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Fotografie k akcím ze školy: Tématický den, Zápis do prvních tříd

Z města

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.

Nejbližší termíny 15. května a 5. června 2017.

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 dubnu 2017 oslavili významné životní výročí:
paní Marie Gösslová (80 let)
a pan Jan Werner (80 let).
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá a
spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

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/.
Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti ve
věku od 6 týdnů do 1 roku dítěte. 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
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Mateřská škola Školní a Zahradní

Z města

Den otevřených dveří v Domově
pro seniory v Pochlovicích,
který se měl konat 3. 6. 2017
od 13.00-19.00 hod. se
z organizačních důvodů RUŠÍ.
Kotlíkové dotace
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že Karlovarský
kraj dne 28. 4. 2017 vyhlašoval 2. kolo výzvy kotlíkových dotací. Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje bude kraj pořádat
bezplatný informační seminář. S ohledem na
nízkou částku dotace k rozdělení (8 mil. Kč)
bude kraj semináře pořádat jen v největších
městech regionu v následujících termínech:

Je nedílnou součástí života dítěte a zásadní
pro jeho všestranný a zdravý vývoj.
Pro čtenáře, kteří pravidelně sledují webové
stránky naší MŠ (www.ms-kynsperk.cz) není
asi žádnou novinkou, jak děti během celého
dne ve školce rozvíjejí své pohybové a sportovní dovednosti, obratnost i zdatnost, a jak tělesně i duševně relaxují.
Uvědomujeme si jak moc mají pohybové činnosti a aktivity pro děti v jejich životě zásadní význam, i to, že souvisí se všemi ostatní-

3. 5. 2017 Karlovy Vary – Krajský úřad Karlovarského kraje od 16:00
10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad
od 15:30
17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15:30
Další informace můžete získat na stránkách
www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

Milá spolužačko, milý spolužáku,
je to už 50 let, co jsme opustili základní školu
a to je vhodná příležitost, abychom se sešli
a zavzpomínali na časy dávno minulé.
Zveme všechny žáky, kteří ukončili školní docházku v roce 1967
v Kynšperku nad Ohří, na setkání
v sobotu dne 17. června 2017 v 16.00 hodin
do Kynšperského pivovaru.
Těšíme se, že se s námi sejdete a svou účast závazně
potvrdíte stokorunou na společný přípitek.
Kontakty tel.: 776 683 505
602 862 671
e

Sportujeme všichni rádi, no tak honem kamarádi.... aneb pohyb, pohyb a zase pohyb.

mi oblastmi rozvoje osobnosti. Pohyb ovlivňuje nejen zdravý tělesný růst, ale i samostatnost – sebeobsluha, umět se rozhodovat, znát
své limity, chránit své zdraví, předcházet úrazům, sebeovládání – překonávat překážky, vyvíjet úsilí k dosažení cílů, nevzdávat se, emoce
– zažívat příjemné, ale i nepříjemné pocity, mít
radost z úspěchu, umět se vyrovnat s neúspěchem zvýšeným úsilím, myšlení – orientovat
se v různém prostředí vnímat prostor, využívat
zkušenosti k učení… a v neposlední řadě i řeč
– správný vývoj a postavení mluvidel, správná výslovnost, slovní zásoba…Zkrátka vše až
neskutečně souvisí se vším, a právě proto je
v naší MŠ věnována této oblasti tak zásadní
pozornost.

Prvořadou a každodenní aktivitou jsou vycházky a pobyt dětí venku, kde se rozvíjí nejen
jejich smysly, dovednosti a schopnosti ovládat
své tělo, ale získávají důležité poznatky, jak
chránit své zdraví, být v bezpečí a vytváří si
zdravé návyky a základy ke zdravému životnímu stylu.
Dalšími aktivitami, které nám pro děti umožnila TJ Slavoj v Kynšperku nad Ohří je jednou
týdně cvičení v tělocvičně. Ve spolupráci se
Ski areálem v M. Lázních absolvovali v měsíci lednu lyžařský výcvik malí lyžaři (zpravodaj
č. 2/17). V současné době se účastní nejstarší
děti z obou budov naší MŠ plaveckého výcviku v sokolovském bazénu.
V rámci prevence zdraví všech našich dětí
proběhl v MŠ, ve spolupráci s oční klinikou
NEMOS, screeningový test zraku a vyšetření nožní klenby ortopedickým pracovištěm
v Chebu. Oboje probíhá pravidelně, zdarma,
pouze s písemným souhlasem rodičů. Cílem
vyšetření je vyhodnocení, odhalení onemocnění a jejich včasná léčba.
...správně cvičit to je dřina, ale být fit to je prima!
uč. MŠ Školní a Zahradní
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Školní družina

Kultura

Výlet se školní družinou

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 11. 3. 2017 jsme byli na jednom z dalších
výletů se ŠD.
Tentokrát jsme se zastavili v Karlových Varech, kde byla k vidění v hotelu Thermal výstava sedmdesáti soch čínských vojáků císaře ČchinŠ huang-Ti (259-210 př. n. l.), kteří jej
měli chránit v posmrtném životě. Výstava se
nám všem líbila.

Na Velký pátek dne 14. dubna 2017 proběhlo ve výstavní síni v Panském domě velikonoční tvoření.
Děti si zde mohly malovat vajíčka, ale také vytvořit různá zvířátka, která patří k Velikonocům.

Počasí nám ten den přálo a tak jsme se pěkně prošli jarními karlovarskými méně známými
uličkami. Také jsme ochutnali lázeňské prameny, které jsme míjeli na kolonádě. Bylo zde
mnoho lázeňských hostů, hlavně Japonců.
Občerstvili jsme se u dětmi oblíbeného Mc
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A ten koho, přepadl hlad, se mohl zakousnout
do beránka. Za rok se určitě opět sejdeme.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Donalda a výlet ukončili návštěvou muzea Becherovky.
H. Soukupová a děti ze školní družiny
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Knihovna

Kultura

Velikonoční zábava

Novinky v knihovně

Dne 15. dubna 2017 již tradičně proběhla Velikonoční zábava, kterou pro vás připravili chovatelé ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad
Ohří v prostorách zimní zahrady kina. Opět byl
nabitý program. Již tradičně nás přivítaly svým
vystoupením místní mažoretky. Jak je již zvykem volila se Miss Velikonoční zábavy a taneční páry sympatie. Soutěž na podporu chovatelství byla bohatá. Část výtěžku byla věno-

Jak jsem již avizoval v jednom z předchozích
čísel Zpravodaje, knihovna připravila pro své
čtenáře novou službu, a to možnost půjčování
elektronických knih a jiných elektronických publikací (dále jen eknih). Tato služba je poskytovaná ve spolupráci s firmou eReading.cz.
Čtenář má možnost si v našem katalogu eknihu vypůjčit až na 21 dní. Služba je poskytovaná zdarma. Jednu eknihu si může vypůjčit
i více čtenářů. Po skončení výpůjční doby se
kniha čtenáři ze seznamu půjčených knih vymaže. Výpůjční doba se neprodlužuje ani nezkracuje. Pokud bude mít čtenář zájem, může
si ji vypůjčit znovu. Je možné vypůjčit si maximálně dva tituly najednou.
Předpoklady pro půjčování jsou následující.
Musíte být registrovaným čtenářem knihovny.
Musíte mít ve svém čtenářském kontě v knihovně zadaný aktivní e-mail, přístupové jméno a
heslo. Naše knihovnice vám ho do systému
zadají. Zároveň s tím si nastavíte i heslo pro
přístup do svého konta.
Musíte mít účet u eReading.cz. Do eReadingu.
cz se registrujete pomocí stejného emailu,
jaký máte zadaný ve svém kontě v knihovně.
Registrace je zdarma.
Musíte mít na svém zařízení (tablet, chytrý te-

vána dětem z dětského domova v Plesné.
K tanci a poslechu hrála kapela Galaxie. Účast
na zábavě byla veliká. Děkujeme všem, kdo
se podíleli na přípravě Velikonoční zábavy.

Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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lefon, PC) nainstalovanou aplikaci ke čtení vypůjčených eknih.
Podporovaná zařízení jsou tablety a chytré telefony se systémem Android a iOS. Aplikaci ke čtení knih je možné si zdarma stáhnout
z Apple AppStore nebo GooglePlay. Aplikaci
najdete pod názvem eReading.cz.
Postup půjčování
V našem katalogu na adrese katalog.mkskynsperk.cz se přihlásíte do svého čtenářského
konta pomocí jména a hesla.
Vyberete si eknihu a kliknete „vypůjčit“. Kniha
je dostupná v několika formátech. Většinou je
to formát PDF, EPUB a MOBI. Pokud vše proběhne v pořádku, uvidíte na obrazovce potvrzení výpůjčky.
V nainstalované aplikaci eReading se přihlásíte do svého účtu u eReading.cz
V záložce online uvidíte své vypůjčené knihy.
Eknihy je možné číst i na PC s operačním systémem Windows nebo Apple OS X. Postup
najdete na stránkách eReading. (https://www.
ereading.cz/cs/jak-cist-eknihy?id=20 )
Pomoc při nastavování vám rádi poskytnou
naše knihovnice nebo se můžete obrátit na
mě v MKS.
Ředitel MKS
			
Vladimír Palík
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Základní škola

Základní škola

Víme, co dělají naše děti, když jsou ON – LINE
na počítači?
V úterý 25. dubna proběhl v základní škole
preventivní den na téma Osobní bezpečí.
Všichni po celý den pracovali v třídních kolektivech s třídními učiteli. Zúčastnili se besed a
různých aktivit pro upevnění vztahů ve třídě.
Během dopoledne si žáci znovu připomněli pravidla chování ve třídě, různými aktivitami se učili spolupracovat, zúčastnili se besed
na téma šikana a kyberšikana. Pojmenovávali
projevy ubližování a agrese a dozvěděli se, jak
se mohou bránit. Připomněli si, co znamená

osobní bezpečí a dozvěděli se, jak se chovat
v různých situacích doma (neznámý člověk,
telefon, internet, zvonek, klíče, výtah, zbraně, alkohol, domácí násilí, odchod z domova), mimo domov (cizí lidé, správná cesta, za
tmy, dopravní prostředky) a při jiném nebezpečí (drogy, hazardní hry, trestná činnost). Policisté ČR pro žáky připravili besedy na téma
šikana a kyberšikana, v nichž zapojovali žáky
pomocí otázek do prostředí, které znají (nebo
neznají) z vlastní zkušenosti a vyvozovali spolu s nimi, co je přestupek a co již trestný čin,
jak se chovat v prostředí facebooku a dalších
sociálních sítí, jak zabezpečit svoji identitu pomocí dalších internetových adres proti vnějšímu internetovému a poté i skutečnému nebez-
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pečí. Přiblížili všem i skutečné případy trestných činů v našem okolí, své poznatky doplnili videozáznamy.
Odpoledne byla připravena beseda pro pedagogy, aby získali poznatky zejména o současném fenomenu, a to internetu, facebooku a
dalších sociálních sítích, neboť děti se v tomto
prostředí velmi často pohybují a mnohdy si neuvědomují, jak všech informací, které o sobě
uvedou, lze kdykoli zneužít.
Přednášky na toto téma se mohli zúčastnit i
rodiče v pozdějších odpoledních hodinách.
Zúčastnilo se jich kolem 20.
Co si měli žáci „odnést“?
Nikdo není beztrestný, při šikaně se braň a pokud to nejde, svěř se někomu z dospělých (ve
škole funguje preventivní tým), anebo využij
schránku důvěry ve škole. Pokud zpozoruješ,
že je někomu ubližováno, nebuď lhostejný, zastaň se ho, anebo to někomu řekni. Pokud používáš internet a facebook, nejdříve si přečti
informace Desatero užívání internetu, pak ho
využij tak, abys byl alespoň trochu zabezpečný proti jakémukoliv zneužití.

Zápis dětí do 1. ročníku
Ve dnech 10., 11. a 19. dubna proběhl zápis
do prvního ročníku a bylo přijato 49 dětí. U zápisu pomáhali předškolákům již tradičně školáci, kteří je v maškarních kostýmech celým
zápisem provedli. Na památku si děti odnesly nejen pamětní list, ale i drobné dárečky, které vyráběli žáci ve školní družině a tvořivé dílně. Rodiče chválili přístup učitelů, komunikaci
i organizaci zápisu. Téměř polovina se s dětmi
zúčastnila i březnových kurzů pro předškolá-

ky „Poznej svoji školu“ a většina má zájem i o
květnovou akci „Hrajeme si na školu“.
Pomyslnou vládu nad školou převezmou předškoláci ve čtvrtek 29. června při Posledním
zvonění. Do opravdových školních lavic pak
usednou v pondělí 4. září 2017.
					
Lenka Hrušková Bursová

Mgr. Š. Neubergová
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Domov dětí a mládeže

Různé

Výlet do Prahy
Dne 18. dubna jsme s dětmi jeli na výlet do
Prahy. Sraz byl už v 6:30 na autobusovém
nádraží. V Sokolově jsme přestoupili na linku RegioJet, která nás dovezla přímo do Prahy. Prohlédli jsme si památky Letohrádek královny Anny, Hradčany, Hradčanské náměstí,
Malostranské náměstí, Prašnou bránu, Karlův most, Staroměstské náměstí a Orloj, Vác-

lavské náměstí, největší hračkářství ve střední Evropě a náš výlet jsme završili na náměstí Republiky. Nasedli na metro, dopravili se na
Florenc a jeli zpět domů. Výlet se nám moc líbil. Děkujeme všem zúčastněným za vzorné
chování a nezapomenutelný zážitek.
Jana a Míša, DDM

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

ZÁPIS 2017/2018
se uskuteční 4. května 2017
od 9.00 hodin do 15.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Becková, uč., Alena Kociánová, uč., Ivana Vebrová,
uč., M. Nejdlová, chůva, Milena Valešová, ředitelka.

Přihlášku, evidenční list (k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené)
si vyzvedněte v mateřské škole - denně od 14.00 hodin do 16.00 hodin.
Termín zveřejnění výsledku zápisu- 10. 5. 2017 ve vývěsní skříňce u vchodu do MŠ.
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají
cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Dítě v posledním roce před vstupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání)
2. Trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří
3. Dítě, které dovrší k 31.8.17 věku 4. let-přednostní přijetí před 3.letými dětmi
4. Dítě, které dovrší k 31.8.17 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data narození
5. Dítě, mladší 3. let v případě volné kapacity mateřské školy

8

9

Kultura

Kulturní kalendář

KULTURNÍ PŘEHLED 2017

VÝSTAVA

KVĚTEN

Dne 5. dubna 2017 proběhla ve výstavní síni
v Panském domě vernisáž výstavy s názvem
Aprílové tvoření. Výstavu pro vás připravily vychovatelky ze školní družiny v Kynšperku nad
Ohří. Můžete se přijít podívat, jak jsou děti šikovné. Vernisáž měla veliký úspěch.
ZA ŠD
Hana Soukupová

2.5.
10,00
2.5. 17,00
4.5.
10 – 15,00
5.5.
15,00
9. – 10.5.
10,00
15.5. 17,00
15.5. 19,00
16.5.
16,00
17.5.
10,00
20.5. 9,00
20.5.
20.5.
8 – 18,00
21.5. 15,00
23.5.
10,00
24.. –26.5.
24.5. 13 – 17
25.5.
27.5. 17,00
30.5.
17,00

MKS

VS PANSKÝ DŮM

ZUŠ

SÁL ZUŠ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

ZÁPIS DO MŠ

MŠ U PIVOVARU

MŠ U PIVOVARU

OSLAVY OSVOBOZENÍ

MĚSTO, MKS, JUNÁK,VĚZEŇSKÁ
SLUŽBA…

PARK POD
KOSTELEM

NÁBORY ŽÁKŮ V MŠ (JEN V MŠ)

ZUŠ

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
DIVADLO – KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
PROJEKT „VODA“ V SÁLE ZUŠ –
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TROJKOMBINACE
PROJEKT „FOUKEJ JAKO VÍTR“ (JEN PRO
ŽÁKY 4. TŘ. ZŠ)
VOŘÍŠKIÁDA
VČELAŘSKÝ - TÉMATICKÝ ZÁJEZD

ZUŠ
MKS

SÁL ZUŠ
MKS

ZUŠ

ZUŠ

BOTAS
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – Hnedle Vedle
PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ (JEN PRO MŠ)
VÝSTAVA KAKTUSŮ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ
SPORTOVÁNÍ S RODIČI
KYNŠPERKSKÝ FESTIVAL
KONCERT „ZPÍVÁ CELÁ ŠKOLA“,
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ „LOGO ZUŠ“

ZUŠ
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ČSV
SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY
MO ČSSD
MKS

CVIČÁK

ZUŠ

SÁL ZUŠ

p. VALACHOVIČ
ZUŠ
MŠ ŠKOLNÍ
MĚSTO

ZIMNÍ ZAHRADA
ZUŠ
MŠ ŠKOLNÍ
SPORTOVNÍ AREÁL

ZUŠ, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

ZUŠ

ČERVEN

KINO

1.6. – 23.6.
16,00
3.6. 14,00
9.6.
10.6. 14,00

LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

12.6. 17,00
17.6.
8–12,00
17.6. 9,00
17.6. 9,00

KONCERT ABSOLVENTŮ

MKS, MĚSTO, ZŠ, MĚSTSKÁ
HUDBA, MŠ, HASIČI…
ZUŠ

RODINNÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

MO ČSSD

RYBNÍK POCHLOVICE

LETNÍ PROPAGAČNÍ VÝSTAVA
TURNAJ NEREGISTROVANÝCH – VOLEJBAL
FOTBALOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL JIŘÍHO
REIDLA – BABRAK CUP
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE (PRO ŽÁKY ZUŠ A
JEJICH RODIČE), AUKCE VÝROBKŮ
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
PROMÍTÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ

ČSCH (CHOVATELÉ)
TJ SLAVOJ

AREÁL PIVOVARU
SPORTOVNÍ AREÁL
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
TJ SLAVOJ

26.6. 16,00
29.6. 10,00
30.6. 11,00

MYSLIVECKÝ SPOLEK LESANA
MŠ ŠKOLNÍ

MKS

DĚTSKÝ DEN
ROZLOUČENÍ S MŠ
VERNISÁŽ A VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
DEN DĚTÍ
NOC KOSTELŮ

24.6.
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MILOŠ VÁŇA – FOTOGRAFIE + ŠPERKY
PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ (JEN PRO MŠ)
TŘÍDNÍ KONCERT DECHOVÉHO
ODDĚLENÍ

ZUŠ, MKS
MKS, MĚSTO, HASIČI…

TJ SLAVOJ

ZŠ
MŠ ŠKOLNÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ
PANSKÝ DŮM
SPORTOVNÍ AREÁL
SPORTOVNÍ AREÁL
SÁL ZUŠ

ZUŠ, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

ZAHRADA ZUŠ

ZŠ
MKS

ZŠ
KINO
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Různé

Kultura

Kynšperský sedmiboj 2017

Velikonoční závodění

V sobotu dne 15. dubna 2017 za krásného
slunečného počasí proběhl již 24. ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se ho
zúčastnilo rekordních patnáct 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 15. hodiny, kdy proběhlo vyhlášení výsledků. Letos byla nejlepší
a na prvním místě se umístila dvojce s názvem
„RYCHLÁ ROTA“.

Během Velikonočních svátků se v sobotu
15. 4. konalo Mistrovství Karlovarského
kraje v Turistických závodech v Chodově.
Účast byla asi i díky svátkům trochu slabší, ale
přítomní závodníci dali do závodu vše. Také
turisté z Kynšperka nastoupili v menším počtu než v minulých letech, ale na bojovnosti
jim to neubralo.
Mistry Karlovarského kraje se stali ve svých
kategoriích:

Vítězům byl předán putovní pohár a pečená
kachna, kterou věnovala restaurace Bílá Labuť. 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, Jirka Hrubý, Karel
Tomek (ten nám jako každý rok připravil velikonoční pomlázky) a všichni soutěžící.
Kamera: Martin Hrubý
Režie: Tomáš Svoboda

mi žačkami absolvovala také Viktorka Zachulová a teprve dvouletý Kubík Štercl, který zvládl trasu pro rodiče s dětmi.
Závodníkům blahopřeji k umístění a společně
jim držme palce do celorepublikových závodů série Českého poháru, které začínají první květnový víkend v Kraslicích.
Vojtěch Wagner

Barbora Himmelová – nejmladší žákyně, Magdaléna Wagnerová – starší žákyně, Marie
Wagnerová – mladší dorostenky a Ladislava
Procházková. Na druhém místě, se v kategorii starší dorostenci umístil Robert Eisenmann,
mezi ženami získala třetí místo Daniela Princová. Svůj první velký závod mezi nejmladší-
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Sport

Sport

10. ročník fLorbalového turnaje o pohár
hejtmanky Karlovarského kraje
O víkendu 22. - 23. 4. 2017 proběhl v kynšperské sportovní hale TJ Slavoj florbalový turnaj
„O pohár hejtmanky Karlovarského kraje“. Zúčastnilo se jej 8 týmů v kategorii dospělých a 5
týmů v kategorii dětí ve věku 8 -15 let z celého
kraje. Turnaje se osobně zúčastnila hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová společně s organizátorem celého turnaje
a starostou města Kynšperk nad Ohří Ing. Tomášem Svobodou.
Turnaj byl zahájen v sobotu 22. dubna, kdy se
odehrála kompletně celá kategorie dospělých
a v odpoledních hodinách proběhlo průběžně
vyhodnocení a předání cen. Konečné pořadí
v této kategorii bylo následující:
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1.místo TJ Plamen Chodov
2.místo  MD Level
3.místo  FBC Lamy Cheb
4.místo Chebáci 2017
5.místo  FBC Aš
6.místo  Miners Sokolov B
7.místo  FLC Wolker Sokolov
8.místo  Miners Sokolov A
V neděli pokračovaly zápasy v mládežnické
kategorii, kde bylo vidět nadšení mladých do
boje a všechny zápasy měly skvělou atmosféru. Po urputných bojích jsme se dopracovali v odpoledních hodinách k tomuto konečnému pořadí:
1.místo TJ Plamen Chodov

2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

GRP
Husovka
FKDD Sokolov
FLC Wolker Sokolov

Martinovi Poulovi, Martinovi Hrubému a Jirkovi Hrubému a v neposlední řadě paní Schmidové, která se nám starala o občerstvení a
snažila udržet celou halu a zázemí, kde se pohybovalo bezmála 100 lidí, v čistém a uklizeném stavu.
Všem ještě jednou děkuji za pomoc, všem
hráčům za účast a dovoluji si je tímto pozvat
na další, v pořadí již 11. ročník florbalového
turnaje v roce 2018.
Ing. Tomáš Svoboda

Turnaj řídili po oba dny sudí z florbalové unie,
za což jim patří velký dík, neboť zvládnout celkovou porci všech zápasů bylo velmi náročné.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za podporu při realizaci celého turnaje, zejména
hejtmance KK, Karlovarskému kraji, Městu
Kynšperk nad Ohří, TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří a celému realizačnímu týmu, jmenovitě
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Stolní tenis

Různé

Potřetí v řadě získali pohár

Domov pro seniory

Nejčastějším vítězem okresního přeboru družstev v posledních sezonách jsou stolní tenisté naší TJ.

V rámci plánované kulturní činnosti pro uživatele Domova pro seniory v Kynšperku se dne
22. 3. 2017 uskutečnilo hudební vystoupení p.
Jiřího Homolky (viz foto). Pásmo lidových písní doprovázel hrou na harmoniku.
Klienti si s ním společně zazpívali své nejoblíbenější písně. Vystoupení provázela pohoda a
dobrá nálada, a bylo odměněno bouřlivým potleskem. Tato akce se uskutečnila za finanční
podpory Města Kynšperk.

V pátek 17. března muselo naše D družstvo potvrdit na svých stolech, že je nejlepším kolektivem soutěže a získá právo postoupit v nové sezoně do krajského přeboru 2. třídy. Dal se očekávat vyrovnaný boj s B družstvem TJ Lomnice, který byl na druhé příčce
tabulky se stejným bodovým ziskem. Nehrá-

lo se v nejsilnější sestavě /z pracovních důvodů nemohl hrát T. Rohlík/ a tak se muselo
máknout. Nakonec se prokázala větší zkušenost našich hráčů a hosté se museli spokojit
se skutečností, že se o postup pokusí příště…
Po vítězství 12 : 6 měli naši borci jeden z důvodů k oslavě.
O.Volf

Srdečně vás tímto zveme na hudební akce,
které se uskuteční v letošním roce v našem
Domově pro seniory Kynšperk:
10.5., 14.6., 23. 8., 20. 9. a 15. 11. v 9:30 hodin - harmonikář Jiří Homolka
23. 6. v 09:30 hodin Viola Olomouc se zpěvákem Zdeňkem Černohousem
12. 10. ve 13:30 hodin Karel Šedivý s pásmem
Hašlerových písní.
Tato vystoupení proběhnou za finanční podpory Města Kynšperk.

Jana Filipová, pracovnice aktivizace
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Knihovna

Kino

Městská knihovna
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna

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:
Appleyard, M. – Naše paní doktorka; Sparks,
N. – Ve tvých očích; Sekyrka, P. – Nedosáhneš na dno; Hannay, B. – Návrat na Moonlight
Plains; Daly, P. – Cojsi to za matku? De Blasi, M. – Večery v Umbrii; Lapena, S. – Manželé odvedle; Temple, E. – Tanec Maora; Vopěnka, M. – Můj bratr mesiáš; Smith, W. - Predátor
Historie:
Kane, B. – Orlové ve válce; Hamlet, E.P. – Katarine a její intriky; Zusak, M. – Zlodějka knih;
Weber, M. – Démoni apokalypsy; Závacká,
I. – Šaty pro poutníky; Jeffries, S. – Odhalena láskou; Bowman, V. – Nečekaně vévodkyní; Laurens, S. – Zkrocení markýze z Raventhorne

Detektivky a thrillery:
Beran, L. – Hříšní lidé města Písku; Cílek, R.
– Bičování mrtvého koně; Kepler, L. – Lovec
králíků; Dán, D. – Nestydaté neviňátko; Šimková, B. – Vražda jako řešení; Hamdy, A. –
Kyvadlo; Minier, B. – Zkurvenej příběh; Clark,
M.H. – Celá v bílém; Bým, P. – Vražda v secesní vile; Tvrdá, E. – Mrtvou neměl nikdo rád

PROGRAM KINA
KVĚTEN 2017
pátek 5.5. (POZOR POUZE VE 20.00 hod.)
Miluji tě modře
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 90 min.

Romány pro ženy:
Whiting, F. – Život na trampolíně; Ludvíková,, J. – Nebezpečná hra; Roberts, N. – Tanec bohů; Keleová – Vasilková, T. – Okénko
do snů; Roberts, N. – Cesta za láskou; Howell,
H. – Výkupné z Vysočiny
Naučná literatura:
Rodinné toulky – Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění; Čechtický, T. – Předčasná
úmrtí zapsaná do dějin
Čtení pro děti a mládež:
Brezina, T.C. – Samurajův meč; Procházka,
J.W. – Poprask v divadle kouzel; Han, J. –
Oko za oko; Šlik, P.H. – Tajemství jeskyně pokladů; Gessler, T. – U nás doma v ZOO; Petrová, S. – Lišák Ferina
Za knihovnu Irena Zolotarová

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

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI KVĚTNU

neděle 7.5. v 15.00 hod.
Scooby Doo: Shaggyho souboj
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.

pátek 12.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Anděl Páně 2
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 99 min.
pátek 19.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PŘÍCHOZÍ
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 117 min.
pátek 26.5. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Personal Shopper
Francie / Německo, MP, vstupné 50 Kč, délka 105 min.

neděle 14.5. v 15.00 hod.
Liga spravedlivých:
Temno
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
73 min.
neděle 21.5. v 15.00 hod.
Divadlo Hnedle vedle
MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
- písničkový kabaret pro malé i velké
- vstupné 40 Kč
neděle 28.5. v 15.00 hod.
TOM A JERRY: VE PSÍ BOUDĚ
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 80 min.

18

19

Různé
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Základní umělecká škola
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Základní umělecká škola

Kultura

Vás zve na koncert s názvem „ZPÍVÁ CELÁ ŠKOLA“, který se uskuteční v kině MKS
Kynšperk nad Ohří, dne 30. 5. 2017 od 17 hodin.
Součástí této akce bude vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům soutěže
„LOGO ZUŠ“

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Kynšperk
nad Ohří

regionální podpora:
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Kultura

Kultura

Tel.: 603 526 203

WWW.ARGEMA.CZ

Mediální partner akce:
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Kultura

Kultura

OZNÁMENÍ
V květnu 2017 neproběhne zápis dětí do Mateřské školy Školní 525
(ani do budovy MŠ v Zahradní ulici) z důvodu uzavření budovy
mateřské školy ve Školní ulici k 1. 7. 2017.
Děti z budovy MŠ ve Školní ulici automaticky přejdou na mateřskou
školu v ulici Zahradní a tím bude plně naplněna kapacita mateřské
školy v Zahradní ulici.
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Kultura
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Kultura
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Inzerce

Kultura

U nás
levně

Za každou složenku
zaplatíte jen 20,- Kč.*
* maximum do 10 000,- Kč,

při platbě kartou 20,-Kč + 1,5% z hodnoty platby

Kynšperk n/Ohří, Školní ul. 587/5
Kynšperk n/Ohří, U Pivovaru 350
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