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Z města

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Městu Kynšperk nad Ohří byla pro rok 2016 poskytnuta
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského
kraje - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.
- poskytovatel dotace Karlovarský kraj (IČO 708 91 168), se sídlem Závodní č.p.
353/88, 360 06 Karlovy Vary
- příjemce dotace Město Kynšperk nad Ohří (IČO 002 59 454), se sídlem Jana A.
Komenského č.p. 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří má v katastrálních územích Kynšperk nad Ohří, Zlatá u
Kynšperka nad Ohří, Kamenný Dvůr, Liboc u Kynšperka nad Ohří, Štědrá u
Kynšperka nad Ohří a Dolní Pochlovice v majetku 50,53 ha lesních pozemků - tento
majetek městu obstarává společnost Loketské městské lesy s.r.o.
http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz
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Z města

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 měsíci červnu 2016 oslavili významné životní výročí:

paní Věra Chadimová (85 let)
pan Josef Kohout (80 let)
a paní Marie Valentová (80 let)

Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví, v kruhu těch
nejbližších.
kancelář starosty

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 21. září 2016 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Oznámení
Dne 25. června 2016 oslavili výročí ZLATÉ SVATBY
Květoslava roz. Lichačová a Jaroslav Turek.

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 11. července a 1. srpna 2016 .
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Z města

Mírová pochodeň v Kynšperku nad Ohří
Ve čtvrtek 23. 6. přiběhl mezinárodní tým běžců, přinesl Mírovou pochodeň a předal ji zástupcům města a několika sportovcům. Společně
pak zasadili Strom míru u kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Při této příležitosti byla předána
ocenění těmto sportovcům: Ing. Mgr. M. Hámorovi, O. Volfovi, M. Munkovi, J. Roubínkovi
a Dr. M. Štruncovi, kteří se zasloužili o rozvoj
dětí a mládeže v oblasti sportu. V pátek 24. 6.

navštívili běžci žáky základní školy. Každý si
mohl podržet hořící pochodeň a tím se všichni připojili k hlavní myšlence mírového běhu:
rozvíjet přátelství, týmovou spolupráci a vzájemnou pomoc. Poté spolu s hořící pochodní
oběhli hřiště a běžci se vydali na další etapu
štafetového běhu.
					
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Základní škola

Školní akademie
Ve čtvrtek 23. 6. vyvrcholil školní rok 2015/2016
celoškolní přehlídkou jednotlivých vystoupení žáků základní školy. Všichni od přípravné
třídy až po „osmáky“ pečlivě nacvičovali, aby
všem v sále (těm nejbližším) předvedli, co se
již naučili a co je skutečně baví. Převažovala
taneční čísla, ale objevila se i recitace, gym-

nastika a dramatizace pohádky. Děti do svého
vystoupení daly všechny své síly a přítomní
v sále je odměnili mohutným potleskem. Zdařilá byla i výzdoba opony. A tak všem vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků a zejména
pak účinkujícím patří veliký dík.
					
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Základní škola
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Mateřská škola

Odpoledne splněných přání
Tak by se dalo nazvat středeční odpoledne
15. 6. 2016 v naší MŠ. Již na podzim projevili
někteří rodiče, zvláště maminky, přání si tvořit
s textilem. Děti zase při hře na restauraci
a kuchyni napadlo, že bychom mohli pozvat
do této školkové restaurace i rodiče. Tak jsme
obě přání spojili v jedno krásné odpoledne.

Od rána děti v obou třídách ( sluníčkové
i hvězdičkové) loupaly, krájely, strouhaly ovoce a zeleninu pro své hosty a samy si vyzkou-
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šely, že připravit takový ovocný nebo zeleninový salát dá práci.
Že se nám odpoledne vydařilo, lze soudit ze
soustředěných obličejů rodičů i dětí
nad společným zdobením textilu, trpělivým sestavováním z korálků Hamy a jejich zažehlování i vyšívání papírových obrázků.
Na celé čáře zvítězila restaurace s kuchyní.
Rodiče si v roli hostů vybírali zeleninové
a ovocné dobroty z jídelních lístků, měli možnost se nechat od dětí obsluhovat a společně
si pohovořit. Děti, v roli číšníků a servírek, svědomitě plnily přání rodičů.
Hosté nestačili žasnout nad tím, jaká byla
fronta na mytí nádobí. Mnozí se podivovali,
co všechno děti zvládnou, když mají možnost, prostor a odpovědnost.
Takže zase někdy příště - rádi budeme plnit
i další přání.
		

Učitelky MŠ Školní

Mateřská škola

Jede vláček kolejáček rovně nebo do zatáček.
Když ho cesta unaví, tak nám v ZOO zastaví.
Přiblížil se konec školního roku - doba výletů.I
děti ze zvonečkové třídy z MŠ v Zahradní ulici
a děti z hvězdičkové třídy z MŠ ve Školní ulici
se vydaly do ZOO parku v Chomutově.

Mohli pozorovat, čím se zvířata krmí, jak se
pohybují i jak se dorozumívají. Kromě mnoha
průlezek, tunelů a skluzavky si též vyzkoušeli,
jak vlézt do vyhlídky k vlkům.
Zvonečci děkují paní Michaele Mašterové ,která přispěla sponzorským darem dětem
na mlsání.
Velké poděkování patří všem rodičům dětí
z hvězdičkové třídy za úžasný přístup k dětem
i p.učitelkám při odjezdu i příjezdu vlaku
na nádraží v Kynšperku.
Učitelky MŠ Školní

Letos jsme však trochu netradičně zvolili dopravní prostředek. Jízda vlakem u dětí zvítězila nad dalšími zážitky.Pozorování řeky Ohře,
která nás celou cestu provázela, elektráren
Tušimice a Prunéřov či zříceniny hradu Pernštejn bylo pro děti nevšedním zážitkem.
V Zoo se pak děti seznámily se životem zvířat.
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Mateřská škola

Pobyt na horách
Jako každý rok, tak i letos jsme vyjeli na týden
do přírody. Pobyt v chatě Alžběta na Mariánské
nám utíkal hrozně rychle. Celé dny jsme pozná-

květiny rostoucí na horských lukách. Absolvovali jsme kurz lezení na horolezecké stěně
a někteří z nás vylezli hodně vysoko.

vali okolní přírodu, chodili na dlouhé vycházky,
hráli zajímavé hry v lese i na louce a stavěli domečky z přírodních materiálů. Viděli jsme, jak
se dojí ovce, že v borůvčí bydlí hadi a poznávali

Týden uběhl jako voda a moc jsme si ho užili.
Milena Becková učitelka
MŠ U Pivovaru
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Mateřská škola

ZA PTAČÍM PÍRKEM…
…se vydaly poslední květnový den děti z Mateřské školy U Pivovaru. Jarní vycházka
do přírody se uskutečnila v odpoledních hodinách a jejím cílem bylo seznámit děti s typickými vlastnostmi a životem ptáků a poznávat
strukturu vejce, vlastnosti skořápky. Cestou
nás provázelo nejen pěkné počasí, ale hlavně ptačí zpěv, který se ozýval z korun stromů
okolo řeky.

Na ostrově mezi rameny řeky jsme hledali
ukryté ptačí znamení v podobě žlutého vajíčka
ozdobeného barevnými peříčky. Jeho hledání
nám netrvalo dlouho. Pak už se děti rozdělily
do skupinek a poznávaly ptáky nejen na obrázcích, ale i podle zvuků, které jednotlivé

druhy vydávají. Poznat kukačku či vránu bylo
jednoduché, ale slavíka…
A už na nás čekaly vyvařené skořápky. Část
jsme zkoušeli lámat a mačkat. A potom jsme
z vaječných soudečků a trávy vyráběli domečky pro kuřátka a zdobili je barevnými pírky.
Jeden domeček byl hezčí než druhý! A co
naše žluté vajíčko – bylo opravdové nebo ne?
Kdoví….
A ještě jeden pěkný výlet máme za sebou.
Abychom poznali další zajímavá místa nejen
našeho rodného kraje ale i celé republiky, navštívili jsme Park Boheminium v Mariánských
Lázních. Během dopoledne tu máte možnost vidět Máchovo jezero, Ještěd i s lanovkou, kostelík v Železné Rudě, hrad Karlštejn
a mnoho a mnoho dalších zajímavých staveb.
A také se můžete projít Pohádkovou zahrádkou a pozdravit se s princeznou, princem
a drakem a nebo se projít k nedaleké dančí
oboře.Budete-li mít štěstí jako my, uvidíte, jak
si daňci pochutnávají na zelené trávě.
Rádi bychom poděkovali manželům Liškovým
a panu řidiči Křenkovi za zajištění dopravy.

Ivana Vebrová, uč. MŠ U Pivovaru
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Mateřská škola

Děti ze školky v kině
Děti ze základní umělecké školy si připravily
koncem května krásnou pohádku: Čerte, nepokoušej čerta. Pohádka se nám moc líbila
a budeme se těšit na další představení. Touto

cestou děkujeme hercům a všem, kteří se podíleli na realizaci.
Děti a učitelky MŠ ve Školní
a Zahradní ulici

Předškoláci hledají Rákosníčkův poklad
Děti z Mateřské školy v Zahradní ulici oslavily den dětí hledáním pokladu, který nám ukryl
náš kamarád Rákosníček. Děti musely hledat
cestu označenou fáborky, plnit sportovní i vě-
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domostní úkoly a na konci cesty opravdu našly
velký poklad. Celé dopoledne si moc užívaly.
Učitelky Zvonečkové třídy
MŠ v Zahradní ulici

Mateřská škola

Děti ze školky navštívily pivovar
Mateřská škola v Zahradní ulici darovala Kynšperskému pivovaru velký dřevěný sud. Proto
byly děti pozvány na prohlídku do pivovaru.
Čekalo na ně pohoštění, divadelní představení
a nakonec si mohly děti prohlédnout, kde se
vaří pivo. Touto cestou děkujeme všem, kteří
se o nás starali.
Ředitelka a učitelky MŠ v Zahradní ulici

Děti ze školky sportují s rodiči
2. 6. 2016 jsme oslavili den dětí sportem.
Na děti čekala stanoviště, kde musely zvládat různé úkoly. I přes nepřízeň počasí si den
všichni užili a na závěr se posilnili dobrým občerstvením.
Učitelky MŠ ve Školní a Zahradní ulici

Slavnosti města
Ke slavnostem města Kynšperk patří tradičně
vystoupení dětí z mateřských škol. První se
představily děti z MŠ ve Školní ulici se svým
tancem „Náš kocourek“ a následně děti z MŠ

velmi povedla a my děkujeme rodičům za spolupráci a dětem za krásný den.
Učitelky předškoláků z MŠ ve Školní
a Zahradní ulici
v Zahradní ulici s vystoupením nazvaným
„Rozmarné počasí“. Obě vystoupení se dětem
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Hasiči

Mladí hasiči
V posledních dvou měsících se naši mladí hasiči zúčastnili hned několika důležitých závodů. Ve dnech 13. 5. – 15. 5. proběhlo okresní
kolo hry Plamen, v areálu ŽS Březová u Sokolova. Naše děti závodily jak v mladší, tak
i ve starší kategorii. Soutěžilo se ve všech disciplínách, např. branný závod, požární útok,
běh s překážkami a jiné. Děti obě noci přespaly v tělocvičně základní školy a stravovaly
se ve školní jídelně. Vše proběhlo perfektně,
všichni jsme si závody moc užili. Z našich
družstev bylo úspěšnější družstvo starších,
které zároveň postoupilo do krajského kola.
Za naše hasiče soutěžily v okresním kole tyto
děti : Nováková Adéla, Nováková Kristýna,
Taraba Jakub, Přibyl Jakub, Růžička Dominik, Sassmann Jan, Matoušková Leontýna,
Budiský Luděk, Budiská Jarmila, Fritsch Tomáš, Čech Adam, Mezei Michal, Pastorek Vít,
Havlová Žaneta, Borovička Ondřej a Lebeda
Matyáš.
Krajské kolo hry Plamen probíhalo ve dnech
10. 6. - 12. 6. ve Žluticích, ve sportovním are-

álu. Všichni soutěžící byli ubytováni v chatkách v rekreačním středisku Čichořice, což je
kousek od Žlutic. Krajského kola se zúčastnilo
celkem 9 družstev, jelikož z každého okresu
postoupila první tři družstva. Z okresu Sokolov postoupila tato družstva starších – 1. SDH
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Březová, 2. SDH Chodov, 3. SDH Kynšperk
nad Ohří. Krajského kola hry Plamen jsme se
zúčastnili jako úplní nováčci a začátečníci.
Za naše mladé hasiče soutěžily v krajském
kole tyto děti : Nováková Adéla, Nováková
Kristýna, Taraba Jakub, Přibyl Jakub, Růžička
Dominik, Sassmann Jan, Matoušková Leontýna, Budiský Luděk, Budiská Jarmila, Fritsch
Tomáš. Slávce Sovičové, naší paní vedoucí,
se po dlouhé době podařilo dát dohromady
tým, který má sílu, má odvahu a má chuť soutěžit. Já sama za sebe mohu říci, že jsem byla
hrdá na to, jak naše děti bojovaly a nevzdávaly se, i přes to, že ne vždy se vše zadařilo. Jim
všem patří můj obdiv a hlavně obrovské díky
za to, že dělají to, co je baví, jdou si za svým
cílem a nevzdávají se. Pevně věřím a doufám,
že u požárního sportu vydrží a jejich výsledky
budou stále lepší a lepší. Všichni je budeme
maximálně podporovat. Doufám, že příští rok
se vám podaří opět ukázat, co ve vás je.
Renata Sassmannová
starostka SDH Kynšperk nad Ohří

Hasiči

Hasiči města Kynšperk nad Ohří
Dne 4. 6. 2016 bojovali v Ostrově družstva
profesionálních a dobrovolných hasičů v krajské soutěži ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel. Soutěž si podruhé
vyzkoušelo družstvo kynšperských hasičů.
Soutěž má velmi přísná pravidla.Tým rozhodčích, který každé družstvo velmi bedlivě sleduje, hodnotí čas zvládnutí vyproštění, taktiku
vedení zásahu, techniku použití všech nástrojů
a také poskytnutí první zdravotnické pomoci.
Každé družstvo je před startem umístěno
ve stanu, aby nemohlo dopředu vidět, jaký
scénář z vraků vozidel bude rozhodčíma připraven. Družstvo kynšperských hasičů úkol
zvládlo za 17 minut včetně předání vyproštěné
osoby rozhodčímu, který posuzuje první zdravotnickou pomoc.
Za celkový počet 251 bodů, který jsme od rozhodčích získaly, nám vynesl 3. místo, na které
jsme před soutěží z důvodu silné konkurence

ani nepomysleli.
Družstvo bylo složeno z členů:
velitel družstva - Marek Matoušek
hasič/strojník - Michal Jirásek (koloušek)
hasič/první pomoc - Josef Holub (doktor)
hasič - Pavel Herink (beranidlo)
Za výkon při soutěži a za skvělou reprezentaci
JSDH Kynšperk nad Ohří klukům moc děkuji.
Marek Matoušek
Velitel JSDH Kynšperk n/O
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Městské kulturní středisko

Letní slavnosti města
Dne 4. června 2016 proběhly již 23. letní
slavnosti města Kynšperk nad Ohří v areálu
městského sportoviště. Slavnosti odstartoval
průvod od ZŠ, součástí kterého byly tradičně
místní mažoretky a městská hudba. Po slavnostním zahájení starostou města Ing. Tomášem Svobodou s moderátorem Davidem Petříkem vystoupily děti z místních mateřských

školek a mažoretky s městskou hudbou. Poté
byla na programu taneční skupina Glamour,
orchestr Bohemian Marching Band a Jazzbooster. Veliký úspěch sklidili sourozenci Dalibor
a Sabina Slepčíkovi, známí z televizní soutěže
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Superstar. O velkolepý závěr se postarala kapela AC&DC Czech revival. Letní slavnosti navštívili také naši přátelé z partnerského města
Himmelkron. Poděkování patří Správě majetku a technickým službám města Kynšperk nad
Ohří, dále pak obvodnímu oddělení Policie ČR
a městské policii. Za materiální podporu děkujeme ZKD Sušice. Dík patří i všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu slavností.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Městské kulturní středisko

Výstava Titanik
V sobotu 21. května 2016 pořádalo městské
kulturní středisko výlet do Prahy na výstavu
Titanik. Každý návštěvník při vstupu na výstavu obdržel boarding pass – palubní vstupenku

s konkrétním jménem reálného člověka, který
na Titaniku v době jeho katastrofy cestoval.
Prožil tak celou prohlídku výstavy jako jeden

z cestujících na palubě Titaniku. Ke zhlédnutí
byla dokonalá rekonstrukce kajuty, strojovny
nebo jídelny. Všichni návštěvníci měli možnost nasát atmosféru přepychu a technického
pokroku počátku 20. stol. Zažít nádheru dobových interiérů i hluk strojoven a bylo možné se
dotknout osudného ledovce. Na konci výstavy
si mohli účastníci plavby ověřit na panelu se
jmény cestujících, zda patřili k těm šťastným
přeživším.

Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Městské kulturní středisko

Dětský den
Poslední květnovou neděli proběhla v Kynšperku nad Ohří oslava Dne dětí v areálu městského sportoviště. Na tomto místě již potřetí.
Děti soutěžily v různých disciplínách, za které

po jejich splnění dostaly sladkou odměnu spolu s opečeným buřtem. Po celé odpoledne bylo
možné vozit se zdarma na čtyřkolkách, zastřílet si z luku nebo airsoftových zbraní, zaskákat
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si na trampolíně, v hradu a také si užít v pěně,
kterou poskytl místní sbor dobrovolných hasičů. Program byl opravdu pestrý a počasí se
vydařilo. Den dětí připravilo městské kulturní
středisko a dobrovolní hasiči. O moderování
se postaral Aleš Strnad. Děkujeme všem, kdo
se na přípravě této akce podíleli.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Městské kulturní středisko

Noc kostelů
Noc kostelů, která se koná po celé republice,
proběhla i u nás v Kynšperku nad Ohří v kostele Nanebevzetí Panny Marie dne 10. června
2016 ,a to v pořadí již čtvrtá. Návštěvníci měli
možnost prohlédnout si v kostele místa, která
nejsou běžně přístupná. Nově letos i oratoř.
Dozvěděli se o historii kostela a ti odvážnější
se mohli podívat na věž, ze které je krásný výhled na město a okolí. Za poutavý výklad patří
poděkování Mgr. Evě Fréharové a panu Janu
Kuželkovi za umožnění vstupu do kostela. Budeme se těšit zase za rok.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Stolní tenis

Nábor nadějí
Dobrý den, rádi bychom prostřednictvím Kynšperského zpravodaje provedli nábor dětí
do nejúspěšnějšího oddílu naší sportovní organizace stolního tenisu pro příští sezony.
Nejlépe 6 – 8 let, ale nebráníme se ani starším. Velice důležitý je zájem rodičů. Pokud

bude zájem, mohou mne kontaktovat ve sportovní hale,
/číslo telefonu nabídne paní správcová/ anebo
prostřednictvím E-mailu. Děkuji.

Naší nejmenší naděje Adélka Fabiánová
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O.Volf – předseda oddílu

Zajímavosti

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Karlovarském kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina
(Dalovice, 9. června 2016) Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými
vlastnostmi z Karlovarského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina
2016. O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 82
produktů od 21 výrobců. O logo soutěžily v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 17 výrobků z kategorie
Ostatní.Výrobky hodnotila 8členná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR,
Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. „Jsem rád, že každoročně přibývají noví malí výrobci v regionu,
kteří přihlašují své velmi zajímavé produkty. Tradičně se všechny přihlášené výrobky se vyznačovaly vysokou
kvalitou, je jasně vidět, že výrobci mají o udělení loga Regionální potravina zájem “ uvedl ing. Zdeněk Perlinger,
koordinátor projektu v Karlovarském kraji.
K udělení značky Regionální potravina Karlovarského kraje 2016 navrhla hodnotitelská komise 9 výrobků
z následujících kategorií:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

ŠUNKA Z KOMÍNA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
ROMAN KRČMA, KARLOVY VARY

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy

DYLEŇSKÁ KLOBÁSA
ROMAN JELEN, CHEB

3.

Sýry včetně tvarohu

ZLAŤÁK
STATEK BOR ZEOS, spol. s.r.o.

4.

Mléčné výrobky ostatní

DĚPOLTOVICKÝ BIO KEFÍR
JIŘÍ KUBERNÁT, DĚPOLTOVICE

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

LOKETSKÉ PERNÍČKY
JITKA HLAVSOVÁ, LOKET

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

BOCHOVSKÝ POVIDLOŇ
CUKRÁRNA ONDRA s.r.o.

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

CHMELONÁDA
KYNŠPERSKÝ PIVOVAR s.r.o.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

DŽEM – HRUŠKA, KARAMEL
ING. PETR HAVELKA, ŠINDELOVÁ

9.

Ostatní

KRÁSENSKÁ ROZHLEDNA – BYLINNÁ SMĚS
JITKA BIMŮNKOVÁ, KRÁSNO

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních
zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat
značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze
13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o
soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:
Ing. Zdeněk Perlinger - Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary
Mobil: +420 607 103 244
E-mail: perlinger@volny.cz
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Rybáři

Rodinné rybářské závody
Dne 11. června 2016 proběhly na rybníku
v Dolních Pochlovicích, za ideálního rybářského počasí, rodinné rybářské závody. Jako každoročně se jedná o soutěž, která je připravena pro rodiče s dětmi, a kterého se zúčastňují
pravidelně tatínkové nebo maminky se svými
potomky. Letos byla účast průměrná, ale zato
kvalitní a zúčastnilo se celkem 8 dvojic. Děti

i rodiče se dobře bavili a za svoji trpělivost
byli odměněni nejenom úlovky, ale i pěknými
cenami a diplomem. Vítěz si odnesl pohár,
kterým se bude pyšnit po celý tento rok až
do dalšího ročníku, na který Vás tímto srdečně
zvu a doufám, že účast bude alespoň taková
jako letos.

Konečné pořadí:
1. místo Julinka Šeflová a Robert Šefl
(241 cm)
2. místo Patrik a Jirka (214 cm)
3. místo Pavlík Herink a Pavel Herink
(109 cm)
Další pořadí: Pepa Novák a Josef Novák, Peťa
a Lukáš Fürstovi, Viktorka a Danuška, Štěpán

Arce a Karel Tomek, Veronika a Hana Wernerovi.
Děkuji všem za účast a organizátorům za pomoc. Především děkuji p. Paulíčkovi za poskytnutí rybníku, bez kterého by tato akce
mohla jen těžko proběhnout.

20

Ing. Tomáš Svoboda

Rybáři
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Různé

Den dětí
Po roce nastal mezi dětmi tolik oblíbený „Den
dětí“. Proto jsme se opět rozhodli dne 28. 5.
2016 uspořádat oslavu dne dětí, které se zúčastnilo 28 dětí. Po celé odpoledne vedle restaurace U Splavu probíhaly různé soutěže,
pro děti bylo připravené občerstvení, buřty,
drobné ceny a pamětní diplomy.

Poděkování za finanční příspěvky patří městu
Kynšperk nad Ohří, panu J. Paulíčkovi a panu
J. Kubátovi, členům osadního výboru, firmě
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NICO za výrobu diplomů pro děti, firmě Dronte
za zapůjčení místa, firmě Střelnice Jimi za půjčení paintballových pistolí, manželům Cardovým za pomoc při realizaci a všem našim
přátelům a kamarádům, kteří vypomáhali buď
u soutěží nebo s jejich přípravou.

Osadní výbor Dolní Pochlovice,
Liboc, Chotíkov

Výstava

Letní chovatelská
Výstava se uskutečnila v sobotu 25. června
2016 v areálu pivovaru Zajíc v Kynšperku nad
Ohří. Připravila ji místní organizace chovatelů
ve spolupráci s MKS a pivovarem. Byl to již
2. ročník výstavy, která je propagační a především prodejní. Zájem o prodej z řad návštěvníků byl značný a z výstavy si odnesli návštěvníci

bezmála 90 ks zvířat z 300 vystavovaných králíků, drůbeže, holubů, morčat a exot. ptactva.
O zábavu se dopoledne postarala dechovka
Šabinská pětka, která navodila hned od začátku dobrou náladu a příjemnou atmosféru.
Součástí letní výstavy je tradičně dětský soutěžně zábavný sedmiboj, kterého se zúčastni-
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Výstava

la skoro stovka dětí, které po jeho absolvování obdržely diplom ZO a MKS. Zúčastnilo se
ho s nesmírnou aktivitou a bojovností 13 dětí
z dětského domova z Plesné, se kterými kynšperští chovatelé navázali spolupráci s cílem

obohacení jejich nelehkého života. Přijely děti
od dvou do sedmi let. Děti jsme pohostili dobrým ovocným dortem, obědem v pivovarské
restauraci, zajistili malování na obličej a jako
dárek si odvezly dárkové tašky. Také jsme jim

připravili sebou 5 poštovních holubů, které si
s ostatními kamarády z dětského domova vypustí u nich v domově. Pro všechny děti to byl
mimořádný zážitek a úplně nová realita života. Loučení s nimi vůbec nebylo lehké. Tímto

však naše pomoc nekončí a připravujeme další spolupráci. Chceme tímto poděkovat městu
Kynšperk nad Ohří za účinnou pomoc v naší
spolupráci s dětským domovem, kterému část
výtěžku z výstavy darujeme. Odpolední pro-
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Výstava

gram doprovázelo vystoupení Country Bandu
Cheb a vystoupení mažoretek. Celý den probíhala soutěž na podporu chovatelství a dětské-

ho domova Skalná. K dispozici bylo výborné
občerstvení pivovaru Zajíc, kterému je třeba
poděkovat za kompletní servis výstavy. Dou-

fáme, že 270 dospělých návštěvníků a stovka
dětí odcházeli z výstavy spokojení a zachovají
nám přízeň i na 4. oblastní soutěžní výstavu,
kterou již připravujeme na 3. – 4. září 2016.

Ing. Miloslav Neubauer
předseda základní organizace
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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 v době letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Rollins, J. – Labyrint z kostí; Hlaváčková, K.
– Podsvětí artefakt; Singer, P.W. a Cole, A.
– Třetí světová válka; Stalmann, F. – V srdci
je spousta místa; Šoposká, M. a Kohoutová,
B. – Sedmilhářky; Fulghum, R. – Poprask
v sýrové uličce; Žerebcová, P. – Deníky Poliny
Žerebcovové
Historie:
Vondruška, V. – Husitská epopej IV; Bauer, J.
– S cejchem vraha; Šoltész, P. – Případ sváteční sukně; Hickson, J. – Červená růže, bílá
růže; Grippa, l. a Onnis, M. – Fotograf z Osvětimi; Smith, R.T. –Utajovaný projev; Smith,
R.T. – Agent 6
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Detektivky a thrillery:
Marsonsová, A. – Němý křik; Linková, CH. –
Ctitel; Dán, D. – Krev není voda; Hautala, M. –
Bába Motyka; Cornwellová, P. – Vlastní krev;
Lindgrenová, M. – Babičky: Mrtvý kuchař;
Francis, F. – Vyděrač;
Lutz, J. – Skládačka; Minier, B. – Kruh;
Romány pro ženy:
Frank, B.D. – Sestry hurikánu; Sasková, L. –
Zlatokopka; Bagshawe, T. – Farma v údolí;
Hannahová, K. – Slavík; Steel, D. – Marnotratný syn; Quinnová, J. – Všechny tvé polibky;
Richová, R. – Porodní bába z harému; Enoch,
S. – V moci lásky; Körnerová, M.H. – Dlouhá cesta; Stainforth, A. – Karolínino tajemství;
Moyesová, J. – Jeden plus jedna
Pro děti:
Thomson, J. – Vesmírný kapitán 1: Na opačný
konec galaxie; Braunová, P. – Johana s dlouhýma nohama; Ďuríčková, M. – Není škola
jako škola; Verne, J. – Honba za meteorem;
Stewnerová, T. – Lili Větroplaška: Se slony se
nemluví; Hanová, J. – P. S. Stále Tě miluju;
Kinney, J. – Deník malého poseroutky: Staré
dobré časy
Krásné prázdniny s dobrou knihou
přejí knihovnice.

Inzerce

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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Kultura
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Kultura
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Kultura

Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
a Proboštství Chlum Svaté Maří
Vás srdečně zvou na

Poutní slavnost

Nanebevzetí Panny Marie
a 17. egerlandský modlitební den

Der ritterliche Orden der Kreuzherren mit dem
roten Stern und die Propstei Maria Kulm
laden Sie herzlich ein zum

Wallfahrtsfest

Mariä-Himmelfahrt
und zum 17. Egerländer Gebetstag

Chlum Svaté Maří ● Maria Kulm
14. 8. 2015 od / ab 10:00

1000 Slavnostní Mše svatá

celebrant: J. E. František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský,
J. E. Dr. Josef Šedivý O.Cr., velmistr
řádu Křížovníků s červenou hvězdou

10-17 Lidová slavnost v pivním stanu
před kostelem s bohatou nabídkou
tradičních pochoutek, nejlepším českým
a bavorským pivem a též egerlandskou
dechovou kapelou z Münchenreuthu,
jež bude doprovázet též Mši svatou

Feierliches Hochamt

Zelebranten: S. E. František Radkovský,
Altbischof von Pilsen,
S. E. Dr. Josef Šedivý O.Cr., Großmeister
des Kreuzherrenordens mit dem roten Stern

Volksfest im Bierzelt vor der Kirche:

reichhaltiges Angebot traditioneller Gerichte,
gutes böhmisches und bayerisches Bier,
und selbstverständlich auch die alte gute
Egerländer Bauernkapelle Münchenreuth,
die bereits die heilige Messe mitgestaltet

Více informací na ● Mehr unter

WWW.MARIAKULM.EU
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Inzerce

Nebaví Vás běhat od jednoho lékaře k druhému? Neřeší se Vaše chronické onemocnění?
Berete už velké množství léků? Máte více vedlejších účinků, než těch pozitivních?

MÁME ŘEŠENÍ!
NOVĚ otevíráme, ve spolupráci se studiem Sedmikráska

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ
Poradenství je založeno na poznatcích tradiční čínské medicíny.
Poradenství je zdarma, může probíhat osobně (nutné se předem objednat). Pro Vaše větší soukromí, může probíhat i telefonicky či emailem.

,,Lékař léčí, příroda uzdravuje´´
S čím např. pomáháme:¨
Poradenství v oblasti hubnutí a obezity, detoxikace organismu.
Napomáhání při řešení problémů s chronickým onemocněním, alergiemi, ekzémy, dýchacími problémy, DNOU, artritidou, zažíváním, neplodností, problémy s kojením aj.
Zabýváme se, ale i prevencemi jako je mrtvice, infarkt, trombózy aj.
Vhodné nejen pro dospělé ale i děti, kojící a těhotné ženy
Kontakt:
Bc. Jana Bečková, DiS.
Email:jana.beckovaeznam.cz
Tel. č. 722 565 251
Studio Sedmikráska, Gorkého 230, Kynšperk n/O

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 restaurace + pension v Chodově, ul. Nádražní. Cena 4.3 mil. PENB ,,E“
Prodej bytu 1+1 v OV v Chebu, Přátelství, 4.p., 35m2, cena: 500.000,-Kč. PENB ,,C“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej dřev. chaty 1+1, Podhrad, poz. 511 m2, insolvence, cena: 500.000,-Kč.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej byt 1+2 v OV, Cheb, přízemní, Májová ul., 52 m2, 500.000,-Kč, PENB ,,G“
Prodej bytu 1+2 v OV, Cheb, Smetanova, 2.NP, 65 m2, cena: 840.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej výrobního a skladovcího areálu ve Svatavě, cena: 3.500.000,-Kč, PENB ,,G“

www.reala-lakoma.cz
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Kultura

Dolňující fotografie k článkům:

Dětský den

Letní slavnosti města

Výstava Titanik

Mírová pochodeň v Kynšperku nad Ohří
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