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Z města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V MĚSÍCI ČERVNU 2017
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na
23. 06. 2017. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednou na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č.
4 nebo ji najdou i na stránkách našeho města: http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.

Prosíme rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku
na slavnostní akt v měsíci červnu 2017 odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří
nejpozději do 15. 06. 2017.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým rokem pokračují v tradici setkávání
se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci květnu 2017 oslavili významné životní výročí:

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

paní Marie Němčišinová (80 let)
paní Milada Huberová (85 let)
pan František Bartl (85 let)
a pan Jaroslav Khail (80 let).

Změny v oblasti přestupkového práva
Dne 01. 07. 2017 nabude účinnosti zákon č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tyto nové zákony nahradí
stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
který byl od roku 1990 již 80x novelizován.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich má být obecnou normou upravující
definice přestupků a stanovení pravidel pro
jejich projednávání a vyřízení. Konkrétně má
vymezovat přestupky, určit podmínky odpo-

vědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich
ukládání.
Druhý související zákon o některých přestupcích bude obsahovat výčet skutkových podstat
přestupků, které nebudou obsaženy v jiných
zákonech.
Za správní a sociální odbor
Bc. Pavla Danielová
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Informace města k ukončení provozu MŠ
v budově čp. 525
Rada města Kynšperk nad Ohří rozhodla
na své schůzi dne 22. 03. 2017 usnesením
č. RM 65/2017 o ukončení provozu mateřské
školy a školní jídelny, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní
525, okres Sokolov, příspěvková organizace
v budově na adrese Školní 525/11, 357 51

Kynšperk nad Ohří, včetně snížení jejich kapacit s účinností od 1. září 2017, a to s ohledem
na stavebně-technický stav uvedené budovy.

Za správní a sociální odbor
Bc. Pavla Danielová

Vážení čtenáři, příznivci!
Musím reagovat na zrušení akce „Den otevřených dveří“ v Sociálních službách, p.o., tedy
v Domově pro seniory v Dolních Pochlovicích,
což vyšlo ve zpravodaji minulý měsíc.
Ještě v době, kdy jsem prakticky do konce
března letošního roku tuto organizaci vedl,
bylo její konání v plánu a připravováno a zcela
finančně pokryto. Pokud za období jednoho
měsíce dospěla nová paní ředitelka k jinému
rozhodnutí, pak jej považuji za velmi nešťastné, nemilé a nekorektní a zrušení z uváděných

organizačních důvodů za nepravdivé. Nabízel
jsem svou pomoc s uspořádáním akce, ale ta
nebyla akceptována.
Je mi líto všech, kteří se Dne otevřených dveří
pravidelně zúčastňovali a chci jen doufat, že
se nejen dalšího pokračování Dne otevřených
dveří, ale i vystoupení populárního dua Eva
a Vašek, dočkáte.
Všem vám přeji jen to dobré
Mgr. Jiří Hrubý

Oznámení redakce
Foto z Velikonočního sedmiboje otištěné v minulém čísle je
jen ilustrační a nespojujte jej s vítězným družstvem
RYCHLÁ ROTA (Josef „Báža“ Hleba st. a Luboš Toms)

Den se starostou a místostarostkou
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Z důvodu dovolených se nejbližší setkání uskuteční

12. června a 10. července 2017.
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Nově otevřené kadeřnictví místo bývalé obuvi u Milotů
Kadeřnictví Marcela dámské, pánské dětské
otevřeno od 8 do 17 hodin
Pedikúra a kosmetika Monika otevřeno od 8 do 17 hodin

Dne 3. června 2017 oslaví

Jaroslav a Anna Křenkovi
50. let společného života.
Hodně štěstí, zdraví,
láska je zázrak pravý,
tak ať jí vždy dost máte
a kolem sebe rozdáváte.
Nádherné 50. výročí svatby
přejí Vaše děti Jaroslav, Miroslav a Jitka s rodinami

Zábavné odpoledne pro předškoláky
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhla v odpoledních
hodinách v naší základní škole akce pro budoucí prvňáčky pod názvem „Hrajeme si na školu“.
Májové počasí nám přálo, a tak se celá akce
mohla odehrát venku mezi budovami školy. Pro
naše nové žáčky připravili pedagogičtí pracovníci deset stanovišť, na nichž plnily děti mnohé zajímavé úkoly, procvičily si svou zručnost,
obratnost a postřeh. Na konci každého úkolu
čekala malé „špunty“ symbolická odměna v podobě razítka do připravené karty.
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Základní škola

Podle zápisů v pamětní knize se zábavná
odpolední hodinka dětem i jejich rodičům líbi-

la. Všichni se již těšíme na šikovné prvňáčky
ve školním roce 2017/2018.
Mgr. H. Turečková, výchovná poradkyně
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Základní škola

Od září bude otevřena přípravná třída
Pro školní rok 2017/2018 bude v naší základní škole opět otevřena přípravná třída, jež je
součástí školy. Je určena pro děti s odkladem
povinné školní docházky. Jejím cílem je systematická příprava dětí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu
od prvního ročníku základní školy. Děti jsou
vedeny k mnohým činnostem vyplývajících ze
školního vzdělávacím programu „Poznáváme
sebe a svět společně“. Důraz je kladen na je-

jich samostatnost. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, kdy je možné se individuálně
věnovat každému dítěti. Snažíme se tak předcházet případným neúspěchům již od začátku
školní docházky. Jsme rádi, že si rodiče pro
své děti přípravnou třídu vybrali, je přihlášeno
již 14 dětí.
				
Bc. Štěpánka Urbánková, učitelka PT
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Mateřská škola Zahradní

CVIČENÍ SE NEBOJ, TĚLOCVIČNO AHOJ!
Tímto pokřikem se rozloučily děti ze zvonečkové třídy z Mš v Zahradní ulici při ukázkové
hodině tělocviku v hale TJ Slavoj. Ukázaly rodičům, sourozencům, dědečkům i babičkám,
co všechno už zvládnou. Jednotlivé překážky,
které si samy vybraly, zdolávaly i s rodiči. Cvičení jsme zakončili pohybovou hrou Na ovečky a vlka. Na závěr nechybělo ani předávání
diplomů a sladké odměny.
Učitelky zvonečkové třídy Mš Zahradní

Na návštěvě u hasičů
I letošní rok jsme s dětmi zavítali na návštěvu
požární zbrojnice, kde jsme měli možnost si
prohlédnout vybavení požárního auta. Děku-

jeme panu Matouškovi za zajímavé vyprávění
o jejich povolání „hasičů“.
Učitelky Mš Zahradní
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MŠ U Pivovaru

ZA ZVÍŘÁTKY NA STATEK
Začátkem května navštívily děti z Mateřské
školy U Pivovaru Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy v Chebu.
V rámci dvouhodinového výukového programu
„Malý farmář“ se seznámily se zvířecími obyvateli statku, dozvěděly se mnoho zajímavých
poznatků o jejich životě a o jejich významu
a užitku pro člověka. Některá zvířátka mohly
nakrmit, jiná pohladit po kožíšku či hebkém
peří. Vyzkoušely i posezení na malých traktorech a zahradní sekačce. Milou průvodkyní
nám byla paní inženýrka Pavla Tochorová.
Dvě hodiny utekly jak voda a my se budeme
těšit za rok na další návštěvu!

Ivana Vebrová, Alena Kociánová
uč. MŠ U Pivovaru
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Mateřská škola Školní

Mateřská škola Školní končí…
Po okupaci byla v Kynšperku mateřská škola
otevřena v roce 1945. Jedno oddělení v prostorách střední školy a druhé bylo zřízeno
od 1. 1. 1947 v budově národní školy. Protože
žáků národní a střední školy přibývalo, byla
oddělení 11. a 12. 9. 1947 přestěhována do
„Domova mladých“. Ani zde však prostory
stále přibývajícímu počtu dětí nevyhovovaly.
Z rozhodnutí MNV se od 31. 3. 1948 mateřská škola stěhuje do budovy č. p. 525 (bývalé restaurace, tehdy ve Stalinově ulici). Již
na začátku školního roku 1948/1949 přijela
do školy zemská inspektorka a byla s prací
v MŠ velmi spokojena. Tento standard udržela škola po celou dobu provozu, o čemž
svědčí závěry z inspekce provedené v říjnu
letošního školního roku.
Od 1. září 1949 je ve škole zavedeno stravování dětí a škola je otevřena od 8 hodin ráno
do 18 hodin večer. Zpočátku byla ve třídě
s dětmi vždy jedna učitelka a jedna pěstounka. Až od roku 1960/1961 jsou ve třídě dvě
učitelky. Obvykle do jedné třídy docházelo
30 – 35 dětí. Ve školním roce 1953/1954
stoupl počet dětí natolik, že bylo nutné zřídit
třetí oddělení ve vilce 200 metrů od MŠ, později pak ve zvláštní škole. Od 16. 11. 1962
se toto oddělení stěhuje do nové II. mateřské školy.
Od
té doby je MŠ Školní
dvoutřídní.
Koncem září 1981 se
MŠ přestěhovala do náhradního objektu č. p. 794, aby
ve stávající budově mohla probíhat rekonstrukce a přístavba. Pobyt dětí a zaměstnanců se zde prodloužil do konce
školního roku 1981/1982. Nově zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena
1. září 1982. Přístavbou se zlepšily prostorové podmínky školy. Byla zřízena nová šatna,
hygienické a sociální zařízení pro každou
třídu
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i pro dospělé, sborovna, sklad potravin a nová, světlá třída pro děti 5 – 6leté.
Od této doby jsou v MŠ třídy v přízemí a ložnice v prvním patře. Významnou událostí
v historii MŠ byl vstup do právní subjektivity.
Dnem 1. 1.1996 se stává 1. mateřská škola
příspěvkovou organizací se sídlem ve Školní
ulici. Velkou změnou též bylo sloučení MŠ
Zahradní a Školní v Kynšperku nad Ohří.
Od 1. 1. 2007 bylo jedno předškolní zařízení se dvěma pracovišti a oficiálním názvem:
Mateřská škola Školní 525 Kynšperk nad
Ohří okres Sokolov.
Nejdéle ve funkci ředitelky této školy působily paní Věra Holá a paní Marie Elicharová,
za jejichž „ředitelování“ proběhlo v MŠ nejvíce zásadních změn.
Kdo by se chtěl o historii či současnosti naší
MŠ dozvědět více, přijďte se k nám podívat.
Učitelky M. Kuhlová a E. Rozmušová
MŠ Školní

Mateřská škola Školní

Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance
i žáčky „na rozloučení s MŠ Školní“
ve středu 14. června 2017
od 14.30 hodin.
Těšíme se na Vás.
9

Různé

Vážení rodiče, kamarádi táborníci a příznivci našich letních táborů !

Jaro nám konečně poskočilo, přímo se řítí směr léto a PRÁZDNINY.
A to znamená, že se opět po roce všichni potkáme, celá parta kamarádů a dospěláků na letním táboře
na Vránově. Nemyslete si, že jen tak odpočíváme, přípravy jsou v plném proudu, máte se opravdu na
co těšit. A co letos prožijeme ???? A neřekneme …. Nechte se překvapit ….
Všichni zúčastnění dostanou povolávací dopis na dobrodružnou cestu.
V letošním roce dochází k zásadní změně, co se týká přemístění na základnu na Vránově.
Rodiče si své táborníky přivezou na Vránov sami a vyzvednou tamtéž.
Předání Vašich dětí na Vránově v sobotu 1. 7. 2017 mezi 15.00 – 16.00 hod.
Vyzvednutí ve čtvrtek 13. 7. 2017 mezi 11.00 – 12.00 hod.
Za několik týdnů se na vás všechny moc těšíme.
Ahoj na Vránově 2017 !
Za všechny dospěláky vedení tábora
Martina Nemethová a Jiřina Gogolová

DNE 20. 5. 2017 SE USKUTEČNIL
35. ROČNÍK
branně-orientační automobilové soutěže
O putovní pohár Jana Žiliny
BOTAS
Podrobnosti o průběhu soutěže budou
zveřejněny v červencovém vydání.
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Různé

Český pohár v Kraslicích
Vrcholné turistické závodění letošní sezóny
začíná sérií závodů Českého poháru, z nichž
první se běžel 6. 5. 2017 v nedalekých Kraslicích. K dvěma stům padesáti závodníkům
se přidalo sedm zástupců Kynšperka nad
Ohří a všichni se pořádně zapotili při zápolení
v horském terénu. Závod zdolával vrch Hradiště a tak to vypadalo na novodobé dobývání
hradu. Závodníci však dobývali i první cenné
body do letošního hodnocení Českého poháru, ve hře byl i postup na Mistrovství České republiky. Souběžně s tímto závodem se konalo
i Mistrovství České republiky v Turistických
závodech v podobě „Supersprint“. Závodníci
zde plní všechny úkoly na krátké trati, takže
jakékoli váhání není na místě. Odpoledne si
závodníci převzali ceny a medaile a sdělovali

si zážitky z tratí, která se jim velmi líbila svojí náročností, střídáním terénu i zajímavými
výhledy. Mezi velkými oddíly se Kynšperáci
neztratili. V kategorii starší žákyně získala
zlatou medaili Magdaléna Wagnerová. Její
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Různé

sestra Marie Wagnerová si odnesla prvenství
v kategorii mladších dorostenek a přidala i titul
Mistryně České republiky v Supersprintu v kategorii ženy. Dobře začala i sezóna pro Barboru Himmelovou, která obsadila velmi dobré
a bodované šesté místo v kategorii nejmladší
žákyně, mezi více než třiceti děvčaty z celé
republiky. Tento výsledek jí dává šanci na postup na Mistrovství České republiky, které se
poběží v měsíci červnu. Benjamínkem soutěže
byla Viktorie Zachulová, která si v náročném
kopcovitém terénu odbyla nováčkovský křest
a proti starším soupeřkám se musela prosazovat s velkou bojovností. Jediný mužský
zástupce Robert Eisenmann je po prvním závodě v první desítce závodníků mezi staršími
dorostenci.
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Blahopřeju všem závodníkům a držím palce
do dalších kol pohárových závodů.
Vojta Wagner

Základní umělecká škola

Informace Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří
Základní umělecké vzdělávání je jedna z forem
volnočasové aktivity pro děti a studenty. Naše
Základní umělecká škola je zařazena do sítě
škol a rodiče mají proto jistotu, že je k jejich dětem přistupováno z pedagogického i psychologického hlediska profesionálně. Zároveň je tato
forma vzdělávání dobrovolná a nadto ušlechtilá. Všichni učitelé naší školy tímto vzděláním
sami prošli a ví, jak je důležité děti neustále
podporovat, povzbuzovat a pěstovat v nich hrdost, pevnou vůli a spoustu dalších vlastností,
které s touto výukou bezprostředně souvisejí,
a jež by bez houževnaté práce a následného
umu získávaly jen velmi obtížně.
Máme dnes to štěstí, že se takto mohou začít
vzdělávat již děti z mateřské školky, konkrétně
děti od pěti let. Naše škola těmto žáčkům nabízí již několik let multioborový program s názvem „Trojkombinace“. Děti se zde seznámí
ve čtyřech vyučovacích hodinách s uměleckým
prostředím, s nástroji, s vyučujícími, základními návyky ve výukách a tedy s celým širokým
spektrem činností v oborech, které na naší
škole vyučujeme. S tímto programem máme
opravdu dobré zkušenosti. Na konci školního
roku si děti samy volí obor nebo obory, kde se

jim líbilo a další rok už pokračují ve speciálně
zaměřených třídách, a to v hudebním oboru individuální formou výuky na konkrétní hudební
nástroj nebo výuky zpěvu a kolektivní formou
výuky ve výtvarném a literárně dramatickém
oboru.
V novém školním roce bychom chtěli navázat
na tyto přípravné ročníky, které ve školním
vzdělávacím programu mají zahrnut i přípravný
sborový zpěv a otevřít třídu sborového zpěvu
pro žáky základní a střední školy. Možnost navštěvovat náš pěvecký sbor budou mít jak žáci
naší školy, tak i žáci a studenti z jiných škol,
kteří doposud Základní uměleckou školu nenavštěvovali.
Máte-li zájem o výuku v některém z našich
oborů nebo chcete-li zpívat v pěveckém sboru,
neváhejte nás navštívit v Základní umělecké
škole Kynšperk nad Ohří, kde Vám ve druhém
patře v sekretariátu poskytneme veškeré informace. Návštěvu si můžete i předem telefonicky domluvit na tel. čísle 725 054 850 nebo
352 683 229.
Za kolektiv ZUŠ Bc. Alena Konečná, DiS.
ředitelka školy
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Soutěž PLAMEN Kynšperk nad Ohří
Ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2017 se v Kynšperku
nad Ohří v areálu skateparku konalo okresní
jarní kolo soutěže Plamen. Jedná se o soutěž v požárním sportu pro kolektivy mladých
hasičů. Děti závodí během těchto dvou dnů
v několika disciplínách – štafeta dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60m s překážkami ,
požární útok CTIF, požární útok a běh jednotlivců na 60m s překážkami.
V rámci okresu přijely závodit týmy z SDH
Březová, SDH Chodov, SDH Krajková a samozřejmě naši místní SDH Kynšperk nad
Ohří. Kolektivy jsou rozděleny podle věku
do kategorií. Nejmladší je přípravka, což
jsou děti do 6 let věku. Družstvo přípravky
máme v okresu Sokolov pouze jedno, a to
z Krajkové. Další věkovou skupinou jsou děti
mladší žáci, ve věku 6 až 11 let. V této sku-
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pině soutěžilo SDH Kynšperk a SDH Chodov. Poslední jsou děti mezi 10 až 15 lety.
A to byla družstva z SDH Kynšperk a SDH
Březová. Celkem se soutěže zúčastnilo
60 dětí. Co se týče umístění. V mladší kategorii skončilo na 2.místě SDH Kynšperk
a na 1. místě SDH Chodov. V kategorii starších se na 3. místě umístilo družstvo z Kynšperka, na 2. místě družstvo z Chodova
a na 1. místě družstvo z Březové. Všechna
3 družstva z kategorie starších a 1. družstvo z kategorie mladších postupují do krajského kola, které se bude konat v termínu
9. 6. – 11. 6. 2017 na ISŠTE Sokolov. Tímto
jste všichni zváni.
Během celého víkendu měly děti zajištěno
zázemí v areálu Základní školy Kynšperk nad
Ohří. Přespaly v tělocvičně, volný čas mohly

Kultura

trávit v DDM a stravovaly se ve školní jídelně. Zajištěn byl pro ně na celý víkend i pitný
režim.
Jsem velmi ráda, že se nám po tolika letech
podařilo u nás v Kynšperku uskutečnit okresní soutěž. Myslím, že si soutěžení užili nejen
mladí hasiči, ale také rozhodčí, vedoucí družstev a rodiče. Tímto bych chtěla poděkovat
dospělým členům výjezdové jednotky JPO
Kynšperk, kteří během celého víkendu fungovali jako technická četa. Jejich úkolem bylo
především připravit soutěžní pole, což jsou
nejen veškeré překážky a potřebný materiál,
ale také správné načasování a dodržení harmonogramu. Dále děkuji městu Kynšperk nad
Ohří, v zastoupení panem starostou Ing. Tomášem Svobodou a samozřejmě paní ředitelce Základní školy Kynšperk nad Ohří, paní
Mgr. Lence Hruškové Bursové, MBA. Poskytli
nám maximální finanční zajištění pro soutěž

a vyšli vstříc jakýmkoli z našich požadavků.
Jsem jim za to velmi vděčna, jelikož vím, že
ne ve všech obcích takováto spolupráce funguje tak perfektně jako u nás.
Závěrem pár slov pro naše mladé hasiče.
Paní vedoucí, Slávka Sovičová, s vámi odvedla obrovský kus práce a patří jí můj obdiv
a velké díky. Pevně věřím, že jste byli spokojeni a vše si naplno užili. Jste postupem času
ve svých výkonech lepší a lepší. Vaše snaha
a píle a především tréninky, vše se odrazilo na vašich skvělých výsledcích při plnění
disciplín. Přeji si, abyste s námi vydrželi, nevzdali to a věřte, že společnými silami to dotáhneme ještě dál. Děkuji, že jste se rozhodli
být v našem kolektivu.
S pozdravem starostka SDH Kynšperk nad
Ohří
Renata Sassmannová
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Osvobození Kynšperka nad Ohří
Dne 5. 5. 2017 si představitelé města spolu
s mnohými hosty, městskou dechovou hudbou
pod vedením J. Zmrzlého, soubory mažoretek
s jejich vedoucími, členy veteránů a dalšími
občany města připomněli 72. výročí osvobození města americkou armádou a konec II. svě-
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tové 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:
zástupkyně velvyslanectví USA paní Beth
Fernald, náměstek hejtmanky Karlovarského

Kultura

kraje Mgr. Petr Kubis, zástupce Generálního
konzulátu Ruské federace v Karlových Varech
pan Igor Melnik, ředitel Věznice Kynšperk nad
Ohří plk. Mgr. Martin Klapper, zástupci Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, zástupci Policie České republiky a zástupkyně
SPUSA.
Jménem vedení města bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci letošních oslav osvobození a zejména
kynšperským skautům a příslušníkům vězeňské služby Věznice Kynšperk nad Ohří, kteří
drželi čestnou stráž u pomníků.
Kancelář starosty
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SPCCH – 1. pololetí
Končí čas 1. pololetí roku 2017 a v našem
spolku hodnotíme tzv. „zimní období.“ Cílem
výboru našeho spolku je připravovat pro své
členy akce tak, abychom si vzájemně zpestřili
život jinými činnostmi, zapudili starosti o zdraví i každodenní problémy.
Vzdělávací akcí byl kurs „jak se kamarádil
s počítačem.“ V našich řadách na počítače odborníky nemáme, pomohla nám paní ředitelka
základní školy Mgr. Hrušková Bursová a paní
učitelka Mgr. Malá. Někteří z nás, díky odborným lekcím, jsou na tom ve vztahu k práci
s počítačem lépe.
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Častým problémem sledovaným v tisku i televizi je bezpečnost seniorů v naší společnosti.
Abychom byli ostražitější a nenechali se nikým „napálit“, k tomu nás nabádala p. Papežová – mluvčí ČP v Karlových Varech. Besedu a působivé ukázky sledovalo 40 seniorů
– a tak snad budeme pečlivěji chránit své
tašky s peněženkami i dveře svých bytů před
nevítaným hostem.
Procházka s výkladem kynšperským hřbitovem připadla náhodným hostům hřbitova
nezvyklá. Aby ne! Bylo nás téměř 50. A naše
„chodící encyklopedie“ – naše členka a za-

Různé

stupitelka města, Mgr. Eva Fréharová nám
na místech posledního spočinutí našich
předků dokazovala, že v Kynšperku se narodilo, žilo i zemřelo několik významných
osobností, které se uplatnily v hospodářském i politickém životě našeho státu i mimo
něj. Jen škoda, že část starého hřbitova je
v tak smutném stavu.
Průběžně v roce také pečujeme o své tělo:
v zimě cvičíme, v létě, na jaře a na podzim
– turistika – chodíme. I když bereme v úvahu druhy zdravotního postižení našich členů,
počet zúčastněných se nám zdá nízký.

Pololetí uzavřeme kulturním zážitkem 29. 6 .
výletem do Teplic. Navštívíme zámek, muzeum a botanickou zahradu, no a projdeme se
v parcích dalšího českého lázeňského města.
Ke kultuře patří i domácí nabídka kulturního
střediska – návštěva kulturních představení
s upraveným vstupným. Vždyť vstupenky si
koupí na jednotlivá představení 80 – 100 seniorů, což je důkaz zájmu. Všem, kteří nám pomáhají, nesmíme zapomenout na vedení města,
děkujeme. Už plánujeme 2. pololetí, ani v tom
se neobejdeme bez všech, o kterých víme.
za výbor SPCCH H. Petrášová
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Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2017 jsme jako každý rok oslavili Pálení čarodějnic za „hasičárnou“. Pro děti
byly připraveny soutěže a pro rodiče živá hud-
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ba a občerstvení. Účast byla opravdu veliká.
Budeme se těšit příští rok.
zaměstnanci MKS

Kino

PROGRAM KINA
ČERVEN 2017
pátek 2.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Rogue One: Star Wars Story
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 133 min.
pátek 9.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Masaryk
Česko / Slovensko, MP, vstupné 50 Kč, délka
113 min.
pátek 16.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Špunti na vodě
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 83 min.
pátek 23.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
V PASTI
Francie / Kanada, MN 15, vstupné 50 Kč, délka 91 min.
pátek 30.6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
50 odstínů temnoty
USA, MN 18, vstupné 50 Kč, délka 117 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI ČERVNU
neděle 4.6. v 15.00 hod.
Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.
neděle 11.6. v 15.00 hod.
Mrkáček Bill
Animovaný, Australie, MP, vstupné 30 Kč, délka 93 min.
neděle 18.6. v 15.00 hod.
Příhody maxipsa Fíka
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 40
min.
neděle 25.6. v 15.00 hod.
Robinson Crusoe:
Na ostrově zvířátek
Animovaný, Belgie, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.

PROMÍTÁME PRO DĚTI
ZA VYSVĚDČENÍ

pátek 30.6.v 11.00 hod.
DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
85 min.

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
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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 pro 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:
Stehlík, P. – Já, voják v Afghánistánu; Reiebsgard, M. - Závěje; Saudková, S. – Zpocená
záda; Šťastná, B. – Dobrá tak akorát; Parzybok, B. – Gauč; Hrachovcová, A. – Do žížal
se nekouše!; Štědroň, J. – Každej šéf je vůl;
Hofmann, C. – Dívka se žirafím krkem; Bacigalová, E. – Slzy otců; Ludlum, R. – Bournerův rébus; Child, L. – Večerní škola;
Historie:
Freeman, P. – Kosti svaté Brigity; Baueer,
J. – Smrt na Karlštejně; Jeffries, S. – Stříbrná labuť; O’Brien, A. – Králova konkubína;
Woodiwiss, K. E. – Leopard a orchidej; Rees,
T. – Jdi za štěstím; Vonsruška, V. – Husitská
epopej V.
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Detektivky a thrillery:
McCreight, K. – Tam, kde ji našli; Hedström,
I. – Vražedná diagnóza; Minier, B. – Zkurvenej
příběh; Dán, D. – Nestydaté neviňátko; Hamdy, A. – Kyvadlo; Cílek, R. – Bičování mrtvého
moře; Hénafoo, S. – Lúzři – Tým v nemilosti;
Češka, S. – Smrt poctivého lichváře; Nesbo,
J. –Žízeň; Clark, M. H. – Melodie stále zní;
Eastland, S. – Bestie v rudém lese; Larson, E.
– Ďábel v Bílém městě; Cartmel, A. – Poslední
deska; Key, P. A. – Temný přízrak, který číhal
tři životy na mou lásku
Romány pro ženy:
Valpy, F. – Navždy po francouzsku; Svobodová, B. – Zn. Blondýna hledá…; Anselm, L.
– Život v Paříži; Martin – Lugand, A. – Lituji,
čekají mě…; Reid, T. J. – Jediné pravé lásky;
Krausová, K. – Vesmír je ženatý, Sutherland,
K. – Láska v prachu hvězd; Steel, D. - Kouzlo
Čtení pro děti a mládež:
Leonard, M. G. – Podivuhodný nosorožík;
Jones, G. P. – Dědictví rodu Trnhoffů; Kolb,
L. – Hlava plná neplech; Žáček, J. – Encyklopedie pro děti 21. století; Chytrá kniha otázek
a odpovědí; Velká kniha vědomostí; Farndon,
J. – Školní encyklopedie
Za knihovnu Irena Zolotarová

Základní umělecká škola

Ocenění bývalé ředitelky ZUŠ paní Karbulové
V úterý 4. dubna se konalo v Chebu, v krásném sále dominikánského kláštera, slavnostní
předávání ocenění uděleného pedagogickým
pracovníkům škol za významnou pedagogickou činnost v oblasti školství. Na toto ocenění
byla v Karlovarském kraji navržena i naše bývalá paní ředitelka Zdeňka Karbulová. Chtěli
bychom jí ještě jednou za náš kolektiv poblahopřát k významnému ocenění a doufáme, že
ještě vychová mnoho dobrých muzikantů.

Učitelé Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří
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Základní umělecká škola
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ZUŠ KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VÁS ZVE NA

V PANSKÉM DOMĚ

po – pá: 9 – 12, 13 – 17 hod.
so: 9 – 13 hod.

8. 6. 2017 v 16 : 30 hod.
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TJ SLAVOJ KYNŠPERK, ODDÍL VOLEJBALU POŘÁDÁ VE POLUPRÁCI S MKS

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH

(Profíci i amatéři)

Kdy? 17. 6. 2017
Kde? Volejbalové kurty za sportovní halou
V kolik? 9.00 hod.
Vklad: 300,- Kč
Podmínky: Nejméně 2 ženy ve družstvu

Občerstvení zajištěno!!!!

Přihlášky na email nebo mobil do 15.6. 2017.
Yvetta Milfaitová tm: 725466116 milfaitova.yvetta@isste.cz

SRDEČNĚ ZVEME PŘÍZNIVCE VOLEJBALU

ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 24.ČERVNA 2017
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
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Ahoj volejbaloví kamarádi a kamarádky!
Domluvili jsme se, že každých pět let,
uspořádáme volejbalový slet,
Právě uběhlo třicet pět let,
kdy uspořádali jsme 1. volejbalový slet.
Určitě se všichni rádi opět uvidíme,
těch dlouhých 35 let společně oslavíme.
Zavzpomínáme u vína či u jiného moku,
vždyť k těmto příležitostem patří alkoholu trochu.
V restauraci Skleník se 24.6. 2017 v 16.00 hod. sejdeme,
ale ještě předtím volejbal určitě hrát budeme.
V 10.00 hod. si na kurtech za halou sraz dáme,
S chutí si určitě všechny generace zapinkáme.
Vemte s sebou fota a dobrou náladu,
přibalte také zpěvníky, basu a kytaru.
Doufáme, že se tentokrát v hojném počtu sejdeme,
A na toto setkání dlouho vzpomínat budeme.
Pokud přijet nemůžete,
doufáme, že se alespoň ozvete,
na telefon či na e-mail,
tuto adresu tam zadej.
Jiří Roubínek
tm: 607 931 046
z.marinkova@seznam.cz

Yvetta Milfaitová
tm: 725 466 116
milfaitova.yvetta@isste.cz

Na setkání s vámi všemi se z celého srdce těší Jirka, Yvetta a ostatní Kynšperáci.
Nezklamte naše očekávání a určitě si najděte čas na své volejbalové kamarády.
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