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Doplňující fotografie k článku Oslavy osvobození...

Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich
významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje paní Aurelii Čulákové a paní Anně Plánkové, které shodně
v měsíci květnu 2018 oslavily významné životní výročí 80 let.
Milé jubilantky, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

Vítání občánků
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří proběhne dne 22. 06.
2018 od 14.00 hod. Slavnostní akt vítání se
vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku
dítěte. Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na www.kynsperk.cz (úřední deska).
Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu, přihlaste se osobně na správním a so-

ciálním odboru městského úřadu, kancelář č. 4, přízemí, u Bc. Aleny Kadavé (tel. č.
352 350 427) nebo přihlášku zašlete poštou
nejpozději do 11. 06. 2018.

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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
4. června a 9. července 2018
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Z města

„Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského
540, Kynšperk nad Ohří“.

„Rekonstrukce
objektu ZŠ, Jana A. Komenského
540, Kynšperk nad Ohří“.
Město Kynšperk nad Ohří získalo finanční
do všech prostor školy bude vybudován vý-

podporu z Integrovaného regionálního opetah se samonosnou konstrukcí a skleněným
račního programu „MAS Sokolovsko – IROP
pláštěm. Bezbariérovostí bude zajištěn vstup
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publicita města.

Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Z města

Oslavy osvobození města Kynšperk nad Ohří
V neděli 6. 5. 2018 si představitelé města
spolu s mnohými hosty, městskou dechovou
hudbou pod vedením J. Zmrzlého, soubory
mažoretek s jejich vedoucími a dalšími občany města připomněli 73. 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:
- zástupci Velvyslanectví Spojených států
amerických paní Erin Kotheimer, kulturní atašé a pan Pepijn Helgers, tajemník pro politické
záležitosti
- náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
Mgr. Dalibor Blažek
- zástupkyně Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech paní Maria Semenova

- 1. zástupce ředitele Věznice Kynšperk nad
Ohří plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný
- zástupce Krajského vojenského velitelství
Karlovy Vary
- zástupci Policie České republiky
- za Sbor církve československé husitské farář
Mgr. Lukáš J. Bujna
- zástupkyně SPUSA
Jménem vedení města bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci letošních oslav osvobození, technickým
službám Správy majetku, místním hasičům,
městské policii a dalším, dále pak kynšperským skautům a příslušníkům Věznice Kynšperk nad Ohří, kteří drželi čestnou stráž u pomníků.
Kancelář starosty
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Z města

Nové přístaviště lodí
Město Kynšperk nad Ohří v dubnu letošního roku instalovalo dočasné zařízení sloužící jako přístaviště lodí z modulárních komponentů MASTERDOCK. Toto přístaviště umožní vodákům kotvení v blízkosti dřevěné lávky
při akcích pořádaných městem.

Dočasné přístaviště bude pravidelně instalováno vždy po dobu vodácké sezóny od dubna
do října daného roku.
Ing. Kateřina Jílková
majetkový odbor MěÚ

Úhrada dopravy uživatelů pečovatelské služby
od 1. 4. 2018
Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v březnu
2018 se společností Pomoc v nouzi, o. p. s.,
která je poskytovatelem sociální služby – pečovatelská služba, smlouvu o poskytování
služby – fakultativní doprava uživatelů pečovatelské služby.
Obě smluvní strany mají zájem na trvalém
zkvalitňování dlouholeté úspěšné spolupráce
v péči o obyvatele města – uživatele pečovatelské služby (dále jen „PS“). S ohledem
na finanční, zdravotní a sociální situaci některých uživatelů PS rozhodlo město o jejich
finanční podpoře při zajištění dopravy za ur-
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čitých podmínek (viz níže). Služba by měla
pomoci uplatňovat práva a oprávněné zájmy
při obstarávání jejich osobních záležitostí
(tedy zejména za účelem dopravení uživatelů
PS do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce
poskytující veřejné služby, do obchodů, lékárny, na hřbitov apod.).
Město bude plně hradit účelnou dopravu
svých obyvatel, kteří jsou současně uživateli
pečovatelské služby, a zároveň bude tato doprava realizována v rámci katastrálního území
města Kynšperk nad Ohří ve všedních dnech

Z města

mezi 7:00 – 16:00 hod. (mimo státní svátky)
za splnění těchto podmínek:
•
uživatel PS má trvalý pobyt v Kynšperku nad Ohří, tedy v jeho částech – Dolní
Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří, Liboc, Štědrá, Zlatá a
•
je starší 65 let nebo je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P nebo je invalidní v druhém či třetím stupni invalidity.
•
Dopravu uživatele PS, jako fakultativní
činnost, však nelze poskytovat samostatně bez využívání alespoň jedné ze základních činností dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel není povinen fakultativní činnosti (tedy i dopravu) automaticky zabezpečovat

jen proto, že o ně klient požádal. Záleží proto
jen na poskytovateli sociální služby, jak vyhodnotí jeho potřebnost, zda se klient nachází
v nepříznivé sociální situaci a zda má k tomu
poskytovatel služby v daný okamžik dostatečné personální a provozní vybavení.
Kontakt na pečovatelskou službu:
p. Libor Račko, vedoucí PS
tel. č.: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz, ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz
Podrobné informace k pečovatelské službě
získáte na internetových stránkách:
www.pomocvnouziops.cz

správní a sociální odbor
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
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Různé

Vítáme jaro
S jarním sluncem přichází každý rok do domova lepší nálada. Na jaře je možné plnit i přání
– od Ježíška.
Na konci loňského roku jsme se zapojili
do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Některá přání, ta nehmotná, nebylo možné
splnit o Vánocích, ani v průběhu zimy, správný
čas nastal až nyní. Jeden z klientů si přál svezení na motorce, a tak se spolu se sluncem
do zařízení dostavili motorkáři z Krajkové. Radost měly obě strany, klient i „Ježíškova vnoučata“ v motorkářském. Poděkování za splněné
přání posíláme do Krajkové za všechny klienty
i zaměstnance.
Včera jsme u příležitosti konce dubna uspořádali každoroční akci „Pálení čarodějnic“,
na které zahrála kapela Šarkani. Největší
úspěch měla živá hudba, ale ani buřtíky nepropadly, zájem o ně byl velký a dostalo se
i na klienty, kteří zůstali ve svých pokojích.
Mgr. Lenka Antolová, ředitelka
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Různé

Správa majetku
V uplynulých dnech převzala Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. v přítomnosti
starosty města pana Svobody nové víceúčelové vozidlo pro potřeby sběrného dvora, které
bude využíváno při likvidaci odpadů, sběru listí

a sekání trávy ve městě. Na pořízení vozidla
přispěl Státní fond životního prostředí částkou ve výši 1 800 000,-Kč. Součástí dodávky
je i pět nových velkoobjemových kontejnerů
na separovaný odpad.
Miroslav Horálek, jednatel společnosti
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Rozhovor

V dorostenecké kategorii získal
titul Mistr ČR v karate
Jakému sportu se věnuješ?
Závodím za sportovní oddíl Shinkyokushinkai
- karate ve Františkových Lázních.
Kdo Tě trénuje?
Můj trenér se jmenuje František Čadek.
Od kolika let se tomuto sportu věnuješ?
Asi od 4 let.
A kolik je Ti let?
14.
Jaký je Tvůj největší úspěch?
Získal jsem titul Mistr ČR ve váhové kategorii
starší dorostenec.
Jak často trénuješ?
Jezdím na tréning 3x týdně, na tréning mě
vozí mamka nebo děda. Moje rodina mě maximálně podporuje.

Co děláš ve volném čase, pokud Ti ještě
nějaký zbývá?
Denně chodím běhat a jinak cvičím doma.
Mám boxovací pytel.
Čím bys chtěl jednou být?
Chtěl bych jít k armádě a dělat profesionálního
vojáka.
Jedním slovem Daniel Nerad, skromný a milý
kluk.
Ať se Ti splní Tvůj sen a do dalších let Ti přeji
mnoho úspěchů sportovních i osobních.
					
			
Jana Tomsová
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Základní škola

Reprezentovali ZŠ Kynšperk nad Ohří
Závěrečnou atletickou soutěží základních škol
je tradičně Pohár rozhlasu. Na sokolovském
stadionu se v jubilejním 50. ročníku v okresním kole představili i naši starší žáci a nevedli
si vůbec špatně. Po velmi vyrovnaném průběhu nakonec skončili v konkurenci patnácti
družstev těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
K nejhodnotnějším individuálním výsledkům
patřilo druhé místo Jakuba Vojáka ve skoku
vysokém (156cm), štafeta na 4x60m ve složení Žofčin, Voják, Nerad a Vaňura vybojovala
pomyslný bronz (31,08s), Jiří Žofčin si na 60m

dosprintoval pro páté místo (7,91s) a Daniel Nerad obsadil stejné pořadí ve vrhu koulí
(11,10m).
Složení družstva: Jakub Holub, Jiří Žofčin,
Jakub Voják, Patrik Koudelka, Petr Nguyen,
Václav Vaňura, Daniel Nerad, David Lautenbach.
Všem žákům patří poděkování za pečlivou přípravu na soutěž, předvedené výkony a úspěšnou reprezentaci naší základní školy.
					
					
Mgr. Pavel Procházka
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Základní škola

Modernizace základní školy
V únoru 2017 jsme podali žádost o podporu
do 47. výzvy IROP – Infrastruktura základních
škol s projektem Modernizace učeben cizích
jazyků, přírodních věd a dílen.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu formálního
vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. V rámci projektu budou v budově I. stupně modernizovány
učebny informatiky a jazyků včetně kabinetu
pro výuku výpočetní techniky a cizích jazyků,
přírodovědy včetně kabinetu pro výuku předmětu člověk a jeho svět a žákovských dílen
pro výuku pracovních činností. Součástí projektu je i zajištění vnitřní konektivity školy, připojení k internetu a úpravy školní zahrady.

Dne 4. 5. 2018 byla žádost schválena IROP
k financování a dne 11. 5. 2018 bylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková dotace činí 90 %, tedy 7.539.114,60 Kč, vlastní
zdroje 10 %, tedy 837.679,40 Kč. Projekt je
v souladu s projektem celkové rekonstrukce
budovy I. stupně.
O dotaci je po 15 měsících rozhodnuto. Nyní
už vše záleží na rozhodnutí zastupitelů města
o tom, jakým způsobem bude projekt předfinancován. Pokud se tato akce podaří, bude
v červnu 2019 zvelebena část staré budovy
školy a venkovního prostranství. 		
				
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Uliční slavnosti v Himmelkronu
V pondělí 21. května jsme se zúčastnili
společně s našimi himmelkronskými přáteli jubilejního 40. Straßenfestu. Do pochodu
nám hrála Městská dechová hudba pod taktovkou dirigenta J. Zmrzlého, zpestřily ho
dva soubory mažoretek základní školy pod
vedením A. Kociánové. Pečlivě připravený
program – průvod obcí, zdravice významných představitelů – starostů G. Schneidera
a T. Svobody, úvodní vystoupení mažoretek
a dechové hudby, akrobatické vystoupení D.
Waree a všem již známé rytmy bubenické
AFRO SAMBY upoutaly mnohé návštěvníky.
V pozdním odpoledni hrála k poslechu soulová kapela MAIN LINE. Vše bylo umocněno
nádherným slunečným počasím, občerstvením a spoustou nám již známých občanů
partnerské obce. Na rozesmátých tvářích
přítomných bylo vidět, že se přišli pobavit
a podiskutovat si se svými přáteli. Velký dík
našim hostitelům.
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Poděkování patří také zastupitelům města - Y.
Milfaitové, J. Tomsové a A. Fiedlerové za odpoledne s přáteli, mažoretkám a hudebníkům
za pěkné vystoupení a zpestření průvodu, L.
Křížové za tlumočení, J. Tomsové za fotodokumentaci a M. Matouškovi za doprovod.
Těšíme se za rok, tentokráte na 41. Straßenfestu.
Š. Neubergová, místostarostka

Základní umělecká škola

Soustředění
Žáci naší Základní umělecké školy Kynšperk
nad Ohří opět letos vyjeli na malé soustředění.
Tentokrát jsme navštívili obec Libou u Chebu.
Ubytovna (bývalé kasárny) se nachází v lese
na samé hranici s německou obcí Hohenberg. Moc se nám zde líbilo. Celý interiér je
krásně vymalován fantasy obrázky a je zde
opravdu mnoho prostor pro vnitřní i venkovní
vyžití. Děti měly za úkol najít skrytou tajemnou
komnatu a celé dva dny luštily indicie, které
je nakonec ke komnatě dovedly. Ze závěrečného hodnocení celé akce vím, že byly tímto
pobytem nadšené a doufám, že budeme moci
vyjet za dva roky opět. ZUŠ děkuje především
Městu Kynšperk nad Ohří za finanční podporu
do Spolku „Přátelé ZUŠ“, díky kterému můžeme tyto a podobné akce uskutečnit.

Za kolektiv ZUŠ Alena Konečná – ředitelka
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Mateřská škola

Koza Róza na návštěvě v MŠ
Jedno dubnové pondělí nás na zahradě MŠ
Zahradní navštívila p. Fišerová se svou roční
kozičkou Rózou. Živé zvířátko je pro poznávání
způsobu života, jeho vlastností i užitku vždy pro
děti poutavé a samozřejmě i zábavné učení.
Několika slovy nám byla koza Róza představena a potom všem ukázala, co se se svou
paničkou naučila – přeskakování překážek,
chůze po houpací lávce,obíhání kuželů slalomem, výstup na stoličky a zařadili společně
i některé prvky z ,,tance“ - couvání, otáčení,
prolézání pod nohama, panáčkování, výstup
cvičitelce na kolena i na záda. Za vše si kozička užívala diváckého potlesku a pamlsků.
Když Róza odpočívala (nebo se jí zrovna moc
nechtělo se předvádět), využili její překážky
děti. Všichni si mohli zvířátko pohladit a za podané výkony i nakrmit trávou a lupením z naší
zahrady (moc jí chutnalo).
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Pak už následovalo společné foto z prožitého dopoledne (najdete na stránkách: www.
mskynsperk.cz) a malou památeční fotografii
kozy Rózičky si odneslo domů každé dítko.
učitelky MŠ Zahradní

Mateřská škola

Plavání v Sokolovském bazénu
V měsíci březnu a dubnu se 5-6leté děti z MŠ
Zahradní zúčastnily 5lekcí výuky – výcviku
v plaveckém bazénu v Sokolově, kde se pod
vedením zkušených plavčic seznamovaly
s plaveckými technikami a styly. Vše doprovázely hry a dovádění ve vodě a s vodou. Děti
se naučily správně dýchat a ovládat své tělo
na vodě i pod vodou. Nechybělo ani využívání
tobogánu, vodních atrakcí – fontány, sprchy,
vířivky, a návštěva několika minut v páře.

S jízdou do Sokolova autobusem i návštěvou
bazénu jsou pro děti i dospělé spojená pravidla, která se musí respektovat a dodržovat.

Naše děti zvládly vše na jedničku, takže veřejnost, se kterou jsme se setkávali – řidiči autobusu, personál a návštěvníci bazénu i plavčice, si chování a vystupování dětí všímali
a velice kladně ho hodnotili. Slova plavčic:
,,Nemohly by si to děti ani my okolo nich užívat, kdyby neposlouchaly pokyny, instrukce
a nerespektovaly pravidla. Byli skvělí, radost
s nimi pracovat a hodně se toho naučili.“ (Dobře se nám to poslouchalo)
Velkou zásluhu na veselém dovádění beze
strachu a stresu z převlékání, sprchování, utírání a vysoušení vlasů mají samozřejmě rodiče, kteří své děti na vše důkladně připravili.
učitelky MŠ Zahradní
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Základní škola

Komenského kniha rekordů
Základní škola se může pochlubit knihou rekordů. Ve čtvrtek 17. května se v DDM opět
lámaly rekordy. Druhý ročník Komenského knihy rekordů rozpoutal boj mezi dětmi.
Na školním hřišti se soutěžilo v těchto disciplínách: hod vlaštovkou, hod pingpongovým
míčkem, přeskoky přes švihadlo, běh pozpátku, kačáky a hod na koš basketbalovým
míčem. Nově jsme společně vytvořili gumičkový řetěz. Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na další ročník, který nám určitě
přinese nové rekordy, jako ten letošní.
DDM Jana a Verča
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Základní škola
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Různé

25. Ročník Kynšperského sedmiboje 2018
V sobotu dne 31. března 2018, za krásného
slunečného počasí, proběhl již 25. ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se ho
zúčastnilo rekordních 23 dvojic, a proto musely být rozděleny do tří skupin, abychom zvládli
tak časově náročné klání odehrát. 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.
1. místo YVRUK
2. místo PEPA a PEPA
3. místo ŹABÍ HLEN
4. místo D a D
5.místo AKIM
6. místo MLADÍ
7. místo ŚVAGŔI
8. místo LOUPEŹNÍCI
9. místo HRUŚNE
10. místo PÁRCI
11. místo ENERGETIČTÍ RYTÍŔI
12. místo PRANĆLOVKY
13.místo ĆUK a GEK
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14.místo
15.místo
16. místo
17.místo
18.místo
19.místo
20.místo
21.místo
22.místo
23.místo

RODINKA
FOX TEAM
BUCHTY
S+S
DUO PABLOS
SENOCHRUPOVÉ
VIKTORKY
HAJZLBÁBY
KAŠLÍCI
ALL STARS TEAM

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.
Mezi ně patří: restaurace Kašna v čele s Láďou Boreckým, MO ČSSD Kynšperk, Svatava
Gregorová, Pepa Gregor, Karel Tomek, ALFÍK
paní Fiedlerová, restaurace Labuť, řeznictví
Krkovička a paní Gondášová, Tomáš Svoboda, Martin Poul, manželé Lhotkovi a manželé
Fibigerovi.
Tomáš Svoboda

Kultura

Pálení čarodějnic a 1. máj na Štědré
Pálení čarodějnic a stavění máje patřívalo
a do dnešních dnů patří k velmi populárním
lidovým zvykům. Starý a stále živý lidový
zvyk přivítat jaro pálením čarodějnic držíme
i na Štědré.
Na louce u Hrudků hořela velká vatra se symbolickou fešandou, čarodějnicí vlastní výroby. Každý rok se najdou nešťastnice, z nichž
některá je upálena na hranici pro výstrahu
ostatním.

Předvečer 1. května se štědrovští chlapi vypravili do lesa pro štíhlou vysokou břízku, kterou
ozdobili věncem a pentlemi a udělali z ní tradiční symbol jara – májku. Celou noc (skoro) ji hlídali, aby jim ji někdo ze sousedství nepodříznul
a neodnesl.
Na 1. máje jsme se sešli na návsi připraveni
k retro prvomájovému průvodu. Průvod, ve kterém nechyběly ani alegorické vozy, se vydal
vesnicí směrem k zámečku. Po únavném pochodu, doprovázeném zpěvem a tancem, si
účastníci průvodu nasedli na vše, co mělo kola
a vydali se na zpáteční cestu na náves, kde si
společně poseděli, poklábosili a popili. Nařezané vuřtíky, připravené k obědu nezůstaly
ležet ladem.
Takto se každým rokem na Štědré odreagováváme od všedních dnů plných starostí a práce.
Za obec Štědrá Y. Milfaitová
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Zajímavosti

Návštěva partnerské obce Himmelkron
Vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštívili 16. 5.
2018 naši partnerskou obec Himmelkron
v Německu. Akce se uskutečnila v rámci projektu Rovné příležitosti v ZŠ Kynšperk nad Ohří
(OP VVZ) a nesla pracovní název Kultura, společenský život a pracovní příležitosti v partnerské obci. Naše přátele jsme navštívili dva roky
po týdenním pobytu, kdy žáci poznávali vzdělávací systém a kulturní zajímavosti našich
příhraničních sousedů. Zástupci města Erwin
a Inge Tischerovi, tajemnice Vanessa Uome

a ředitelé místních firem, střední školy a velitel hasičů si pro nás připravili opravdu bohatý program. Počasí jsme měli na takový výlet
úplně ideální a také řidič našeho autobusu byl
moc fajn a velmi trpělivý.
Hned po příjezdu do Himmelkronu na nás čekali Erwin a Inge, aby nás společně s Vanessou
a panem starostou přivítali v místní lipové aleji. Tady se žáci dozvěděli vše důležité nejen
o aleji, ale i o celém městečku. Pak už
jsme se svižně přesouvali z jedné prohlídky na druhou. Navštívili jsme místní střední školu, která vzdělává budoucí sociální
a zdravotní pracovníky, dvě výrobní firmy,
v nichž jsme se seznámili s provozem a celým výrobním procesem, a také sbor dobrovolných hasičů. Ti nám objasnili hlavní náplň
práce a ukázali nám využití hasičské techniky v praxi. Při prohlídce města jsme se za-
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stavili na Partnerském náměstí, kde jsme
si přečetli o historii vzniku celé spolupráce
mezi obcemi.
Celý výlet se žákům i učitelům velmi líbil,
někteří žáci dokonce projevili chuť pustit se
do studia v zahraničí nebo tam v budoucnu
pracovat. Celodenní péče o nás byla jako vždy
naprosto bezchybná, děti si s sebou domů
odvezly kromě zážitků a spousty informací
také mnoho reklamních předmětů a dárečků.
V následujících hodinách německého jazyka
jsme společně s dětmi tvořili poděkování našim průvodcům. V neposlední řadě musíme
zmínit, jak moc si všichni hostitelé pochvalovali vychování našich dětí a my jsme na ně
za to velmi pyšné.

Za realizační tým Mgr. Linda Křížová
a Mgr. Michaela Hoskovcová

Mateřská škola

Hurá na výlet
Blíží se konec školního roku a to je tradičně
doba školních výletů. Děti ze třídy Les si užily
hned dva. První výlet nám nabídla sama instituce Lázeňské lesy Karlovarského kraje obora
Linhart v Doubí. Dopravu zdarma zajistil karlovarský dopravce.
Na děti čekalo dopoledne plné zážitků. Společně se dvěma průvodkyněmi se vydaly naučnou stezkou po dřevěných lávkách ve výšce
několika metrů. To vše proto, aby mohly pozorovat celé stádo daňků. Děti si prohlédly i veliké mraveniště a na lávce nad rybníčkem při
pozorování ryb snědly s chutí svačinku. A už je
tu čas na další zábavu. Se zavázanýma očima
hádaly děti, co je ukryto v zavěšeném pytlíčku

– šiška, klacík, kámen, list. A za odměnu dostali všichni pěkné pexeso.
Náš druhý výlet směřoval tentokrát na opačnou stranu – tedy na školní statek Dolní Dvory
u Chebu. Sem jezdíme každý rok a o zážitky
také není nouze. I tady máme průvodkyni,
která ukázala dětem známá domácí zvířata
a jejich mláďata, to vše pěkně zblízka. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavostí, prohlédly si
i menší zemědělské stroje a na závěr je čekalo
to nejlepší – krmení zvířátek přímo ve venkovním výběhu pěkně z ruky. To bylo fajn! Tak
příště zase přijedeme!
Děti z MŠ U Pivovaru
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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????
Cesta kolem světa je snem snad každého cestovatele. Letos v létě právě na Tebe čeká cestování kolem
světa. Staň se členem týmu, který se vsadí, že dokáže procestovat svět za pouhých 14 dní a zažij
úžasné dobrodružství. Se svým týmem budeš muset zvládnout procestovat různé země, vyrovnat se
s místní kulturou, zvyky, domluvit se s domorodci a překonat nástrahy. Čeká Tě cestování mezi
kontinenty nejrůznějšími prostředky, plnění leckdy nebezpečných či komických úkolů a soutěžení o co
nejrychlejší zvládnutí nelehké cesty! Ukaž, že máš odvahu a bojovného ducha.
Všichni zúčastnění dostanou povolávací dopis na dobrodružnou cestu.

Za několik týdnů se na vás všechny moc těšíme.
Ahoj na Vránově 2018!
Za všechny dospěláky
vedení tábora Martina Nemethová a Jiřina Gogolová
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Kultura
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Kultura

Hospice Sv. Jiří pomáhá i ve vašem městě,
že nevíte komu?
Hospic Sv. Jiří je obecně prospěšnou společností, která poskytuje služby mobilního hospice lidem nevyléčitelně nemocným, umírajícím. Svou službu hospic zahájil v roce 2014
na Chebsku a od roku 2016 na Tachovsku.
Na Chebsku jsou služby dostupné od Aše
po Mariánské Lázně a v tuto chvíli se rozrůstají na Sokolovsko.
Konkrétně hospic nabízí lékařskou zdravotní
péči a léčbu bolesti v rodině nemocného, sesterskou zdravotní péči v rodině a pohotovost
24 hodin denně sedm dní v týdnu, podporu
sociálního pracovníka v otázkách kolem péče
o umírající, v případě zájmu kontakt s psychologem či s duchovním, zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného, zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, podporu
a pomoc v době po úmrtí nemocného.
Cílem péče je zmírnit bolest a další tělesná
a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
Financování našich služeb zvládáme s velkou
vděčností díky podpoře okruhu pravidelných
dárců, dalším zdrojem příjmů jsou pro nás
dary a sponzorské příspěvky firem, církevní
dary, příspěvky z nadací, finanční podpora
měst a obcí a hlavně spousta benefičních akcí
ve prospěch hospice.
Na jednu benefiční akci ve prospěch hospice
bych Vás ráda pozvala, 29. 6. od 17:00 se
totiž uskuteční ve výstavní síni M. Gorkého
v Kynšperku nad Ohří vernisáž prodejní výstavy Míši Paláčkové s názvem „Lidé člověku“.
Vystavovaná díla budou ke koupi a k vidění až
do 24. 8. 2018.
V případě potřeby hospicových služeb volejte
na tel. číslo 739 341 089 nebo pište na email
poradna@hospiccheb.cz.
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Za tým Hospice Sv. Jiří Alena Votavová

Kultura

VÝSTAVNÍ SÍŇ M. GORKÉHO č. 1 v KYNŠPERKU n. OHŘÍ
ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ
Míši

PALÁČKOVÉ

LIDÉ ČLOVĚKU
Vernisáž 29. 6. 2018 v 17 hodin
Výstava potrvá do 24. 8. 2018
Výtěžek z prodejní výstavy obrazů bude
věnován Hospici Sv. Jiří v Chebu
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Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Matvejevová, A. – Ďatlovův průsmyk; Cannon,
J. – Černé ovce a beránek boží; Smith, W. –
Nad propastí; Mintová, M. – Falešný román;
Vondruška, V. – Strana štěstí aneb první parlamentní defenestrace; M Li, Winnie – Temná
kapitola; Bandi, - Žaloba – zakázané příběhy
propašované ze Severní Koreje; Child, L. –
Půlnoční linka
Historie:
Jacobs, A. – Panský dům a jeho dcery;
Cornwell, B. – Blázni a smrtelníci; Berry, S.
– Ztracený řád; Češka, S. – Případ českého
knížete; Vondruška, V. – Jičínské pole mrtvých; Černá, J. – Vraždy z vášně; Beverley,
J. – Vždyť jde jen o manželství
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Detektivky a thrillery:
Eidler, P. - Smrt konvertity; Boukal, T. –
Hřbitov nevěst; Household, G. – Drsný muž;
Reichs, K. – Sbírka kostí; Hazel, J. – Jepice;
Tremayne, S. K. – Dítě ohně; Freeman, B. –
Noční pták; Janouchová, K. – Únos do světa
stínů; Fieber, M. – Slepé okno; Saudková, S.
– Déšť; King, L. – Přízrak na blatech; Clark,
M.H. – Nezavírej oči
Romány pro ženy:
James, J. – Něco jako láska; Douglas, P. –
Nádech; Ashton, J. – Žena z čísla 24; Pollard,
H. – Hotýlek v údolí Loiry; Lonsdale, K. –
Všechno, co jsme opustili; Steel, D. – Rozbouřené vody; Chamberlain, D. – Utajená sestra;
Quinn, S. K. – Deník uštvané matky
Čtení pro mládež:
Green, J. – Jedna želva za druhou; Malá Toulavka – Toulavá kamera pro děti
Upozorňujeme čtenáře, že v době letních prázdnin bude knihovna otevřena
pouze v pondělí: 8.00-12.00–12.30-18.00
a ve čtvrtek: 8.00-12.00-12.30-18.00
Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Kultura

Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR (Kulturverband),
farnost Chlum sv. Maří, OÚ Chlum sv. Maří

Vás srdečně zvou na koncert
pěveckého sboru

Liederkranz Geisling - Regensburg
dirigent Theodor Stadler
v sobotu 23. června 2018 od 17 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Maří Magdalény
Chlum Svaté Maří
vstupné dobrovolné
29

Kultura

ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 23.ČERVNA 2018
SRAZ V 8,30 HOD , ZAČÁTEK V 9,00 HOD
STARTOVNÉ PRO TÝM JE ZDARMA
TÝM TVOŘÍ JEDEN DOSPĚLÝ A JEDNO DÍTĚ
PŘIHLÁSIT SE LZE NA TEL. 725 074 192
p. SVOBODA

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY JE PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ ZDARMA A PĚKNÉ CENY.
SRDEČNĚ VÁS ZVE STAROSTA
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Inzerce

Změna pracovní doby:
Po
Út
St
Čt
Pá

15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00

Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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