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Z města

Volby do Evropského parlamentu 2019 – výsledky hlasování za územní obvod Kynšperk
nad Ohří
Okrsky
celkem

zpr.

v%

5

5

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4 003

839

20,96

839

835

99,52

Strana
název

číslo

Platné hlasy
celkem

v%

1

Klub angažovaných nestraníků

4

0,47

2

Strana nezávislosti ČR

8

0,95

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Národní socialisté

3

0,35

5

Občanská demokratická strana

89

10,65

6

ANO, vytrollíme europarlament

16

1,91

7

Česká str.sociálně demokrat.

42

5,02

8

Romská demokratická strana

0

0,00

9

Komunistická str.Čech a Moravy

55

6,58

10

Koalice DSSS a NF

2

0,23

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,11

12

Koalice Rozumní, ND

7

0,83

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0,23

14

NE-VOLIM.CZ

2

0,23

15

Pro Česko

2

0,23

16

Vědci pro Českou republiku

5

0,59

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

3

0,35

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0,00

19

PRO Zdraví a Sport

4

0,47

21

Moravské zemské hnutí

1

0,11

1

Z města

Strana
název

číslo

Platné hlasy
celkem

v%

22

Česká Suverenita

0

0,00

23

TVŮJ KANDIDÁT

1

0,11

24

HLAS

14

1,67

25

Koalice Svobodní, RČ

10

1,19

26

Koalice STAN, TOP 09

52

6,22

27

Česká pirátská strana

81

9,70

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

119

14,25

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

3

0,35

30

ANO 2011

273

32,69

31

Agrární demokratická strana

1

0,11

32

Moravané

1

0,11

33

PRVNÍ REPUBLIKA

1

0,11

34

Demokratická strana zelených

4

0,47

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

3

0,35

36

Koalice Soukromníci, NEZ

4

0,47

37

Evropa společně

3

0,35

38

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

1

0,11

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

15

1,79

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

3

0,35

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=560499&xvyber=4103

V Kynšperku nad Ohří se volilo do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25.05.2019 v pěti
volebních okrscích. Podrobné informace za jednotlivé volební okrsky jsou k dispozici na
webových stránkách www.volby.cz.
Za správní a sociální odbor Bc. Alena Kadavá

2

Z města

Vítání občánků
Dne 07.06.2019 přivítal starosta města
Ing. Tomáš Svoboda nové občánky našeho
města – Štěpána Kasla, Nikolu Kyjovskou,
Kláru Mallou, Antonína Návaru, Rozálii Milotovou, Amálii Pillerovou, Ellu Millerovou, Karolínu Sommerovou a Miroslava Kutiše.
Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a bezstarostné dětství.

Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne v měsíci říjnu 2019.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Foto zdroj: p. Jana Tomsová

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
1. července a 5. srpna 2019
3

Z města

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 panu Františkovi

Štěpkovi, který v měsíci červnu 2019 oslavil
významné životní výročí 80 let.
Milý jubilante, přejeme Vám ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

Květnová jubilantka
paní Edita Hlavačová, 85 let

pan František Štěpka

Poděkování
Chtěl bych poděkovat neznámé osobě. Na procházce kolem řeky nešťastnou
náhodou skočil můj pejsek do řeky u splavu a nemohl se dostat ke břehu. V zoufalé
situaci jsem volal o pomoc a cizí člověk skočil do vody a pejska mi zachránil. Nevím kdo
to byl a neznám ani jeho jméno, proto bych mu chtěl touto cestou poděkovat.
Snad si to přečte. DĚKUJI 		
		
					
Matyáš Munka
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Z města

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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Hasiči

Hasiči města Kynšperk nad Ohří
Hasiči v součinnosti s policií provádějí každý
rok preventivní zkoušky „průjezdnosti“ ulic
v našem městě.
V polovině dubna letošního roku bylo možné
vidět hasiče s cisternou v ulicích našeho města právě z tohoto důvodu.
Musíme si uvědomit, že požáry v bytových
domech patří mezi ty složitější zásahy, které
musí hasiči řešit.
Důvodem náročnosti je záchrana většího počtu osob, ale také často špatná přístupnost
k domům.
S neustále se zvyšujícím počtem parkujících
automobilů a lhostejných řidičů se zhoršuje
průjezd hasičské techniky ulicemi. Ty jsou doslova přeplněny parkujícími automobily, které
tak často blokují místa vhodná pro ustavení
hasičské techniky v případě zásahu.
Přítomnost žebříku, ale i dalších hasičských
vozů, je u požáru bytu ve výškové budově zásadní a jakákoliv časová prodleva v zahájení
zásahu může znamenat ztráty na zdraví či životech obyvatel domu.
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Fotografie a videa na Facebooku SDH
Kynšperk nad Ohří
Marek Matoušek
velitel hasičů Kynšperk n/O

Tenis

Ze světa tenisu
11. června 2019 zažil Kynšperk a jeho tenisová komunita výjimečnou a sváteční událost.
Pouhé tři dny předtím se v Paříži na tenisových kurtech Roland Garros probojovala do finále grandslamového turnaje Markéta Vondroušová. V něm sice tato talentovaná tenistka
podlehla australské soupeřce Bartyové, přesto to byl největší úspěch českého single tenisu od vítězství Petry Kvitové ve Wimbledonu. Markéta, devatenáctiletá rodačka ze
Sokolova, se tenisově rozvíjela i na kurtech
v Kynšperku, kde ji trénoval Jan Fuchs. Aby
se za poskytnutou péči a domácí prostředí
odvděčila bývalému trenérovi i kynšperským
tenistům, přijela onoho úterního odpoledne
do našeho města i s cennou trofejí, aby se po-

dělila s fanoušky o tento mimořádný úspěch.
Po úvodním organizačním pokynu nastalo focení s Markétou – nejprve sólo s trofejí, pak
s trenérem, následovala základna tréninkového týmu Honzy Fuchse a poté její jednotliví členové. Focení proložila autogramiáda,
při které oslavenkyně ochotně podepisovala
i s věnováním reklamní fotografie. Na závěr se
s Markétou fotili i nečlenové tenisového oddílu, kterých se sešlo také požehnaně. Markéta
Vondroušová byla nesmírně trpělivá a s neutuchající dobrou náladou absolvovala celý
maraton až do konce, za což jí patří obrovský
dík a přání dalších velkých úspěchů v její sportovní kariéře i v osobním životě.
Zapsal a fotografoval Čeněk Malý
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Kultura

Den dětí
Letošní dětský den si děti určitě užily. Sešli
jsme se v parku u kostela v maskách, prošli v průvodu ulicí J. K. Tyla směrem ke kinu
a pak do skateparku, kde se celé odpoledne
tančilo, soutěžilo a zpívalo. Rozdalo se víc,
jak 200 kartiček, se kterými děti navštívily
různá stanoviště a sbíraly razítka. Vyzkoušely
střelbu z praku a flusačky, procvičily si paměť
vědomostními otázkami, mohly si zalyžovat,
kopaly na branku, proběhly opičí dráhu a zastřílely si u zkušených Aisofťáků. Po splnění
úkolů děti obdržely buřta a pití zdarma. V doprovodném programu vystoupily velké i malé
mažoretky a děti z aerobiku. Hasiči připravili
pěnu s koupelí a nechyběl ani výjezd k požáru naostro. Na závěr bylo přichystáno pro
děti překvapení. V hodinovém vystoupení si
všichni společně zazpívali známé písničky se
skupinou Maxim Turbulenc. Hudební produkci

8

Kultura

ukončilo vystoupení velkého a malého Fredie
Mercuryho. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě dětského dne. Všem,
kteří pomáhali s organizací a také těm, kteří
finančně přispěli na drobné dárky pro děti.

Pitný režim sponzorovali Martin a Míša Dlugošovi. Děkujeme a doufáme, že se opět za rok
sejdeme a oslavíme společně svátek našich
nejmilejších. DĚTÍ.
					
			
Jana Tomsová
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Kultura

Letní slavnosti města
V sobotu 8.6. se konaly každoroční Letní slavnosti našeho města. Po loňských nevydařených, z důvodu přívalových dešťů, byly tyto
ještě více očekávané a to již 26. v pořadí. Zahájení proběhlo tradičně průvodem Městské
hudby spolu s mažoretkami od základní školy.
Celou akci moderoval oblíbený David Petřík.
Nejprve se předvedly mažoretky a děti z místních mateřských škol, poté vypuknul ten pravý
hudební program. První se na podiu představila kapela WE ROCK, následovala CODA
a Hodiny. Velkým zážitkem bylo vystoupení
kapely DOGA, doprovázené ohňovými efekty. Ta se setkala i s největším ohlasem, při-
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šli se podívat nejen obyvatelé našeho města,
ale i z okolí. Návštěvnost byla tedy opravdu
veliká. Bylo připraveno bohaté občerstvení
formou stánkového prodeje. Na své si přišly
i děti, pro které jsme pozvali kolotoče.
Tímto bychom rádi poděkovali Správě majetku a jejím zaměstnancům, místnímu oddělení PČR, Městu Kynšperk nad Ohří a členům
ochranky, kteří byli odpovědní za udržení pořádku po celou dobu letních slavností.
Těšíme se zase za rok.
Zaměstnanci MKS

Různé

Částečné zatmění Měsíce 16. - 17. července 2019
Pohled na toto velmi výrazné částečné zatmění si budeme moci vychutnat v noci z úterý na středu. Úkaz spatříme téměř v celém
průběhu (Měsíc vychází v době, kdy se ještě
neodehrává očima viditelná polostínová fáze
zatmění). Potemnění Měsíce z levého okraje
si budeme moci všimnout přibližně 40 minut
po východu Měsíce. Částečné zatmění začne
o dalších 20 minut později a potrvá téměř 3

hodiny. Maximální fáze úkazu připadá v letním
čase pro Českou republiku na čas půl hodiny
před půlnocí a Měsíc při ní bude skryt v zemském stínu více jak 65% svého průměru shora.V té době napravo od Měsíce najdeme planetu Saturn a nad jihozápadem bude planeta
Jupiter. Všechna tělesa najdeme v mimo města
viditelné Mléčné dráze, která při tak vysokém
procentu zatmění již relativně dobře vynikne.

Východ Měsíce (Kynšperk)
Začátek polostínové fáze
Začátek částečného zatmění
Maximální fáze zatmění (65 %)
Konec částečného zatmění
Konec polostínové fáze

21 hod 13 min
20 hod 43 min
22 hod 01 min
23 hod 30 min
00 hod 59 min
02 hod 17 min

SELČ
SELČ
SELČ
SELČ
SELČ
SELČ

Benda Pavel, člen ČAS
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Policie, různé

Policisté Karlovarského kraje radí...
Před odjezdem na dovolenou si řádně zabezpečte si svůj majetek
Se začínajícím létem nás čeká i čas dovolených a letních radovánek. Neměli bychom
však před odjezdem ze svých domovů zapomínat na jejich zabezpečení. Proto bychom
měli dodržet několik preventivních rad, které
nás mohou ochránit před nezvanými hosty
a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž
vynalézaví a využijí každé příležitosti.
Na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňujte ani Vy ani Vaše děti. Pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to pouze svým blízkým, případně osobám, kterým věříte. Můžete je také
požádat o pravidelné kontroly Vašeho majetku. O pomoc a kontroly zabezpečení Vašeho
obydlí, můžete požádat i svého souseda, ten
je přeci Vaší nemovitosti nejblíže.
O svém odjezdu nepište ani na sociálních
sítích. Fotografie z dovolené na ně vkládejte
raději až po svém návratu domů. V jiném případě nahráváte zlodějům do karet, zejména
když zde uvedete přesné datum odjezdu a jak
se dlouho mimo domov zdržíte.

Varování
Chtěli bychom upozornit majitele pejsků, aby
si dávali na své mazlíčky pozor. Minulý měsíc
nám někdo otrávil naši milovanou Belinku
jdem na krysy. Byly jí pouze dva roky a měla
život před sebou. Je nám to moc líto a těžko
se srovnáme s její ztrátou.. 			
					
		
Kristýnka Navarová
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Neupozorňujte zbytečně ani na své majetkové
poměry. Nenechávejte si doma velké množství
cenností a vyšší finanční hotovost, raději vše
uschovejte do banky, případně cenné předměty, peníze či platební karty řádně uzamkněte
v trezoru doma.
Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření
a uzamčení všech oken i dveří. Dnešní moderní technologie dokážou navodit zdání, že
je uvnitř Vaší nemovitosti, někdo stále přítomen, a to například automatickým rozsvěcením světel.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158.
Do domu či bytu nevstupujte, může se stát,
že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či
bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte
s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit
nám tak jeho dopadení.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
4. 6. 2019

Různé

Poděkování
Dne 1.6.2019 se konala oslava dětského dne
v Dolních Pochlovicích, na parkovišti vodáckého tábořiště Dronte. Děti prošly cestou plnou
soutěžních disciplín a dobrodružství.
Tentokrát se střílelo ze vzduchovky nebo
paintballových pistolí, jezdilo na lodi pod splavem na řece Ohři, děti chodily na chůdách
a také se trefovaly do plechovek nebo do fotbalové branky.
O krásné ceny pro ty nejlepší soutěžilo celkem
29 dětí (věk 2 – 15 let). Všechny děti dostaly
balíčky plné dobrot, hračky, pamětní listy nebo

diplomy a pak bylo připravené občerstvení
a opékání špekáčků.
Poděkování za finanční příspěvek patří městu
Kynšperk nad Ohří, firmě Dronte za zapůjčení
prostoru pro soutěže, firmě Stavby I. S., s.r.o.
za půjčení paintballových pistolí, panu M. Kardošovi, paní Cardové a paní Maruščákové
za napečení dobrot pro všechny děti, manželům Smrčkovým, Paulíčkovým a Maruščákovým a všem našim přátelům za pomoc při
realizaci této akce. Letošní ročník se opravdu
vydařil a všichni se již těšíme na příští rok!!!
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Zajímavosti

BOTAS
Dne 25. 5. 2019 se uskutečnil 37. ROČNÍK
branně-orientační automobilová soutěže - BOTAS
O putovní pohár Jana Žiliny
Organizační štáb:
Ředitel závodu
:
Hlavní rozhodčí
:
Vedoucí tratě
:
Technické zajištění:

Pavel Kováčik
Jiří Roubínek
Václav Chalupa
Miroslav Kaucký

Sponzoři:
MěÚ Kynšperk nad Ohří – poskytovatel dotace
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GPH Kynšperk nad Ohří – generální sponzor
Tomáš Svoboda, Kynšperský pivovar, Kynšperský Kovošrot, Šramota, DRONTE, Jan
Řezníček, Salon SEDMIKRÁSKA, Lékárna
Kynšperk, RESTAURACE SKLENÍK, RESTAURACE KAŠNA, Pivovar ZAJÍC, KNIHKUPECTVÍ FIEDLEROVI, Manželé KOMÁRKOVI, LASTING, Květinářství
U JARKY,
Živnostenská škola Sokolov, Drogerie Helena
Dreiseitlová, Jiří Radl
Zvláštní poděkování:
SDH Kynšperk nad Ohří za organizaci soutěžního úkolu

Zajímavosti

Základní škola Kynšperk nad Ohří za poskytnutí zázemí pro soutěžící
Pořadí:
1. místo
Řidič: Martin Hakl, navigátor: Petr Gajič
Posádka: Jaroslav Wagner, Jan Řezníček
2. místo
Řidič: P. Jungwirth, navigátor: P. Gabiš
Posádka: P. Vacula, P. Pokorný
3. místo
Řidič: T. Adamec, navigátor: O. Beránek
Posádka: R. Adamcová, J. Brantl
Nejlepší řidič: Martin Poláček
Nejlepší navigátor: Petr Gajič
MISS BOTAS: Zajra Tunegová
Poděkování technickým komisařům:

J. Karadžič, M. Poul, P. Křehlík, V. Jirásek, M.
Havlíček, J. Roztočil, M. Fride, manželé Kardošovi, M. Fibiger, H. Kováčiková, J. Pieč, F.
Blaha, J. Komárková, M. Němcová, R. Komárek, Z. Chalupová, Z. Marinková.
Na start soutěže se postavilo 22 posádek.
Poprvé v historii soutěže dvě posádky soutěž
nedokončily a jedna posádka byla stažena
z tratě po uplynutí časového limitu soutěže.
Jelo se za pěkného počasí, okolo poledne
zpestřeného slejvákem, po kterém se opět
vyčasilo. Soutěžící se dobře bavili a těší se
na další ročník. Rekordní účast ve všech ročnících prodloužili organizátor Jirka Roubínek
a soutěžící Jirka Rozsnyaki. Takže – za rok
opět nashledanou!
Pavel Kováčik, Čeněk Malý
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Různé

Operační program Doprava v Karlovarském kraji
Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), který navazuje na Operační program
Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování
výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Prostřednictvím Operačního programu Doprava bylo v České republice podpořeno celkem
417 projektů. Přímo v Karlovarském kraji pak bylo realizováno 19 projektů, díky nimž se
postavilo nebo zrekonstruovalo přes 27 km silnic a dálnic a více než 67 km železnic.
Mezi významné silniční a železniční projekty v Karlovarském kraji, jež zvýšily bezpečnost a
plynulost dopravy patří mimo jiné Silnice R6 Jenišov – Kamenný Dvůr nebo modernizace
žst. Karlovy Vary, která přinesla moderní výpravní budovu s dostatečnou kapacitou pro
odbavení cestujících, včetně např. bezbariérového přístupu na nástupiště.
Více se dozvíte na www.opd.cz/karlovarsko, případně v karlovarské pobočce Eurocentra na
adrese Dr. Davida Bechera 2037/23.

Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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Družina

Sportovní den v družině
Ve čtvrtek 23. 5. jsme připravily pro děti Sportovní den, který se konal na školním hřišti.
Kupodivu se objevily děti, které sportování
odmítaly. Ale nakonec vše dobře dopadlo,
všechny děti se zapojily a navíc byly moc šikovné.
Soutěžilo se v běhu na 100m, který vyhrála Adéla Bilinčuková a Matyáš Adlof, poté
ve skoku dalekém, kde nejlépe uspěla Lucie
Kokešová a Marek Kareš. Další disciplíny byly
kolíky, hod na cíl a chůze s míčkem. U těchto
disciplín dostávaly děti body, ale i mínusové.
Celkové umístění bylo mile překvapující:

Děti moc překvapily, hlavně děvčata. Kdyby
se soutěžilo dohromady (chlapci a děvčata),
děvčata by chlapce hravě strčila do kapsy.
Celé odpoledne převládala skvělá a usměvavá nálada. Děti si to moc užily a už se těší, až
se bude soutěžit znovu.
Jeden z mých zážitků z odborné praxe ve školní družině.
Michaela Šubová a cv.
vych. H. Soukupová

1. místo Marek Kareš
2. místo Dominik Prgin
3. místo Martin Hudský
Z děvčat si odnesla 1. místo Lucie Kokešová
2. místo Adéla Bilinčuková
3. místo Valentýna Kopperová

Vernisáž
Letos se nám zdá, že jsme rychleji otáčely kalendář a hnedle tu máme téměř konec školního roku. A to pro nás znamená, že je čas se
pochlubit a ukázat všem, kteří mají zájem, co
po celý rok ve školní družině děláme a tvoříme. A to je čas výstavy.
Letošní vernisáž se konala v pondělí 13. května v 15.30h a sešlo se zde velké množství
zájemců.
Vychovatelky ŠD
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Pasování na čtenáře
Slavnostnímu pasování na čtenáře předchází
složení zkoušky čtení. Pro některé děti to byl
velmi vypjatý okamžik. Postavit se před krále
a číst nahlas před tolika lidmi. To přeci není jen
tak. Ale všichni to zvládli. Musíme jim gratulovat a jsme na ně pyšné.
Všichni čtenáři byli pasováni králem Tomášem I. ze Starostova a obdrželi potvrzující
glejt o složení zkoušky, diplom Čtenáře, vstupenku do zábavného centra Fantazie v Sokolově a od komtesy Lenky ze zámku Ředitelova
stuhu Čtenáře. Dostali ještě svou první vlastní
knížku, kterou čtenářům předaly pracovnice
naší městské knihovny.
Děkujeme všem přítomným za podporu
a úžasnou atmosféru.
Dále děkujeme panu Davidu Kovaříkovi, který
nám se svým týmem pro tuto slavnostní chvíli
vyrobil stuhy Čtenáře.

třídní učitelky 1. ročníku

18

Základní škola

19

Základní škola

Ovoce, zelenina a mléko do škol
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce,
zelenina a mléko do škol. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a Státním zemědělským intervenčním fondem. Základním
cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce, zeleniny a mléka a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.
Cílovou skupinou jsou všichni žáci naší školy. Produkty jsou poskytovány bez finančního
příspěvku rodičů. Veškeré produkty dodává
dvakrát měsíčně LAKTEA, o. p. s.
K tomu v letošním školním roce obdrželi žáci I.
stupně dva soubory nářadí pro práci na škol-

ním pozemku a koncem června všechny třídy
ochutnávkové „koše“, v nichž tentokrát byly
mléčné výrobky – mléko (plnotučné, zákys),
různé druhy sýrů – plísňový, blaťácké zlato,
gouda aj., tvaroh a jiné sýrové a tvarohové
produkty.
Pod vedením třídních učitelů si všichni připomněli význam zdravé výživy a také mléčných
výrobků. Poznali a ochutnali zejména i to, co
někteří z domova neznají. Cílem bylo zpracování všech produktů a příprava ochutnávkových rautů. A tady se ukázal um a kreativita
všech zúčastněných.
Mgr. Š. Neubergová

Roztančené léto
Takový byl letošní název školní akademie.
A skutečně celým programem se nesla hudba,
tanec, gymnastika a vše doplňovala vlastní
tvorba žáků – atˇ už v podobě dramatizace
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Čerta a Káči, nebo vlastní pohádka s kulisami, zábavný program páťáků či craisy „pubertálních“ osmáků. Vyvrcholením pak byla
Cizí zeď deváťáků, kteří všem naznačili, že

Základní škola

nejdůležitější je skutečné přátelství, kterému
bychom měli dát přednost před sociálními sítěmi. Na závěr zazněla píseň Haleluja v podání
Moniky Friedlové a jejího skvělého doprovodu,
při které nám mnohým vhrkly slzy do očí.
Poděkování patří všem vystupujícím za aktivitu, kterou po dlouhou dobu vykazovali. Vyu-

čujícím za trpělivost při nacvičování, zaměstnancům MKS za vstřícnost, pomoc a řešení
přímého přenosu celé akademie do předsálí
a rodičům, kteří přišli podpořit nejen svůj poklad, ale i ty ostatní děti.
Tak zase za dva roky, už se těšíme.
Mgr. Š. Neubergová
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MŠ

Rozloučení s předškoláky
Konec školního roku se přiblížil a naše předškoláčky čekala jako každý rok významná
událost - pasování na školáky.
Jedno odpoledne jsme se sešli na zahradě naší mateřské školy s dětmi, jejich rodiči
a ostatními hosty - babičkami, dědečky, sourozenci…Z Kladna přijel pan Michal Krulich se
svým programem - zmrzlinová šou s tekutým
dusíkem a ochutnávkou.
Nejprve předvedli své vystoupení naši předškoláci. V kostýmech afrických zvířátek a domorodců jim to moc slušelo a písnička Bananafon jim učarovala hned od začátku nácviku.
Byli skvělí!
Následovalo slavnostní pasování každého budoucího školáka havajskou vařečkou. Na rozloučenou dostaly děti dárky, které jim budou
připomínat chvíle strávené ve školce. Nechyběly gratulace od jejich učitelek s přáním samých jedniček.
Konečně přišla chvíle, na kterou se všichni těšili. Pan Krulich předvedl několik pokusů s tekutým dusíkem, který měl -200 stupňů. Děti
mohly vidět, jak se změnily vlastnosti před-

mětů po hlubokém zmrazení a samy se mohly
i zapojit. Po taneční soutěži byly všechny děti
odměněny porcí zmrzliny vyrobené přímo před
jejich očima. Chvílemi to připomínalo známou
pohádku Hrnečku vař, ale zmrzka všem chutnala určitě víc než kaše. Jsme rádi, že přišlo
tolik hostů a doufáme, že se jim u nás líbilo.

MŠ U Pivovaru

22

Různé

Vítání občánků 7. 6. 2019
Na začátku měsíce června jsme naposledy
v tomto školním roce přivítali v PANSKÉM
DOMĚ nově narozená miminka.

Doufáme, že maminky a hosty naše vystoupení potěšilo.
Děti a učitelky z PASTELKOVÉ třídy

Českoslovenští letci v RAF
Již potřetí k nám zavítal se svou přednáškou
o československých letcích bojujících v britských královských jednotkách RAF soukromý
historik PhDr. Daniel Švec a opět to stálo za to!
22. 5. si žáci 9. ročníků vyslechli poutavé vyprávění o hrdinech 2. světové války, kteří neváhali nasadit své životy v boji proti nepříteli.
Někteří v tomto nelítostném boji položili své životy, a proto bychom na ně neměli zapomínat.
Ti, kteří se po válce vrátili zpět, neměli leckdy
jednoduchý život. Dnes je všechny považujeme za hrdiny.
Pan Švec vyprávěl žákům o bojích v Polsku
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Různé

a Francii, tvrdém výcviku v cizineckých legiích.
Seznámil žáky s životními osudy některých
letců mj. Františka Peřiny, Františka Fajtla
a Karla Janouška. Své vyprávění doplnil dobovými fotografiemi, mapami a především věcmi
potřebnými pro piloty tehdejší doby.
Dvě vyučovací hodiny poutavého a emotivní-
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ho vyprávění o hrdinech 2. světové války, kteří
nasazovali své životy ve vzduchu, utekly jako
voda. Tato setkání se pomalu stávají tradicí
a příští deváťáci se mají na co těšit!
Mgr. Michaela Hoskovcová

Kultura

Akce SPCCH v Kynšperku nad Ohří
24. května 2019 v hodin vyjel plný autobus členek a členů SPCCH na výlet do Horšovského
Týna. Paní Jandíková nás krátce seznamovala s místy, kterými jsem projížděli ( Velká Hleďsebe, Drmoul, Chodová Planá, Planá, Bor).
Již během cesty jsme se rozdělili do tří skupin
– méně náročná na stoupání „Kuchyně – z tajů
depozitáře“ a dvě skupiny si prohlédly okruh –
Zámek. Měli jsme rezervaci na určitý čas, ale
vzhledem k tomu, že jsme byli na zámku dříve,
nabídli nám, že můžeme jít na prohlídku hned.
Většina z nás toto uvítala s radostí, pouze pár
jedinců reptalo, že si nemohli dát svoji svači-

novou kávičku. Myslíme si ale, že nelitovali.
Po prohlídce zámku si, kdo chtěl, objednal
chutný oběd, pivo, víno a poté výborné zákusky i kávu. Po dobrém zažití jsme si prohlédli
náměstí a někteří z nás i zámecký park.
Pak nás již čekal Mgr. Thomayer u kostela
Svatého Petra a Pavla. Poutavě nám vyprávěl
nejen o kostele, ale i o historii Horšovského
Týna. Půlhodina uběhla coby dup a my jsme
se vraceli příjemně unaveni zpět.
Chtěli bychom tímto též poděkovat paní Liškové a panu Liškovi za vstřícnost a ochotu.
Účastníci zájezdu
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Sport

Kynšperští stolní tenisté oslavili výročí 60 let
založení oddílu
V sobotu 8. 6. 2019 proběhly oslavy 60. výročí
založení oddílu stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří. Více než padesát současných
i bývalých členů nejúspěšnějšího oddílu naší
tělovýchovné jednoty se sešlo, aby zavzpomínali na uplynulá léta.
V dopoledních hodinách sehráli ve sportovní
hale někteří hráči oddílu přátelský turnaj. Vítězem se stal Jan Liška, druhé místo obsadil
Luděk Sankot a třetí místo vybojoval Vladimír
Kadavý.
Později se všichni přesunuli do klubovny tenisového areálu, kde byla zahájena oficiální část
setkání.Pozvání přijali i významní hosté, mimo
jiné starosta města Ing. Tomáš Svoboda, předseda krajského svazu stolního tenisu Tomáš
Skála s chotí, předseda TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří Miloš Munka, Dr. Miroslav Štrunc, který byl iniciátorem založení oddílu, a další osobnosti kynšperského stolního tenisu.
Oddíl stolního tenisu děkuje za finanční podporu městu Kynšperk nad Ohří, vedení TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, oddílu tenisu za propůjčení klubovny a panu Josefu Červenému
za sponzorský dar v podobě skvělého guláše.
Všem těmto a mnoha dalším patří velký dík,
protože bez nich by se setkání nemohlo vůbec
konat.
V uvolněné atmosféře tak mohli účastníci
zavzpomínat na uplynulá desetiletí, nezapomenutelné historky a úspěšné výsledky.
Za zmínku snad stojí, že se na setkání sešlo
pět ze sedmi zakládajících členů – Blanka
Šmídová, Milena Volfová, Eva Poláková, Svatopluk Matyáš a Oldřich Volf, bohužel Josef
Kraus a František Škoda již nejsou mezi námi.
Po téměř padesáti letech se sešli také hráči,
kteří hráli ligovou soutěž – Pavel Haluška,
Oldřich Volf, Petr Vonášek, Boris Bjalončik,
MUDr. Michael Stach, a bratři Ludovít a Vladi-
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mír Medvečtí. Spolu s Bernhartem Zuckerem
se zasloužili, že se několik sezon nejlepší stolní tenis v Plzeňském kraji hrál v Kynšperku!
Oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří by chtěl ještě jednou poděkovat za mnohaletou obětavou činnost Pavla Halušky a Oldřicha Volfa. Tito během 60 let trvání klubu
byli nejen platnými hráči, ale později i trenéry,
rozhodčími, organizátory turnajů a předsedy
klubu. Děkujeme také všem, kteří se setkání
zúčastnili.
Na závěr úspěšné akce je nutné poděkovat
Vladimíru Kadavému a Václavu Bártovi s rodinami za perfektně připravenou akci.
Setkání bylo pěknou tečkou za vydařenou
sezonou 2018/2019, v níž jednotlivá družstva
vybojovala solidní umístění (viz. tabulky soutěží). Velké uznání zaslouží zvláště mužstvo
okresního přeboru, které již potřetí v řadě získalo titul „okresních přeborníků“ a oslavilo tak
vytoužený hattrick.
Oldřich Volf a Hana Kadavá

fotografie okresních přeborníků sezony
2018/2019 – zleva Antonín Turčínek, Michaela Veselá, Oldřich Volf, Václav Bárta, Ladislav
Nováček, Jaroslava Rosová, Tereza Oboňová, Ludovít Medvecký

Sport

postup do II. Ligy 1971/1972 – zleva dole: Pavel Haluška, Petr Vonášek, Oldřich Volf,
zleva nahoře: Mudr. Michael Stach, Vladimír Medvecký, Ludovít Medvecký

společná fotografie k 60. výročí založení oddílu
stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří - 8. 6. 2019
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ZUŠ

ZUŠ Open 2019 očima rodiče
Ačkoliv patřím k těm, kteří děkují osobně, tak
v tomto případě bych ráda udělala výjimku
a prostřednictvím našeho zpravodaje poděkovala všem, kteří se podíleli na letošním vystoupení v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open
v pátek 31. května 2019 za Základní uměleckou školu v Kynšperku nad Ohří.
Myslím, že na počátku byl úžasný nápad vytvořit nové hudební těleso, které bude „jiné“
oproti ostatním souborům. Díky této myšlence
a krásného úsilí především paní učitelky Karly
Andreánske, která vedla své flétnisty a také
celý soubor, Mgr. Lenky Tvrzové, která cvičila
se zpěváky a také s nimi zpívala a paní ředitelky ZUŠ Bc. Aleny Konečné, která byla na akci
nejen ředitelským „dozorem“, ale také doprovázela na klávesy, jsme na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech poslouchali melodie

z muzikálu Noc na Karlštejně v hávu středověké flétnové hudby se současným nábojem
a rytmem udávaným malým bubeníkem.
Jsem přesvědčená, že všichni rodiče, prarodiče a další, kteří mohli vyrazit na tuto velkou
akci do Karlových Varů, kde ji zahajovala naše
špičková operní pěvkyně Magdalena Kožená,
měli slzu v oku a pýchu v srdci a málokdo odolal, aby si je nešel poslechnout ještě v podvečer k nám do kina, kde se konal koncert s dalším programem pro kynšperáky.
Chtěla jsem tedy vlastně jen poslat velké DÍKY
do kynšperské umělecké školy, protože krásně reprezentovali naše malé město a vůbec se
mezi ostatními soubory hudebníků, tanečníků
a zpěváků z celého kraje neztratili. Děkujeme
za čas, který věnujete našim dětem!
Jitka Lišková, pyšná matka
jednoho z účastníků

ZUŠ Open 2019
Naše Základní umělecká škola Kynšperk nad
Ohří se opět zapojila do celorepublikové akce
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ZUŠ Open, která se konala 31. 5. 2019. Tentokrát jsme se aktivně zúčastnili i společné

ZUŠ

akce Karlovarského kraje, kterou pořádal Karlovarský symfonický orchestr. Naši žáci si měli
možnost zazpívat přímo s hlavní patronkou
a organizátorkou akce, kterou je mezzosopranistka Magdalena Kožená. Poté nás ještě čekalo vystoupení našeho pěveckého sboru společně se žáky flétnového souboru na Mlýnské
kolonádě. Děti zahrály skvěle a můj velký dík
patří nejen jim, ale také paním učitelkám Karle
Andreánske a Lence Tvrzové, které je na vystoupení výborně připravily.
Páteční podvečer ale už patřil divákům našeho města. Společně s pedagogy jsme uspo-

řádali koncert v kinosále MKS, do kterého se
zapojila většina žáků, navštěvující soubory
v naší ZUŠ. Vyhlásili jsme výsledky soutěže
„Kynšperský hrad“ a rozdali pěkné ceny. První místo obsadily tří dívky: Kluchová Kateřina,
Černá Aneta a Knížová Barbora. Cenu diváků
si odnesli Pavel Fürst a Petr Pečinka. Všem
oceněným gratuluji a doufám, že se jim ceny
líbily, a že se opět zapojí do nějaké z našich
dalších soutěží.
Za kolektiv ZUŠ – Bc. Alena Konečná, DiS.
– ředitelka školy
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Inzerce

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj. 728 222 938
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