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Z města

Vítání občánků v měsíci červnu 2016
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na
17. 06. 2016. Přihlášku na slavnostní akt rodiče najdou i na stránkách našeho města: http://
www.kynsperk.cz/radnice/formulare/. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou a podepsanou přihlášku na slavnostní akt v měsíci červnu 2016

odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad
Ohří nejpozději do 08. 06. 2016.
za správní a sociální odbor   
Bc. Alena Kadavá

Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří
se sídlem Zámečnická 501, Kynšperk nad Ohří
oznamuje všem svým klientům, že s účinností
od 1. 5. 2016 platí nový ceník poskytovaných
služeb, který je oproti stávajícímu pro klienty
při poskytování některých služeb cenově příznivější. Stanovení jednotlivých úkonů a cen
za jejich provedení je následující.

Dovoz a donáška obědů
•
Dovoz a donáška obědů po městě Kynšperk nad Ohří (Zlatá, Štědrá, Liboc)
10 Kč
•
Dovoz a donáška obědů mimo město
Kynšperk nad Ohří (Libavské Údolí, Šabi
na, Kaceřov) 20 Kč			

Ceník pečovatelské služby

Službu dovozu a donášky obědů poskytujeme, především imobilním klientům v ostatních
případech je možné si službu sjednat pouze
za předpokladu, že klient bude využívat i další
pečovatelské služby, které poskytujeme.

Služby poskytované v domácnosti uživatelů
•
Běžné úkony osobní hygieny 20 Kč/za
každých započatých 15 minut
•
Běžné úkony péče o vlastní osobu 20 Kč/
za každých započatých 15 minut
•
Pomoc při přípravě jídla a pití 20 Kč/za
každých započatých 15 minut
•
Příprava a podání jídla 20 Kč/za každých
započatých 15 minut
•
Běžný úklid domácnosti 20 Kč/za každých započatých 15 minut
•
Donáška otopu, vody 20 Kč/za každých
započatých 15 minut
•
Nákupy a nutné pochůzky 20 Kč/za každých započatých 15 minut
•
Velký úklid a mytí oken 20 Kč/za každých započatých 15 minut
•
Doprovod klienta 20 Kč/za každých započatých 15 minut

Praní a žehlení prádla
•
Praní a žehlení ložního a osobního prádla
50 Kč/kg
•
Pouze praní ložního a osobního prádla
25 Kč/kg
Fakultativní úkony nad rámec základních
činností
•
Dohled nad dospělým klientem 50 Kč/za
každých započatých 30 minut
•
Odvoz klienta autem k lékaři apod.
5 Kč/1 km
•
Čekací doba při dopravě klienta 20 Kč/za
každých započatých 15 minut
Základní ceny uvedené v ceníku služeb jsou
platné vždy ve všední dny a to od 7:00 hod.
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do 22:00 hod.
V sobotu a neděli se základní cena služby navyšuje o 50% a o svátcích se základní cena
služby navyšuje o 100%. Cena včetně příplatku bude účtována maximálně do výše, kterou
stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. §
6 odst. 2.
Pokud klient tyto služby využívá, je povinen si
je hradit sám ze svého příjmu, pokud je příjemcem nepojistné sociální dávky – příspěvku
na péči, má možnost je hradit z tohoto příspěvku, který je vyplácen Úřadem práce ČR,
prostřednictvím svých poboček. Bližší infor-

mace týkající se možnosti čerpání tohoto příspěvku Vám poskytne Městský úřad Kynšperk
nad Ohří, sociální odbor, pracovnice Jitka Zemanová DiS.
Všechny dotazy týkající se poskytovaných
služeb a jejich cen mají klienti možnost získat
na níže uvedené adrese:
Pečovatelská služba se sídlem Zámečnická 501, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51
Telefon.: 734 389 745 (mobil)
E-mail: ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 22. června 2016 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová i v letošním roce pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v uplynulých měsících oslavili významné životní výročí:

duben
paní Anna Goldbachová (85 let)
květen
paní Pavlína Kadavá (80 let)
a paní Marie Koudelková (90 let).
Milé jubilantky, přejeme Vám ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví, v kruhu
těch nejbližších.
kancelář starosty

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 6. června 2016 a 4. července 2016
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s roz-

šířenou působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán
již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklad
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme” a dále v části „Státy a území - informace na cesty”.
Zdroj: www.mvcr.cz
Za správní a sociální odbor
Kateřina Fürstová
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Nabídka prodeje
Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji
pozemek ve vlastnictví města Kynšperk nad
Ohří.

umístěním stavby doporučujeme provést hydrogeologický průzkum.

Pozemek p. č. 1218/18 (trvalý travní porost)
o výměře 994 m2, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Minimální kupní cena je stanovena na 240 Kč/
m2+ příslušná sazba DPH dle platných předpisů.

Pozemek je určen platným územním plánem
k zastavění (bydlení individuální), přes pozemek vede nadzemní vedení VN a je v ochranném pásmu lesa.

Kupující hradí náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy, se vkladem do KN a je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti (včetně podání daňového přiznání).

Na uvedených pozemcích je navážka, vody
z okolních lesů jsou svedeny do jímky v místě
budoucí komunikace, na spodních pozemcích
nově označených p. č. 1218/19 a 1218/20
bylo provedeno odvodnění, které směřuje
do potoka. V případě koupě pozemku a před

Ing. Kateřina Jílková
        majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Kynšperský sedmiboj 2015
V sobotu dne 9. dubna 2016, za krásného
slunečného počasí, proběhl již 23. ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se
ho zúčastnilo deset dvojic a nasazení všech
bylo jako každoročně fantastické. Soutěžícím byl připraven k obědu gulášek od mistra
„Špačka“, který byl jako vždy vynikající. Další
podpůrné prostředky našich borců byly podávány systémem „co kdo snese“. Zápolení bylo
ukončeno kolem 16. hodiny, kdy proběhlo vyhlášení výsledků:
1. místo PEPA a PEPA
2. místo HRUŠNE
3. místo YVRUK
4. místo KAMA
5. místo RYCHLÁ ROTA
6. místo POSPÍŠILOVCI
7. místo SADÍLKOVCI

8. místo HC JM
9. místo LYŠÁCI
10. místo VICTORKY
Vítězům byl předán putovní pohár, který jim
zůstane do doby, než budou známy výsledky
nového ročníku. Tato akce, která má v Kynšperku letitou tradici, se nám opět velmi vydařila, a to i díky lidem, kteří ji připravují a bez
kterých by nebylo možné ji uspořádat. Jim
všem patří velký dík.
Realizační tým: restaurace Kašna v čele s Láďou Boreckým, MO ČSSD Kynšperk, Svatava
Gregorová, Pepa Gregor, Karel Tomek, Matěj Svoboda
Kamera: Martin Poul
Režie: Tomáš Svoboda

Osvobození Kynšperka nad Ohří
6. 5. 2016 si představitelé města spolu s mnohými hosty, městskou dechovou hudbou pod
vedením J. Zmrzlého a čtyřmi soubory mažoretek s jejich vedoucími, členy veteránů a dalšími občany města připomněli 71. výročí osvobození města americkou armádou a konec
II. světové války. Přítomní poděkovali všem
známým i neznámým hrdinům, kteří v období
války položili své životy, abychom my ostatní
mohli žít v míru. Této vzpomínkové akce se zúčastnili: zástupce velvyslanectví USA pan Eric
Bolton s doprovodem p. Karlem Kozákem, zástupci ČSBS p. Makrot a p. Chalupníková, zástupci vojenského velitelství, zástupci věznice,
generální konzul Ruské federace v Karlových
Varech Michail Ledenev, pan farář Mgr. Lukáš Bujna a zástupkyně SPUSA.

Š. Neubergová, místostarostka
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Různé

Opravy a údržba ve městě
V červnu a červenci nás ve městě čekají postupné opravy místních komunikací:
•
ulice F. Palackého – oprava překopu
po havárii kanalizačního řadu, doplnění
živičného krytu v místě nové pěší komunikace u objektu č. p. 191
•
ulice B . Němcové – opravy překopů domovních přípojek k místní zástavbě RD
(10 příčných, 1 podélná v délce cca 50 m,
lokální opravy kolem „hrnků“ a kanalizačních vpustí, oprava krajnice v délce cca
30 m,
•
příjezdová komunikace ke garážím u ulice J. Jiskry – stržení poškozeného krytu,
úprava podloží, montáž krytu z živičného

recyklátu,
ulice Dlouhá – část komunikace podél
č. p. 94-95, stržení poškozeného krytu,
úprava podloží, montáž krytu z živičného
recyklátu,
•
oprava kovových prvků k sušení prádla
a klepání koberců na náměstí SNP (demontáž, zpětná montáž, ukotvení), zbourání cihlové zdi kolem odpadových nádob
a postavení nové (dřevěné).
Všechny tyto opravy a údržbu bude provádět
Správa majetku Kynšperk nad Ohří dle stanového časového harmonogramu.
•

Mgr. Š. Neubergová

Zlaté kříže dárcům krve za 160 odběrů
Zlatými kříži ČČK 1. třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových
dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.
Den před Světovým dnem ČK +ČP , v sobotu 7. května 2016, v Kaiserštejnském paláci
v Praze bylo k slavnostnímu předání tohoto
vyznamenání pozváno 161 dárců krve z Čech
a Jižní Moravy, kteří se tak zařadili k 1.800 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.
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Mezi oceněnými byl i občan našeho města
pan František Kronika, který je dárcem krve
již 41 let.
Poděkovat dárcům krve za jejich vyjimečný
čin přišli prezident ČČK Marek Jukl a Dana
Galuszková, předsedkyně Společnosti transfúzního lékařství, kteří Zlaté kříže dárcům předávali.
Kroniková

Zajímavosti

Přátelské setkání
16. 5. 2016 jsme spolu s Městskou dechovou
hudbou pod taktovkou J. Zmrzlého a mažoretkami základní školy pod vedením A. Kubisové
navštívili letní slavnosti Strassenfest v Himmelkronu. Ačkoli počasí zrovna tento týden nebylo příznivé, nezmokli jsme, dokonce na chvíli
vysvitlo slunce. Mažoretky a členové dechové

hudby vedli celý dlouhý průvod, v němž nechyběli zastupitelé Himmelkronu a Kynšperka
nad Ohří, Landrat K. P. Söllner z Kulmbachu
a další významní hosté. V průvodu pak šli také
zástupci sportovních klubů a mladí svobodní

mládenci s žebřiňáčkem a soudkem himmelkronského piva. Průvod provázeli i účinkující
– fotbalový artista - světový rekordman a mistr
v akrobacii na trampolíně a žebříku. V programu nechybělo vystoupení kynšperských mažoretek a hudebníků a nám všem již známých
bubeníků AFRO SAMBY z Bayreuthu. Pivo
teklo proudem, klobásy voněly, káva a dorty
přitahovaly milovníky sladkostí. Setkání se
známými a přáteli bylo velmi srdečné, slavnost se vydařila.
      	       Š. Neubergová,
místostarostka  
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Dětská hřiště nejsou psí záchodky
Vážení občané, město Kynšperk nad Ohří
vybudovalo v minulých letech několik dětských hřišť, všechna tato hřiště jsou oplocená.
Oplocení hřišť slouží převážně k tomu, aby se
do prostoru hřiště nedostala toulavá zvířata,
nikoli k oddělení dětí od ostatních. Přesto, že
je na každém hřišti umístěn provozní řád, kde
je výslovně uvedeno, že vstup se zvířaty je
na hřiště zakázán, najdou se mezi námi tací,
kteří oplocená hřiště využívají k venčení svých
domácích mazlíčků.
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Předpokládáme, že v našem městě žijí rozumní lidé, kteří vědí, že dětské hřiště neslouží
v žádném případě k venčení domácích mazlíčků, a to i přesto, že na některém z hřišť by výjimečně mohl chybět provozní řád nebo jakákoli
jiná cedule, která by upozorňovala na zákaz
vstupu se zvířaty.
Město Kyšperk nad Ohří neomezuje žádným
dalším způsobem venčení Vašich miláčků,
proto apelujeme na Vaše svědomí a upozorňujeme na morální a etickou povinnost každého z majitelů psa či jiného zvířete po svém
miláčkovi na veřejném prostranství exkrement
uklidit.
Pokud uvidíte kohokoli venčit zvíře na dětském hřišti, kontaktujete Městskou policii
na tel. 602 110 524 (v pracovní dny od 07.00
do 15.30) nebo linku 158.
Děkujeme.
Kateřina Jílková,
majetkový odbor MěÚ Kynšperk n. O.

Hasiči

Výsledky mladých členů dobrovolných hasičů
Chtěli bychom se s vámi podělit o skvělé
výsledky našich mladých členů sboru dobrovolných hasičů. Dne 17. 4. 2016 jsme u nás
v Kynšperku pořádali soutěž. Jednalo se
o přespolní běh, tzv. branný závod. Jednotlivá
stanoviště byla rozmístěna na kopci za hasičskou zbrojnicí. Do Kynšperka si přijeli zároveň
s námi zasoutěžit i děti z Dolního Žandova.
Děti jsme rozdělili celkem do 4 družstev, kategorie mladší i starší. Soutěžilo se celkem
v 10 disciplínách, např. střelba ze vzduchovky, topografie a vázání uzlů, zdravověda aj.
Celý závod proběhl bez komplikací a děti vše
plnily svědomitě a s nadšením. Naši mladí ha-

siči nakonec obsadili celkové 1. místo. A byli
to tito členové – Matoušková L., Sassmann J.,
Mezei M., Fritsch T., Taraba J., Nováková A.,
Nováková K., Přibyl J.
Děkuji všem, kteří nás obdarovali. Např. firma
Staročeské uzeniny MONIMAR, která věnovala dětem do soutěže špekáčky.
Na další soutěž jsme se vypravili dne 24. 4.
2016 do Chodova. Zde se soutěžilo v disciplínách – požární útok a štafetový běh přes
překážky. Za SDH Kynšperk soutěžily děti
v kategorii mladší družstvo ( Lebeda M., Mezei M., Borovička O., Budiský L., Budiská J.,
Matoušková L., a Čech A.)a starší družstvo (
Nováková A., Nováková K., Taraba J., Přibyl
J., a Růžička D.) Mladší družstvo obsadilo 8.

místo a starší družstvo se umístilo na 6. místě.
Tímto bych všem mladým hasičům chtěla pogratulovat ke krásným výsledkům a zároveň
jim i paní vedoucí Slávce Sovičové poděkovat
za skvělou reprezentaci našeho sboru.

SDH Kynšperk nad Ohří
Sassmannová Renata
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Hasiči

Hasiči Kynšperk nad Ohří
Jednotka hasičů Kynšperk n/O zasahovala
od 1. 1. do 20. 5. u těchto událostí:
8. 1. - požár bytu v panelovém domě v obci
Rovná
9. 2. - požár v komínovém tělese v obci
L. Údolí
9. 2. - odstranění stromu ze silnice H. Pochovice/Kaceřov
10. 2. - požár rodinného domu obec Potočiště
14. 2. - požár obytného karavanu Kynšperk n.
O. v ul. Okružní
20. 2. - požár bytu ul. Hálkova Cheb
28. 2. - požár komunál. odpadu v kontejneru
Kynšperk n. O. u Radnice
11. 3. - dopravní nehoda os. automobilu bez
zranění na 155 km D6 směr Cheb
20. 3. - planý poplach na požár domu Zlatá
26. 3. - planý poplach na požár pneumatik
Kynšperk n. O. za sídlištěm U Pivovaru
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10. 4. - požár v komínovém tělese Kynšperk n.
O. ul. Sokolovská
13. 4. - dopravní nehoda os. automobilu bez
zranění K. Dvůr
27. 4. - požár zemědělského objektu Dolní Paseky u Aše
27. 4. - požár rodinného domu v Dasnicích
8. 5. - požár os. automobilu na silnici č. 21
u Jesenice
8. - 9. 5.- požár lesa u obce Rotava
11. 5. - záchrana zraněné labutě na libockém
rybníku
Fotografie a videa na Facebooku SDH Kynšperk nad Ohří

                                     Marek Matoušek
                               velitel JSDH Kynšperk n/O    

Mateřská škola

Tělocvična na přání
Tak by se mohl nazvat poslední den strávený
v tělocvičně TJ Slavoj v Kynšperku nad Ohří.
Děti z Hvězdičkové třídy si pozvaly své rodiče a blízké. Společně si zacvičili a pro letošní
školní rok se s tělocvičnou i rozloučili. Sami
vybrali, s čím chtějí cvičit, co rodičům ukáží
i kterou hru je naučí.
Cvičení a sportování je nedílnou součástí
zdravého vývoje dětí, a proto touto cestou děkujeme vedení TJ Slavoj za možnost využívat
prostory tělocvičny s dětmi z Hvězdičkové třídy
MŠ Školní a Zvonečkové třídy MŠ Zahradní.
Poděkování patří i paní správcové, která se
svědomitě starala o naše cvičební podmínky.
                         Děti a učitelky MŠ Školní

Nebojme se nemocnice
To je název projektu dětského oddělení nemocnice v Sokolově.
Nabídku zúčastnit se ho využily v úterý
26. 4. 2016 děti z obou předškolních tříd
(hvězdičkové i zvonečkové) naší MŠ se svými
paními učitelkami.
V době, kdy dětem nehrozilo žádné nebezpečí, se hravou formou seznámily s postupy vyšetření, které je v případě onemocnění čekají.
Vyzkoušeli se zvážit, poslouchali své srdíčko
stetoskopem, na prst si nandali „kouzelný“ kolíček, který změřil, zda mají dostatek kyslíku
v krvi a nejodvážnější udělali figuranta sestřičce, která jim ukázala a vysvětlila, co všechno
se děje při odebírání krve. Prohlédli jsme si
ambulanci, vyšetřovnu, herny a pohádkovými
obrázky vyzdobené chodby dětského oddělení, ale i pokoje s pacienty, které jsme svým
máváním a úsměvy snad povzbudili k rychlejšímu uzdravení. Do světa hygieny, vitamínů
a zdravého životního stylu nás zavedla pohádka „ O kouzelníku Bacilovi“.
Všude nás provázel profesionální a citlivý pří-

stup paní Zlatky Frankové, vrchní sestry
Petry Fischerové a MUDr. Markéty Halířové.
Jim všem patří velké poděkování, že se nám
po celou dobu návštěvy věnovali

Učitelky MŠ Školní
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NUDÍTE SE ?!...
…nekupujte se medvídka mývala, ale zajděte raději do kynšperské městské knihovny.
Na návštěvu se tam vydaly děti z Mateřské
školy U Pivovaru a opravdu se nenudily ani
malou chvilku.

S úsměvem nás přivítala paní knihovnice
Velíšková. Děti se pohodlně posadily v křeslech a se zájmem sledovaly zajímavé povídání
o tom,jaké možnosti knihovna nabízí. Úspěšně pak zvládly přiřazování pohádkových dvo-

jic,procvičily si hlavičky při luštění pohádkových
bytostí a odměnou jim byla veselá pohádka
o tom,jak šel maxipes Fík do školy.Hodina
příjemně utekla jak voda a byl čas poděkovat
a rozloučit se.Tak ať jsou z vás náruživí čtenáři!
Říká se „CO ČECH, TO MUZIKANT“. Svoje hudební a taneční dovednosti využily děti
v pořadu „Já jsem muzikant“paní Dagmar
Čemusové. Prostřednictvím jednoduchého
pohádkového příběhu o hudebních nástrojích
měly děti možnost si zazpívat známé lidové
písničky,zatančit,procvičit rytmizaci a zaposlouchat se do krátkých ukázek vážné hudby.
Celé představení bylo moc pěkné a určitě se
těšíme na další!

Tóny houslí nás provázely i při návštěvě Západočeského divadla v Chebu. Pohádka „Nevěsta pro hastrmana“ vyprávěla o tajemství
lásky,kouzelném čarování,krásné nevěstě
a zeleném hastrmanovi. A že vše mělo dobrý
konec je vám jasné!
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Ivana Vebrová,
Mateřská škola U Pivovaru

Mateřská škola
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Mateřská škola Zahradní
Cvičení s rodiči
Celý rok navštěvovali předškoláci z mateřské
školy v Zahradní ulici tělocvičnu TJ Slavoj, kde
rozvíjeli základní pohybové dovednosti a připravili se tak lépe na vstup do školy základní.
Protože se školní rok pomalu blíží ke konci,
ukázaly děti svým rodičům, co všechno se naučily, jaké překážky překonávaly a jaké hrály
pohybové hry. Nakonec si pohrály i s rodiči
a dostaly medaile za celoroční cvičení.
Učitelky Zvonečkové třídy

Děti ze školky oslavily DEN ZEMĚ
čištěním lesa
22. duben patří oslavám Země, lidé na celém
světě slaví tento svátek a děti z mateřské školy v Zahradní ulici slavily prací. Vyzbrojily se
rukavicemi a igelitovými pytli a vydaly se čistit
místa, kam si chodí hrát. Příjemné dopoledne
si naplno užívaly.
Učitelky mateřské školy v Zahradní ulici

Děti z mateřské školy u hasičů
Před pálením čarodějnic je zapotřebí zajistit
dozor hasičů. A proto si děti z MŠ ve Školní
a Zahradní ulici vyzkoušely, co práce hasiče
obnáší. A že se jim samozřejmě líbilo! Posíláme touto cestou poděkování všem hasičům.
Děti a učitelky MŠ ve Školní    
                                       a Zahradní ulici

Předškoláci se vydali na výlet
k řece
Zvonečci z mateřské školy v Zahradní ulici
využili krásného počasí k procházce. A kam
jinam se projít během projektu „koloběh vody
v přírodě“ než k řece. A protože se prázdniny
blíží, poslali po řece lodičku s přáním, kam by
chtěli o prázdninách odcestovat. Snad se jim
to splní!
Učitelky Zvonečkové třídy
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Každý jsme jiný
Jak se žije lidem s handicapem si vyzkoušeli žáci naší školy na vlastní kůži v rámci tematického dne Každý jsme jiný. Své dojmy
a postřehy z tohoto dne nám popsali osmáci
a deváťáci, kteří se na celé dopoledne stali
průvodci dětí z 1. stupně:

i pro děti, které si všechno mohly vyzkoušet.
Tento projektový den přinesl všem žákům
nové zkušenosti a dojmy, ať už dobré, nebo
špatné. Podle mě si nikdo neumí představit
život s handicapem.
Žáci se učili znakovou řeč a odezírání ze rtů.
Vyzkoušeli si různé jazykolamy, psát či kreslit
nohou, pohybovat se na vozíčku a chodit se
slepeckou holí.
Představit si život nevidomých si měli žáci
tím, že si zažili různé situace z každodenního
života, jako jsou oblékání, vaření si čaje, mazání chleba, poznávání různých druhů ovoce
a koření.
První hodinu jsme byli na neslyšících. Děti
i my jsme se naučili prstovou abecedu a jak se
chovat k neslyšícím lidem.

Každý jsme jiný - pod tímto pojmem si většina z nás představí lidi s rozdílnou barvou pleti
nebo s jinou národností, dnes to ale znamenalo vžít se do role handicapovaných, ať už němých, nevidomých nebo tělesně postižených.
Projít si společně s prvňáčky všechna témata
a alespoň na chvíli zažít každodenní situace,
které musí člověk s handicapem zvládat, bylo
velice zajímavé a to určitě nejen pro mě, ale
Na 2. stupni byla témata doplněna ještě dalšími: Obtíže při učení, Paraolympiáda, Migrační
krize, Komunikační chyby, Sexuální zaměření,
Být cizincem.
Asi každý, kdo dával pozor celý den, si bude
alespoň chvíli vážit svého zdraví a pečovat
o něj. Záměrem tohoto tematického dne bylo
připomenout si naši odlišnost a to se také
ve velké míře podařilo.
        Osmáci a deváťáci ZŠ
Více na www.zs-kynsperk.cz
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JARO JE JIŽ V PLNÉM PROUDU. V PLNÉM PROUDU
JSOU TAKÉ PŘÍPRAVY NA 15. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR,
KTERÝ POŘÁDÁ MARTINA NEMETHOVÁ A JIŘINA
GOGOLOVÁ SE SVÝM TÝMEM. MOŘE PAPÍRŮ, POVOLENÍ,
OZNÁMENÍ, ORGANIZACE, NOVÁ CELOTÁBOROVÁ HRA S
PROGRAMEM A JINÉ A JINÉ POVINNOSTI, KTERÉ MUSÍME
PŘIPRAVIT JEŠTĚ NEŽ VYJEDEME SE SVÝMI MALÝMI
KAMARÁDY ZA VELKÝM DOBRODRUŽSTVÍM.

BEZ POMOCI TĚCH, KTEŘÍ JSOU NÁM NAKLONĚNI BY TO NEŠLO. DĚKUJEME ZA
PŘÍZEŇ A PODPORU. BEZ VÁS BY NEBYLO SLYŠET PLNO DĚTSKÉHO SMÍCHU
V OKOLÍ REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VRÁNOV, NA PÍSKÁCH U LOMNICE, KTERÝ
JSME SI LETOS OPĚT PRONAJALI.

A TAK MILÍ KAMARÁDI TÁBORNÍCI. MÍSTA JSOU DÁVNO OBSAZENA,
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OČEKÁVEJTE TAJEMNOU DEPEŠI, KDE SE DOVÍTE VŠE
POTŘEBNÉ. AHOJ NA VRÁNOVĚ 2016, TĚŠÍME SE NA VÁS.

VEDENÍ TÁBORA MARTINA NEMETHOVÁ + JIŘINA GOGOLOVÁ
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Z města

Setkání sportovních legend
V kynšperském pivovaru ve středu 25. 5. 2016
přivítal starosta města Ing. T. Svoboda bývalé
olympioniky a trenéry Karlovarského a Plzeňského kraje. Setkání se zúčastnili: Dr. Miroslav Štrunc – Kynšperk nad Ohří, reprezentant v atletice, trenér a člen ČOV – účast na 6
OH, Otakar Vaněk, trenér atletů K. Varů, Jiří
Feureisel – reprezentant ČSR v ledním hokeji
a kopané, účastník MS, Štěpán Sláma – trenér
ženské házené v Chebu – vychoval několik reprezentantek v házené, Jaroslav Šlais – reprezentant ČSSR v boxu, účastník LOH v Tokiu
1964, Jan Nagy, 4. místo na LOH v Montrealu
1976, bronzová medaile na MS 1976 v nadhozu, Jana Růžičková, reprezentantka ČSSR
ve volejbale, stříbro na ME 1971 v Itálii, 7. místo na LOH 1972 v Mnichově, František Vondrášek – trenér házené ČSSR, metodik ČSTV
Cheb, Miroslav Vrbka – trenér reprezentace
ČR ve vzpírání, účastník LOH v Athénách
2004, Věra Štruncová volejbalistka, bronz
na ME 1967 v Turecku, 6. místo na LOH v Mexiku 1968, Jan Kůrka – střelba s malorážkou
vleže, zlatá z LOH 1968 v Mexiku, účastník
mnoha MS a ME ve střelbě, světový rekordman, Mgr. Bohumil Ebermann – lední hokej,

stříbrná ze ZOH v Insbrucku 1976, držitel 5
medailí z MS v ledním hokeji, trenér hokejistů, Vladimír Haber – házená, stříbrná z LOH
v Mnichově 1972, 7. místo na LOH v Montrealu 1976, 6. místo – MS v Německu 1974,
trenér, Vladimír Jarý – házená, stříbrná z LOH
v Mnichově 1972, 7. místo na LOH v Montrealu 1976, 6. místo na MS 1974. Hostem byl
i bývalý předseda TJ Sokolov Antonín Lebeda.
Starosta T. Svoboda přijal všechny tyto bývalé reprezentanty a trenéry našich sportovců, připomněl jejich sportovní úspěchy
a činnost v oblasti sportu, společně zavzpomínali na časy sportovních úspěchů a slávy.
T. Svoboda ocenil práci Nadačního fondu
západočeských olympioniků a uvedl, že se
snaží s dalšími krajskými zastupiteli hledat
možnosti podpory bývalých sportovců, kteří se
dostali do tíživé životní situace, protože kdysi
reprezentovali naši vlast bez jakéhokoli nároku na finanční odměnu, jež by je zabezpečila
do budoucna.
Součástí setkání byla i prohlídka pivovaru,
ochutnávka kynšperského Zajíce a předání
drobných upomínkových dárků.
          Š. Neubergová, místostarostka
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Školní družina

Školní družina vystavovala práce dětí
Ke konci školního roku pořádáme vždy výstavu přehledu činností dětí ze školní družiny. Letošní vernisáž jsme naplánovali na 9. května
v 15.30 hod. Děti si připravily krátký program.
Vzhledem k tomu, že v poslední době ve škol-

ní družině dětí přibývá, ale rozměry Panského
domu jsou stále stejné, měli jsme velké štěstí, že bylo krásné počasí. K přehlídce činností

jsme tedy využili části náměstí Míru a děti vystoupily pod širým nebem. Sem se pohodlně
vešli nejen účinkující, ale i jejich rodiče a přátelé ŠD. Poté následovala výstava dětských
prací. Obojí vzbudilo velký ohlas.

Za ŠD ved. vychovatelka
Hana Soukupová
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Poděkování
Jménem výboru ZO ČZS Kynšperk nad Ohří,
chceme poděkovat za dlouholetou a obětavou práci ve výboru ZO
ČZS Kynšperk, předsedovi osady č. 1 a předsedovi kontrolní a revizní komise, zesnulému p. Bořivoji Ťápalovi a tak uctít čest jeho památce v našich srdcích a myslích, kdy s hrdostí vzpomínáme na jeho
mravenčí práci v našem spolku a okamžiky, kdy jsme měli možnost
s ním spolupracovat a sdílet zážitky na jeho zahrádce.
Čest jeho památce.
Za výbor a celou ZO ČZS Kynšperk
Ing Josef Baron, předseda ZO

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,
příspěvková organizace

JSME TU PRO VÁS JIŽ 30 LET…
VÍTE, ŽE 1. ZÁŘÍ 2016 UPLYNE JIŽ 30 LET OD CHVÍLE,
CO JSME PŘIVÍTALI PRVNÍ DĚTI
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
RÁDI BYCHOM NAŠIM „DĚTEM“, JAK MINULÝM I SOUČASNÝM, CHTĚLI PODĚKOVAT ZA PŘÍZEŇ,
KTERÁ NÁS PO CELOU DOBU INSPIRUJE K NEUSTÁLÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A VYLEPŠOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB.
K OSLAVĚ VÝROČÍ PŘIPRAVUJEME PROGRAM S NÁZVEM:

„DEN ÚSMĚVŮ“

PRVNÍ DÁREK: 3. ZÁŘÍ 2016 BUDE OTEVŘENO JAKO V PRACOVNÍ DNY.
BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU SE DOČTETE V SRPNOVÉM ZPRAVODAJI.
SRDEČNĚ VÁS JIŽ NYNÍ ZVEME A TĚŠÍME SE NA VÁS.
Tým Mateřské školy Kynšperk n.O.,
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Zajímavosti

Soudek z mateřské školy bude v pivovaru
V měsíci květnu došlo k předání soudku ze zahrady MŠ Zahradní do pivovaru v Kynšperku
nad Ohří.
Soudek již byl ve velmi špatném stavu a pro
děti nevhodný, proto jsme se jej rozhodli darovat místnímu pivovaru, kde si jej opraví a využijí jej. Na oplátku budeme pozváni se všemi
dětmi na exkurzi do pivovaru.
Mgr. V. Prchalová, MŠ Školní
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Kultura

OČNÍ OPTIKA
PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ 15:00 – 18:00
(od 16:00 MUDr. Hyndrák)
ČTVRTEK 9:00 – 18:00
(od 16:00 MUDr. Hyndrák)
OBJEDNÁVKY K LÉKAŘI
MOŽNÉ NA TEL. : 775 562 654
ODP. VEDOUCÍ : K. KOHOUTOVÁ, DiS.
Adresa:
SOMICH-Lens s.r.o.
Oční optika
J. Nerudy 804
35751 Kynšperk n/O

Sídlo firmy:
SOMICH- Lens s.r.o.
Závodní 391/96c
Karlovy Vary- Dvory
360 06

IČ: 279 72 038
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Středa: 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Filer, N. – Šok z pádu; Dirie, W. – Safa; Diamond, L. – Bude to dobrý rok; Howard; L. – Nečekej slitování; Nezval, M. – Mafiáni; Panchol,
K. – Veverky z Central parku bývají v pondělí
smutné; Brown, S. – Reportér; Brizzi, F. – Máš
mě vůbec rád?; Tajovská, I. – Podlaha z trávy, strop z hvězd; Jaganjac, E. – Sarajevská
princezna
Historie:
Aitcheson, J. – Ve znamení meče; Niedl, F. –
Rytíři z Vřesova; Heivoll, G. – Královo srdce
Detektivky a thrillery:
Cílek, R. – Smrtící okamžik pravdy; Janouchová, K. – Pokrevní sestry; Cimický, J. – Případ

Bílá skála; Masterton, G. – Červená lucerna;
Galbraith, R. – Ve službách zla; Dugoni, R. –
Hrob mé sestry; Cain, J. M. – Servírka; Karika,
J. – Černá hra; Ware, R. – Všude kolem černý
les; Uher, F. – Dravec;
Romány pro ženy:
Bagshave, L. – Kariéristky; Beverley, J. –
Snoubenka lorda Wraybourna; Kolee, S.H.
– Láska a lítost; Mandausová, K. – My dokonalé; Třeštíková, R. – Bábovky; Jewell, L. –
Dům, ve kterém jsme vyrůstali; Hamová, R.
– Švadlena; Cartland, B. – Nečekané dědictví;
Hošková, B. – Voňavé (na)dělení; McKinley,
T. – Příslib naděje
Pro děti:
Pospíšilová, Z. – Mokré pohádky; Dickens,
Ch. – Oliver Twist; Stará, E. – Povíš mi to? Widmark, M. – Záhada v kavárně; Friedrich, J. –
Čtyři a půl kamaráda a panter na školním dvoře; Handler, D. – Proč jsme se rozešli; Barnett,
M. – Děsná dvojka má namále; Robošová, B.
– Kdo políbí Terezu; Šinkovský, M. – Vincent
a Bóďa- dobrodružství v Benátkách; Kavková,
M. – O nezvedeném žabáčkovi a jiné pohádky
Za knihovnu Irena Zolotarová
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kromé audienci na Říšském kancléřství. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon
Burkhard, Simona Stašová a další. ČR, MP,
vstupné 50 Kč, délka 110 min.

úterý 7.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Spectre
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou
pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou
pravdu o SPECTRE. Hrají: Daniel Craig, Léa
Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Dave Bautista, Christoph Waltz
a další. Velká Británie / USA, MP, vstupné
50 Kč, délka 150 min.

úterý 21.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Dánská dívka
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně
dvacátých let minulého století. Einar Wegener
(Eddie Redmayne) patří k nejlepším dánským
malířům své doby, jeho žena Gerda (Alicia
Vikander) mu přitom poskytuje maximální
podporu a přitom se sama snaží prorazit jako
portrétistka. Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu odstartuje banální příhoda – Gerdě, která připravuje sérii baletních portrétů,
nedorazí figurantka, a Einar svolí, že své ženě

úterý 14.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Lída Baarová
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934
pozvána do berlínských filmových ateliérů
Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu.
Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu
všech německých žen. Ten je nejen jejím part-

nerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k sou-
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bude sedět modelem, oblečený do baletního
kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve
„nevinnou“ hrou na tajemnou dánskou dívku
Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením,
že pouze jako žena dokáže být šťastný. A byl
by ochoten podstoupit cokoliv, aby jeho transformace byla dokonalá. Během této proměny
ho věrně provází jeho Gerda, která díky své
nové múze Lili sice konečně prorazila jako
umělkyně, ale zároveň ztratila svou životní
lásku. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian Schiller, Amber Heard a další. Vel-

Kino

ká Británie / Belgie / USA / Dánsko / Německo,
MP, vstupné 50 Kč, délka 119 min.
úterý 28.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Star Wars: Síla se probouzí
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams
spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna
kin filmem Star Wars: Síla se probouzí. Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher,
Adam Driver, Daisy Ridley a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 136 min.

neděle 12.6. v 15.00 hod.
Pat a Mat ve filmu
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 80
min.

neděle 19.6. v 15.00 hod.
Ledová sezóna
USA/Indie, MP, vstupné 30 Kč, délka 86 min.
neděle 26.6. v 15.00 hod.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI ČERVNU

Lego DC Super hrdinové: Vesmírný
souboj
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
78 min.

neděle 5.6. v 15.00 hod.
Řachanda
ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 104 min.

25

Kultura

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na ně
nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice
žije přibližně 100 000 vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž
vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc
v následujících oblastech:
•
•
•
•
•

informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
nácvik chůze s průvodcem
nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou

Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba
se vždy předem telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a
18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou
používáte (brýle na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068
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ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE?

NA CHOVNÉM RYBNÍKU V POCHLOVICÍCH

KDY? 11.ČERVNA 2016
SRAZ V 7,30 HOD , ZAČÁTEK V 8,00 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 ČRS V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
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Z města

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.

Převod obchodního podílu k zavedené
truhlárně ve Františkových Lázních
Americká ul., Horní Lomany

převod vč. zařízení a vybavení
už. plocha cca 340 m2 + sklady dřeva v podkroví

Info o ceně u RK

www.reala-lakoma.cz
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