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Z města

Den se starostou a místostarosty
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
2. března a 6. dubna 2020

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci únoru 2020 oslavili významné životní výročí:
pan Jan Kalina (80 let)
pan Jiří Michálek (80 let)
Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

Vítání občánků
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánováno
na 27. března 2020. Pozvánky nejsou rodičům zasílány automaticky. Přihlášku rodiče
najdou i na stránkách našeho města: http://
www.kynsperk.cz/radnice/formulare/. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku odevzda-

li nejpozději do 16.03.2020 na Městský úřad
Kynšperk nad Ohří, kancelář č. 4.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Z města

Vzpomínka
  
Dne 1. 3. 2020 by oslavil nedožité 85. narozeniny
náš otec, dědeček a pradědeček
pan KAREL VÍTEK.
Vzpomíná dcera s rodinou

Přijetí dárců krve a oceněných zdravotníků
na radnici 17.2.2020
Dne 17. února byli pozváni do obřadní síně
kynšperští občané, kteří vykonávají záslužnou
činnost. Jedni za odběry krve a druzí za dlouholetou profesionální činnost v oboru zdravotnictví. Všichni ocenění si odnesli dárkový koš
a pan Ohera i finanční odměnu.
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského:
Matějková Veronika, Šneberková Eva, Bouda
Francisc, Bouda Iosif a Zajíček Martin (za min.
20 odběrů)
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského:
Tužinský Lubor, Gajičová Radka, Vavřinovská
Ivana, Jindrová Jolana, Košař Antonín a Koco
Zdeněk (za min. 40 odběrů)
Zlatý kříž ČČK 2. třídy:
Ohera Ladislav (za min. 120 odběrů)
Zdravotníci ocenění v rámci ankety „Zdravotník Karlovarského kraje“
Za rok 2017 v kategorii „Zdravotník“
Pavel Benda – oceněn za dlouholetou (25
let) profesionální péči o seniory, pracuje jako
zdravotník v Domově pro seniory v Kynšperku
nad Ohří
Za rok 2018 v kategorii „Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje“
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MUDr. Miroslava Komárková – praktická lékařka pro děti a dorost, privátní praxe v Kynšperku nad Ohří, oceněna za dlouholetou a obětavou péči o dětské pacienty. Téměř půl století
pečuje v Kynšperku o několik generací svých
pacientů s láskou, zodpovědností a odbornou
erudicí. Vždy je milá, pečlivá a vstřícná.
Za rok 2019 v kategorii „Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje“
MUDr. František Uhlík – praktický lékař v Kynšperku nad Ohří, oceněn za dlouholetou
a obětavou péči o své pacienty. I přes vyšší
věk je stále oporou zdravotnictví a jistotou pro
nemocné obyvatele města a okolí. Nad rámec svých povinností je vždy ochotný pomoci
a jeho pacienti si ho velice váží.
Jsem ráda, že v našem městě máme občany,
na které můžeme být právem hrdi.
					
			
Jana Tomsová, místostarostka

Z města

Zastupitelé neschválili dražbu domu
v problémové lokalitě
Na únorovém zasedání zastupitelstva města se
projednávalo i opatření v sociálně vyloučených
lokalitách našeho města. Rada města doporučila zastupitelům schválit nabytí spoluvlastnického podílu ½ k nemovité věci v ulici Knoflíkova.
Město se mohlo zúčastnit dražby této nemovitosti. Rovněž se projednával záměr koupě bytové jednotky v domě na Starém náměstí. Někteří
zastupitelé však tento bod jednání ani nepodpořili, ani nenavrhli jiné konkrétní řešení.
V obou lokalitách často dochází k občanským
sporům a narušování občanského soužití. Radní města, které podpořil i finanční výbor zastupitelstva, tak chtěli řešit problematickou situaci
ve městě.
Pro rok 2020 schválilo 12. 2. 2020 zastupitelstvo
města investiční plán, v němž byla z celkových
33 milionů Kč na investice vyčleněna částka
ve výši 4 % na tzv. opatření ve vyloučených lokalitách. Součástí opatření je, mimo jiné, účast
na dražbě ½ domu č. p. 529 v ulici Knoflíkova.
Majitelé domu nejsou schopni zabránit vstupu
cizím osobám, v domě přebývají bezdomovci
a v letních měsících se kolem domu koncentrují osoby s nežádoucím chováním. Město by tak
alespoň jako majitel poloviny domu tomu mohlo
zabránit a vstoupit do jednání s majitelem druhé poloviny domu, který vlastnictví zdědil, žije
v SRN a o dům neprojevuje zájem. Lokalita
v okolí domů č. p. 375 a 529 v ulici Knoflíkova
je dlouhodobě tíživý problém. Dále bylo součástí
tohoto opatření odkoupení bytové jednotky v č.
p. 348/1 Staré náměstí. Tento byt vlastní občan
z jiného města, který ho dále pronajímá. V bytě
přebývá přes 20 osob, které se přistěhovaly
převážně z Chebu. O věcech, které se v bytě,
na chodbě domu a v jeho okolí dějí, vypovídá
jen za loňský rok 17 záznamů přestupkového orgánu úřadu, místního oddělení PČR a celá řada
zoufalých stížností ostatních obyvatel domu.

Hlasování o dodatečně doplněném materiálu
č. 11 o konkrétním záměru nabytí výše uvedených nemovitostí (a tedy realizaci opatření
ve vyloučených lokalitách, účast v dražbě č.
p. 529 za vyvolávací cenu 330 000 a záměr
odkoupení bytu č.p. 348/1) dopadlo takto: ze
14 přítomných zastupitelů bylo osm pro, proti
přijetí pět zastupitelů a jeden se zdržel. Tento
bod tedy nebyl přijat, protože pro něj nehlasovala potřebná většina zastupitelů.
Celý investiční plán i s opatřením ve vyloučených lokalitách byl v předstihu zaslán všem
zastupitelům již 27. ledna 2020, tedy 16 dní
před konáním zastupitelstva, a byl samozřejmě v řádném termínu předán k dispozici
zastupitelům jako bod č. 2 jednání. Do doby
jednání zastupitelstva 12. 2. 2020 nepřišel
žádný dotaz, žádná připomínka, žádný návrh na doplnění, žádný návrh na jiný postup
od žádného ze zastupitelů. Je tedy trošku
s podivem, že až na jednoho zastupitele
všichni, kteří byli proti záměru nabytí nemovitostí v materiálu č. 11, předtím byli pro při
odsouhlasení bodu 2, a tedy s postupem „vykoupení“ souhlasili.
Každý zastupitel hlasuje podle své vůle a podle svého vědomí. Hlasování je pouze jeho
věc. On se pak případně zodpovídá svým
voličům.
Doporučujeme všem občanům, kteří jsou
s problematikou lokality denně konfrontováni,
a všem rodičům, jejichž děti se bojí ze školy
chodit Knoflíkovou ulicí, aby se obrátili na své
zastupitele a zeptali se jich, jak hlasovali.
A pokud byli proti, jaké mají návrhy na další
řešení a zda se vůbec někdy o problematiku
takových lokalit ve městě zajímali.
Lenka Hrušková Bursová, Marek
Matoušek, Štěpánka Neubergová
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Z města

Radní ve spolupráci s městským úřadem
dlouhodobě řeší problémové lokality
Po posledním jednání zastupitelstva se na nás
obrátilo mnoho občanů s dotazy, jak dopadlo
jednání zastupitelstva v souvislosti s opatřením v problémových oblastech města, konkrétně v ulici Knoflíkova a na Starém náměstí,
a jak dále bude město postupovat v řešení narůstajících problémů v těchto místech.
Musíme zdůraznit, že problémové lokality jsou
dobře zmapovány, víme, co se v nich a v jejich okolí odehrává, a snažíme se řešit vzniklé
problémy. Je to ovšem běh na dlouhou trať
a zákonné možnosti představitelů města
jsou omezené. V katastru našeho města se
nachází několik lokalit, kde soukromí vlastníci domů a bytů využívají svoje nemovitosti
k tzv. „etnobyznysu“, kdy je k pronájmu zneužíván systém poskytování sociálních dávek.
V těchto místech pak dochází ke koncentraci
osob, většinou přistěhovaných z jiných obcí,
dochází k sociálně nežádoucímu jednání spojenému s obtěžováním a konflikty s ostatními
občany, výtržnostmi, rušením nočního klidu
a podobně. Vznik takové lokality pak má naprosto typické znaky: dům nebo byt zakoupí
v dražbě majitel nežijící ve městě, začne jej
pronajímat sociálně slabým a nepřizpůsobivým, dojde k „sestěhování“ problémových
obyvatel z okolních obcí a měst, slušní občané se odstěhují, a tak dojde k poklesu cen
domů nebo bytů v okolí a nastane řetězová
reakce, jejímž výsledkem je doslova „gheto“.
Z toho důvodu také město již přijalo opatření obecné povahy vyhlášením tzv. „zón bez
doplatku“ v ulicích Tyršova, Knoflíkova, Nádražní, Dlouhá, Staré náměstí a ulice Mládeže. Toto opatření se nám částečně osvědčilo
v ulici Nádražní, ale nemůže vyřešit úplně
vše. V současné době máme zjištěno, že se
za poslední dva roky do takových lokalit přistěhovalo více než 50 osob z okolních obcí.
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Stejné je to s nemovitostmi, o které se vlastník nestará. Ty postupně chátrají a stávají se
útočištěm bezdomovců a konzumentů drog
se všemi průvodními jevy jako je doprovodná
drobná kriminalita, extrémní výskyt hlodavců.
Objekt se stává zdrojem infekcí apod. Podle
platného stavebního zákona starost o zabezpečení, případně demolici těchto budov,
o které se vlastník nestará, zůstane vždy nakonec na obci, v jejímž katastru se budovy
nacházejí. Obec zabezpečení nebo likvidaci
zaplatí ze svého rozpočtu, ale s domem nebo
pozemkem nemůže nakládat, protože není
vlastníkem.
Proto jsme se rozhodli, stejně jako vedení
celé řady jiných měst a obcí, přistoupit k zamezení vzniku takových lokalit aktivně. A to
vykoupením těch nejproblematičtějších domů
a bytů, účastí v dražbách a následnou rekonstrukcí nemovitostí, případně jejich demolicí.
Je to cesta komplikovaná, neřeší všechny
problémy a je to jen jedno z celé řady opatření. V současné době je to první krok k tomu,
jak představitelé města mohou získat vliv
na rozhodování, co se v dané lokalitě bude
do budoucna dít. K tomu kroku již přistoupili
představitelé měst a obcí s podobnými problémy (Most, Chomutov, Písek, Rotava, Horní Slavkov). Ano, stojí to peníze, je to alespoň nějaké řešení. Druhá možnost je strkat
hlavu do písku, čekat, co se stane a kdo to
za nás vyřeší. Řešit až důsledky následným
utrácením dalších milionů korun z rozpočtu
na posílení městské policie, najímání bezpečnostních agentur, nebo rozšiřování kamerových systémů, které ale původní příčinu už
neodstraní. A ještě jednou musíme zdůraznit,
že se nejedná o žádné hromadné vykupování bytů a domů zpátky do vlastnictví města.
Představitelé města nebudou a nemohou

Z města

řešit běžné sousedské problémy. Jedná se
a bude se jednat pouze o ty nejproblematičtější lokality, kde skutečně jiné řešení není.
Tento postup se nám už osvědčil v případě budovy č.p. 175 v ulici Dlouhá. O tento dům se ma-

jitel dlouhodobě nestaral a po celkem složitém
jednání město dům vykoupilo. Vzhledem k jeho
katastrofálnímu stavu byl dům zdemolován
a na tomto místě vznikne nové parkoviště.
			
Rada města

Jen posílení městské policie
problémy lokalit nevyřeší
Další rozšíření a posílení městské policie (MP)
může být otázkou k diskuzi, ovšem jedná se
o jednoznačně nejdražší, zato ale nejméně
účinné řešení, protože MP řeší až důsledky,
nikoliv příčiny.
K zajištění služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, by bylo potřeba posílit stav strážníků na 7,
ideální stav je však 8. K zajištění služeb „jen“
na odpolední a noční + víkendové služby, je
požadovaný počet strážníků 5 jako minimální.
Z mnoha a mnoha, zejména zákonných důvodů, není možné, aby například noční a víkendové služby sloužila MP jen s jednočlennou
hlídkou, atd. I na strážníky MP se vztahuje Zákoník práce, 42,5 hodinová týdenní pracovní
doba, je třeba počítat s dovolenými, povinnými
školeními, pracovní neschopností z důvodu
nemoci, ošetřování členů rodiny atd.
Finanční náklady na 1 příslušníka MP (mzdové
náklady včetně zákonných odvodů, školení,
materiální zabezpečení), jsou reálně 650 tis.
Kč/rok. Pokud by město chtělo posílit počet
členů MP na 5, je třeba počítat s minimálními
ročními náklady na MP ve výši 3,6-4 miliony
Kč. Město v rozpočtu na rok 2020 vyčlenilo
na „Opatření ve vyloučených lokalitách“ 1,37
milionu Kč (z celkových investic ve výši cca
33 milionů Kč). Pokud by tuto částku vyčlenilo
tři roky po sobě, v této maximální variantě by
za kumulovanou částku 4 miliony zcela jistě
eliminovalo ty nejproblematičtější jevy v daných lokalitách. Reálně se ale potřebná částka
dá odhadnout na 2-3 miliony Kč. Ve srovnání
s tím by na posílenou MP město muselo vyna-

ložit za tuto dobu částku ve výši minimálně 10,8
milionu Kč. Pokud budeme předpokládat, že se
za 3 roky podaří eliminovat ty nejproblematičtější jevy posílené MP, bude pak město zase
snižovat počty MP včetně vyplácení odstupného? Pak se odhadem dostáváme na náklady
na MP k výši 11,5 milionu Kč ročně.
Ke zjištění, jak je rozšiřování MP ekonomicky
„výhodné“, pak stačí už jen použít kalkulačku.
I kdyby město chtělo rozšířit počet členů MP,
vyvstává další problém, že „nejsou lidi“. V Karlovarském kraji se nezaměstnanost dlouhodobě pohybuje na úrovni 2,5 %, což znamená,
že práci nemají jen ti, kteří ji nechtějí. „Sehnat“
strážníka MP, který splňuje zákonem požadované podmínky, s potřebnými fyzickými
a mentálními předpoklady, je v současné době
téměř nemožné. Celá řada obcí si tak strážníky „přetahuje“ za pomoci finančních pobídek.
Například v Chebu nabízí MP „náborový příspěvek“ ve výši 70 000,- Kč. Bude na to naše
město do budoucna mít?
Neposlední otázkou jsou pravomoci MP vůči
obyvatelům takových lokalit. Pokud se nejedná o páchání trestných činů, ale jen o přestupky proti občanskému soužití, MP může samozřejmě udělovat pokuty. Běžná praxe je ale
taková, že dotyční obyvatelé pokuty nezaplatí,
protože nemají z čeho. Pokuty se pak mohou
vymáhat exekučně. Ovšem v případech, kdy
dotyční již mají exekucí několik, město se jen
může zapsat na konec seznamu „oprávněných“ a reálná šance vymoci pokutu je nulová.
			
Rada města
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Základní škola

Čtrnáct žáků úspěšně vykonalo jazykové zkoušky
Čtrnáct žáků ze sedmých, osmých a devátých tříd úspěšně vykonalo anglické jazykové
zkoušky Cambridge. Jednalo se o zkoušku
PET – úroveň B1 a FCE – úroveň B2. V obou
případech jde o středoškolskou jazykovou
úroveň.
Na zkoušky se žáci připravovali od září 2019
pod vedením Mgr. Čábelkové. V prosinci pak
proběhla ve škole zkouška PET, a to pod záštitou jazykového centra Eufrat. Žáci byli otestování třemi lektory pověřenými vykonávat
cambridské zkoušky. Zkoušku FCE vykonal
jeden z žáků v Plzni přímo v jazykovém centru
Eufrat. Jazyková zkouška se skládala z mluveného projevu, práce s textem, čtení a psaného projevu.

Na výsledky žáci čekali několik týdnů. Na konci ledna doručil poštovní doručovatel velkou
obálku plnou „dobrých zpráv“. Všichni zkoušku splnili, a někteří se dokonce dostali na úroveň vyšší, než byla úroveň plněná.
Všem žákům patří velké poděkování za výbornou reprezentaci školy v jazykových dovednostech a zároveň velká gratulace k první
velké profesně – životní zkoušce.
					
		
Mgr. Pavlína Čábelková

Ředitelství ZŠ v Kynšperku nad Ohří
vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku
čtvrtek

2. 4. 2020 14.00 - 18.00 hodin

budova 1. stupně ZŠ
Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
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Policie

Policisté Karlovarského kraje upozorňují...
Seniore pozor na podvodníky!

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří
se snaží vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří
se vydávají např. za revizory plynu apod., ale
i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých případech i prostřednictvím internetu. Mezi časté praktiky patří
např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají
za rodinné příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým komunikujete a v případě, že Vás někdo požádá o pomoc,
zejména o tu finanční, dejte si pozor.
V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu:
•
S cizími lidmi se nebavte.
•
Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
•
Prostřednictvím telefonu nikomu nesdělujte čísla faktur služeb, které máte zprostředkovány.
•
Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod
záminkou vašich příbuzných v nouzi, vše
si raději dopředu ověřte, než někomu
svěříte své mnohdy celoživotní úspory,
může se jednat o podvod. Zdánlivě Vás
může kontaktovat z neznámého čísla Váš
vnuk/vnučka s žádostí o zapůjčení peněz
na výhodnou koupi vozidla.
V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:
•
Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je
za nimi. Vaše bezpečí může ochránit panoramatické kukátko nebo bezpečnostní
řetízek na dveře.

•

Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste
o jeho návštěvě předem informováni,
dveře neotvírejte.
•
Podvodníci za Vámi mohou přijít např.
i se záminkou výhry v loterii, či přeplatků
energií.
•
Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví
někdo se záminkou zatelefonování kvůli
poruše na vozidle.
•
Nepodléhejte vidině levného nákupu
nebo zprostředkování levnějších služeb,
ve většině případů se jedná o podvod.
•
Nesdělujte nikomu cizímu své osobní
údaje.
•
Nikomu neukazujte, kde máte uložené
úspory.
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční
částku, si danou situaci ověřte buď u svých
příbuzných, nebo u zprostředkovatele jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci nevylákají peníze přímo, najdou si jiný
způsob jak Vás okrást.

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
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Z města

VI. Reprezentační ples města
Dne 8. února se v Kynšperském pivovaru konal již VI. reprezentační ples města. O úvod
a seznámení s programem se postaral David
Petřík, starosta města Ing. Tomáš Svoboda
přivítal všechny hosty včetně našich německých přátel z partnerského města Himmelkron. Následně bylo možné zhlédnout ukázky
kubánské salsy, kdo měl chuť mohl se od tanečníka naučit základní krokové variace tohoto tance. Hlavním pěveckým hostem večera
byla Heidi Janků, která se svými rytmickými
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tanečními písničkami sklidila opravdu veliký
úspěch. K tanci a poslechu opět zahrála kynšperská kapela Šarkani. V pozdních hodinách
předvedl svou barmanskou ohnivou show
Martin Vogeltanz. Letošní ples byl bohatý
na tombolu. Děkujeme všem, kdo se podíleli
na přípravě plesu a také sponzorům. Opět se
budeme těšit na příští rok.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Kultura

38. včelařský representační ples
Základní organizace českého svazu včelařů
v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne 25. ledna 2020 již 38. včelařský representační ples.
Opět se uskutečnil na sále kynšperského pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu hezky zahrála krojovaná
dechovka „Horalka Domažlice“, pod vedením
zkušeného kapelníka p. Josefa Kubalíka. Obsluha na sále byla výborná s dobrým jídlem
a pitím.
Během plesu se konala již neodmyslitelná
dámská volenka o nádherně zdobená perníková srdíčka. Pekly je a ozdobily manželky
a dcery včelařů. Ještě jednou jim moc děkuji
a to jmenovitě pí. Chalupové, Hořejší, Štambergové, Křížové, Lhotkové, Hovorkové, Kuhlové, Kabátníkové a její dceři Sáře.
Současně děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se se svými dary na něm podíleli.
Byli prezentováni na každém stole a to:
Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO
ČSV Kynšperk nad Ohří, Město Kynšperk
nad Ohří, Farma Kostelní Bříza – p. Černohorský, Kynšperský pivovar – p. Vomočil, Masna
Kynšperk n.O., Lékárna Alphega - pí. Moravčíková, Bytový textil – pí. Klimentová, Farma
Kaceřov - p. Šupka, Farma K. Dvůr - p.Ifko-

vich, Stavebniny Kessl, Restaurace U Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Lincont
- p. Decastelo, Anat Kynšperk n. O. – p. Kubát, Truhlárna - p. Košata, Drogerie – pí. Dreiseitlová, Truhlářství Ře-ha, Papírnictví Alfik
– pí. Fiedlerová, studio Šarm – pí. Budinská,
Kosmetický salon – pí. Dolívková, Kadeřnictví – pí. Bočanová, ZD Chotíkov – Novákovi,
Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš, Motto Kynšperk n. O. – p. Lhotský, Střední živnostenská škola Kynšperk n. O., Kadeřnictví
Marcela Kynšperk n. O., Restaurace Kašna p. Borecký, Kovářství – p. Horváth, Soukromý
zemědělec – pí. Přibylová Liboc, Oriflame –
pí. Fürstová, Květiny – pí. Ostrá, Barvy a laky
Dolní Rychnov - Halajovi, Studio Sedmikráska, Agrowest Kynšperk n. O., Sajbriels s.r.o.,
Lesní těžař s.r.o. – p. Mecner, Včelařské potřeby Sokolov – p. Paukner, manželé Kozumplíkovi, restaurace Kamený Dvůr – p. Lajčák,
Papoil Kynšperk n. O.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV z.s.,
Kynšperk nad Ohří
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Různé

Skauti slaví 30. výročí obnovení střediska
Skautské středisko Lípa si v letošním roce připomíná 30. výročí od svého obnovení v lednu
1990. K této příležitosti se skauti a jejich příznivci sešli v Panském domě. Promítli si fotky
za uplynulý rok, ale také z minulosti. Vedoucí

Silový víceboj žáků ZŠ
Naši žáci se tradičně zúčastnili okresního kola
v silovém víceboji. A potřetí v řadě dokázali
v kategorii staršího žactva zvítězit a opět s výrazným bodovým náskokem. Složení družstva:
Jan Radl, Daniel Vyrut, Marek Klier, Jiří Vydra,
Matěj Vaňura. Velká gratulace a poděkování
za vzornou reprezentaci školy.
					
		
Mgr. Pavel Procházka
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střediska při této příležitosti předala vyznamenání z Oblasti Bílého orla jako poděkování
dospělým, kteří se věnují dětem či jinak pracují
pro středisko.
Iva Pídová - Chechty

Různé

Holky od sámošky
V Kynšperku nad Ohří byly poslední dobrovolné hasičky roku 1981. Od té doby zde oddíl
žen mezi dobrovolnými hasiči nebyl.
Nový ženský tým dobrovolných hasiček jsme
založily v září 2019 na popud našich ratolestí.
Jsme maminky mladších dobrovolných hasičů. S velkým nasazením a nadšením jsme se
sešly na dvou trénincích. Hned 4. října 2019
jsme se zúčastnily prvních závodů v Karlových Varech „O pohár hejtmanky“ a umístily
jsme se na krásném 5. místě. Jeden z rozhodčích nevěřil vlastním očím, že po dvou trénin-

cích jsme zvládly dva platné pokusy s časem
pod minutu. Tehdy přímo na těchto závodech
dostal náš tým svůj originální název „HOLKY
OD SÁMOŠKY“. Závodíme i trénujeme s radostí stejně jako naše děti. Věříme, že se budeme i nadále scházet v takto hojném počtu
a budeme na různých soutěžích reprezentovat
město Kynšperk nad Ohří.
Byly bychom rády, kdybyste nás podpořili při
našich závodech, které nás v budoucnu čekají.
S láskou „ HOLKY OD SÁMOŠKY „
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Fotbal

Turnaj mladších žáků
V sobotu 15.února se konal v hale TJ Slavoj
žákovský turnaj v kopané. Přihlásilo se šest
oddílů a kynšperští vybojovali krásné druhé místo. Poděkování patří Miloši Munkovi
za přípravu turnaje a roli rozhodčího, trenérovi
Bohumilu Szendimu za přípravu žáků, Pavlo-

vi Laskovskému za regulernost při hře, Míše
a Martinovi ze Šajtle za skvělé občerstvení
a TJ Slavoj za organizaci a zázemí. Gratuluji
k druhému místu a do budoucna přeji mnoho
úspěchů a radost ze hry. Konečné výsledky
turnaje:
FC Cheb
TJ Slavoj Kynšperk
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Sokol Teplá
Sokol Žlutice
Baník Union Nové Sedlo
SK Kraslice
			 Jana Tomsová

Fotbal

Starší přípravka vybojovala pohár za první místo
V neděli 9. února se konal v hale TJ Slavoj
turnaj v kopané starších přípravek. Přihlásilo
se šest oddílů. Naše přípravka zvítězila a získala pohár turnaje. Poděkování patří Miloši
Munkovi za přípravu turnaje a roli rozhodčího
po celou dobu turnaje, trenérům Elemíru Jakubcovi a Pavlovi Laskovskému za přípravu
dětí, Míše a Martinovi ze Šajtle za skvělé občerstvení a TJ Slavoj za organizaci a zázemí.
Gratuluji ke skvělému umístění a do budoucna

přeji všem mnoho úspěchů a radost ze hry.
Konečné výsledky turnaje:
TJ Slavoj Kynšperk
Sokol Citice
Baník Královské Poříčí
TJ Lomnice
Olympie Březová
Baník Bukovany
				
			
Jana Tomsová
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Kultura

Koncert v Rudolfínu a exkurze
do Muzea hudby - Praha 29. 1. 2020
Na konci ledna vyjeli žáci s učiteli z klávesového oddělení do Prahy.
Žáci měli možnost zúčastnit se generální
zkoušky České filharmonie přímo v Rudolfínu.
Vyslechli mimo jiné klavírní koncert Bély Bartóka v podání polského klavíristy Piotra Andrszewskiho a symfonické skladby předních
českých skladatelů, jakými byli Leoš Janáček
a Josef Suk. Byli jsme přítomni nelehkému
dolaďování posledních detailů práce dirigenta
s orchestrem. Dát dohromady tak velký orche-
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str není vůbec lehké. Po koncertě jsme navštívili krásné Muzeum hudby, kde jsme měli
možnost vidět staré dobové nástroje z českých sbírek. Dokonce jsme si některé nástroje
směli i vyzkoušet. Byl to velký zážitek, neboť
kdo z dětí se může pochlubit, že hrál třeba
na harfu nebo na ještě neobvyklejší nástroj,
jakým je teremin.

ZUŠ

Kultura
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MŠ

Ukázková hodina s trenérem
6.2. 2020 si na děti z Pastelkové třídy udělal
čas v tělocvičně pan Munka. Hráli společně
spoustu her a užili si hezké dopoledne.

Učitelky Pastelkové třídy MŠ Zahradní

Karneval u Pastelek
Opět po roce nastalo masopustní období, které nám ve školce vyvrcholilo karnevalem masek. Děti soutěžily, tančily, zpívaly a nakonec
byly odměněny. V rámci třídního vzdělávacího
plánu na téma Vesmír byly i masky vesmírné.
Všechny děti se přestrojily za mimozemšťany.
Učitelky Pastelkové třídy MŠ Zahradní

Bacílek
Ve středu 12.2. jsme přivítali u nás v Pastelkové třídě paní Martinu z Teenagers Clubu
z Chebu. Představila nám výukový program
Bacílek aneb o zdraví a nemoci. Zábavnou
formou získaly děti užitečné informace o tom,
jak předcházet nemocem, jak pečovat o zoubky a jaké zdravé potraviny jíst. Na závěr si děti
odnesly dárek ve formě mýdla.

Učitelky Pastelkové třídy MŠ Zahradní
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Kultura

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi
ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi,
která se bude konat dne 14.3. 2020 v kinosále MKS od 9:00.
Prezentace členů zahrádkářského svazu již od 8:00.
Zveme jako hosty na naší výroční členskou schůzi,
představitele vedení Města Kynšperka nad Ohří.
S pozdravem

Ing. Josef Baron
Předseda ZO ČZS Kynšperk

Městská knihovna
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa:
8.00-12.00 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Novinky pro dospělé:
Dvořáková, P. – Vrány; Dvořáková, P. – Dědina: pole,závist,chtíč a otčina; Bellová, B.
– Mona; Torre, A. – Hříchy Hollywoodu; Duffková, M. – Zápisník alkoholičky; Moriarty, L. –
Úplně cizí lidé; Stevensonová, A. - Probuzení
Historie:
Pludek, A. – Faraonův písař; Walters, M. –
Nejtemnější půlnoc; Lamballe, M. – Hluboká
modř moře; McCulloughová , C. – Hořkosladký život; Nesměrák, M. – Na zemské stezce;
Vondruška, V. – Vzpoura goliardů; Antikomplex a kolektiv autorů – Zmizelé Sudety
Detektivky a thrillery:
Hiltunen, S. – V rouše beránčím; Kara, L.
– Fáma; Theilsová, L. – Posedlé dítě; Driscollová, T. – Chladná jako led; Marsonsová,
A. – Skryté karty; Macmillanová, G. – Chůva;
Gibneyová, P. – Ukradené životy; Macková,
M. – Příběh falešného copu; Delargy, J. – 55;
Česal, A. a Geisler, J. – Dračí krev; Griffin,

M. – Sběratelé zla; Dán, D. – Jednou nohou
v hrobě; Palmer, M. – Zkáza; Motte de la, A. –
Zimní oheň; Kohout, P. – Les Bor; Eidler, P. –
Kdo zabije Evu S.?; Cílek, R. – Dno vyschlé
studny; Beran, L. – Posedlost zločinem
Romány pro ženy:
Enoch, S. – Návrat na Vysočinu; Jakoubková, A. – Odříkaného manžela největší krajíc;
Gillerová, K. – Život plný iluzí; Benková, J. –
Slunečnice; Dvořáková, P. – Sítě: příběhy (ne)
sebevědomí
Čtení pro děti a mládež:
Doyelová, C. – Bouřňákův ostrov; Dazeová,
H. – Zázračné koťátko: kouzelné přátelství;
Bendová, K. – Nevěřte Hunterovi; Guterson,
B. – Tajemství hotelu Winterhouse; Blažková,
K. – Tymián z Oxary; Kavková, V. – Violka
a Fujtíšek; Křesťanová,L. – O kočičím čaroději
a jiné pohádky; Nordqvist, S. – Dort pro Fiškuse; Greenová, S. – Zloději dýmu; Greenová,
S. – Svět démonů
Na Vaši
návštěvu se těší knihovnice.
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Kultura

18

Zajímavosti

PROPOZICE

BĚH S KYNŠPERSKÝM ZAJÍCEM – 3. ROČNÍK
Pořadatel

:

Běžecký klub F-C Kadaň

Termín

:

neděle, 22.3. 2020

Start

:

Kynšperk n/O, tenisové kurty, 11,00 hodin

Prezentace

:

Kynšperk n/O, sportovní hala od 9,30 hodin

Startovné

:

130,- Kč

Trať

:

10.000m výhradně v terénu

Kategorie

:

- muži do 39 let ( 1981 a mladší )
- muži 40 – 49 let ( 1980 – 1971 )
- muži 50 – 59 let ( 1970 – 1961 )
- muži nad 60 let ( 1960 a starší )
- ženy do 34 let ( 1986 a mladší )
- ženy 35 – 44 let ( 1985 – 1976 )
- ženy nad 45 let ( 1975 a starší )
Ceny

:

první tři v kategorii

Přihlášky

:

1) mailem na bezec.cf@centrum.cz
2) na místě v den závodu do třiceti minut před startem

Za pořadatele :

Čeněk Filingr, e-mail : bezec.cf@centrum.cz, tel.: 777 040284
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Různé

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
VĚZNICE
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
přijme

STRÁŽNÉ a DOZORCE
Požadujeme:
minimálně střední vzdělání s maturitou, čistý trestní rejstřík,
osobnostní, fyzickou a zdravotní způsobilost.
Nabízíme:
práci na plný úvazek s nástupem ihned, 6 týdnů dovolené, možnost
ubytování, závodní stravování, bezplatné využití sportovního
zařízení a další zaměstnanecké benefity.
Možnost náborového příspěvku ve výši 100.000,-Kč
Nástupní plat po zaučení od 31.490,-Kč
Kontakt:
Bc. Jiří Prančl, tel. 778 469 779, email:
jprancl@vez.kyn.justice.cz.
webové stránky: www.vscr.cz
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Různé

DĚTSKÁ BURZA
JARO

Dětské oblečení všech velikostí 0-15 let,
těhotenské oblečení, výbava pro miminka,
dětská kola, odrážedla, brusle,
kočárky, botičky, hračky,

LÉTO

autosedačky a jiné….

28. 3. 2020

10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

MKS Kynšperk nad Ohří – Zimní zahrada kina
27.3.2020 (pátek)
28.3.2020 (sobota)

16:00 – 19:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.

29.3.2020 (neděle)

- výběr věcí k prodeji
- prodej
- prodej
- vrácení věcí, vyúčtování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 583 664,
NEBO EMAIL:burza.kynsperk@seznam.cz A MY VÁM
PŘIDĚLÍME POŘADOVÉ ČÍSLO
Z prodeje odečítáme 10%, které jsou použity na náklady spojené s pořádáním.
!!!!!!! Za věci určené k prodeji neručíme !!!!!!!!

Přidělené pořádové číslo:

Název :

1
4
Velikost:
2

Cena :

Vel.92

VZOR PRO OZNAČENÍ VĚCÍ

Triko dl. Rukáv Spiderman

30,-

!!!! NEPOUŽÍVAT MALÉ LÍPKY A ŠPENDLÍKY !!!!

MAX. POČET VĚCÍ K PRODEJI 40 KS + 15 HRAČEK
Věci označte štítkem dle vzoru, vyhotovte seznam na A4
a v označené tašce pořadovým číslem doneste.
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Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
• 13h Březová u Sokolova /parkoviště na náměstí/
• 13,30 Kynšperk nad Ohří /u Technických služeb – ul. Školní/
• 14,30 Dolní Pelhřimov /na návsi/
• 15,30 Lipová u Chebu /na návsi/
• 16h Okrouhlá /u OÚ/
• 16,30 Dolní Žandov /u kašny – naproti zdravotnímu středisku/
• 17h Lázně Kynžvart /parkoviště u obchodního domu/
Prodej 28.4.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, vlaška, kuřice modrá, kohoutci
Kačeny pekingské, moularden, husy bílé, krůty, holokrčky,
kalimera, brojlerová kuřata, perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158 /NE SMS!/, po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Výběr z nabídky:
Pronájem, prostory bývalé banky ČS, centrum, Kynšperk nad Ohří

14.025,- Kč/měsíc

Prodej, rodinný dům s barem, centrum, Kynšperk nad Ohří

2.000.000,- Kč

Prodej, rodinný dům se zahradou, Krajková

2.100.000,- Kč

Prodej, byt 2+1 v OV, Dlouhá 95, Kynšperk nad Ohří

Kancelář: náměstí SNP 858, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt pro smluvení schůzky: kosina-reality@email.cz, tel.: 604 109 442
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580.000,- Kč

Kultura
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