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Z města

Opravy místních komunikací
v Kynšperku nad Ohří
V únoru letošního roku Rada města Kynšperk nad Ohří schválila plán investic a oprav
do majetku města Kynšperk nad Ohří. V rámci
tohoto plánu byly schváleny mimo jiné i generální opravy/obnovy následujících komunikací v celkovém objemu finančních prostředků 9 839 238,65 Kč včetně DPH. V průběhu
března a dubna probíhala výběrová řízení,
z nichž byli vybráni níže uvedení zhotovitelé.
V souvislosti s těmito opravami budou nutná příslušná dopravní omezení, omlouváme

se za případné nepříjemnosti spojené s těmito opravami, avšak tato omezení povedou
ke zlepšení komfortu všech obyvatel města,
zejména daných lokalit.
Stavební práce budou probíhat u všech akcí
od 5/2019 do 12/2019.
Bližší informace k jednotlivým akcím Vám rádi
poskytneme na Městském úřadu Kynšperk
nad Ohří, majetkový odbor – kontaktní osoby:
Jílková Kateřina a Jiří Bednář.

Stavební úpravy ulice Jana Žižky
Zhotovitel akce:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným,
se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČO 45358800
Cena – podíl města: 2 075 181,85 Kč bez DPH, tj. 2 510 970,04 vč. 21% DPH.
V rámci stavebních úprav ulice Jana Žižky je výměna kanalizace a vodovodu ve stávající trase
v celé ulici a v přilehlé Malé uličce. Výměnu sítí financuje vlastník Sokolovská vodárenská s. r. o.
Stavební úpravy komunikace pak budou spočívat v provedení rekonstrukce stávajících povrchů
komunikace a chodníku v ulici Jana Žižky včetně nových obrub. Dále bude provedeno zrušení stávajícího chodníku na jedné straně ulice a úprava stávajícího šířkového řešení komunikace, včetně
zbývajícího chodníku na straně druhé. V neposlední řadě bude provedena úprava stávající soustavy veřejného osvětlení, která bude rekonstruována a doplněna. Tuto část akce financuje město.
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Z města

Rekonstrukce MK ul. Prokopa Holého včetně VO a parkoviště
Zhotovitel akce:
SWIETELSKY stavební s. r.o.,
se sídlem, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599
Cena: 2 862 554,04 Kč bez DPH tj. 3 463 690,39Kč včetně 21% DPH
Provozovatel kanalizace zahájil v květnu opravu havarijního stavu veřejné části kanalizace a vodovodního řadu ve stávající trase.
Následně po opravách sítí zahájí v druhé polovině června 2019 Město Kynšperk nad Ohří prostřednictvím vybraného dodavatele rekonstrukci komunikace, výstavbu nových parkovacích stání
a umístění nového veřejného osvětlení. Rekonstruovaná komunikace je nově řešena jako obytná zóna s jednosměrným vedením automobilové dopravy a obousměrným pro pěší. Vyhrazená
parkovací místa jsou navržena v druhé části obytné zóny před bytovým domem, kde je vpravo
navrženo 13 šikmých parkovacích stání ve dvou zálivech.
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Oprava místní komunikace Boženy Němcové a K. Havlíčka Borovského
Zhotovitel akce:
KV REALINVEST, s. r.o.,
se sídlem, Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO 29113903
Cena: 3 193 866,30 Kč bez DPH tj. 3 864 578,22 Kč včetně 21% DPH.
Předmětem stavby je oprava komunikace Boženy Němcové a K. Havlíčka Borovského. Oprava
komunikace bude vedena ve třech osách. Osa komunikace I je vedena komunikací v ulici Boženy
Němcové a oprava bude provedena formou výměny celého vozovkového souvrství stávající komunikace. Osa komunikace II a III je vedena komunikací v ulici K. Havlíčka Borovského a oprava bude
provedena rovněž formou výměny celého vozovkového souvrství stávající komunikace. V obou případech bude ponechána stávající niveleta komunikací, podélný a příčný spád. Dále bude nově provedena pokládka betonových obrub ohraničujících zpevněné plochy a také bude nově provedena
dvojice žulových linek v místech, kde je stávající komunikace vedena podél stávajících podezdívek
oplocení. Komunikace v ose II a III bude vybavena novým vozovkovým souvrstvím z důvodu změny
svrchní pojízdné plochy nově provedené asfaltem.
Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci květnu 2019 oslavili významné životní výročí:
paní Ingeborg Sobotková (85 let)
a paní Edita Hlavačová (85 let).
Milé jubilantky, přejeme Vám ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

paní Ingeborg Sobotková
kancelář starosty

Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
3. června a 1. července 2019
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Informace ke spolkům
a bývalým občanským sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je
ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována
za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve
vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým
rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.
Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti
a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise
apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky
listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního
orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).
Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti
i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém
rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit
na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který
se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky
na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy,
rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami,
se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze
spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat
elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat
ověřit). Návrh není zpoplatněn.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti
a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).
Užitečné odkazy

Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh – https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhPU0NyErCy9Y?0
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin – https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejnerejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html

Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478
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Oslavy osvobození města Kynšperk nad Ohří
V pondělí 6. 5. 2019 si představitelé města
spolu s mnohými hosty, městskou dechovou
hudbou pod vedením J. Zmrzlého, soubory
mažoretek s jejich vedoucími a dalšími občany
města připomněli 74. 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:
- zástupkyně Velvyslanectví Spojených států
amerických paní Joann Lockard, rada pro věci
veřejné
- zástupkyně Generálního konzulátu Ruské
federace v Karlových Varech paní Maria Semenova
- člen Rady Karlovarského kraje Ing. Jan Bureš
- ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří vrchní
rada plk. Mgr. Martin Klapper a 1. zástupce
ředitele plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný
- zástupce Krajského vojenského velitelství

Karlovy Vary kpt. Ing. Vladimír Hanke
zástupci
Policie
České
republiky, plk. Mgr. Bc. Karel Stodola, vedoucí
územního odboru Sokolov a npor. Bc. Miroslav Bobčík, vedoucí oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří
- zástupkyně SPUSA p. Piškulová
Jménem vedení města bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci letošních oslav osvobození, technickým
službám Správy majetku, místním hasičům
a dalším, dále pak kynšperským skautům
a příslušníkům Věznice Kynšperk nad Ohří,
kteří drželi čestnou stráž u pomníků. Naše
poděkování patří také p. Ostré z květinky
za krásné kytice a věnce, které pro tuto významnou událost připravuje.

Kancelář starosty
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MŠ Zahradní

„Cvičení se neboj, tělocvično AHOJ!“
Takto jsme se u předškoláků přivítali s tělocvičnou TJ Slavoj na začátku školního roku
a stejně tak jsme se s ní i 25. 4. 2019 rozloučili.
Během školního roku jsme si zdokonalili pohybové schopnosti a dovednosti a měli možnost
vyzkoušet si aktivity, ke kterým nemáme v MŠ
prostory.
Při posledním cvičení jsme ukázali i rodičům,
co vše již zvládneme a kde máme ještě nedostatky.
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Rodiče i sourozenci si s námi mohli vyzkoušet
protahovací a posilovací cvičení, překážkovou
dráhu a hry s padákem.
Za celoroční snahu jsme byli odměněni diplomem, sladkostí a drobným dárkem.
Tímto chceme poděkovat TJ Slavoj, že si celý
školní rok mohly děti užívat velkého prostoru,
který nám tělocvična poskytla.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
PASTELKOVÉ třídy, MŠ Zahradní

Školní družina

Divadelní představení v družině
Pro naše děti ze školní družiny jsme zajistily
Divadélko jednoho herce Vojty Kuthana. Je to
dlouholetý pedagog, spisovatel, herec a hlavně sportovec, který udivuje svými neobvyklými
sportovními výkony.
Loutkovou pohádku O líném Toníkovi si sám
napsal i zahrál. Představení je výchovné
a nabádá děti ke konzumaci ovoce, zeleniny
a zdravému pohybu. Děti do hry zapojil a naučil píseň o Toníkovi, jelikož pohádku doprovází
hrou na kytaru.
Představení se dětem líbilo.
H. Soukupová

Středeční návštěva
24. 4. jsme opět navštívili Dům seniorů v Dolních Pochlovicích. Tentokrát bylo na programu pálení čarodějnic. Bylo nádherné počasí,
ze strany personálu vše připravené a nachystané. Velká škoda byla, že nedorazila živá
hudba, kterou zpěv dětí nenahradil. Dobrou
náladu a pohodu to ale nepokazilo. Těšíme se
na další návštěvu.

Děti a vychovatelka ze školní družiny

Exkurze do porcelánky
I my děti ze školní družiny jsme využily nabídky Porcelánky Thun v Nové Roli na prohlídku
výrobních prostor a návštěvu Porcelánové
školičky. Zde si každý dle svého přání ozdobil
potisky svůj hrneček, mističku nebo talíř. Dozvěděly jsme se plno zajímavých a nových informací. Zaujaly nás též výrobní prostory, pec
na vypalování porcelánu, pásy na přibližování
porcelánových polotovarů, glazování porcelánu a zdobení obtisky.
Děti a vychovatelka ze školní družiny
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Dům dětí a mládeže

Týden bezpečnosti
V rámci týdne bezpečnosti na ZŠ se konala
beseda v Domě dětí a mládeže.
Zdravověda
Základy první pomoci, resuscitace zraněného, stabilizační poloha a mnoho zajímavého
si pro děti připravila zdravotní sestra Michaela
Kardošová. V prezentaci ukázala dětem jaké
jsou základní kroky k zajištění první pomoci.
Jak zastavit krvácení a ošetřit různá zranění. Na závěr si děti mezi sebou vyzkoušely
stabilizační polohu.
Umíš jezdit na kole?
Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti. Děti se dozvěděly jak se mají
správně chovat jako učastníci na pozemních
komunikacích a na co si mají dávat pozor.

Jaká je povinná výbava jízdního kola a znalost
dopravních značek. Na závěr si děti vyzkoušely jízdu na kole v praxi. DDM ve spolupráci
s paní Mgr. Janou Nalevajkovou připravily pro
děti besedu a praktickou ukázku s názvem:
„Umíš jezdit na kole?“
Besedu
připravily
preventistka
pprap.
Mgr. Daniela Burianová z obvodního oddělení
v Kynšperku nad Ohří a prap. Martina Postlová z dopravního inspektorátu v Sokolově - Policie České republiky. 			
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jana a Verča DDM

8

MŠ U Pivovaru

Těšíme se do školy
I když se to nezdá, s blížícím se zápisem
do prvních tříd roste očekávání, těšení, snad
i trochu obavy malých předškoláčků i jejich rodičů. Aby děti takzvaně věděly, do čeho jdou,
navštívily už v březnu 1. třídu p. uč. Malé.
Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli
- tu znají dobře už ze školky. Pak se posadily
do lavic vždy k jednomu prvňáčkovi. Poznaly
své bývalé kamarády a spolu s nimi řešili různé úkoly na pracovních listech. Za svoji snahu

dostaly všechny děti od paní učitelky velkou
1. Kamarádi jim na památku vyrobili kelímky
s kuličkou na provázku, aby trénovali zručnost. Od nás dostali prvňáčci početní omalovánky a malou sladkost.
Děkujeme paní učitelce i všem dětem za hezké dopoledne. Moc se nám ve škole líbilo a
v září rádi přijdeme.
Děti a učitelky z MŠ U Pivovaru

Výlet za zvířátky
Začátkem dubna vyrazily děti ze třídy Les
na plánovanou návštěvu Školního statku
v Dolních Dvorech u Chebu. 20 dětí s doprovodem odjelo od školky autobusem už v 8.30
hodin. S sebou nutné holínky a svačinku
od paní kuchařky. Na místě všechny přivítala
Ing. Pavla Hrubá, lektorka Krajského střediska
ekologické výchovy Cheb. V hlavní budově se

děti nejprve nasvačily, aby nabraly sílu.
Prohlídka začala u terária se 2 potkany, pak si
děti prohlédly pracovní stroje a venku už čekala malá čínská prasátka. Děti je krmily trávou.
Viděli jsme také líheň a na umělém vemeni si
vyzkoušeli dojení. Venku nás přivítaly husy,
slepice, krůty a v ohradách ovce s jehňátky
a kozy s kůzlaty. Děti dostaly do rukou gra-
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Mateřská škola

nulky a mohlo začít krmení. Nakonec jsme se
zastavili u krav a prasat, která byla opravdu
velká. Nejvíc se asi dětem líbilo, když si mohly
pohladit morčátko a králíka.
Domů odjížděly se spoustou hezkých zážitků
a dozvěděly se i mnoho nového.
Děti a učitelky z MŠ u Pivovaru

Pět dní na horách
Na konci dubna jsme naložili kufry, rozloučili
se s rodiči a odjeli na pět dní do Mariánské
v Krušných horách.
Když za Sokolovem začalo pršet a v Jáchymově se přidal sníh, trochu jsme se lekli…Ale
další dny nám počasí přálo a tak si děti užily
i sluníčka. Po procházkách a sportování všem
vyhládlo a kuchyně byla opravdu výborná. Navštívili jsme místní farmu, podnikli zábavnou

cestu lesem za pokladem a během sportovního dne si děti vyzkoušely mnoho zajímavých
disciplín. Čas rychle ubíhal a najednou už
jsme balili a hurá domů.
Na památku si děti odvezly nejen deníčky
s vlastními kresbami a balíček dobrot, ale i diplom za to, jak byly šikovné. A co za rok? No
pojedeme zas!
Děti z MŠ U Pivovaru
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Různé

… to nám to uteklo – za chvíli už to bude rok, co jsme spolu
absolvovali cestu kolem světa a tak je čas připravit se na další letní
dobrodružství!
Letošní letní tábor bude opět jedno velké dobrodružství a tentokrát
nás čeká mnoho zážitků ve škole čar a kouzel – ano, pokud hádáte,
že se letošní tábor ponese v duchu slavného Harryho Pottera, tak
máte pravdu.
Už teď se na vás na všechny těšíme v naší škole čar a kouzel ve Vránovicích.
Stejně jako v minulých letech pro vás připravujeme spoustu her, zábavy a dobrodružství. Také se na
vás těší kamarádi, vedoucí a samozřejmě neodolatelné osazenstvo naší kuchyně 
Přípravy jsou v plném proudu – důkazy na fotkách ;-)
Hlídej si svojí dopisní schránku a dozvíš se, zda si se stal vyvoleným žákem naší školy.
Za několik týdnů se na všechny moc těšíme.
Ahoj ve Vránovicích 2019!
Za všechny profesory - dospěláky
vedení tábora Martina Nemethová a Jiřina Gogolová
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Historie školních budov v Kynšperku nad Ohří
Ani letos naše členka SPCCH Mgr. Eva Fréharová nezklamala. Nabídla se, že by nás seznámila s historií školních budov v Kynšperku
nad Ohří. Neváhali jsme. Plni očekávání jsme
se 13. 3. 2019 odpoledne sešli před budovou
staré školy. Vysvětlila nám styl, ve kterém byla
škola postavena i s tzv. „falešnými okny“. Poté
jsme se přesunuli do auly školy. Již jsme mohli
využít nový, pár dní zkolaudovaný, výtah.
Paní Fréharová mluvila tak zasvěceně, že 39
lidí téměř ani nedýchalo. Ze slibovaných 45
minut rázem bylo 90. Čas naplněný zajímavostmi rychle plynul a nám se ještě nechtělo
odejít. Na fotografiích někteří poznávali sebe,
občany Kynšperka, učitele, kteří je učili, spolužáky. Byli jsme rádi, že se o dané téma zajímal
i pan starosta.
Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce
Mgr. Lence Hruškové Bursové, MBA za to, že
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nám umožnila vstup do budovy. Řada našich
členů s nostalgií zavzpomínala na svá školní
léta anebo na školní léta svých dětí.

		

Za členy ZO SPCCH
Mgr. Hana Fogatošová

Základní škola

Pohár rozhlasu
Velmi úspěšně si vedli naši žáci na letošní
poslední sportovní soutěži základních škol,
kterou byl atletický Pohár rozhlasu na stadionu v Sokolově. V náročných podmínkách
(chladno a trvalý déšť) a konkurenci 12 týmů
předvedlo naše družstvo bojovný a kolektivní
výkon a v napínavém závěru si vybojovalo 3.
místo. Mezi velké opory týmu patřili Daniel Nerad (2. místo ve vrhu koulí a 5. místo ve výšce) a Jan Radl (bronzový ve výšce – 157cm
a sedmý
v běhu na 1500 m, který musel díky chybě
pořadatelů absolvovat úplně sám, a i přesto

zaběhl parádní čas). Na předních příčkách
ve svých disciplínách se umístili také Václav
Havlík (4. místo ve vrhu koulí) a Petr Nguyen
v dálce (5. místo - 488cm). I ostatní předvedli
výborné výkony a vylepšovali si navzdory nepříznivým podmínkám osobní rekordy.
Složení týmu: Daniel Nerad, Jan Radl, Václav
Havlík, Petr Nguyen, Patrik Koudelka, Kamil
Reidl, Jakub Taraba, Lukáš Lodr, Pavel Šmat,
Mikuláš Bešta.
Všem patří poděkování za skvělou reprezentaci naší školy a gratulace k zisku bronzových
medailí.
Mgr. Pavel Procházka
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Lékařská pohotovostní služba

2019

O místě a provozní době poskytování lékařské pohotovostní služby v celém
Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu
Karlovarského kraje 353 502 502.
Karlovarsko
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
⋅ Nemocnice Karlovy Vary, budova A - Pavilon akutní medicíny (přízemí)
354 225 601, 354 225 640
⋅ všední den od 17.00 do 21.00 hod. (sestra od 16.00 h)
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 19.00 hod.
⋅ NEMOS PLUS s.r.o., nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161
353 364 111 (nezajišťuje Karlovarský kraj)
⋅ všední den od 17.00 do 7.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky NONSTOP
Lékařská pohotovostní služba pro děti
⋅ Nemocnice Karlovy Vary, budova A - Pavilon akutní medicíny (přízemí)
354 225 620, 354 225 603
⋅ všední den od 16.00 do 21.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 9.00 hod.
⋅ mimo tuto dobu - akutní stavy dětská ambulance v budově B, 1. patro
Sokolovsko
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
⋅ areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, přízemí
352 520 347
⋅ všední den od 16.00 do 21.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 19.00 hod.
Lékařská pohotovostní služba pro děti
⋅ areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, přízemí
352 520 430
⋅ všední den od 16.00 do 21.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 19.00 hod.
Chebsko
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
⋅ areál Nemocnice v Chebu, (budova B - pravá část, nově zrekonstruovaná budova)
354 226 259
⋅ všední dny od 16.00 do 21.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 19.00 hod.
⋅ Aš, Skřivánčí 2525/37
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hod.
⋅ Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., U Nemocnice 91/3
354 474 261
⋅ všední dny od 15:00 do 21:00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 21.00 hod.
Lékařská pohotovostní služba pro děti
⋅ areál Nemocnice v Chebu, budova D, dětské oddělení, pediatrická ambulance
354 226 179
⋅ všední dny od 16.00 do 21.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 19.00 hod.
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Pohotovostní služba zubních lékařů
Karlovarsko
⋅ budova vedle areálu Nemocnice Karlovy Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ulice
359 882 630
⋅ všední den od 16.00 do 19.00 hod.
⋅ sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hod.
Chebsko
⋅ sobota, neděle, svátky 9.00 - 12.00 hod. ve vlastních ordinacích stomatologů:
27.-28.4.

MUDr.

Blašková Irena

Cheb, Brandlova 7

1.5.
4.-5.5.
8.5.

MDDr.
Dr. stomat.
Lékař
stomatolog
MDDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Zubní lékař
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Lékař
stomatolog
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Cejnarová Martina
Dragićevič Ivana
Egorchenkova Olga

Cheb, 17. listopadu 904/18
Cheb, 17. listopadu 302/22
Mariánské Lázně, Ruská 30

Fejtek Martin
Fejtková Viera
Fichtlová Eva
Foustka Tomáš
Jelínek Petr
Jelínek Petr
Jelínková Věra
Konečná Ivana
Papoušková Zdeňka
Kopejtko Stanislav
Korálová Milena
Kreuzová Jana
Krymus Andriy
Mareš Ondřej
Révayová Hana
Marešová Jana
Mošnová Daniela
Mouratidi Eleni

Cheb, Sládkova 1
Cheb, Sládkova 1
Cheb, 17. listopadu 22
Mariánské Lázně, Dřevěná 9
Františkovy Lázně, Americká 29
Cheb, 17. listopadu 904/18
Cheb, 17. listopadu 904/18
Cheb, Valdštejnova 20
Mariánské Lázně, Lidická 125
Mariánské Lázně, Hlavní 267
Cheb, Svobody 1
Teplá, ČSA 237
Cheb, Májová 19
Cheb, Dlouhá 13
Cheb, Mírová 6
Cheb, Dlouhá 13
Cheb, Vrchlického 8
Aš, Skřivánčí 37

Nováčková Pavlína
Odvody Zdeněk
Papadopoulos Konstantinos
Papež Jakub
Konečný Jan
Pavlečková Eva
Pech Libor
Petrášová Jana
Přibyl Vojtěch
Přibylová Jana
Révay Jaroslav
Kučerová Daniela
Révayová Hana
Říčař Vlastimil
Schreinerová Lucie
Sintai Vasiliki
Socha Zdeněk
Sochová Yvetta

Františkovy Lázně, Americká 29
Cheb, 17. listopadu 302/22
Aš, Skřivánčí 37
Cheb, 17. listopadu 302/22
Cheb, Valdštejnova 20
Aš, Klostermannova 1712
Hazlov 392
Aš, Hlavní 59
Skalná, Česká 430
Skalná, Česká 430
Cheb, Růžový Kopeček 11
Cheb, Americká 36
Cheb, Mírová 6
Cheb, Vrchlického 8
Aš, Šumavská 23
Aš, Skřivánčí 37
Cheb, 17. listopadu 18
Cheb, 17. listopadu 18

11.-12.5.
18.-19.5.
25.-26.5.
1.-2.6.
8.-9.6.
15.-16.6.
22.-23.6.
29.-30.6.
5.7.
6.7.
7.7.
13.-14.7.
20.-21.7.
27.-28.7.
3.-4.8.
10.-11.8.
17.-18.8.
24.-25.8.
31.8.-1.9.
7.-8.9.
14.-15.9.
21.-22.9.
28.9.
29.9.
5.-6.10.
12.-13.10.
19.-20.10.
26.-27.10.
28.10.
2.-3.11.
9.-10.11.
16.11.
17.11.
23.-24.11.
30.11.-1.12.
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7.-8.12.

MUDr.

Solar Vladimír

Mariánské Lázně, B. Němcové 7

14.-15.12
21.-22.12.
24.12.
25.12.

Svobodová Věra
Solarová Iva
Šácha Petr
Šilov Dimitrios

Cheb, Dvořákova 46
Mariánské Lázně, Lidická 126
Aš, Klostermannova 12
Aš, Skřivánčí 37

26.12.
28.-29.12.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
Lékař
stomatolog
MUDr.
MUDr.

Škrdlantová Ivana
Valentová Jana

Cheb, 17. listopadu 18
Dolní Žandov 157

26.12.
28.-29.12.

MUDr.
MUDr.

Škrdlantová Ivana
Valentová Jana

Cheb, 17. listopadu 18
Dolní Žandov 157

Sokolovsko
27.-28.04.

Červenková Eva,MUDr.

02.-03.11.

Svobodová Jaroslava,MUDr.

1.5.2019

Houska Josef,MUDr.

09.-10.11.

Šedivá Dana,MUDr.

8.5.2019

Zoubek Mikuláš, MUDr.

16.-17.11.

Červenková Eva, MUDr.

04.-05.05.

Janů Jindra,MUDr.

23.-24.11.

Vlasák Petr,MUDr.

11.-12.05.

Hulešová Olga,MUDr.

30.11.-1.12.

Vlasáková Alena,MUDr.

18.-19.05.

Karásková Haidi,MUDr.

07.-08.12.

Klapalová Kateřina,MDDr.

25.-26.05.

Červenková Eva,MUDr.

14.-15.12.

Červenková Eva, MUDr.

01.-02.06.

Houska Josef,MUDr.

21.-22.12.

Žifčák Lubomír,MUDr.

08.-09.06.

Klapalová Kateřina,MDDr.

24.12.2019

Černý Miroslav,MUDr.

15.-16.06.

Kindlová Kateřina,MUDr.

25.12.2019

Beerová Gertruda,,MUDr.

22.-23.06.

Červenková Eva,MUDr.

26.12.2019

Bauerová Petra,MDDr.

29.-31.06.

Kočandrle Josej,MUDr.

28.-29.12.

Zoubek Mikuláš,MUDr.

5.7.2019

Herold Jaroslav, MUDr.

06.-07.07.

Kotrbová Jana,MUDr.

13.-14.07.

Kotyzová Tereza,MDDr.

20.-21.07.

Červenková Eva,MUDr.

27.-28.07.

Kratochvíl Tomáš,MUDr.

03.-04.08.

Kučerová Irena,MUDr.

10.-11.08.

Klapalová Kateřina,MDDr.

17.-18.08.

Červenková Eva,MUDr.

24.-25.08.

Martin Ivan ml. MUDr.

31.8.-01.9

Maxová Drahomíra,MUDr.

07.-08.09.

Pázral Ivan,MUDr.

14.-15.09.

Sochůrková Magdalena,MUDr.

21.-22.09.

Červenková Eva, MUDr.

28.-29.09.

Stráská Eva,MUDr.

05.-06.10.

Suttrová Jana,MUDr.

12.-13.10.

Klapalová Kateřina,MDDr.

19.-20.10.

Červenková Eva,MUDr.

26.-27.10.

Suttrová Klára,MDDr.

28.10.2019

Henzl Jiří, MUDr.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/zdravotnictvi/seznam/pohsok.aspx

16

Různé

TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ, ODDÍL VOLEJBALU,
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
(Profíci i amatéři)

Kdy? V sobotu 15. 6. 2019
Kde? Volejbalové kurty za sportovní halou
V kolik? 9.00 hod.
Vklad: 300,- Kč
Podmínky: Nejméně 2 ženy ve družstvu

Občerstvení zajištěno!!!!

Přihlášky nutné!!! Na email nebo telefon do 12. 6. 2019.
Yvetta Milfaitová tm: 725 466 116 milfaitova.yvetta@isste.cz

SRDEČNĚ ZVEME PŘÍZNIVCE VOLEJBALU
AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
Zájemci, kteří by se ještě rádi přihlásili do naší
školy, mají možnost vyplnit přihlášku a doručit ji přímo do naší ZUŠ. Kapacita Akademie
je již skoro plná, proto s přihláškou neváhejte
a odevzdejte ji co nejdříve. Veškeré informace o této naší aktivitě naleznete na stránkách

ZUŠ: www.zuskynsperk.cz. Můžete se také
informovat osobně u ředitelky školy nebo
na telefonním čísle 725 054 850. Těšíme se
na Vás.
Kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Akademie umění a kultury pro seniory
města Kynšperk nad Ohří
školní rok 2019/2020

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………
Datum a místo narození: …………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště
Ulice: ……………………………………………………………. číslo domu: ...........................
Obec: …………………………………………………………………. PSČ: ………………………
Telefonní kontakt (popř. E-mailová adresa): ……………………………………………….

Přihlašuji se ke studiu předmětu:
Hra na klavír

Hra na housle

Hra na zobcovou flétnu

Hra na akordeon

Hra na kytaru

Zpěv

Hra na keyboard (el. klávesy)
zakroužkujte Vámi zvolený předmět

Výtvarný obor

V případě, že by byl Vámi zvolený předmět plně obsazen, můžete zde napsat
ještě jeden náhradní předmět:

……………………………………………………………………………………………………………
V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů a vytvořených děl za účelem prezentace a
propagace školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.
Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách:
I. semestr: do 31. října, II. semestr: do 28. února. Výši úplaty za vzdělávání určí škola, max. částka nepřesáhne
50,-Kč za měsíc.

V Kynšperku nad Ohří dne: ………………………………………..

…..……………………..
podpis uchazeče
__________________________________________________________________________________
Adresa školy: ZUŠ Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, 357 33 Kynšperk nad Ohří
Tel: 725 054 850, 737 199 832; E-mailová adresa: info@zuskynsperk.cz
Přihlášku je možno odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo na podatelně Města Kynšperk nad Ohří, popř.
odeslat na adresu nebo E-mail školy do 30. 6. 2019.
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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 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Hooverová, C. – Námi to končí; Beauvais, C.
– Královny ošklivek; Mornštajnová, A. – Tiché
roky; Formanová, G. – Byla jsem tu; Escobar,
M. – Osvětimská ukolébavka; Toulavá kamera
28; Pratchett, T. – Dlouhý Mars ( Sci-fi )
Historie:
Jacobsová, A. – Venkovské sídlo; Vondruška,
V. – Křišťálový klíč; Körnerová, H. M. – Znamení hada; Sterneck, T. – Čas krkavčích hodů;
Hartshorne, P. – Prokletá minulost; Ebertová,
S. – Mladý sokol

Detektivky a thrillery:
Saudková, S. – Špína za nehty; Bagshawe,
S./ Sheldon, T. – Zítřek nedoženeš; King, S. –
Outsider; Goffa, M. – Přiznat vinu; Urban, M.
– Kar; Horst, J. L. – Na dně; Beran, L. – Velký
pitaval města Písku; Sveistrup, S. - Kaštánek
Romány pro ženy:
Anderson, R. – Pád lorda Draysona; Simonová, T. – Krása a jed oleandru; Nashová, Ch.
– Svatba v Paříži; Šárková, D. – Zpáteční letenky; Läckberg, C. – Zlatá klec; Šťastná, B.
– Láska pro samouky; Harasimová, M. – Potemnělý ráj;
Čtení pro děti:
Pratchett, T. – Ježibabin vysavač a jiné příběhy; Jefferson, R. – Deník báječného kamaráda; Peroutková, I. – Valentýnka a daleké
kraje; Griffiths, A. /Denton, T. – Ztřeštěný dům
na stromě
Upozornění!!!
Z důvodu prováděné inventury knihovního fondu, bude knihovna měsíc červenec 2019 pro čtenáře uzavřena. Děkujeme
za pochopení.
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Inzerce

OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVOU OČNÍ OPTIKU
VÝBĚR ZE STOVEK OBRUB
VELKÉ MNOŽSTVÍ DOPLŇKŮ
SERVIS BRÝLÍ NA POČKÁNÍ
RYCHLÉ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ
PŘIJÍMÁME POUKAZY VŠECH ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN
- MÁME VÝHODNÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM A
LETITÉ ZKUŠENOSTI V OBORU

-
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ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ

KDE? NA CHOVNÉM RYBNÍKU V
POCHLOVICÍCH
KDY? 15. ČERVNA 2019
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

Realitní kancelář v Kynšperku nad Ohří již od roku 2007
Kancelář: náměstí SNP 858, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt pro smluvení schůzky: kosina-reality@email.cz, tel.: 604 109 442
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