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Maškarní karneval v zimní zahradě kina. Foto: Jana Tomsová

Z města

Přijetí dárců krve na radnici
Dne 7. 3. 2022 obdrželi níže jmenovaní občané našeho města na radnici dárkové koše
od pana starosty Ing. Tomáše Svobody. Mezi
záslužné činy patří darování krve. Stříbrnou
medaili prof. MUDr. Jana Janského za min.
20 odběrů získali pan Vojtěch Kraus, paní
Bc. Šárka Valešková, paní Věra Galčíková
a paní Barbora Matějková. Zlatou medaili
za min. 40 odběrů získali pan Jiří Babický, pan
Radek Oračko, paní Lucie Prančlová, paní
Lenka Modroková, paní Veronika Boudová
a paní Martina Jindrová. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří darují to nejcennější „KREV“.

					
Jana Tomsová
místostarostka
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Blahopřání - vzpomínka

Blahopřání
Dne 3. 4. oslaví své životní jubileum 80 let náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Boubalík.

"Milý dědo,
ať máš stále hodně síly a jiskru v oku,
ať úsměv nadále k tvé tváři ladí,
hodně zdraví a šťastných kroků,
milý dědo, tatínku a pradědo,
máme tě rádi. "

Přeje celá rodina a blízcí

Vzpomínka
dne 26. 4. uplyne již 7 smutných let, kdy beze
slova rozloučení navždy odešla naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička
paní Marie Kořísková.

S láskou v srdci vzpomíná rodina

Jarní prázdniny dětem
Během jarních prázdnin připravilo Městské
kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří akce
pro děti. Děti hrály deskové hry, malovaly
na kreslící kartony suchými pastely, malovaly na kamínky a promítaly se pro ně pohádky.
Každý, kdo se zúčastnil, si odnesl nejen hezký
zážitek, ale i nějakou cenu.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Jarní prázdniny
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MŠ

Divadlo z druhé strany
Předškoláci z mateřské školy v Zahradní ulici
měli možnost se podívat do divadla v Chebu
a prohlédnout si zákulisí, kostymérnu či propadliště. Měli tak skvělou příležitost prohlédnout si divadlo tak, jak jiní nemohou a moc si
to užili.

Učitelky MŠ v Zahradní ulici
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková

Karneval ve školce
Jako každý rok se děti v mateřské škole v Zahradní ulici přestrojily do masek. Čekaly na ně
soutěže, taneční zábava a spousta legrace.
Na závěr je čekala i sladká odměna a malý
dáreček. Všichni si den moc užili.
Učitelky MŠ v Zahradní ulici
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková
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MŠ

Březen v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Všichni se těšíme ze sluníčka, které se na nás
konečně začalo usmívat, tak si mnohem více
užíváme vycházky ven. V březnu jsme oslavili masopust, ve školce jsme plnili několik
disciplín, tančili, předváděli své super masky
a převleky, odpoledne byla pro děti a rodiče
připravena stezka v zahradě MŠ, za její splnění dostal každý diplom a sladkou odměnu.
Také jsme navštívili naše kino a k nám dorazilo divadlo s Vodnickou pohádkou, moc se
nám líbila. Celý měsíc vlastně už vítáme jaro,
cvičíme, vyrábíme, nenudíme se ani minutku.
Stezky jsme měli v březnu pro rodiče hned
dvě, druhá byla právě u příležitosti uvítání jara.
4. května se těšíme na holky a kluky, kteří přijdou k zápisu a od září si s námi budou hrát.
Kolektiv MŠ U Pivovaru
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MŠ

Bobr a vydra - chlupáči u vody
Tak se jmenoval výukový program s
Mgr. K. Dvořákovou, který proběhl v naší MŠ
Zahradní. Děti měly možnost se seznámit se
dvěma nápadnými vodními savci. Co mají
tahle zvířátka společného a čím se liší? Kdo
je velký dřevorubec a stavitel a kdo nejlepší
rybář? Děti si postavily bobří hráz či hrad, zahrály si na lov ryb, uviděly pravé bobří okusy
a na skutečnou (ne živou) vydru si dokonce
mohly sáhnout. Do mrkve si vyzkoušely své
ostré zoubky a otiskovaly i tlapky s plavacími
blánami. Vybaveni poznatky a znalostmi mohou děti se svými rodiči s chutí vyrazit na výpravu do přírody, třeba k řece Ohři, kde bobři
také žijí.

             p. uč. M. Kuhlová, E. Rozmušová
                    Srdíčková třída MŠ Zahradní  

Akce MŠ Zahradní za měsíc březen
1. 3.
1.- 4. 3.
9. 3.
22.- 23. 3.
7., 21., 28. 3.
29. 3.
29. 3.
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DIVADLO CHEB - Pastelky
KARNEVALOVÝ TÝDEN v MŠ
VODNICKÁ POHÁDKA v MŠ
BOBR a VYDRY- výukový program paní Dvořákové
PLAVECKÝ KURZ – Pastelky
ČÁPI NA TAHU – Muzeum Cheb- Pastelky
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - Projekt záložky do knížky- třída Berušky

DDM

Jarní prázdniny
Dům dětí a mládeže připravil pro děti týden
nezapomenutelných zážitků o jarních prázdninách. V pondělí 14. 3. 2022 jsme jeli na výlet do Žandova, kde si děti zahrály discgolf
a opékali jsme si buřty. Pro některé děti byl
zážitek i cesta vlakem. V úterý jsme navštívili porcelánku THUN v Nové Roli. Thun 1794
a.s. je největší český výrobce porcelánu. Děti
si zakoupily hrneček nebo talíř, polepily samolepkami a vytvořily si vlastní design. Další
den jsme se vypravili na pěší výlet na Kolovou. K obědu jsme měli gulášovou polévku
s rohlíkem, kterou nám uvařila a přivezla Tomášova manželka Janina. Ve čtvrtek jsme
navštívili Statek Bernard. Objevili jsme svět
z lega. Stavby jako je Tádž Mahal nebo známý most Tower Bridge, svět Star Wars, jak se
vyvíjel skauting a jiné zajímavosti. Poslední den byl výletní. Navštívili jsme rozhlednu
Dianu a Motýlí dům v Karlových Varech. Celý
týden nám přálo i počasí. Děkujeme dětem
i rodičům za přízeň a těšíme se na další společné chvíle.

   J + T + J pracovníci DDM
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ZUŠ

HUDEBNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL ve školním roce 2021/2022
Žáci ZUŠ Kynšperk n/O se během měsíce února a března účastnili okresních kol v různých základních uměleckých školách po celém okrese Sokolov. Těchto kol se zúčastnilo celkem 17 žáků
naší školy. Během března a dubna se uskuteční krajská kola. Do těch postoupilo 7 žáků školy.
Blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů.

Výsledková listina okresních kol:
Sólový zpěv:
Viktorie Roháčová 1. místo s postupem, Anna Tran Minh Thu 3. místo, Anna Návarová 3. místo,
Tobiáš Peška 3. místo, Petr Pečinka 2. místo, Matěj Jirásek 3. místo

Hra na žesťové nástroje:
Václav Hoskovec 1. místo s postupem

Hra na klarinet:
Matěj Jirásek 2. místo, Nikola Sovová 1. místo s postupem, Eliška Nekvapilová 1. místo s postupem

Hra na zobcové flétny:
Anna Zajíčková 1. místo s postupem, Štěpán Cibulka 2. místo, Jiří Král 2. místo, Matěj Tvrz
1. místo s postupem

Hra na bicí nástroje:
Štěpán Cibulka 1. místo s postupem, Jonáš Germuška 1. místo s postupem, Vilém Kabatnik
1. místo s postupem
ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Družina

Maškarní veselí
Dne 1. března jsme si v družině udělali zábavné
odpoledne. Na tento den jsme se společně připravovali již několik dnů předem. Vyráběli jsme
pestrobarevné škrabošky nebo jsme si dokonce připravili jitrnice, které k masopustu neodmyslitelně patří. Po všech těchto přípravách
nastal den, na který jsme se všichni netrpělivě
těšili. V družině se následně objevily nejrůznější postavy. Setkat jsme se mohli například
s Pirátem z Karibiku, kostlivcem, princeznou,
myškou Minnie, kočičkou nebo Mariem, kterého můžeme znát ze známé videohry.
Bylo připraveno i mnoho různorodých soutěží,
například jsme se museli poprat s překážkovou
dráhou. Zasoutěžili jsme si také v kuželkách.
Zkusili jsme házet míče do košů. Jedním z dalších úkolů bylo, co nejrychleji namotat na provázek lyžaře. Volné chvilky mezi soutěžemi
jsme prokládali tančením, což nás velmi bavilo.
Po absolvování veškerých soutěží jsme se

s chutí pustili do tradičních koblížků, které nám
upekla paní vychovatelka. Byly opravdu moc
dobré.
Další den jsme si naše soutěžení společně vyhodnotili. Každý z nás se k tomuto dni postavil
velice aktivně, proto odměna čekala na nás
všechny. Moc se těšíme na další společné dobrodružství.
vychovatelka Soukupová
a AP Žofčinová
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Skauti

Jak se „bydlí“ skautům jinde?
Doba pokročila a opět se můžeme setkávat
a vydávat se na návštěvy. Proto jsme se se
světluškami vydaly na dvoudenní výpravu
do Horního Slavkova. Podívat se na tamější
skautskou klubovnu. Počasí jsme měly pěkné,
i když trochu větrné. Vše, co jsme potřebovaly, jsme měly každá zabaleno v batohu, který
jsme si samy nesly. Po příjezdu do Slavkova jsme se ubytovaly ve skautské klubovně.
Samy jsme si rozdělaly venku oheň a opekly
k obědu špekáčky. Po obědě jsme se vydaly
na výlet k našemu letnímu tábořišti. Ze Slavkova je to přes les, co by kamenem dohodil.
Cestou jsme viděly mnoho padlých stromů,
které poničila vichřice v předchozích dnech.
Dokonce jsme narazily i na sníh, kde jsme si
vyzkoušely stavby ze sněhu do odborky Polárnice. Zjistily jsme, že kadibudky na našem tábořišti stále stojí, tak jsme je hned vyzkoušely.
Koupaliště u tábora bylo celé pokryté ledem.
Tábořiště má úplně jiný náboj než v létě, když
tu táboříme.
Po návratu do klubovny jsme se vrhly na přípravu večeře. Tu organizačně vedly Kája
s Niky. Všechny jsme pomáhaly s krájením
a loupáním surovin do rizota, které se opravdu
povedlo, až jsme se olizovaly. Iveta mezitím
roztopila krb, tak jsme měly i krásně teplíčko.
Po umytí nádobí jsme se vrhly na plnění odborek a stezek. Každá světluška namalovala

nějakou přírodninu, co viděla na odpoledním
výletě. Všechny také zahrály na hudební nástroj, který si přivezly s sebou, Kája cvičila
s mažoretskou hůlkou. Pak jsme hrály nové
stolní hry, zpívaly u kytary a plnily úkoly ze stezek světlušek.
Druhý den nás Potápka vzbudila skautským
budíčkem. Zacvičily jsme si venku, abychom
se pořádně probudily a daly jsme se poté
do přípravy snídaně. Po snídani jsme sbalily
naše spaní a vydaly se na další výlet, tentokrát
kolem Stříbrného potoka. Cesta rychle ubíhala. Světlušky se učily orientovat v terénu dle
záchytných bodů a mapy. Cestou jsme narazily na padlý strom přes cestu, který jsme využily jako dřevěného koně k pobavení.
Po návratu na klubovnu jsme si uvařily oběd,
tentokrát ho měly na starosti Lucka, Terka a Kamča. Bramborový guláš byl super.
Po obědě jsme již začaly uklízet klubovnu
a balit své věci. Stihly jsme si ale před odchodem ještě zahrát hry, splnit další úkoly ze stezek a zazpívat u kytary. Tentokrát nám zahrály
Iveta s Potápkou společně.
Skauti ve Slavkově mají parádní klubovnu, děkujeme za půjčení.
A kam se vypravíme příště?!
Ladislav Soukup
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Z města
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Slovo senátora

Zvládneme to
Evropa je ve válce. Je potřeba se semknout
a společně té hrůze čelit. A já jsem opět hrdý
Čech, hrdý obyvatel našeho regionu. Vlna sounáležitosti a pomoci lidí v našem kraji, která se
v těchto pro všechny těžkých časech vzedmula, je obrovská a naplňuje mne nadějí. Zareagovali jsme, jako my Češi reagujeme vždycky,
když se dějí podobné katastrofy. Pomocí. V těžkých chvílích je vzájemná pomoc a podaná ruka
to nejdůležitější. Navazujeme na ty nejlepší humanistické masarykovské tradice, které byly
TGM dány do vínku našeho samostatného svobodného a sebevědomého státu.
Následující dny a měsíce budou těžké. Připravme se na to. Ruská agrese zasahuje nejenom území Ukrajiny, ale přelévá se
v různých podobách do celé Evropy. Kromě
matek, dětí a seniorů prchajících před válkou,
o které je potřeba se postarat, jsou to i ekonomické důsledky ruské agrese. Pocítíme je
všichni a nebude to lehké. Ceny pohonných
hmot a energií jsou jedním z důsledků války
právě proto, že současný agresor, Rusko, je
jedním z největších dodavatelů ropy a plynu
do Evropy. Celý tento zbytečný a neopodstat-
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něný konflikt, který Putin v zájmu obnovení
sféry ruského vlivu rozpoutal, bohužel pocítíme. Civilizovaná Evropa se jednotně brání,
snaží se nejenom pomocí Ukrajině, ale i tvrdými ekonomickými sankcemi oslabit agresora. V Rusku se mezitím omezuje svoboda
slova, Rusům je bráněno v přístupu k informacím o tom, co se na Ukrajině děje, válka se
tam nesmí nazývat válkou, ale „speciální operací“, nesmí se demonstrovat, zatýká se ještě
více než v minulých letech a za všechno hrozí
mnohaleté tresty odnětí svobody. V Rusku se
obnovuje tvrdá totalita.
Česko na současnou situaci reaguje, jak
nejlíp může. Kromě pomoci Ukrajině a válečným uprchlíkům se snaží také minimalizovat
dopady na české občany. Skokové zvýšení
cen energií a benzinu se snaží zmírnit tak,
aby naši ekonomiku a občany zasáhly co
nejméně, ale dokud bude trvat válka, nebude to jednoduché. Válkou se rozhoupala celá
světová ekonomika. Jsme sice oslabení covidovou krizí, ale jsme stabilní stát a máme ty
nejlepší předpoklady tuto situaci ustát, zvládnout, postarat se o ty naše občany, na které
dopadnou tyto negativní důsledky nejvíce.
Ruská agrese celý svět posouvá zpět nejenom myšlenkově, ale i ekonomicky. Buďme
jako občané trpěliví, empatičtí, je to teď těžké
pro všechny.
V této situaci je obzvlášť nechutné vyvolávat
mezi našimi občany rozmíšky, šířit lži. Mezi
ně patří i vyvolávání pochybností a nenávisti
vůči lidem prchajícím před válkou. Ale i takové věci se bohužel dějí. Jejich cílem je rozbít
jednotu a odhodlanost se bránit a pomáhat,
zasévat beznaděj a pocit, že nic nemá smysl. To jsou cíle současného nepřítele, to náš
odpor oslabuje. Nenechme se podobnými
snahami zviklat, řiďme se v boji proti dezinformacím svým rozumem a srdcem.

TJ Slavoj
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se snaží pomoci, kteří věnují i svůj volný čas a energii pomoci druhým. Jak při dobrovolnických akcích,
sbírkách, organizaci pomoci nebo pouhým
vlídným přístupem k lidem kolem sebe. Teď
to vše znamená mnohem víc. Jsme ve válce, kterou jsou ohrožovány naprosto základní
principy našeho svobodného žití a která nás

zaskočila. Držme se a buďme jednotní. Jenom
tak se ubráníme a tyto nyní těžké chvíle se ctí
zvládneme.
P.S. Tyto řádky jsou psané 15. 3. 2022.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

TJ SLAVOJ KYNŠPERK
Oddíl kopané – sezóna 2021-2022 jaro
http://www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na všechna domácí utkání jarní části v sezoně 2021 -22.

O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…
Kolo
15.
12.
17.
13.
14.
19.
15.
21.
17.
24.
20.
26.
22.

Domácí
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk
Kynšperk

Hosté
TJ Karlovy Vary - Dvory
Baník Habartov
Baník Pila
Merklín /Abertamy
Baník Vintířov
FC Viktoria M.Lázně „B“
Sokol D. Žandov
FK Olympie Březová „B“
FC Františkovy Lázně
FK Ostrov „B“
Sokol Teplá
FK Skalná
Spartak Horní Slavkov

Datum
02.04.
15.04.
16.04.
17.04.
29.04.
30.04.
01.05.
14.05.
15.05.
04.06.
05.06.
18.06.
19.06.

Čas
So 10.30
Pá 17.00
So 10.30
Ne 10.00
Pá 17.00
So 10.30
Ne 10.00
So 10.30
Ne 10.00
So 10.30
Ne 10.00
So 10.30
Ne 10.00

Mužstvo
Muži
Ml.žáci
Muži
Dorost
Ml.žáci
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Dorost
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Informativní rozbor pitné vody

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
 245 015 015 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

 info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 31. 5. 2022

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:










Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.

CENA:

774,- Kč s DPH (639,60 Kč bez DPH)

Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 245 015 015.

Jsme Vám k dispozici v 9 krajích ČR.
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JAK TŘÍDIT ODPAD V KUCHYNI?

V kuchyni vyprodukujeme denně spoustu odpadů. A je to celkem
logické… Vždyť většina potravin, které si přineseme domů, je
v něčem zabalena. Denně se nám tak se standardním nákupem
dostane do kuchyně i nějaký ten papírový nebo igelitový sáček od
pečiva, láhev od vína, PET láhev od limonády nebo plastová
vanička od cherry rajčátek. Aby se naše snaha neminula účinkem,
podívejme se na nejčastější chyby, kterých se při třídění mnohdy
dopouštíme.
Víte, kam patří?
Vaničky od masa
Opláchnutá vanička může jít do plastů, ale vnitřní podložka,
na které leží maso, patří do směsného odpadu, protože je
prosáklá biologickým odpadem.
Obal od brambůrek Bohemia Chips
patří do plastů, ačkoliv jeho vnitřek vypadá, jako by byl
potažený hliníkem. Symbol tří šipek ve tvaru rovnostranného
trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP napovídá, že právě
tento obal patří do žlutého kontejneru.
Polystyrenové termoboxy
Pokud neobsahují zbytky jídla nebo nejsou mastné či jinak
znečištěné, můžeme je samozřejmě vytřídit do plastů.
Krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů i vína
Tento odpad patří do kontejneru na plast. Nápojový karton
(tetrapack) je vytvořen z několika vrstev různých materiálů
a při správném postupu recyklace lze materiály, ze kterých
je nápojový karton vyroben, 100% recyklovat.
Nápojové plechovky
Nápojové plechovky třídíme buď do šedých popelnic nebo
do žlutých kontejnerů (spolu s ostatním drobným kovovým
obalovým odpadem), nebo je odvážíme do sběrných dvorů.
Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru
Plato od vajec či rulička od toaletního papíru patří do modré
nádoby na papír, nikoli do popelnice na směsný odpad!
Další užitečné informace o třídění a recyklaci odpadu naleznete na www.jaktridit.cz.

15

Z města

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD DO POPELNICE NEPATŘÍ!
Vážení spoluobčané,
uložení jakýchkoliv stavebních odpadů do kontejnerů na
komunální odpad, je zcela chybným řešením. Takovéto jednání je
považováno za přestupek, za který může být fyzickým osobám
uložena pokuta do výše 100 000 Kč a právnický osobám
a podnikajícím fyzickým osobám až 1 000 000 Kč. Bohužel
i takto vypadají popelnice některých našich spoluobčanů při svozu
odpadu. Stavební suť určitě do svozových nádob nepatří!

Stavební odpad není odpadem komunálním a město nemá povinnost takto
naplněnou popelnici vyvézt.

Co je to stavební odpad
Pod termínem „stavební odpad“ si můžeme představit to, co zbude
po demolici nebo rekonstrukci stavby. Jsou to např. cihly, beton,
pytle od cementu, sádrokarton, obklady, dřevěné konstrukční
prvky, kabely, trubky, linoleum, izolační materiály, ale také barvy a
obaly od barev, okenní rámy, kusy trubek nebo třeba klika,
umyvadlo nebo záchodová mísa.
Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a ten
je povinen mít jeho předání do odpadového zařízení
v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou
před jeho vznikem.
Stavební odpady nepatří do komunálních odpadů, ani když je
produkuje občan!

18

Z města

VÍTE, KAM PATŘÍ
KRABICE OD MLÉKA A DALŠÍ NÁPOJOVÉ KARTONY?
Ty časy kdy se mléko prodávalo v plastových sáčcích, jsou už
dávno pryč. Sáčky na mléko vytlačily nápojové kartony
(TetraPaky) a dnes se používají nejen na mléko a mléčné
výrobky, ale také na džusy, mošty, víno a další tekutiny. Každý
rok se jich u nás spotřebuje velké množství. Víte ale, kam patří
krabice od mléka? Ve třídění obalů z nápojových kartonů se často
chybuje.
Pokud jste doposud vyhazovali krabice od mléka do směsného
odpadu, je na čase to změnit. TetraPak obaly se totiž dají
recyklovat a využít při další výrobě.

V Kynšperku třídíme nápojové kartony spolu
s plastem a kovovými obaly do žlutých kontejnerů.
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MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU PRO ROK
2022/2023
Harmonogram svozu bioologicky rozložitelného odpadu 2022/2023
19.01.2022

25.05.2022

17.08.2022

09.11.2022

16.02.2022

08.06.2022

31.08.2022

23.11.2022

16.03.2022

22.06.2022

14.09.2022

21.12.2022

13.04.2022

06.07.2022

28.09.2022

19.01.2023

27.04.2022

20.07.2022

12.10.2022

18.02.2023

11.05.2022

03.08.2022

26.10.2022

15.03.2023

Harmonogram vývozu putovních VOK
Chotíkov

Liboc

Dolní
Pochlovice

Štědrá

Zlatá
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06.04.2022

11.05.2022

15.06.2022

24.08.2022

29.09.2022

02.11.2022

13.04.2022

18.05.2022

22.06.2022

31.08.2022

05.10.2022

09.11.2022

20.04.2022

25.05.2022

29.06.2022

07.09.2022

12.10.2022

16.11.2022

27.04.2022

01.06.2022

07.07.2022

14.09.2022

19.10.2022

23.11.2022

04.05.2022

08.06.2022

13.07.2022

21.09.2022

26.10.2022

30.11.2022

20.07.2022

27.07.2022

03.08.2022

10.08.2022

17.08.2022

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Kynšperský most
Spojení mezi oběma břehy Ohře v Kynšperku
od nepaměti obstarávaly pouze dřevěné lávky, popřípadě soustava lávek přes meandry,
ramena a slepá ramena řeky. Zlomem v tomto
stavu bylo otevření císařské, tzv. Buštěhradské železniční dráhy. Do Kynšperku přijel první vlak po této dráze 28. září 1872 a jak známo, železnice vždy přinášela pokrok. Původní
železniční stanice ovšem nebyla v místech
dnešní nádražní budovy, nýbrž od přejezdu
v Pochlovicích kousek dál směrem na Sokolov v místech, kde pak stála briketárna II., později také pila. Potřeba usnadnit spojení města
se železnicí a obecně rozmach nákladní přepravy si vynutil výstavbu mostu, spojujícího
pravý a levý břeh Ohře.

V letech 1875 - 1876 proběhla stavba železného mostu na kamenných pilířích, a protože
železniční zastávka v té době byla až severně
od dnešního přejezdu směrem na Sokolov,
přemostění bylo umístěno mimo teritorium
města, asi 200 m za pivovar, mj. i pro mělčí
profil řeky v těchto místech. Za tím účelem
byl odtěžen svah vpravo od současné silnice
na Libavské Údolí a Sokolov, aby byla umožněna odpovídající komunikace k novému mostu (původní silnice do Lib.Údolí vedla dnešní
Tyršovou a přes kopec, okolo bývalé kaple
14ti pomocníků). Nový most vydržel bez významnějších oprav až do r.1945, kdy vrcholily
poslední boje 2.svět. války.

1937 – od Kukačky
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1945,05.
Když se 6. května 1945 přiblížila americká armáda po pravém břehu Ohře přes Hlínovou
(Klingen) a Kamenný Dvůr (Steinhof) ke Kynšperku, stáhli se Němci na levý břeh. Aby
zabránili Američanům v přístupu k nádraží
a dalším postupu, vyhodili tento velký most
i betonovou lávku do povětří - samozřejmě,
že si nacisté příliš nepomohli, pouze napáchali ohromné škody. V srpnu 1945 začaly
práce na odklízení trosek zničeného železného mostu a posléze byla na zůstavších pilířích
postavena mostovka dřevěná. Ta sloužila až
do r.1954, kdy byl kousek po proudu postaven provizorní dřevěný most a ten dosavadní
byl odstraněn.

1945 – dřev. mostovka
V r.1955 byla zahájena výstavba nového,
železobetonového mostu, za využití původních pilířů. Stavba byla dokončena a předána
do provozu v srpnu 1957, kdy byl také odstraněn most provizorní. Po téměř půlstoletí
provozu bylo v r.2006 přikročeno ke generální
rekonstrukci pilířů i mostovky. Byl zrušen jeden středový mezistupeň, a tím i zjednodušena konstrukce mostu, taktéž byly vytvořeny
po obou stranách nové chodníky pro pěší.
Po necelém roce práce a omezeném provozu
na jeden jízdní pruh byl opravený most předán
opět plnému provozu. Doufejme, že jej opět
nějací novodobí šílenci nezničí !
Čeněk Malý

2006 – od Kukačky
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1954 – provizor. most, Kukačka

Akce

Ředitelství ZŠ v Kynšperku nad Ohří
vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku
středa 6. 4. 2022 14.00 - 18.00 hodin

budova 1. stupně ZŠ
Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KDY: 5. 5. 2022
KDE: v budově MŠ ZAHRADNÍ
V KOLIK: 8,30-11,00 a 12,30-15,30 hodin
POTŘEBNÉ DOKUMENTY

- žádost o přijetí dítěte- potvrzenou od lékaře,

/dokumenty si můžete v MŠ vyzvednout již od 4.4.202 nebo
stáhnout na webových stránkách MŠ/

- rodný list dítěte,
- kartička zdravotní pojišťovny dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- cizinci předkládají pas dítěte a doklad o dlouhodobém trvalém pobytu dítěte.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

- dítě, které má docházku povinnou,
- dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří,
- do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let- mladší děti dle kapacity MŠ,
- dítě musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti, přiměřeně samostatné.

Těšíme se na Vás
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ, U PIVOVARU
367/3, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS 2022/2023
se uskuteční 4. května 2022
od 8.00 hodin do 16 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!
Mgr. Martina Trnková – ředitelka, Milena Becková – učitelka,
Alena Kociánová – učitelka, Ivana Vebrová – učitelka,
Veronika Becková – učitelka a Lucie Rákosníková – učitelka

Žádost o přijetí, prosím, přineste vyplněnou,
potvrzenou od lékaře.

Tiskopis si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2022 denně od 7.00 hodin do 8.30 hodin,
odpoledne od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Nebo si jej můžete stáhnout na webových
stránkách školy: www.mskynsperk.cz
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají
cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podmínky přijetí dítěte:
1. Dítě, které má docházku povinnou.
2. Dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří.
3. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let – mladší děti dle kapacity MŠ.
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Oslavy osvobození
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Akce - inzerce
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Inzerce
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Akce
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Kultura
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Koncert
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Koncert
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Botas

33

