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Slavnost hasičů v Gössenreuthu...
Dne 4. 6. 2011 jsme se zúčastnili slavnosti hasičů v Gössenreuthu –
jedné z obcí našeho partnera - obce
Himmelkronu. Město Kynšperk nad
Ohří zastupovali starosta Ing. T. Svoboda, místostarostka Mgr. Štěpánka
Neubergová, radní Mgr. L. Hrušková Bursová, zastupitelka J. Tomsová
a další občané. Naši hasiči p. M. Sukovič, p. P. Lhota, p. Z. Matoušek, p.
I. Vaňuš a p. V. Lukáč přijeli na tuto
akci velkým hasičským autem.
Hasičům Gössenreuthu byl předán
slavnostně nový hasicí vůz. Ten starý jim sloužil 28 let. Starosta Himmelkronu Gerhard Schneider předal
symbolicky klíče k novému vozu veliteli hasičů, a to nejen gössenreutským, ale i lanzendorfským a him-

melkronským, kteří v případě zásahu velmi úzce spolupracují. Současně poblahopřál hasičům za jejich péči
o dosavadní auto a poděkoval za velké množství hodin, které odpracovali zdarma při rekonstrukci hasičské zbrojnice. Vyzdvihl i jejich dobrou přípravu při absolvování školení
a kurzů nutných pro jejich hasičskou
a záchranářskou práci.
Po proslovech následovala důkladná prohlídka obou aut s podrobným
výkladem. I naše auto všechny přítomné hasiče zaujalo, zejména pak
obdivovali vyprošťovací techniku.
Přidáváme se k přání, aby nové auto
sloužilo a pomáhalo při zásahu hasičů naplno tak, jak tomu odpovídá jeho na speciální zakázku u firmy IVECO, nostním požadavkům. 
kvalitní vybavení, které bylo pořízeno a nyní zcela odpovídá všem bezpeč
Mgr. Štěpánka Neubergová

Strassenfest v Himmelkronu - jak
jsme slavili s naší partnerskou obcí
Dne 13. 6. 2011 jsme se zúčastnili
slavnosti v partnerské obci Himmelkronu. Prožili jsme krásné pondělní odpoledne, které je pro naše himmelkronské
velkým svátkem (volně přeloženo - svátkem Letnic). Bohatý kulturní program
různých souborů velmi dobře, jako každý rok, doplnilo vystoupení Městské dechové hudby pod vedením dirigenta p.

J. Zmrzlého a dvou souborů mažoretek
základní školy pod vedením p. Mgr. J.
Danešové a M. Hollé.
Celou slavnostní atmosféru doplňovaly stánky s občerstvením a jinými produkty a drobnostmi. Všude voněly bratwursty, steaky, klobásy a lákaly nás typické ovocné a tvarohové koláče s kávou.

Město Kynšperk nad Ohří reprezentovali představitelé města: Ing. T. Svoboda, Mgr. Š. Neubergová, p. J. Ambrozková, Mgr. H. Jandíková, p. J. Kortán,
p. F. Bernáth, Ing. L. Bernáthová, p. A.
Fiedlerová, p. J. Tomsová, sl. M. Bláhová. Tlumočení zajišťovaly p. J. Bláhová
a p. L. Křížová.
Himmelkronským patří poděková-

ní za krásné příjemné pondělní odpoledne.
Jménem vedení města srdečně děkuji mažoretkám základní školy, Mgr. J.
Danešové, sl. M. Hollé, hudebníkům
Městské dechové hudby a p. J. Zmrzlému za účast na této akci a za vzornou reprezentaci našeho města Kynšperk nad
Ohří. 
Mgr. Štěpánka Neubergová

USNESENÍ RADY MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, která se uskutečnila: 11. 5. 2011, 25. 5. 2011 a 3. 6. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města:
www.kynsperk.cz/radnice/rada-mesta/usneseni-rady
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pronájmy
Nabídka bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu:
- byt č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 44
m2, v ul. Jiráskova č. p. 732 (k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).
Výše nájemného je stanovena na minimálně 63,21 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 3 o velikosti 2+kk, o výměře 43,83 m2 v ul. J. K.
Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 65 Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
- malometrážní byt č. 10 o velikosti
2+kk, o výměře 45,11 m2 v ul. J. K.Tyla
č. p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena na minimálně
65 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou.
Nabídka nebytových prostor v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 72 m2, výše nájemného

bude stanovena dle způsobu využití +
nárůst o každoroční inflaci, platby za
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 211,4 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu
využití + nárůst o každoroční inflaci,
platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k. ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu
o změně užívání nebytových prostor,
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo
4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního střediska) na parcele č. 49/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za
těchto podmínek:

• doba nájmu na dobu neurčitou,
• nájemné ve výši 500 Kč/rok,
- nebytový prostor v přízemí objektu
č. p. 19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad
Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
• pronájem na dobu určitou 5 let
s účinností od 1. 6. 2011 s možností
dalšího prodloužení,
• výše nájemného minimálně 616
Kč/m2/rok + nárůst o každoroční inflaci
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu
o změně užívání.
Nabídka nebytového prostoru v majetku města k prodeji:
- nebytový prostor v budově bez č. p.
/č. e. stojící na pozemku p. č. 52 a pozemek p. č. 52 o výměře 56 m2 vše v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří (sklad
bývalé požární zbrojnice).
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici na
úřední desce a webových stránkách
města nebo při osobním jednání na
majetkovém odboru Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří.

Miluše Svatková,

referent majetkového odboru

střípky z majetkového odboru
V rámci rekonstrukce bývalého pivovaru, kterou zajišťuje soukromá
firma, byly předjednány určité změny i v majetku města. Zejména se jedná o přípravu směny pozemků před
objektem ve směru k ulici Sokolovská, kde část parkoviště před bývalou restaurací „El Paso“ je v majetku této soukromé firmy. Vedení města dohodlo, že dojde ke směně pozemků, aby mohl být ve směru od sídliště
U Pivovaru vybudován chodník, který
povede mezi budoucím parkovištěm
a Sokolovskou ulicí (naproti základní umělecké škole) až k autobusové
zastávce. Proto již byla v předstihu
přemístěna lampa veřejného osvětlení před stávající vjezd do areálu bývalého pivovaru, který není používán
a bude zrušen. V souvislosti s touto

akcí jsme připravovali podklady pro
prodej částí pozemků v okolí kotelny
U Pivovaru, o které má vlastník bývalého pivovaru zájem. Zejména je
zajímavé, že projevil zájem i o koupi
komínu, který je v současné době již
mimo provoz a není tedy městem využíván.
V rámci rekonstrukcí chodníků byl
dán do užívání chodník od náměstí
SNP k prodejně Penny, který byl zakončen až v ulici Jana Jiskry. Jednalo
se o jednu z větších akcí s nákladem
téměř 300 tisíc Kč.
Jak jsem vás již částečně informoval v minulém čísle KZ, byly dokončeny opravy části ulice Jana Nerudy, obratiště v ulici Heydukova a část chodníku v ulici Sokolovská v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot.

Na pěti místech ve městě a v Chotíkově a Liboci byly vybudovány ohrádky kolem kontejnerů na separovaný
odpad.
Další naše plány jsou závislé na finančních možnostech města ve II. pololetí tohoto roku.
Městu se podařilo získat dotaci od
Karlovarského kraje ve výši 50 tisíc
Kč na restaurování plastiky svatého
Antonína Paduánského. Cca 60 tisíc
Kč přidáme ze svého. Z programu ministerstva kultury jsme získali cca 260
tisíc Kč na restaurování části hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Restaurátorské práce vyjdou
celkem na cca 520 tisíc Kč, tedy polovinu uhradí město.

Josef Špaček,

vedoucí majetkového odboru

Příjem INZERCE:
tel.: 354 597 403, mobil: 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

www.kynsperk.cz

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Ing. Petr Kučera
tel. : 352 350 410
tajemnik@kynsperk.cz
vedoucí finančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel: 352 350 428
cibova@kynsperk.cz
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Stavební obnova kaple Kamenný dvůr
- Podlesí a obnova čekáren se vydařila
Zrealizované projekty „Stavební obnova kaple Kamenný Dvůr
– Podlesí“ a „Obnova čekáren
na zastávkách hromadné dopravy
v okolí Kynšperka nad Ohří“.
Místní akční skupina Sokolovsko
o.p.s. vyhlásila dne 23. dubna 2010 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na
období 2007-2013, osy IV. LEADER,
opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický
plán LEADER MAS Sokolovsko.
Město Kynšperk nad Ohří podalo
v rámci této výzvy dvě žádosti, a to na
projekt „Stavební obnova kaple Kamenný Dvůr - Podlesí“ a projekt „Obnova čekáren na zastávkách hromad-

né dopravy v okolí Kynšperka nad
Ohří“. Obě žádosti o dotaci na tyto
projekty byly Státním zemědělským
intervenčním fondem úspěšně schváleny a v měsících březen až květen
zdárně zrealizovány.
Kaple v Podlesí, která je historickou
sakrální stavbou v bezprostřední blízkosti stávající silnice I/6, je nepoužívaná a ve špatném technickém stavu.
V roce 2009 byla zahájena I. etapa její
rekonstrukce. Byly provedeny prvotní
práce zabezpečující kapli před zhoršujícím se technickým stavem.
Ve II. etapě, na kterou město získalo příslib dotace ve výši 249 747 Kč od
Státního zemědělského intervenčního
fondu, bylo provedeno uzavření ob-

jektu proti klimatickým vlivům způsobeným chybějícími výplněmi stavebních otvorů kaple. V rámci projektu
byla osazena nová okna a vstupní dveře včetně provedení nové fasády a souvisejících stavebních prací v celkové
částce 332 996 Kč. Kaple je umístěna
na veřejně přístupném místě, dostupná z parkoviště u restaurace „Na Kameňáku“. V místě je jedinou sakrální
stavbou, která bude po provedených
stavebních úpravách zachována pro
další generace.
Druhý projekt byl zaměřen na obnovu čekáren autobusových zastávek v přilehlých částech města Kynšperka - Liboc, Zlatá, Dolní Pochlovice a Chotíkov, které byly v havarijním

stavu.
Celá akce byla zrealizována finančním nákladem 395 791 Kč, kdy město získalo příslib od SZIF na obdržení
finančního příspěvku ve výši 296 843
Kč. Nové čekárny jsou doplněny o lavičku, odpadkový koš, schránku na
jízdní řády a štít s názvem čekárny.
Modernizací stávajících čekáren autobusových zastávek došlo nejen k obnově městského mobiliáře, ale i ke
zvýšení jejich funkčnosti a estetičnosti. Záměrem bylo především zpříjemnit čekání cestujících na autobusové
spojení a také cyklistům umožnit nalézt přístřeší při nepříznivém počasí.

M. Svatková,

referent majetkového odboru

Kaple Kamenný Dvůr - Podlesí před rekonstrukcí...

Kaple Kamenný Dvůr - Podlesí po rekonstrukci...

Před opravou zastávky MHD Zlatá...

Po obnově zastávky MHD Zlatá...
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Vítání občánků města Kynšperk
Dne 27. května 2011 se uskutečnila tradiční malá slavnost k příležitosti
vítání nových občánků Města Kynšperk nad Ohří. Této druhé letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 15 dětí společně s rodiči a ostatními příbuznými.
Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy
ze Školní ulice. Paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová zvýraznila
slavnost svým projevem. Slavnostní atmosféra byla zvěčněna rodiči i fotografem v pamětní knize. Na závěr paní místostarostka upřímně maminkám
poblahopřála, předala kytičku a malou upomínku na tento den.
Všem účinkujícím i zúčastněným děkujeme a přejeme spoustu zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským úsměvem, neboť
není většího štěstí, než je úspěch svého dítěte.

Eva Knížová, matrikářka
Dětmi, které jsme v květnu 2011 přivítali
mezi nové občany města Kynšperk nad Ohří, jsou:

Mia, Daniel, dva Jakubové,
Adaobi, Pavel, Jan, Matěj,
Radek, Richard, Miroslav,
Justýna, Kristýna, Nataša a Adam.

Den dětí v domově mládeže je tradicí
Stalo se již tradicí, že i u nás v domově mládeže slavíme tento svátek, i když
naše „děti“ jsou již trošku odrostlé.
A tak jako v minulých letech i tentokrát k nám na Den dětí přijely děti a paní
vychovatelky z dětského domova v Horním Slavkově. Opět jsme měli nachystané úkoly jak pro naše internátní děti,
tak pro děti z DD. Všichni chytali rybičky, skákali v pytlích, házeli míčkem a plnili další různé úkoly.
Poté jsme se přesunuli na bikrosovou
dráhu, kde naši žáci i děti z DD závodili na kolech.
Společné opékání vuřtů jsme museli pro déšť, který toto odpoledne prová-

www.kynsperk.cz

zel, odložit a děti z dětského domova si je
opekly v troubě zrovna tak, jako to udělali naši žáci.
Snad nám počasí příští rok, až k nám
děti z DD zase přijedou, bude přát více
než letos.
Celé soutěžní odpoledne bylo zpestřeno besedou zaměřenou na rizikové
chování dětí a mládeže, kterou připravili pracovníci sokolovského KOTCE.
Děkujeme pracovníkům sokolovského KOTCE, městskému kulturnímu
středisku a firmě SEOS Karlovy Vary
za pomoc a sponzorské dary.

Za všechny, kteří se této akce

zúčastnili, I. Jirsová a J. Slámová
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Farmářské trhy se vydařily
Dne 10. června proběhly v našem městě první Farmářské trhy. Nabídka
byla velice bohatá. Prodejci nabízeli čerstvé pečivo, zákusky, různé druhy masa a uzenin, květiny, med a další lákavé výrobky. Podle ohlasu kynšperských obyvatel byli prodejci i zákazníci velice spokojeni. Tato akce
se bude opakovat 8. července 2011. Všichni jste srdečně zváni.

Jana Tomsová
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Autogramiáda Libuše Feltové...

Svou první knížku s názvem Vyprávěnky poníka Sandyho napsala paní Libuše Feltová. Děti se setkaly s autorkou na autogramiádě, která proběhla dne 4. června
v Knize Alfík. Součástí akce bylo pohoštění od firmy Tritia a velikým překvapením pro děti bylo setkání s hlavním hrdinou. Venku na zahradě se procházel koník
Sandy. Přejeme paní Feltové mnoho úspěchů v napsání další knihy s názvem...Nechte se překvapit.
Jana Tomsová

www.kynsperk.cz
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Zábavné odpoledne „Hrajeme si
za školou aneb Za pokladem pirátů“
Ve středu 18. května za krásného slunečného počasí jsme do areálu naší základní školy pozvali budoucí prvňáčky
a jejich rodiče. Konalo se tu již tradiční zábavné soutěžní odpoledne „Hrajeme si za školou“, při kterém si předškoláčci prohlédli okolí školy a prozkoumali i školní zahradu. Seznámili se s učitelkami prvního stupně a ukázali, jak jsou
šikovní. To vše samozřejmě v příjemné atmosféře formou zábavné hry. Tentokrát soutěžili o poklad pohádkového
kapitána pirátů Jacka Sparrowa. Cílem

bylo projít všemi stanovišti a splnit více
či méně náročné úkoly, za což si do své
malé truhličky ukládali vlastní poklad.
Nejtěžším úkolem však bylo nalezení klíče k otevření pirátské truhly se sladkým
pokladem. Zpestřením na závěr bylo posezení u ohně a pečení vuřtů.
Doufáme, že se akce líbila všem zúčastněným pirátům a pirátkám. Příští
rok se na předškoláky těší učitelé 1. stupně ZŠ.

Mgr. Jana Nováková

za 1. stupeň ZŠ

Matematické oříšky...
Dne 16. května 2011 proběhlo školní kolo matematické soutěže čtvrtých
tříd pod názvem Matematické oříšky.
Zúčastnilo se ho 19 dětí. Na prvním
místě se umístili Jakub Rustler ze 4. B
a Lucie Bilinčuková ze 4. A se stejným
počtem bodů. 2. místo obsadila Regina Banyáková ze 4. A, na třetím místě
skončil Adam Cibulka také ze 4. A. Do
krajského kola, které se konalo dne 24.

5. 2011 v Sokolově, po souboji mezi
prvními místy postoupil Jakub Rustler. V konkurenci 15 soutěžících z celého Karlovarského kraje obsadil velmi
pěkné 6.–7. místo. Gratulujeme k takovému pěknému umístění.
Všem patří veliké poděkování za
účast a snahu při řešení matematických oříšků.

Mgr. Hana Turečková

Strakonice zdraví
do Kynšperka
Víte vůbec, kdo my jsme? Zřejmě ne.
Tak vás tedy s námi stručně seznámím. Jsme parta primánů - chcete-li
šesťáků - ze strakonického gymplu
a nedávno jsme strávili tři noci ve vaší
základní škole. V této krajině karlovarské jsme během prodlouženého víkendu zkoumali a okukovali místa většině z nás dosud neznámá. První etapa našeho výletu spočívala v návštěvě bahenních sopek - Soos, obdivování nádherných motýlů na Motýlí farmě a nakonec v návštěvě Františkových Lázní. Po noci strávené ve spacáku jsme vyjeli do světových lázní - Karlových Varů.
Ochutnali jsme prameny, koukli na
kolonády. Zhlédli výrobu Becherovky.
Při degustaci neboli ochutnávce jsme
však dostali pouhou limonádu. Okusili jsme horko, které musí snášet skláři v karlovarské sklárně a obdivovali toto krásné řemeslo. Také jsme zašli na vřídlo a ještě cestou tam potkali pár živých soch. Den jsme zakončili v bazénu.

Kynšperský ZPRAVODAJ

Probudili jsme se do předposledního
dne a vyrazili na hrad Loket prozkoumat všechna jeho zákoutí. Pak jsme
přešli ke Svatošským skalám, kde se
pár nebojácných vykoupalo v Ohři.
Pozdravili jsme se s pár vodáky a den
byl u konce.
A byla tu neděle! Už žádný výlet - jenom balení. Byli jsme smutní, že je to
všechno za námi, ale bohužel všechno
jednou končí.
Chtěli bychom poděkovat těm, bez
nichž bychom si tento úžasný výlet nemohli užít. Děkujeme tímto mockrát
Základní škole Kynšperk nad Ohří,
že nám poskytla prostory k ubytování. Dále také paní Lence Hruškové
Bursové za všechno, co pro nás udělala. A nesmíme také zapomenout na
pana školníka, bez něhož by naše záda
nejspíše pod námahou našich těžkých
krosen nevydržela. A to byste snad nechtěli, ne? Ještě jednou všem moc děkujeme!

Vaše strakonická prima, za dva

měsíce už vlastně sekunda
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Základní kynologická organizace Kynšperk nad Ohří č. 201
Dne 14. 5. 2011 se Šárka Murinová
a její pes Max zúčastnili závodů v agility „začátečnický speciál“, které pořádal kynologický klub Kaznějov.
Závodilo se v kategoriích :
Štěňátka – pro pejsky do 12ti měsíců,
tunelový běh.
Začátečníci S, M, L – agility.
Začátečníci S, M, L – jumping. Šárka
a Max se umístili na krásném 1. místě
v kategorii jumping!
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů :o)

Kdopak by se dálek bál...

K jakému číslu dojdete, zamyslíte-li se
nad tím, kolik kilometrů jste ušli během
jediného dne? My, skauti z kynšperského střediska, máme po sobotním výletě
jasno. V sobotu 28. května jsme se sešli
v šest hodin ráno na vlakovém nádraží.
Pokud totiž chcete za jediný den ujít větší vzdálenost, musíte začít svůj den brzy
ráno ;-) Vlakem jsme se přesunuli do Sokolova a odtud pak autobusem do Krásna. V Krásně totiž naše středisko vlastní
louku, my jí říkáme Ďuriho louka, a na tu
jezdíme téměř každoročně na letní tábory. Vždy na jaře jedeme louku zkontrolovat. Nepředstavujte si však tuto kontrolní akci nudnou a fádní. Zpáteční cestu
totiž absolvujeme po svých. Letos jsme
si vybrali cestu přes zaniklé obce Litrbachy, Krásnou Lípu a oboru Studánka.

www.kynsperk.cz

Celkem jsme večer ve svých nohách cítili přibližně 40 km. Cestou nás provázelo
příjemné počasí, a tak se nám šlo dobře.
Možná by naše cesta měřila i méně, kdybychom nechodili zaručenými „zkratkami“ tzv. zábližkami... Ale my dobře víme,
že cesta zkratkou je delší, avšak méně
pohodlná. Proto všichni tak rádi zkratkami chodíme. Naše téměř extrémní
akce je určená pro všechny členy našeho
střediska, ale i rodinné příslušníky a vůbec kamarády a přátele kynšperského
skautingu. Půjdete příští rok s námi? My
si tuto náročnou akci nenecháme utéct.
Pro mladší členy našeho střediska připravili oddíloví vedoucí také jednu náročnou akci – dvoudenní výpravu s bivakováním. V pátek 3. 6. 2011 v 17:00 hodin jsme se sešli před klubovnou, aby-

chom zahájili výpravu na Lenťák. Vyšli
jsme až kolem 18:00 hodin, neboť jsme
dobalovali společné potraviny, vodu,
kotlíky a přidělené stany. Mimo jiné jsme
i opravovali sbalené batohy, neboť ze
zkušenosti víme, že nosit spacák a různé igelitky na výpravu v ruce není úplně
echt, protože po několika kilometrech
překáží. Ještěže většina členů má uzlovačky, takže se věci lehce daly navázat na
batohy. Děti se rozloučily s rodiči a vyrazili jsme směrem Sýkorák, Kolová, Čertův Mlýn, Lenťák. Cestou jsme v jedné
hře hledali různé předměty, v druhé hře
tzv. holuby (turistické značky), za které nejpozornější z nás získali plno bodů.
Po trmácivém pochodu s těžkými batohy jsme dorazili do cíle – na Lenťák. Zajímavým závěrem za pochodem bylo přejít
v „plné zbroji“ cca 7 cm silnou kládu nad
potokem Velká Libava. Nikdo neuklouzl,
takže jsme v pořádku došli na tábořiště.
Po shození batohů jsme si rozdělili
společnou práci tak, abychom se mohli společně navečeřet. Chrobák s Beruškou zhodnotili uběhlý den a jelikož většina osazenstva byla unavena, vyhlásili večerku. Překvapivě ji všichni přivítali.
V sobotu kolem 7:30 hodin byl budíček, ale někteří členové hašteřili již před

budíčkem a budili ostatní osazenstvo výpravy. Po budíčku jsme si uvařili čaj, rozdělili jsme vánočky a svačiny. Hlavním
programem dne byla stopovačka, která
byla dlouhá asi 3 km. Na ní využili kluci i holky různé skautské znalosti a dovednosti. Na trasu stopovačky vyrážela
tříčlenná družstva. Mezitím jsme se my
ostatní posilnili bramborovým buřtgulášem. Když hlídky doběhly zpět na tábořiště, musely veškeré úkoly, které psaly na papír přepsat, neboť nebyly k přečtení. Teprve potom se družstvu přestal
měřit čas. Se znalostmi na tom bylo nejlépe družstvo složené z Marušky, Tomáše a Michala. Gratulujeme! Zabalili jsme
si batohy a pustili se do úklidu tábořiště.
Jedním z cílů této výpravy bylo totiž vysbírat v okolí tábořiště veškeré odpadky
a odnést je na cestu, odkud je ve všední
den Chrobák odveze do města do kontejneru. Na cestu jsme vytahali šest pytlů odpadků – neuvěřitelné, jak jsou lidé
nepořádní!!! Po této ekologické aktivitě jsme si zahráli ještě jednu šiškovou
bojovku a podepsali jsme se všichni do
nově zavedeného cancáku, který na tábořišti je. Poté jsme vyrazili na zpáteční
cestu do Kynšperku.

Chrobák + Sm:)

9

bezpečné prázdniny

Kynšperský ZPRAVODAJ

10

bezpečné prázdniny

www.kynsperk.cz

07 2011

11

aktuality
Městská knihovna
Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba v době letních prázdnin:
Pondělí: 8.00 -12.00 - 13.00 - 18.00
Čtvrtek: 8.00 -12.00 - 13.00 - 18.00
UPOZORNĚNÍ: v pondělí 4. 7. 2011 bude knihovna uzavřena
Novinky:
PRO DOSPĚLÉ:
Halpern, J. - Kecy mýho fotra, Jirousová, F. - Vyhnanci, Poberová, S. Zlodějky vody, Fallada, H. - Pijan, Macháček, L. - Manželky a jiné ženy,
Šmíd, Z. - O pokroku od boku aneb jak se zdokonalujeme,
Historie:
Vaňková, L. - Dítě z Apulie, Pötzsch, O. - Katova dcera, Schlesak, D. Capesius, osvětimský lékárník, Sansom, C. J. - Trofej, Gale,I. - Muž cti,
Roberts, J. M. - Pomsta říčního boha, Martigli, C. A. - Poslední strážce,
Sidebottom, H. - Římský válečník, Wellner, L. V. - Poslední z Faraonovy
družiny, Hamilton, S. - Roslyn, potulná pěvkyně, Scarrow, S. - Orel na lovu
Detektivky a thrillery:
Urban, M. - Boletus arcanus, Byrnes, M. - Tajemství morové jeskyně,
Lutz, J. - Mistr X, Christopher, P. - Luciferovo evangelium, Stevens, Ch. Stále nezvěstná, Koryta, M. - Hynma zármutku, Deaver, J. - Nula stupňů
volnosti, King, S. - Běh o život

AKCE MKS NA ČERVEN
pondělí 20. 6. – 7. 8. ve výstavní síni Panský dům

POUTNÍ CESTY - LOTHAR RENTSCH
- výstava obrazů
www.festival-mitte-europa.com

PŘIPRAVUJEME
NA ZÁŘÍ

Romány pro ženy:
Blake, S. - Zrada, Klar, L. - Talent pro manželství, Tatíčková, D. - Anděl,
Petráková, M. - Malináda, Laurens, S. - Všechno o vášni, Kleypas, L. Předvečerní láska, Medeiros, T. - Unesená nevěsta, Swann, C. - Rubínové
intriky, Coulter, C. - Záblesk, Haran, E. - Místo na slunci
Naučná literatura:
Pejčoch, I. - Protikomunistické puče
PRO DĚTI:
Funnell, P. - Zázrak-kůň snů, McMullan, K. - Školní výlet do jeskyně zkázy,
Wiglaf se žení?, Borák, J. - Texaské rodeo, Macků, I. - Řekni mi svoje
znamení, Kinney, J. - Deník malého poseroutky - psí život

Krásné prázdniny s knihou přejí knihovnice

1. 9. - 22. 10. ve výstavní síni Panský dům

„CO SKRÝVAJÍ KYNŠPERSKÉ PŮDY,
KOMORY A ŠUPLÍKY“
Naše město Kynšperk nad Ohří
- vernisáž 1. 9. od 17.00 hod.

pondělí 26. 9. od 19.00 hod. v kině

YVETTA SIMONOVÁ

- vstupné v předprodeji 80 Kč
- hodinu před konáním 120 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

O PRÁZDNINÁCH KINO NEPROMÍTÁ.
kynšperSKÝ ZPRAVODAJ

Poděkování

Dne 11. 6. 2011 proběhly tradiční letní slavnosti města v areálu městského sportoviště. Alespoň v krátkosti bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. V první řadě Správě majetku a technickým službám města Kynšperk nad Ohří, Městu Kynšperk
nad Ohří, obvodnímu oddělení Policie ČR, městským strážníkům.
Za krásná vystoupení děkujeme mažoretkám základní školy, jejich uměleckým vedoucím, celému orchestru, učitelkám z mateřských školek
a jejich dětičkám, bez kterých by se žádné letní slavnosti neobešly.
Za materiální podporu děkujeme ZKD Sušice.
K dobré náladě přispěl i výkon moderátora Davida Petříka, za což mu
též patří dík. Děkujeme také Jiřímu Vydrovi za zapůjčení pódia a ozvučení celé akce.
A na závěr bych chtěl také poděkovat všem obyvatelům města za jejich
shovívavost a za to, že se přišli podívat a svou účastí podpořili nemalé
úsilí celého realizačního týmu.
Ing.Vladimír Palík za MKS
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Zdravím vás, chtěl bych se s vámi
podělit o svůj zážitek na vodě...

V neděli 29. 5. jsme se sešli v 8:20
hodin na vlakovém nádraží v Kynšperku za účelem sjetí řeky Ohře
z Tršnic až do Kynšperka. Moc jsem
se na tuto akci těšil. V Tršnicích jsme
čekali na příjezd lodí z půjčovny firmy DRONTE, která byla tak laskavá
a zapůjčila Základní škole Kynšperk
6 lodí a raft zdarma. Středisko volného času – DDM při ZŠ, které tuto
akci pro rodiče s dětmi organizovalo, nám tak přiblížilo krásu vodácké
turistiky. Přihlášky byly k dispozici
v DDM už měsíc dopředu. Jsem rád,
že jsem toho využil.
Všichni jsme nadšeně připravovali lodě k vyplutí a samozřejmě jsme
se u toho náramně bavili. Zanedlouho bylo celkem šest lodí a dva rafty
(z toho jeden školní) a asi 22 lidiček
připraveno k vyplutí.
Posádka našeho raftu čítala pět
lidí. Zpočátku jsme měli problém
s pádlováním a řízením lodi. „Pohotovostní vůz“ nám dělal ze své kanoe

www.kynsperk.cz

pan Vojta Wagner a také jeden z rodičů pan Tomáš Bouda. Stávalo se,
že když nám hlásili, že máme zabrat
vlevo, nám se to úspěšně dařilo vpravo a naopak. Byla to vážně legrace,
ale pak jsme se z rad poučili a postupně jsme řízení raftu zvládli. Po
cestě jsme dokonce přibrali pasažérku, která nám do Nebanic pomohla pádlovat. Adélku Boudovou, znáte ji? Z Nebanic si to s ní vystřídala Adélka Nováková. Když už nebyl
žádný problém, dopřáli jsme si čas
na jídlo a odpočinek. Při této dlouhé
a klidné plavbě jsme viděli plno krásných rostlin a živočichů. Kolega,
který s námi plul, totiž cestou chytal
vše, co bylo živé.
Když jsme připlouvali do Nebanic, zahlédli jsme v dálce pár koní,
co stáli v řece. Měli jsme trochu obavu, zda je zvládneme obeplout. Ale
vše OK. Zvládli jsme to. Pod nebanickým mostem jsme přistáli a okamžitě jsem šel do místního občer-

stvení pro ledovou colu, protože na
AHOOOJ. Jakub Jeřábek, student
lodi bylo vše teplé. Pak jsme znoStředisko volného času – DDM při
vu vyrazili a pádlovali do Kynšper- ZŠ Kynšperk děkuje půjčovně lodí
ku jako diví. Dobrodružství ale ne- DRONTE za ochotu a zapůjčení lodí
končilo. Čekal nás veliký jez. Museli a raftu zdarma.
jsme zastavit a přenést lodě do kempu, kde na nás již čekali ostatní členové výpravy a se vším nám pomohInformace pro rybáře
li. V půjčovně lodí DRONTE jsme
Dnem 1. 7. 2011 nabude účinvše v pořádku a očištěné vrátili. Servis DRONTE je skvělý v tom, že vám
nosti novela zákona č. 99/2004
lodě přiveze až pod nos a v cíli je jen
Sb., o rybníkářství, výkonu ryodevzdáte.
bářského práva, rybářské stráži,
Posádku školního raftu, která měla
ochraně mořských rybolovných
hned dva kapitány a zkušené vodáky
zdrojů, která upravuje i vydává– Pepína Nováka a Péťu Kříže, jsme
ní rybářských lístků. Podstatnou
viděli jen na startu. Pádlovali jako
změnou je to, že rybářské lísto život, aby byli v Kynšperku první.
ky budou vydávat i obce s rozšíI když jsme s mojí přítelkyní trochu
řenou působností. To znamená,
podcenili sílu sluníčka (spálili jsme
že lístky je možné si vyřídit i na
se) a chvílemi byla 18 kilometrová
Městském úřadu Kynšperk nad
trasa náročná, cítili jsme se po této
Ohří. Vydáváním byl pověřen
plavbě opravdu báječně.
majetkový odbor.  Josef Špaček,
Těším se na další podobnou akci.

vedoucí majetkového odboru
Kdo nejel, určitě o hodně přišel.
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29. ročník automobilové soutěže BOTAS
Dne 28. 5. 2011 se v Kynšperku
a jeho okolí opět rozehřměly motory
soutěžních vozů při 29. ročníku automobilové soutěže BOTAS 2011.
Za pěkného slunečného počasí vyrazilo 20 čtyřčlenných posádek na 75
km dlouhou trať. Na trase je čekalo množství bodovaných soutěžních
úkolů jako jízda zručnosti, střelba
vzduchovkou, bikrosová jízda, ryba-

ření, dopravní test, hasičská soutěž,
jízda s kolečkem, zdravotní test, vědomostní test, zapisování písmen na
trase atd.
Příjemným překvapením bylo, že
se letos kromě ostřílených borců přihlásilo hodně nových mladých posádek. Doufám, že se tento trend udrží i do dalších ročníků této tradiční
a populární soutěže.

Smyslem automobilové soutěže
není závodění za každou cenu – průměrná rychlost byla vypočítána na
30 km/hod., ale prožít pěkný den zábavou, zdravým soutěžením, prověřením sama sebe v jízdních schopnostech, všeobecných vědomostech,
v přátelské atmosféře.
Ukončení soutěže proběhlo v prostorách Městského kulturního stře-

Výsledková listina 29. ročníku branně orientační automobilové soutěže BOTAS 2011
1. Radl Jiří, Stehlík Václav, Pečinka Vladimír, Hájek Vladimír			
2. Gajič Roman, Kohl Jiří, Gajičová Petra, Kohlová Iva				
3. Radakovič Jiří, Gajič Petr, Kubisová Alena, Gajičová Radka			
4. Fiedler Roman, Fiedler Libor, Fogatoš Ondra, Hornerová Michaela		
5. Hrubý Jan, Rozsnyaki Jiří, Hauf Stanislav, Hrubý Jiří				
6. Adamec Tomáš, Beránek Oldřich, Jonát Radek, Stuchlík Karel			
7. Smolík Karel, Murinová Šárka, Seidlová Jana, Nowak Daniel			
8. Gyaraki Petr, Fibiger Miloš, Gyarakiová Hana, Fibigerová Jarmila			
9. Havlík Milan, Jaroš Pavel, Kováčik Pavel, Mulders Roland			
10. Pída Jan, Prajer Matouš, Piškula Václav, Havlíček Karel			
11. Vondrášek Martin, Zolotarová Iva, Stoklasová Lucie, Zeitler Libor		
12. Mannert Jan, Hoskovec Jakub, Chlpík Michal, Bártík Lukáš			
13. Teplík Stanislav, Mach Miroslav, Mizera Martin, Michálek Martin		
14. Král Jiří, Vachová Kateřina, Murin Zdeněk, Winterová Lucie			
15. Svoboda Matěj, Lukács Jan, Svobodová Anna, Jirsová Lucie			
16. Veselý Petr, Urbánková Naděžda, Goldbergová Zdeňka, Marková Věra		
17. Machytková Barbora, Prančlová Šárka, Ungerová Anna, Sadílková Kristýna
18. Ťápal Bořivoj, Novotný Roman, Burián Bohuslav, Žatko Pavel			
19. Christopher Jaroš, Novák Jan, Kučera Jan, Kučerák Stanislav			
20. Petrů Jan, Henzlová Hana, Adamcová Renata, Petrů Michal			

4,839
5,716
6,016
6,405
6,484
6,612
6,652
6,833
7,034
7,753
8,283
8,329
8,584
8,869
9,141
9,853
10,458
11,917
12,325
12,704

Nejlepší navigátor - Stehlík Václav, nejlepší řidič - Radl Jiří, Miss BOTAS - Zolotarová Eva


Jiří Roubínek - hlavní rozhodčí, Jan Žilina - ředitel soutěže

diska v Kynšperku nad Ohří. Vyhodnocení a předání cen se zúčastnil
starosta města pan Tomáš Svoboda.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří 29. ročník BOTASU podpořili, a bez kterých bychom tuto jistě pěknou akci
pořádat nemohli.

Jan Žilina

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji firmám a jednotlivcům:
PREVEN KOV
MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
MO ČSSD
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
HYDRAULIKA KOŠR
KYNŠPERSKÝ KOVOŠROT
HOTEL BÍLÁ LABUŤ
RESTAURACE SKLENÍK
RESTAURACE KAŠNA
RESTAURACE DIANA
SKLENÁŘSTVÍ MARŠÁL
CAPPOSTAV KOLÍN
ALLIGARD LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
KVĚTINÁŘSTVÍ P. MULDERS
KVĚTINÁŘSTVÍ JARKA
OBUV P. MILOTOVÁ
PAPÍRNICTVÍ P. FIEDLEROVÁ
ŘEZNICTVÍ U KRKOVIČKY
SANITÁRNÍ TECHNIKA P.
KOHL
KONZUM VOLF
TRUHLÁŘSTVÍ P. BÁRTA
KOS RUDOLF
BŘEZINA JOSEF
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
SM spol. s r.o., středisko TECHNICKÉ SLUŽBY
ZŠ KYNŠPERK
HASIČI KYNŠPERK
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYNŠPERK
RESTAURACE SKLENÍK
RESTAURACE KORUNA
Dále chci poděkovat ostřílené partě pořadatelů, kteří Botasu věnují rok co rok svůj čas a nadšení pro
věc. Zvláštní poděkování patří organizačnímu štábu p. Roubínkovi, p. Kauckému, p. Chalupovi a p.
Plánkovi.
Příští 30. jubilejní ročník bude poněkud netradiční, chceme, aby byl
zábavnější a pestřejší.
Vzhledem k 30. výročí si to jistě zaslouží.
Jan Žilina
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Fotbalové turnaje mladších přípravek
Výsledky našich kluků z 28. 5. 2011:
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – BANÍK KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ 
4:0
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – SOKOL DRMOUL		

0:0
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – SPARTAK HORNÍ SLAVKOV 
0:7
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – FK UNION CHEB		

3:1
Výsledek turnaje :
1. Spartak Horní Slavkov, 2. SEF Slavoj Kynšperk, 3. Sokol Drmoul,
4. FK UNION Cheb, 5. Baník Královské Poříčí

Výsledky našich kluků z 22. 5. 2011:
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – SK DOLNÍ RYCHNOV

SEF SLAVOJ KYNŠPERK – FK BANÍK SOKOLOV B

SEF SLAVOJ KYNŠPERK – SPARTAK HORNÍ SLAVKOV 
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – FK BANÍK SOKOLOV A

Souboj o 3. místo :
SK DOLNÍ RYCHNOV – SPARTAK HORNÍ SLAVKOV

Souboj o 1. místo :
SEF SLAVOJ KYNŠPERK – FK BANÍK SOKOLOV A

po penaltách (3 : 4)

lo rozhodnuto. Po konečném rozstřelu měli více štěstí kluci s FK Baník Sokolov a tím si zajistili konečné vítězství v turnaji. I přesto, že se po suverénní základní části nepodařilo turnaj
dovézt do vítězného konce, zaslouží si
kluci obrovskou pochvalu – ze všech
V neděli 22. 5. se konal na našem ve kterém jsme nastoupili proti FK Ba- týmů nastříleli nejvíce gólů. Navíc nejhřišti turnaj mladších přípravek. Kro- ník Sokolov A. O 3. místo si to rozda- lepší střelec turnaje je také z našeho
mě našich kluků se turnaje účastnili li kluci Spartaku Horní Slavkov a SK týmu – stal se jím Vašek Pastorek se
také: Spartak Horní Slavkov, SK Dol- Dolní Rychnov. Finálový zápas se zpr- skvělými 13 góly.
ní Rychnov, FK Baník Sokolov A a FK vu nevyvíjel dobře, brzy jsme prohráRád bych touto cestou poděkoBaník Sokolov B. Po výborných vý- vali 2 : 0. Kluci se nevzdali a podařilo val také rodičům za skvělou podpokonech prošli naši kluci základní čás- se jim srovnat na konečných 2 : 2 a tím ru a pomoc a také rozhodčím Mírovi
tí tabulky s plným počtem 12-ti bodů si vynutili penaltový rozstřel. Avšak Vágnerovi a Danielu Packertovi.
a úctyhodným skóre 17 : 0. Tím jsme ani po tom, co se na penaltách vystříV sobotu 28. 5. se po týdnu konal na
se kvalifikovali do souboje o 1. místo, dali všichni hráči z obou týmů, neby- našem hřišti další turnaj mladších pří-

3:0
8:0
4:0
2:0
2:7
2:3

pravek. Obsazení bylo tentokrát pozměněné. Na turnaj dorazili: Spartak
Horní Slavkov, FK UNION Cheb, Baník Královské Poříčí a Sokol Drmoul.
Naši kluci opět nezklamali a předváděli pěkný fotbal s řadou pohledných
akcí. Díky těmto výkonům se nám
podařilo opět obsadit stupně vítězů
a bylo z toho pěkné druhé místo. Nejlepším našim hráčem byl vyhlášen Filip Jánošík.
Rád bych poděkoval všem hráčům
za pěkné výkony a rodičům za skvělou
podporu. Poděkování patří také rozhodčím.

Miloš Munka,

trenér mladší přípravky

Muži zachránili 1.B třídu, dorostenci slaví postup
Mužstvo mužů SEF Slavoje
Kynšperk získalo 100% jistotu setrvání v 1. B třídě až po odehrání posledního utkání na domácím hřišti proti
KSNP Sedlec. Po velice špatném podzimu, kdy ve 13 zápasech získalo pouze 7 bodů (2 výhry, 1 remíza, 10 porážek, skóre 21 : 45) a skončilo na dně tabulky, se mužstvo podařilo vhodně doplnit o několik nových hráčů, včetně
trenéra Jana Kardoše. Náročná zimní příprava přinesla své ovoce a v jarní části nakonec ve 13 zápasech získalo 27 bodů (8 výher, 3 remízy, 2 porážky, skóre 29 : 12).
Poděkování patří i předsedovi oddí-

www.kynsperk.cz

lu Pavlu Hřibovi, sekretáři Janu Sassmannovi a Michalu Bolvárimu, bez
kterých by se chod mužstva neobešel.
24. kolo Kynšperk – Nejdek 1-1
(1 : 1) – M.Vágner
25. kolo Loket – Kynšperk 0-4 (0 : 2)
– D. Packert, M.Vágner, R. Kolov,
M.Lhota
26. kolo Kynšperk – Sedlec 3-1 (0 : 0)
– M. Vágner, Z. Vojtěch, R. Kolov.
Opačné starosti měli naši dorostenci. Ti po podzimní části krajské soutěže skončili na 3. místě, když v 15 zápasech získali 33 bodů (10 výher, 3 remízy, 2 porážky, skóre 48 : 15). Skvělou
jarní částí, kdy ve stejném počtu ode-

hraných zápasů neztratili ani bod, si
nakonec zajistili první místo a slaví postup do Krajského přeboru dorostu.
Pod vedením jejich trenéra Bohumila
Szendiho se jim opravdu dařilo a předváděli mnohdy exhibiční fotbal s netradičními výsledky, (v Bečově zvítězili
2-20, doma s Lomnicí 9-0). Za zmínku
stojí i fakt, že ve 30 zápasech vstřelili
úctyhodných 142 branek (ø 4,73) a inkasovali pouhých 22 branek (ø 0,73).
Nejlepším střelcem soutěže se stal kapitán Daniel Packert, který odehrál
všechna utkání a vstřelil 52 branek! Za
ním skončil Radek Panajotov (14 z/29
b) a třetí Michael Carda (30 z/21 b).

28. kolo Kynšperk – Citice 5-0 (4 : 0)
– R. Panajotov 2, F. Marťan 2, M. Carda
17. kolo Kynšperk – Drmoul 4-1
(3 : 1) – D. Packert 2, R. Panajotov, Z.
Štryncl
29. kolo Vojkovice – Kynšperk 0-3
(0 : 2) – D. Packert 2, D. Menšík
30. kolo Kynšperk – Lomnice 9-0
(4 : 0) – R. Panajotov 4, J. Urbánek 2,
D. Packert, D. Carda, S. Toms
Trenérovi a všem hráčům dorostu
blahopřeji k postupu a děkuji za skvělou reprezentaci našeho fotbalového
klubu i města.
Karel Bayer

http://www.slavoj-kynsperk.cz
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Turistické závody - Mistrovství ČR

Členové turistického kroužku při
ZŠ Kynšperk nad Ohří mohou před
prázdninami bilancovat svou účast
na turistických závodech. Jak jsme již
psali, jedná se o terénní běžecký závod v délce až šest kilometrů a plnění osmi až deseti disciplín, což závisí na věkové kategorii závodníka. Do
krajského kola jsme vyslali šest závodníků, do závodů Českého poháru jednotlivců a družstev postoupili tři závodníci. V kategorii nejmladší žákyně Magdalénka Wagnerová (8
let) a Maruška Wagnerová (10 let)
a v kategorii starší žáci Vilém Dušek
(12 let). Postupně jsme prošli čtyřmi závody Českého poháru v Pacově – okres Pelhřimov, v Orlové na Ostravsku, dále v Rapšachu – okres Jindřichův Hradec a v Kralovicích, okres
Plzeň sever. Projeli jsme tedy celou republiku a přemáhali následky dlouhého a úmorného cestování, které jsme
si zpestřovali vzájemným testováním dovedností, hrami a malými žertíčky. Do každého pohárového závodu nastupuje zhruba 300 závodníků
a závodnic a tak jsme sbírali své první body do celkového hodnocení proti
mnohem početnějším a zkušenějším
týmům. V soutěži jednotlivců a družstev jsme zkoušeli poměřit své dovednosti a šikovnost s vrstevníky z celé
republiky. A jak to tedy celé dopadlo?
V soutěži družstev jsme v Českém
poháru v kategorii Bílý pohár (soutěž žactva) obsadili 14. místo ze třiceti bodovaných družstev. Ve výsledcích jednotlivců patří Vilému Duškovi
(po účasti ve dvou závodech) 21. místo, Magdalence Wagnerové 11. místo a III. výkonnostní třída a Maruška
Wagnerová získala 2. místo.

Na mistrovství České republiky mám Moto Lhotský a Reklama Niko, podporu, trpělivost a důvěru.

Vojtěch Wagner,
postoupila jen Maruška Wagnerová s.r.o. Děkujeme. Také bych rád po
vedoucí turistického kroužku
a dokázala, že umí zabojovat. Po ran- děkoval rodičům všech závodníků za
ním deštíčku se závodníci potýkali nejen s určenými úkoly, ale i s mokrou
a místy kluzkou běžeckou tratí. První závodník vyběhl přesně v 10. hodin a každý další po minutovém intervalu. Do cíle dobíhali všichni unavení,
většinou zablácení, někteří s lehkými
šrámy nebo třeba bez obuvi. Potom
bylo dost času na odpočinek, oběd
a také čekání na vyvěšení průběžných
výsledků v jednotlivých kategoriích.
Konečně! Mezi půl druhou a druhou
hodinou odpolední dobíhá do cíle poslední závodník a počtářská komise
má plné ruce práce s počítáním a kontrolou všech výsledků. V 17.00 hod. je
na řadě vyhlášení výsledků. První vyhlašovaná kategorie jsou nejmladší
žákyně a první jméno, které slyšíme
je Marie Wagnerová, Základní škola Kynšperk nad Ohří. Máme obrovskou radost a blahopřejeme. Maruška získala mistrovskou výkonnostní
třídu, domů a do školy přivezla zlatou medaili a titul Mistr České republiky, dále má do příštího roku právo
přímého postupu do finálového závodu – MČR v turistickém závodu. Ještě
jednou blahopřejeme.
Blíží se prázdniny a také chvilka oddechu. Sezóna nekončí. Hned se začátkem nového školního roku jedeme na mezinárodní turistické závody, dále na Mistrovství České republiky smíšených dvojic a štafet. Budeme tedy trénovat i o prázdninách. Teď
je ale čas odpočinku, radosti a poděkování. Chtěli bychom tedy poděkovat za pomoc a technickou podporu
Základní škole v Kynšperku, dále fir-
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SPCCH informuje
Na vycházku do Kamenného Dvora se sešlo
38 členů SPCCH a seniorů města
V krásném počasí jsme po cyklostezce došli k zámečku, kde jsme měli
možnost si prohlédnout prostory zámku, krásné pokoje, rytířský sál
a ostatní sály, mučírnu a další krásné interiéry zámku a okolní park.
Prohlídku jsme ukončili na nádvoří ve stínu pod terasami při občerstvení.
Příjemnou pohodu dokládají fotografie, které si zájemci mohou koupit.
Informace při zájezdu do Královského Poříčí. 
E. Zlatníková

předs. ZO SPCCH

Blahopřejeme
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
V měsíci červenci oslaví své narozeniny členové SPCCH:
Šoustková Jana
Pšeničková Miluše
Maurerová Anna
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje

www.kynsperk.cz

výbor ZO SPCCH

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad
Ohří řešila od 19. 5. 2011 do 14.
6. 2011 celkem 25 případů protiprávního jednání.
- 10 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 5 přestupků
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 10
přestupků proti veřejnému pořádku a odchycení toulavého psa
a jeho předání majiteli.

Za městskou policii J. Stanko
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