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Z města

Nabídka pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří nabízí pronájem
části pozemku p.č. 633 v k.ú. Kynšperk nad
Ohří o výměře 100 m2 na dobu neurčitou, nájemné na rok 2014 činí 2,58 Kč/m2. Jedná se
o pozemek v ulici Okružní.

Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.
Ing. Kateřina Jílková
referentka majetkového odboru

Nabídka nebytových prostorů v majetku města
do nájmu:
nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci

- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Zájmový kroužek „Mladý hasič"
V současné době zájmový kroužek Mladý hasič navštěvuje 8 aktivních členů, z toho jsou
dvě dívky – Jarmila Budinská a Nikola Eisnerová a šest chlapců – Patrik Novák, Dominik
Růžička, Jiří Matoušek, Luděk Budinský, Jakub Přibyl a Michal Gajdoš.
Zájmový kroužek je především veden na základě požární ochrany. Zde na kroužku děti
učíme a seznamujeme je se vším, co se týče
práce hasiče. Je to zejména požární ochrana obyvatelstva, základy první pomoci, vázání základních uzlů a jejich rozpoznání a topografické značky. Máme zde i jako jednu z disciplín střelbu ze vzduchovky, dále rozpoznávání stromů (dřevin), poznávání květin, učíme se zde určit a rozpoznat hasicí přístroje
a jejich použití, poznáváme také hasební pro-

středky a učíme se jejich použití. Za příznivého počasí trávíme schůzky venku - za hasičskou zbrojnicí, u řeky, ve skateparku a na hřišti u skateparku. Děti jsou vždy rády a dokáží ocenit trénování venku. Za nepříznivého počasí se scházíme v naší klubovně přímo v hasičské zbrojnici, kde máme vystavené i naše
diplomy ze soutěží, které jsme již absolvovali. Mnohdy jsme se i dobře umístili a přivezli domů vítězné poháry. Děti jsou vždy za každou soutěž velice rády a vždy už se ptají, kdy
bude další, kdy zase někam pojedou a podobně. V chladném či zimním období se snažíme
pro děti připravit nějaký program v podobě návštěv u okolních kolegů a exkurzí hasičáren
v našem okolí. Navštěvujeme také plavecký
bazén ve Františkových Lázních, kde se dě-
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Z města

Různé

tem moc líbí. Na nedávné exkurzi (HZS Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov) se dětem moc líbilo. Zde proběhla i ukázka všech
požárních vozidel s vysvětlením jejich využití při požárech, dopravních nehodách, povodních, větrných kalamitách a prostě všech živelných pohromách.
Na kroužek se scházíme pravidelně každé
úterý v čase od 15:30 - 17:00 hod.
V současné době jsme se již zúčastnili dvou
soutěží, kde děti dosáhly velice pěkných výsledků a dovezly si ocenění.
Dne 8. 3. 2014 jsme se zúčastnili halového šedesátkování na Baníku v Sokolově, odkud jsme
si přivezli pro nás krásná a vybojovaná místa:
Jarmila Budinská vybojovala krásné 13. místo, Dominik Růžička 17. místo a Patrik Novák
19. místo. Jak již zde píši, pro nás krásné
umístění, jelikož zde bylo více jak 65 závodících a my jsme s dětmi byli na takové soutěži poprvé.

Dětem se soutěž moc líbila a byly velice spokojené s umístěním a rády za diplomy, které
si přivezly.
Dne 3. 5. 2014 se konal branný závod o pohár
obce Dasnice, odkud jsme si přivezli dvě medaile a zlatý pohár za první místo v jednotlivcích. Tento pohár vybojoval Dominik Růžička,
krásné 2. místo si vybojovala Jarmila Budinská a 3. místo obsadila Nikola Eisnerová. Dalšími našimi zúčastněnými byli také Michal Gajdoš, Patrik Novák a Luděk Budinský. Po dokončení závodu jsme si s dětmi upekli špekáčky. Nakonec bylo na programu vyhodnocování výsledků a předání cen a poté jsme se vrátili zpět na hasičárnu.
Tímto bychom chtěli všechny naše mladé členy velmi pochválit a poděkovat jim za účast a
reprezentaci. Budeme doufat, že se i nadále budou aktivně podílet na chodu hasičské
zbrojnice. Jsme rádi, že svůj volný čas trávíte s námi.
Tomáš Šourek
vedoucí kroužku „Mladý hasič“

Poděkování
Sociální služby Kynšperk nad Ohří děkují
všem, kteří přispěli na zdárnou realizaci našeho projektu, kdy se podařilo naspořit během
necelého měsíce potřebnou částku na stavbu zahradní pergoly. Zároveň zveme všechny
zvenčí na Den otevřených dveří do našeho za-

Vážení čtenáři,
kynšperská věznice se dohodla s vaším panem starostou, Ing. Tomášem Svobodou,
a převzala patronát nad zdejší naučnou stezkou. Prostřednictvím odsouzených zahájila
na konci března její opravy a údržbu. Věznice zajišťuje pracovní síly a materiálně technické zabezpečení je na Správě majetku města
Kynšperk nad Ohří.
Stezka vede po okraji lesa v místech, kam již
v minulosti chodily na procházku děti z místních mateřských škol, základní školy i další obyvatelé města. Jednalo se vlastně o lesní pěšinu, která v době dešťů byla velice těžce schůdná. Cesta se budovala postupně
od roku 2006, podél bylo tehdy vysazeno deset stromů různých druhů, trasy se vysypaly
štěrkem, vybudovala se odpočívadla a nainstalovaly se naučné tabule.
Upravenou vycházkovou cestu představilo
město Kynšperk nad Ohří oficiálně koncem
září 2008. Naučná stezka Nad rybníkem Sý-

korák je zaměřená na historii, geologii, lesnictví, zoologii, botaniku. Během krátké procházky se návštěvník na informačních tabulích dočetl řadu zajímavosti o této lokalitě. Na stezce se však podepsal zub času a časté návštěvy vandalů.
Vězni se na pracích podílejí v doprovodu zaměstnance třikrát do měsíce, a to o víkendech,
rámci extramurálních aktivit programů zacházení.
O prázdninách budou práce přerušeny a opět
budou zahájeny v měsíci září.
Jedná se o smysluplné aktivní trávení času
vězňů, kdy dochází k žádoucímu rozvoji
a upevňování pracovních návyků, ke snižování psychické tenze a frustrace plynoucí z dlouhodobého pobytu ve vězení a v neposlední
řadě i k posilování vlastní lidské hodnoty.

Mgr. Petra Bělíková
tisková mluvčí, Věznice Kynšperk nad Ohří

Kynšperští jubilanti
řízení dne 5. 6. 2014 v odpoledních hodinách,
kdy všem příchozím zazpívají naši Šarkáni
a od 16:00 hod. Jakub Smolík.
Mgr. Jiří Hrubý
ředitel

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady/zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 16. 4., 23. 4., 30. 4. a 14. 5. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na: městský úřad - rada/zastupitelstvo města - usnesení
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Odsouzení opravují naučnou stezku

Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
více než rok setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
V měsíci květnu navštívili zástupci města tři jubilantky, které shodně oslavily krásné životní
výročí 80 let: paní Alžbětu Pataníčkovou, paní
Ingeborg Sobotkovou a paní Drahomíru Partynglovou.

Milé jubilantky, přejeme vám spokojený život a
do dalších let hlavně pevné zdraví!

kancelář starosty
D. Hámorová
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Různé

Oslavy osvobození

Hodně štěstí

69. výročí osvobození Kynšperka nad Ohří

Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.

Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH

V měsíci červnu 2014 oslaví své narozeniny
členka naší ZO SPCCH paní
Česalová Miluše

Dne 6. 5. 2014 jsme si připomněli 69. výročí osvobození našeho města americkou armádou. Starosta a hosté uctili položením květin a proslovy památku těch, kteří položili život
v bojích za svobodu a byli umučeni v koncentračních táborech. Připomněli události z posledních válečných dnů při osvobozování nejen naší země, ale i našeho města Kynšperka
nad Ohří, kterého se zúčastnili vojáci 16. pěšího pluku 1. pěší divize armády USA.
Celá akce byla doprovázena hudebním doprovodem v podání Městské hudby Kynšperk
nad Ohří pod vedením dirigenta p. J. Zmrzlého a tanečními vystoupeními mažoretek
a skupiny street dance základní školy. Nechyběla ani historická vojenská auta, která zajistil
p. A. Pavlovič. Tlumočení zajistily Mgr. E. Medová a M. Mašterová.

Slavnosti se zúčastnili: zástupce Velvyslanectví USA pan Ralan L. Hill, zástupci Krajského
vojenského velitelství, zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu p. Makrot a p. Chalupníková, p. Klůc, ředitel Vězeňské služby ČR Mgr.
V. Kříž, vedoucí obvodního oddělení Policie
ČR npor. Bc. M. Bobčík, Ing. T. Svoboda, Mgr.
Š. Neubergová, A. Fiedlerová, J. Tomsová.

Děkuji všem, kteří připravili pěkný program
a zajistili důstojný průběh oslav.

Revitalizace náměstí SNP
Foto najdete na poslední straně.
Souvisí s článkem z minulého měsíce.

Mgr. Štěpánka Neubergová
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Himmelkron

Živnostenská škola

Náměstíčko přátelství
Himmelkron - Kynšperk nad Ohří

Plavba po Ohři
Setkání po dvou letech si domluvili truhláři
s třídním učitelem na neobvyklém místě. „Pojedeme na vodu,“ řekli si, a tak i učinili. V pátek se vydali na plavbu po Ohři z Kynšperka
do Šabiny.

Při příležitosti 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie se uskutečnilo přátelské setkání v partnerském městečku Himmelkronu. Příjemné odpoledne provázely skladby zahrané
30 členným souborem Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří pod vedením dirigenta
pana J. Zmrzlého.

A opravdu bylo co poslouchat. Ani chvilkový
déšť a kroupy nedokázaly utlumit nádhernou
atmosféru setkání na partnerském náměstíčku. Sešli se nově zvolení zastupitelé se svým
starostou G. Schneiderem a občané Himmelkronu se zástupci Kynšperka nad Ohří. Město
reprezentovali: Ing. T. Svoboda, starosta města, K. Svobodová, Mgr. Š. Neubergová, Mgr.
L. Hrušková Bursová, A. Fiedlerová, Mgr. J.
Daneš a Mgr. J. Danešová. Po celé odpoledne tlumočila Mgr. L. Křížová.
Všem účastníkům děkujeme za velmi pěkné
přátelské odpoledne.

S vodáckým pozdravem „Ahoj!“ Vaši studenti
a doufáme, že za rok na shledanou.
Jana Tomsová
Druhý den, kdy ještě sluníčko občas vykouklo za mraky, pokračovali do Lokte a v neděli za deštivého počasí ukončili plavbu v Karlových Varech. I když počasí plavbě moc nepřálo, přesto mělo setkání své kouzlo.
Děkujeme panu učiteli Jiřímu Markovi a instruktoru Zdeňkovi za trpělivost, starost a neopakovatelné chvíle.

Mgr. Štěpánka Neubergová
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Základní škola

Základní škola

Ekosystémy planety Země

Do školy s úsměvem

Gaia je v ohrožení, na zadku má díru velkou
jako Afrika!
Co je to Gaia? Jakou má díru?
Gaia je naše planeta Země, která má ozónovou díru velkou jako Afrika.
My také můžeme svým chováním a šetrným
vztahem ke všemu, co nám dává naše Země,
zlepšit její stav. Udělali jsme k tomu jeden krůček.

Dne 15. května proběhlo ve škole společné
odpoledne učitelů s předškolními dětmi nazvané „Do školy s úsměvem“. Hlavním cílem tohoto setkání byla pozitivní motivace předškoláků k zahájení povinné školní docházky, seznámení s prostředím školy, obsahem výuky
a začleněním dětí do kolektivu základní školy.

V závěru odpoledne dětem zahrálo loutkové
divadlo Kahánek pohádku Kašpárkovy obrázky.

měrné kácení stromů, vypalování tropických
deštných lesů pro získání půdy, kontaminace vody, půdy, znečištění ovzduší) ohrožuje
jak ekosystémy naší Země, tak celkově život
na planetě Zemi.

Společně s Brumdou a Čmeldou ukázaly, že
hravě zvládnou například tyto činnosti:
- umím počítat
- umím barvy
- dokáži tleskat nebo tančit v daném rytmu
- dokáži pracovat samostatně i ve skupině
- představím se německy i anglicky
- pojmenuji zvířata německy i anglicky
- poslechnu si pohádku
- dokáži ji převyprávět?
- zahraji si divadlo
- zazpívám si písničku

Všichni jsme se zapojili do tematického dne,
který proběhl v pátek 9. 5. 2014 pod názvem
Ekosystémy naší Země. Během tematického
dne jsme putovali od polárních oblastí přes
lesy, pole, savany, louky, moře, řeky až k tropickým deštným pralesům. Poznali jsme rostlinný a živočišný svět těchto oblastí, zkoumali
jsme podnebí a podmínky života v těchto částech světa. Člověk svým chováním (nadprů-

8

Bylo to velice krásné odpoledne. Všechny děti
odcházely s úsměvem na tváři a už se těší
na další setkání, které se uskuteční 12. června
opět od 15.00 hodin.
Chraňme tedy naši Zemi, vždyť je tak krásná.
Za celý tým Mgr. Marie Kaiserová
Olga Tomčíková
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Děti ze školní družiny popřály maminkám
Při příležitosti svátku Den matek uspořádaly
v Panském domě vychovatelky školní družiny s dětmi výstavu své celoroční usilovné práce. Maminkám a babičkám zazpívaly a zarecitovaly a každý předal své mamince vlastnoručně zdobený perníček, přáníčko či květi-

„Inovace rovných příležitostí dětí se SVP na ZŠ Kynšperk“, CZ.1.07/1.2.19/01.0005

Pobyt v Mariánské

zážitek, ale také za to, že se věnují našim dětem v brzkém ranním a odpoledním čase.
Mgr. Štěpánka Neubergová

nu. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout,
co všechno lze pro výtvarnou práci zužitkovat
a jaké krásné věci se dají vyrobit.
Veliké poděkování patří vychovatelkám školní družiny: p. H. Soukupové, p. L. Bradáčové
a p. M. Procházkové nejen za pěkný estetický
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V termínu 2. – 6. května 2014 vyjeli žáci třídy VI. A na pětidenní pobyt v Krušných horách v obci Mariánská. Tento výjezd byl realizován v rámci projektu a z rozpočtu projektu
bylo pro 20 žáků zajištěno ubytování, stravování, doprava a pedagogický dohled.
Cílem pobytu bylo stmelení třídního kolektivu, rozvoj komunikace mezi žáky a pedagogy, rozvoj pozitivního sociálního chování, rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního
stylu, rozvoj osobnosti a rozvoj dovedností,
které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Vyjela většina žáků třídy, což bylo přínosné pro upevnění kolektivních vztahů a vzájemného bližšího poznání mezi dětmi. Formou her
a nejrůznějších společných aktivit se žáci učili, jak lépe spolupracovat, pomáhat si, respektovat jeden druhého.
Děti byly ubytovány v horské chatě Lesanka.
Pro společné aktivity byla využívána prostorná
klubovna, fotbalové a volejbalové hřiště, přilehlá zahrada i ohniště. Stravování bylo vynikající, všem velmi chutnalo.
Během pobytu se o žáky starali tři pedagogičtí pracovníci. Program připravila Mgr. Marie Kaiserová – manažer aktivit projektu společně s třídní učitelkou Mgr. Petrou Nastoupilovou a slečnou Janou Krapfovou.
Podnikli jsme turistickou vycházku k památnému stromu Lípy u kapličky se zpáteční cestou
přes Vlčí hřeben a Vlčí hřbet, výšlap na roz-

hlednu Plešivec a další procházky po krásné okolní krajině. Kromě různých sportovních,
přírodovědných a vědomostních her a soutěží
venku byl pro děti připraven i pestrý program
v klubovně.
V sobotu se žáky pracovala lektorka Mgr. Petra Krbcová. Aktivity byly zaměřeny na hledání
nových informací k poznávání spolužáků, spolupráci v týmu, rozdělení rolí, soustředění, naslouchání, podporu tolerance a sledování společného cíle.
Po celou dobu pobytu žáci za své úspěchy
a chování získávali žetony, za které si poslední den mohli vybírat různé ceny, které si společně s mnoha zážitky odvezli domů na památku. Každé dítě obdrželo pamětní list. Výstupem pětidenního výjezdu jsou portfolia
účastníků.
A jak pobyt hodnotili žáci?
Zažili jsme tam spoustu dobrodružství. Chodili jsme na výšlapy, hráli různé hry venku
i v klubovně. Bylo to tam super a moc se mi
tam líbilo.
Dobré jídlo a hodně aktivit, to mě baví. Nechtělo se mi domů, protože se mi tam moc líbilo.
Vařili dobře, večeře super, snídaně super.
Všichni byli v pohodě. Poslední den jsem byl
smutný, musel jsem domů.
Bylo to super. Úžasně vařili. Nejvíce náročný
byl výšlap na Plešivec. Poslední večer nám
přijela zahrát Janičky rodina. Hráli moc dob-
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ře. Všichni jsme odjížděli s dobrým pocitem.
Během cesty na Plešivec jsme zažili spoustu
legrace. Moc se mi tam líbilo, měl jsem pokoj
od školy a byl s přáteli, takže super.
Nejvíce se mi líbilo okolí. Dobře tam vařili,
chutnalo mi. Nejlepší hra – noční stezka odvahy. Líbilo se mi tam, zůstala bych tam na další týden.
Odpoledne jsme šli na rozhlednu Plešivec.
Byla jsem dost utahaná, ale za ten výhled to

stálo. Večer jsme opékali špekáčky a zpívali.
Moc se mi to líbilo, byla sranda, moc jsem si
to užil. Vařili tam vážně výborně a program byl
super. Líbily se mi pokoje, bylo to tam útulné. Byla tam pěkná klubovna. O poledním klidu jsme si mohli půjčit různé hry. Některé dny
nám pršelo, ale pak se udělalo hezky.
Na chatě Lesanka to bylo fakt super. Vrátil
jsem se domů šťastný.
No, co říci? Velmi se mi to líbilo!
Mgr. Marie Kaiserová

Příběh, který nás vzal za srdce
setkání s T. Graumannem
V pátek 23. května 2014 měli žáci 8. a 9. ročníku velmi zajímavou besedu na téma holocaust
a Dvakrát zachráněné dítě. Do školy přijel vyprávět svůj životní příběh Tomáš Graumann
– jedno z 669 židovských dětí, které byly zachráněny Nicholasem Wintonem v roce 1939.
Vyprávění bylo doplněno mnohými fotografiemi z jeho života. Vyrůstal ve Skotsku v náhradní rodině, vystudoval zdravotní a později biblickou školu a stal se misionářem na Filipínách. Tam potkal svou ženu Caroline. Později se odstěhovali do Ameriky, vychovali spolu čtyři děti. O své vlastní rodině se dozvěděl,
že téměř všichni zemřeli v koncentračních táborech. Jeho bratr s ním tehdy pro nemoc neodjel a již se nikdy neviděli.

V roce 1988 se poprvé objevily první zprávy, že Nicholas Winton se zasloužil o záchranu židovských dětí tím, že jim sehnal 50 liber, zařídil doklady pro emigraci, zajistil jim
náhradní rodiny v zemích, které je chtěly přijmout (Spojené království Velké Británie)
a sehnal jim dopravu. Teprve v poslední době
jsme se o činu Nicholase Wintona dozvěděli
my všichni. Nicholas Winton byl jmenován sirem, je mu navržen Řád bílého lva a již několik let je nominován na Nobelovu cenu míru.
A my bychom si měli vzít ponaučení: „Nikdy
není pozdě něco dobrého udělat. Nebuďme
lhostejní. Když něco děláme, dělejme to pro
dobrou věc.“
Mgr. Štěpánka Neubergová

Plavecký kurz
Od března jezdí předškoláci ze Zvonečkové
a Hvězdičkové třídy MŠ Školní plavat do krytého bazénu v Sokolově. Autobus nás vždy
pohodlně odveze až na místo a zase přiveze
zpět ke školce. Celkem jsme navštívili bazén
desetkrát. Ze začátku měly některé děti z vody
obavy, přesto vše zvládly bez slziček a dnes

jsou z nich „milovníci vody“. Paní instruktorky
- velmi milé, ochotné a trpělivé paní - se dětem
postaraly o zábavu, ale také je hodně naučily.
Děti si hrály v brouzdališti s hračkami, naučily se dýchat do vody, základy plavání, jezdily
na tobogánu, hrály různé hry ve vodě a dokázaly skákat i do té největší hloubky. Ti nejšikovnější se zúčastnili plaveckých závodů mateřských škol. Všichni si kurz plavání užívali,
těšili se na něj a hlavně udělali velké pokroky
v plavání. Proto bychom chtěli poděkovat instruktorkám, které si děti velmi oblíbily, a také
děkujeme dopravci panu M. Liškovi za zprostředkování dopravy do bazénu.
Učitelky MŠ Školní a Zahradní
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Ve zdravém těle zdravý duch

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán…

Pro zdravý a všestranný rozvoj dětí je pohyb
velice důležitou součástí jejich života.
Proto bychom chtěli poděkovat TJ Slavoj
v Kynšperku nad Ohří za to, že jsme mohli
chodit s našimi předškoláky cvičit a sportovat
do tělocvičny.

….a právě tohle přísloví nám potvrdili i kynšperští hasiči, za kterými jsme se s dětmi vypravili již tradičně poslední dubnový den.
Velmi ochotně se naší početné skupiny ujal
p. Matoušek st., a vše, co si děti přály vědět
o práci hasičů, jim vysvětlil a ukázal.

Děkujeme hasičům z Kynšperka nad Ohří, že
si na nás opět udělali čas a věnovali se možná
i svým budoucím nástupcům.
Poděkování od dětí a učitelek z MŠ Školní
V letošním školním roce jsme ji využívali každou středu od října až do dubna a při každé naší návštěvě se o nás svědomitě starala
i paní správcová. Děti ze Zvonečkové třídy se
s tělocvičnou rozloučily společným cvičením
s rodiči a Hvězdičky si zase plnily svá sportovní přání.

S vůní guláše, připravovaného na večerní pálení čarodějnic, jsme si prohlédli také májku,
hranici a na ní už nachystanou čarodějnici.
Při zpáteční cestě do MŠ už mezi sebou dětské hlásky diskutovaly, kdo bude také hasičem.

Děkují děti a učitelky
z MŠ Školní a Zahradní
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V městské knihovně

Jarní vycházka „Na rozkvetlou zahrádku”

Jako každý školní rok, tak i letos jsme se vydali na návštěvu do městské knihovny. Přivítala nás paní Zolotarová s paní Velíškovou.

Naše výprava na rozkvetlou zahrádku byla
naplánovaná na středeční odpoledne 23. 04.
2014. Vyrazili jsme ze školky s batůžky na zádech, s atlasem květin, stromů a keřů a s dobrou náladou.

Chvilku jsme si ještě pohráli na zahradě a potom jsme vykročili směrem k naší školce, kde
na nás už čekali naši rodiče.
Když jsme se pohodlně usadili, p. Velíšková
nám dala pár pohádkových hádanek a povídali jsme si o knihách. Paní Zolotarová nám přečetla pohádku, kterou jsme poslouchali se zatajeným dechem. Na oplátku jsme vyprávěli,
jaké knihy máme doma, a co nám rodiče čtou.
Pak jsme si prohlíželi knihy a časopisy, a v tu

Bylo to velmi příjemné a zajímavé dopoledne. Děkujeme p. Zolotarové a p. Velíškové
za skvělé povídání o knihách.

Cestou jsme na zahrádkách pozorovali barevné záhony známých i neznámých květin. Když jsme došli na naši zahrádku, čekala
na nás spousta kytiček - některé jsme poznali hned, jako například tulipány, růže, narcisky
a spoustu dalších. Některé jsme si vyhledali v
atlase a některé jsme našli na obrázcích.
Výprava se zdařila, počasí nám přálo a už se
zase těšíme na další odpolední vycházku...
KAM??
To se necháme překvapit....

chvíli jsme byli jako opravdoví návštěvníci
knihovny, kteří si chodí knihy půjčovat pravidelně. Protože nám to docela šlo, půjčili jsme
si knihy do školky.
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I my jsme se na chvíli proměnili v kytičky a zahráli jsme si hru „Uvíjíme věneček”. Po prohlídce celé zahrádky jsme si vybalili naše svačinky od rodičů a na sluníčku jsme je s chutí snědli.

Děti z MŠ U Pivovaru
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Červnová noční obloha nad Kynšperkem
Červen je zpravidla počítán mezi letní měsíce.
Astronomické léto však začíná teprve v den
letního slunovratu. Letní slunovrat letos nastane 21. června v 11 h 51 min SELČ. 1.
června Slunce vychází ve 4 h 56 min SELČ a
zapadá ve 21 h 00 min SELČ. Den trvá 16 h
06 min. Na konci měsíce, 30. června vychází
Slunce ve 4 h 54 min a zapadá ve 21 h 13 min.
Den trvá 16 h 19 min.
Souhvězdí:
Na červnové večerní obloze můžeme vidět souhvězdí Lva s jasnou hvězdou Regulus. Vlevo od něj se nachází souhvězdí Panny s jasnou hvězdou Spikou. Nad severozápadním obzorem je nepřehlédnutelným souhvězdím Velký vůz, součást rozsáhlejšího
souhvězdí Velká medvědice. Jihovýchodně od Velkého vozu uvidíme jasný Arktur ze
souhvězdí Pastýře. Nízko nad severem až severovýchodem můžeme vidět zimní cirkumpolární /viditelné celou noc a celý rok/ souhvězdí Cassiopeia, Perseus a Cepheus,
která jsou viditelná a rozpoznatelná dobře
pouhým okem a tvoří na obloze jasné obrazce.
Před půlnocí souhvězdí Pastýře vrcholí. Vlevo od Pastýře si lze všimnout skupiny jasnějších hvězd uspořádaných do půlkruhu
- to je souhvězdí Severní koruna. Dále vlevo
(na východ) od Severní koruny v průběhu druhé poloviny noci stoupají nad obzor letní souhvězdí Herkules, Lyra (s jasnou hvězdou Vegou vzdálenou jen 25 světelných let) a Labuť. Pod Labutí také Orel a nízko nad obzorem Delfín. Jižně od Pastýře najdeme nevýraznou Pannu a rozptýlenou skupinu slabších
hvězd - otevřenou hvězdokupu, která je samostatným souhvězdím a má krásný název - Vlasy Bereniky. Vlevo od Panny leží souhvězdí Váhy tvořené slabšími hvězdami. O půl-
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noci také na jihovýchodě vychází souhvězdí Štíra s jasnou hvězdou a červeným veleobrem Antares, vzdáleným 600 světelných
let, které je viditelné spíše ve 2. polovině
noci - ovšem nízko nad obzorem. Nad Štírem
a pod Herkulem se nachází souhvězdí Hada
a Pastýře, tvořené nevýraznými hvězdami.
Ráno před východem Slunce vyjde Střelec
na jihovýchodě.
Mléčná dráha je nejlépe viditelná od půlnoci, tj.
ve druhé polovině noci. Pouze nejsevernější oblast Mléčné dráhy, v souhvězdích Cassiopeia a Perseus je viditelná celou noc nízko
nad severním obzorem.
Jak evropská vesmírná společnost ESA s jeho
sondou Mars Express tak i NASA se připravují na průchod komety Siding Spring kolem
Marsu. Tato kometa objevená v lednu 2013,
proletí jen velmi „těsně“ okolo rudé planety 19
října 2014 v 18:30 GMT, a to pouze 138.000
km, což je více než třetina průměrné vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem! Pro srovnání nejvzdálenější měsíc Marsu, Deimos, leží na dráze vzdálené 23.500 km planety.
Další úkazy:
1.6. - Měsíc konjukci s Jupiterem, večer nízko
nad Z obzorem, 8.6. - Měsíc v konjukci s Marsem - seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu, v první polovině noci, 13.6. v 5:11 hod Měsíc v úplňku, 21.6. v 11:51 - začátek astronomického léta, letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Raka, 24.6. - Měsíc v konjukci s Venuší - 24. a 25.6. ráno na V obzorem
seskupení Měsíce s Venuší a hvězdokupou
Plejády /Kuřátka/. 27.6 v 9:08 - Měsíc v novu.
Všem Rakům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Milí čtenáři,
protentokrát jsem pro vás zvolila téma irského počasí a řízení motorových vozidel na levé
straně. Nuže, pokochejte se článkem, abyste
si pak stejně jako já uvědomili, že jezdit v Čechách je vlastně velmi „easy“ a ač nemusíte
souhlasit, také nekomplikované.

dí. Traduje se, že loňské léto patřilo k nejsušším, nejslunečnějším a nejteplejším za posledních 50 let. Každý den se Irové vraceli z práce
tou krásou překvapení a každý den očekávali
déšť, který nepřicházel. Vytáhli zapadlé kraťasy, tílka, sukně a užívali si barbeque a setkání s přáteli či příbuznými na zahradách a terasách svých domů. Ale každá pohádka jednou končí, takže i tady se po pár bezchybných
a horkých dnech objevily přeháňky a ochlazení bylo více než desetistupňové. Ne však
na dlouho. Do začátku podzimu se teplota držela v průměru kolem 22 stupňů.
Léto skončilo a já jsem očekávala příchod irského vlhkého a deštivého podzimu.

Je obecně známo, že počasí v Irsku je spíše
deštivé a proměnlivé. Já k této základní definici dodám ještě teplé a bez větších výkyvů.
Když jsem na začátku července 2013 přiletěla do Dublinu, vítala mě modrá obloha a 25
stupňů ve stínu, tedy ideální léto. A to nejlepší mě teprve čekalo. Následovaly 2 týdny oblohy bez mráčku a 32 stupňů ve stínu, což bylo
velmi podobné tomu, co jste v Čechách zažívali během celého července a srpna. Pro Irsko
a jeho obyvatele to však bylo velmi nezvyklé.
Sucho, vysoké teploty a jasná obloha od rána
do večera tu není zrovna běžnou předpově-

A ono nic. Nebudu lhát, že nebyly dny, kdy
teplota spadla k 12. stupňům a přeháňky se
sypaly z nebe téměř tři dny v kuse, ale suš-
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ší počasí převládalo a v říjnu se dokonce překonávalo. Dva víkendy po sobě slunečno a 20
stupňů. Ideální pro procházky v dublinském
Phoenix parku.

Zimní teploty v Irsku nepadají pod bod mrazu. Průměrná teplota pro prosinec až únor je 6
stupňů, což je krásné. Sníh se tu nevyskytuje,
maximálně ve vyšších polohách a jen sporadicky. Sněžení tedy nahradil déšť a vlhko. Ale
už na konci února se teploty vyšplhaly k desítce a sluníčko už hřálo. A jaro je tu nádherné,
jako všude jinde. Magická irská příroda dělá
divy. Velikonoce jsme přivítali s 16 stupni a
jasnou oblohou.
O Irsku se sice říká, že tu proprší dva dny ze
tří, ale jde o přeháňky, ne o vytrvalý déšť. Irské počasí mě naučilo jedno – nevěřit předpovědím v televizi. Každý druhý den se sice
dají očekávat přeháňky a silnější vítr, ale nikdy
neprší od rána do večera. Vůbec nejtypičtějším irským počasím je chvilku sluníčko, chvilku lehký déšť.
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Nyní je na programu poněkud zajímavější
téma, a tím je jízda vlevo. A že to je jízda! Součástí dohody mé současné práce v Irsku bylo,
že budu ochotná řídit v Irsku auto. Jistě, proč
ne, byla to výzva, však jde jen o zvyk jezdit
vlevo místo vpravo, takže nebylo čeho se bát
předem.
A pak to přišlo, aneb Co je v autech a na silnicích jinak? Samozřejmostí je volant na pravé straně, řadicí páka na levé. Musíte si zvyknout řadit jedničku „od sebe“ a naopak pětku
„k sobě“, což je jen o praxi. Nejdéle jsem si
zvykala na zpětné zrcátko, které jsem ze zvyku očima hledala vpravo nahoře, ale tady ne
– tady se musíte do zpětného zrcátka podívat
doleva. Dál se liší třeba označení dálnic a silnic jiných tříd. V Čechách jsou dálniční návěstí v zelené barvě a mimo dálnici v modré. V Irsku je to přesně obráceně – cedule na dálnici v modré a mimo ni zelené, což vás ze začátku zmate, na kterém druhu silnice se to
vlastně nacházíte a smíte-li jet 80 nebo 120
km/hod a samozřejmě ten pomalejší dálniční

pruh je ten LEVÝ, předjíždíte zprava. Perličkou však jsou kruhové objezdy, které tu objíždíte ve směru hodinových ručiček. Musím
zmínit i irské dopravní značky, které obsahují velmi půvabné detaily. Například jejich zákaz předjíždění mě okouzluje pokaždé, když
jej vidím. Dvě malovaná autíčka vedle sebe,
jak od samotného Moneta. A ty detaily! Rezervní pneumatika uprostřed vozu a panáček
na místě řidiče. Anebo taková značka upozorňující na chodce – pán s parádní ofinou a kufříkem a paní s ondulací a apartní kabelkou jdoucí s pánem za ruku. A co teprve značky upozorňující na zvířata – kromě klasického jelena (ovšem v irském detailistickém provedení
jde snad o dvanácteráka) můžete vidět značku s krávou, ovcí i třeba žábou.
A nyní k praxi. Krátce po příletu jsem vyfasovala vlastní káru značky Volkswagen a po dvou
zkušebních jízdách s rodilým Irem jsem začala
brázdit irské silnice bez doprovodu. No, irské
silnice – v oblasti, kde pobývám, jsou to spíš
takové lepší cyklostezky. Velmi úzké a velmi
rozbité. Hlavní tahy a dálnice jsou však v dobrém stavu, takže se stačilo jen přizpůsobit těm
užším cestám a naučit se předjíždět všudypřítomné traktory i na těch zdánlivě nejnemožnějších a nejužších místech.
Irové obecně zrovna nepatří k nejlepším řidičům. Pochopíte to v momentu, kdy vjedete
na dálnici. Na jedné straně se před vámi plouží
řidiči jedoucí sotva 70 km/hod, nejlépe v „rychlém“ pravém pruhu, na druhé straně jsou ti, co
si s rychlostními limity hlavy nelámou a nejraději by vám vlezli až do kufru, zkrátka lehčí absence plynulosti. Samostatnou kapitolou jsou
tzv. „sunday drivers“, tedy sváteční řidiči, kteří
vyrážejí na silnice pouze výjimečně a jejich řidičské schopnosti ohrožují široké i daleké okolí. A třeba na dálnici nemůžete ztratit orientaci,
protože všechna návěstí a exity jsou před samotným sjezdem ve třech až čtyřech kopiích,
to abyste si byli opravdu, ale opravdu jistí, že

odbočujete tím nejsprávnějším směrem. A lehkou nejistotu z irského způsobu řízení získáte i
tím, že mají na silnicích vše zdvojené – na křižovatce stojíte před jedním semaforem; o patnáct metrů dál, za křížením křižovatky, je ještě jeden. To abyste tu červenou opravdu nepřehlédli. A překvapit může i absence oranžové při přechodu z červené na zelenou. Prostě vám tam hned blikne zelená a běda, jestli
nezareagujete do jedné a půl vteřiny, to už si
vyslechnete chorál klaksonů několika za vámi
stojících aut. Irům i lehce „hapruje“ samotné
sjednocení semaforů. Zatímco v Čechách se
je běžně daří projet všechny za sebou na zelenou na jeden zátah, tady uspějete maximálně první dvě křižovatky a musíte kvůli červené
zastavit, protože to jaksi není v irských silách
zkoordinovat tak, abyste mohli pohodlně projet městem a neztratit tak drahocenné minuty
v „trafficu“. Avšak co Irům chybí na řidičských
dovednostech, to dohánějí přátelskostí. Velmi
sympatické na irské populaci je to, že na sebe
řidiči mávají, zdraví se, zdraví chodce i cyklisty
a vůbec jsou přátelští ke každému účastníkovi
silničního provozu.
Irský silniční provoz je pro mě stále velmi zábavný, na silnici se cítím jako ryba ve vodě.
Jízdy po dálnici do Dublinu si musí užívat každý. Ta nádherná příroda kolem – pastviny,
kostely, kamenné domy a zídky. Už kousek
za Dublinem se vám nabízí krásná panoramata a v ranním nebo naopak večerním sluníčku
jsou to úchvatné scenérie.
Až se vypravíte poznat krásy Dublinu nebo jakékoli jiné části Irska, nebojte se půjčit si auto
a zajet třeba na západní pobřeží do Galway
nebo naopak na pláž k Wexfordu, není třeba
se jízdy vlevo obávat. Zvládla jsem to já – zástupkyně něžného pohlaví – zvládne to bez
rozdílu každý. Je to velmi příjemná zkušenost,
která posouvá osobní hranice. Jděte do toho!
Táňa Blažková

21

Kultura

Kultura

Slavili jsme čarodějnice za hasičárnou
Pálili jsme čarodějnice za hasičárnou. Je to již
letitá tradice a letos se počasí obzvláště povedlo. Děti si užily spousty legrace, soutěží
a zábavy. Vatra, pálení čarodějnice i pečení
buřtů.

PROGRAM KINA
ČERVEN 2014
úterý 3. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
Hrají: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Bob Gunton a další. USA, MP 12, vstupné
50 Kč, délka 92 min.

PROMÍTÁME PRO DĚTI
K DĚTSKÉMU DNI
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ POHÁDKU:
neděle 1. 6. v 15.00 hod.
CHŮVA V AKCI
USA, MP, vstupné 10 Kč, délka 94 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
ČERVNU 2014
To vše se odehrálo s dobrou náladou. Děkujeme všem, co se zapojili a pomohli s organizací. Budeme se opět těšit za rok.

neděle 8. 6. v 15.00 hod.
KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA
- divadelní pohádka
- divadelní soubor Lupínek Březová
- vstupné 35 Kč
úterý 10. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
POMÁHAT A CHRÁNIT
Hrají: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam
Cunningham a další. Irsko, MP, vstupné 50 Kč,
délka 92 min.

neděle 15.6. v 15.00 hod.
SKŘÍTKOVÉ A TROLLOVÉ:
TAJEMNÁ KOMNATA
Švédsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 75 min.

úterý 17. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ZABÍT TIŠE
Hrají: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Ray Liotta a další. USA, MP 12, vstupné
50 Kč, délka 92 min.

Štěpánka Hendrychová

Pozvánka

Koncert v rámci Festivalu
uprostřed Evropy – Mitte Europa
pátek 20. 06. 2014 v 19:00 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří
DANUBIUS OCTET SINGERS (SK)
Zazní písně Leoše Janáčka,
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Franze Liszta,
Eugena Suchoně,
Nikolaie Kedrova a
Pavla Chesnokova
Vstupné 150,00 Kč
(120,00 Kč žáci, studenti a ZTP, ZTP/P)

vysvětlivky:
MP
mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina
je otevřena vždy hodinu před představením,
předprodej začíná 1 týden před promítáním.
Uvedená minutáž je orientační. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.mkskynsperk.cz

neděle 22. 6. v 15.00 hod.
TRISTAN A ISOLDA
Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 77 min.
neděle 29. 6. v 15.00 hod.
OSPALÁ DÍRA
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 47 min.
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Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel 352 683 278
e-mail: knihovna@kynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Hunter,J. - Deníky vévodkyně
Staiforth,A. – Krásná Karolína
Scarrow,S. – Gladiátor
Detektivky a thrillery:

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00
Středa:
Čtvrtek 8.00-12.00

12.30-18.00
12.30-17.00
13.00-18.00

Výpůjční doba v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00
Čtvrtek: 8.00-12.00

13.00-18.00
13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Forsyth,F. - Seznam smrti
Lovett,Ch. - Dobrodružství milovníka knih
Adler-Olsen,J. – Washingtonský dekret
Mc Cahan,E. – Cizí slovo láska
Kessler,L. – Děvky války
Lang,H.J. – Ženy z bloku 10
Christiane,F. – Můj druhý život
Backman,F. – Muž jménem Ove
Khoury,R. – Rasputinův stín
Šmíd,Z. –Bombarda Joe
Wodehouse,P.G. – Děvče do nepohody
Hakl,E. – Hovězí hostky
Štaid,L. - Ukradená pointa
Šabach,P. - Pánská jízda
Václavek,M. – Železné včely
Historie:
Brockmole,J. – Dopisy z ostrova Skye
Small,B. – Lucianna
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Goffa,M. – Bez těla
Jungstedt,M. – Vražedné léto
Krefeld,M. – Vyšinutí
Reilly,M. –Pekelný ostrov
Janouch,K. – Nalezenec
Jirounek,P. – Pro hrst diamantů
Wagner,J. – Světlo v temném domě
Schulman,N. – Dívka se sněhem ve vlasech
Rottová,I. – Případ nechtěného milionu
Gardner,S. – Tři vypečení sledi
Nahapétian,N. – Poslední píseň z Isfahánu
Pastor,M. – Zlá žena
Romány pro ženy:
Jakoubková,A.- Manžel v domě není pro mě
Janečková,K. – Deník Gréty Kaiserové
Boyd,H. – Čtvrtky v parku
Enoch,S. – Pravidla důvěrných vztahů
Steel,D. – Do skonání času
Johnson,J. – Sultánova žena
Celona,M. – Chybějící díl
Spencer,S. – Nekonečná láska
Mc Kinlay,D. – Rendez-vous v Paříži
Naučná literatura:
Hrabica,Z. – Tváře bez retuše
Mára,J. – Jaká je Anerika?, To snad není možný
Za knihovnu Irena Zolotarová
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ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 14. ČERVNA 2014
SRAZ V 8,30 HOD, ZAČÁTEK V 9,00 HOD
STARTOVNÉ PRO TÝM JE ZDARMA
TÝM TVOŘÍ JEDEN DOSPĚLÝ A JEDNO DÍTĚ
PŘIHLÁSIT SE LZE NA TEL. 725 074 192
p. SVOBODA

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY JE PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ ZDARMA A PĚKNÉ CENY.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ: MO ČSSD A MO ČRS V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
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Inzerce

Revitalizace nám. SNP

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej bytu 1+3 v OV, Kynšperk, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 1.000.000,-Kč

Prodej bytu 1+2 v OV, Kynšperk, nám. SNP, 4.p., 49m2, cena: 340.000,-Kč
Prodej pozemku 406 m2 + mob. domek na Dřenici u Jesenice, cena: 490.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+1 v OV, 40 m2, 2.NP, Cheb, ul. Májová, cena: 380.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 68 m2, přízemí, Sokolov, ul. Heyrovského, cena: 530.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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