ V tom ho stopl hospodský: „Císař ne Císař, pil jsi pivo bez
koruny, tak zaplať“ a byla to pravda. Císař si
ihned vzpomněl na to, co vydal a že podmínky
nesplnil. Císař se ihned rozběhl proti dveřím,
ale tam ho zastavil tamější voják: „Tak z Císaře máme zloděje? Pane, pane!“ kroutil hlavou.
Císař se zahanbeně podíval do země, klekl
před hospodského a prosil: „No tak hospodský, já nemám peníze, odpusť mi to“. „V žádném případě, buď zaplať anebo si udělej ostudu a odejdi“. Císaři ihned došlo, že by mu to
úplně zničilo pověst a už by ho nikdy kvůli takovéto ostudě žádná princezna nechtěla. Tak
roku 1595 dal místo peněz hospodskému titul
rytíře, jako splatné daroval město Kynšperk
a právo varné.
A proč se jmenuje naše pivo zajíc? To proto,
aby si pan Císař byl vědom, že nemá utíkat
jako zajíc a má se problému postavit jako lev.
Petr Kmošek, ZUŠ Kynšperk, 14 let
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Kultura

VÝSTAVNÍ SÍŇ M. GORKÉHO č. 1 v KYNŠPERKU n. OHŘÍ
ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ
Míši

PALÁČKOVÉ

LIDÉ ČLOVĚKU
Vernisáž 29. 6. 2018 v 17 hodin
Výstava potrvá do 24. 8. 2018
Výtěžek z prodejní výstavy obrazů bude
věnován Hospici Sv. Jiří v Chebu
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Různé
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Inzerce

Hledáte zaměstnání v místě bydliště?

Věznice Kynšperk nad Ohří
Nabízí občanům města Kynšperk nad Ohří a jeho okolí zaměstnání v místě
bydliště na pracovních pozicích:



lékař, psycholog, vychovatel

a náborový příspěvek 100.000,-Kč na pozice ve služebním poměru



dozorce, strážný, strážný psovod

Nabízíme:












stabilní zaměstnání ve státním sektoru v místě bydliště
nadstandardní a pravidelný příjem
možnost ubytování
závodní stravování
bezplatné využití sportovního zařízení
příspěvky na rekreace a dětské tábory
penzijní připojištění
bezúročné půjčky na bydlení
příspěvek na permanentky či vstupenky na kulturní akce
podle profese až 6 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna v kalendářním roce
další zaměstnanecké benefity

Požadujeme:





Lékař – vysokoškolské vzdělání + atestace
Psycholog – vysokoškolské vzdělání v jednooborové psychologii
Vychovatel – minimálně vyšší odborné vzdělání
Dozorce, strážný, strážný psovod – střední vzdělání s maturitou

Kontakt: Bc. Jiří Prančl, tel.: 778 469 779, mail: jprancl@vez.kyn.justice.cz
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Dne 20.06.2018 usnesením č. ZM 23/2018 schválilo Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří záměr prodeje 16 pozemků v lokalitě
Třešňovka za minimální kupní cenu
1 149,50Kč/m2 (pozemky 900/1, 938/2, 938/3, 938/10, 938/11 a 1017/9) a 1 028,50Kč/m2 (ostatní pozemky).
Záměr prodeje je řádně zveřejněn na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří.
Podmínky prodeje a žádost o koupi jsou volně dostupné na stránkách města http://www.kynsperk.cz/mesto/soubory-ke-stazeni/ .
Zároveň se schválením záměru prodeje byl zastupitelstvem města schválen i
„Program finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka, Město Kynšperk nad Ohří,
pro roky 2019 až 2029“. Plný text programu je zveřejněn na úřední desce města
a na stránkách města http://www.kynsperk.cz/mesto/dotace/ .
Žádosti o koupi pozemků se budou přijímat od 02.07.2018 na příslušném formuláři.
Bližší informace o konkrétním pozemku, podmínkách prodeje a programu finanční podpory Vám poskytnou pracovníci majetkového
odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří Bc. Kyjovská ( tel. 352 350 432, kyjovska@kynsperk.cz ) a Ing. Jílková (tel. 352 350 430,
jilkova@kynsperk.cz).

Zahájení prodeje 16 pozemků v lokalitě Třešňovka

Různé

33

