10. ročník

Vodáckého závodu
„O pohár Povodí Ohře s. p.”

Den Ohře
Pod záštitou ministra zemědělství ČR

25. července 2015 od 14 hodin
Kynšperk nad Ohří u lávky
Program:
Den otevřených dveří přehrady Horka od 9 do 14 hodin

Start závodu v Tršnicích ve 14 hodin
Kulturní program začne ve 14 hodin u lávky
Kapela Duo Relax (kapelník Sehnálek)

Od 14 hodin

Tršnice
ve 14 hodin
Prezentace
U Fanynky
ve 1230 hodin

Cíl

HraO Pivo v tanečním rytmu country

Od 17 hodin

Kynšperk nad Ohří

Zapálení Vatry Ohře

V 18 hodin

Parťáci Cheb (kapelník Čmok a spol.)

V 18 hodin
V 20 hodin

Start

u lávky

Silový zápas přetahování lanem o pivo Zajíc

V 22 hodin

Ohňostroj řeky Ohře

V 24 hodin

Závěr oslav

celkem 18 km

Občerstvení zajištěno
Od 14 hodin miniletecký den na hřišti Slavoje

Info:
pořadatel
Miroslav Volf 602 833 596
ředitel závodu Jiří Roubínek 607 931 046

Město
Kynšperk
nad

Ohří

Miroslav Volf

Stavebniny Kessl
SDH Kynšperk nad Ohří

MKS Kynšperk nad Ohří
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Mateřské školy
Zajímavosti
Rybářské závody

Kultura
Botas
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ZDARMA

Fotografie z Letních slavností města

Z města

Vážení občané,
jistě je Vám známo, že od 1.1.2015 vešla
v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů. Touto novelou vznikla obcím povinnost
zajistit místa pro odkládání minimálně v tomto
rozsahu:
•
Nebezpečných odpadů (svoz min. 2x
ročně)
•
Papíru (celoročně)
•
Plastů (celoročně)
•
Skla (celoročně)
•
Kovů (celoročně)
•
Biologicky rozložitelných odpadů (pouze
biologického odpadu rostlinného původu
v období od 1.4. do 31.10. daného roku)
Město Kynšperk nad Ohří umožňuje odkládání výše uvedených odpadů celoročně, jednak běžně dostupnými, barevně odlišenými
kontejnery na tříděný odpad (plast, sklo, papír) umístěných na několika místech ve městě a v jeho částech a jednak prostřednictvím
sběrného dvora, kde je občanům umožněno
odložit odpad různého druhu, např. biologicky
rozložitelné složky odpadu, nebezpečný odpad, kovy apod.
Sběrný dvůr Kynšperk nad Ohří, Školní

542, (vedle areálu Technických služeb)
tel. 352 683 061,
Provozní doba: Pondělí + středa 15.00 18.00, Sobota 9.00 - 12.00 ;
http://www.smkynsperk.cz/odpady-sbernydvur. Vyzýváme Vás, abyste co nejvíce využívali možnosti třídit odpad a ukládali ho na místa k tomu určená. Zároveň Vás žádáme,
abyste v případě papírového odpadu a plastového odpadu snížili jejich „objem“ tak, aby se
do kontejnerů vešlo co nejvíce plastu a papíru
a město nezajišťovalo svoz „vzduchu“.
Věděli jste, že podle webu - http://www.jaktridit.cz/cz/zajimavosti/eko-rekordy - se do kontejneru o objemu 110 litrů vejde 31 ks dvoulitrových nesešlápnutých PET lahví (měrná
hmotnost v nádobě 12 kg/m3), 110 ks stlačených dvoulitrových lahví (měrná hmotnost
v nádobě 44 kg/m3), 179 ks jedenapůllitrových
stlačených PET lahví (měrná hmotnost v nádobě 68 kg/m3).
Bližší informace o třídění odpadu Vám podá
pan Bednář Jiří tel. 725 043 848.
Ing. Kateřina Jílková
pověřená zastupováním vedoucího
majetkového odboru

Nabídka prostorů sloužících podnikání
v majetku města do nájmu:
1) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu
č.p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2
2) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu č.p. 368 v ulici Chebská, Kynšperk nad Ohří
o výměře 34,07 m2 za těchto podmínek:
•
pronájem na dobu určitou nebo neurčitou, dle požadavku žadatele
•
výše nájemného bude stanovena dle
způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci

•
•

služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání

                             Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru
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Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová již druhým rokem pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje všem, kteří v měsíci
červnu 2015 oslavili významné životní výročí:
paní Jiřina Mutínská (90 let)
pan Ladislav Mikula (80 let)
pan Miroslav Kučera (85 let)

a paní Marie Střelová (90 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

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 13. července 2015 a 3. srpna 2015.

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 10. 6. a 24. 6. 2015 (rada města)
z 17. 6. 2015 (zastupitelstvo)
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení

Dne 24. 7. 2015 je to právě 5 let, co
nás navždy opustil milující partner, otec
a věrný fanda Slavie pan
Martin Kinka.
Vzpomeňte společně s námi.
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Z města

ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické
spotřebě v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech. Šetření je realizováno na základě
požadavku nařízení Evropského parlamentu
a Rady. Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní
činnost. Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v přibližně 20 000 domácnostech.
Vlastní šetření proběhne v době od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průka-

zem opravňují k provedení šetření ENERGO
2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ,
nebo průkazem zaměstnancem ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů podle platných zákonů
a všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázání mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech.
Případné dotazy ohledně šetření Vám mohou
poskytnout pracovníci Krajské správy ČSÚ
(Ing. Marie Toningerová na tel. 353 114 512,
731 439 245).
za správní a sociální odbor
Kateřina Fürstová

Přispějte do významného výzkumu české
společnosti, za rozhovor odměna
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy
na život české společnosti. Výzkum Proměny
české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude
v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných
domácností z celé ČR.
Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší
obci by měli navštívit v termínu 07. 07. 2015
– 31. 07. 2015.

ňování dotazníků v jednom roce vydělá 5001100 korun (v závislosti na typu domácnosti).
Do výzkumu může navíc svými odpověďmi
opakovaně přispět v následujících 4 letech.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce.
Poznatky budou sloužit českým i zahraničním
vědcům a mohou být základem pro zlepšování
sociální politiky.
za správní a sociální odbor:
Kateřina Fürstová

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vypl-
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Rozhovor

Hasičskou uniformu dědí doma u Matoušků

OSOBNOSTI
NAŠEHO MĚSTA
Před několika měsíci ho zradilo zdraví. Přesto i ve svých 66 letech denně
cvičí, aby se mohl vrátit. Hasiči jsou
totiž životním posláním Zdeňka Matouška staršího. Práci ve sboru zasvětil celý život, a jak sám říká, už
koncem letošního roku v ní hodlá
zase pokračovat. Mimo jiné například
spoluprací na výstavě o historii kynšperského sboru.
Jak jste se vlastně dostal k hasičům?
"Je to dědictví. Můj děda František Kaiser pocházel z Plzně z rodu tamních řezníků a koželuhů. A když po válce přišel do Kynšperka,
organizoval zdejší hasiče, kterým po roce
1945 dělal i velitele. Dokonce za vlastní peníze koupil sboru elektrickou sirénu, kterou
máme dodnes schovanou, a ve zbrojnici jsme
zachovali i její původní ovládání. V únoru ta
siréna bude k vidění na výstavě o historii Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří,
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která se bude konat na radnici. No a v šedesátých letech byl pak velitelem kynšperských
hasičů můj otec Václav Matoušek vlastně až
do 70. let, než se odstěhoval na Šumavu.
Navíc moje maminka vedla u hasičů mládež,
takže jsem už jak malý chodil s ní. Dělali jsme
různé soutěže, nácvik, seznamování s požární technikou. Jako kluka mě to strašně bavilo,
nejvíc asi nácviky na soutěže, protože tam se
člověk mohl nějak vydovádět. A chodili k nám
taky chlapi, a když dělali ve zbrojnici údržbu
techniky, tak jsme jim chodili koukat pod ruce
a pomáhat."
Kdy jste se rozhodl pro dráhu profesionálního hasiče?
"Když jsem v roce 1969 přišel z vojny. Do té
doby jsem dělal na statku na Zlaté, ale chtěl
jsem k profesionálním hasičům, byla tam dobrá parta. A po absolvování kurzu jsem byl k nim
v Sokolově přijat. V té době naši kynšperští
hasiči sídlili ve zbrojnici, kde jsou dodnes, ale
schůze se dělaly normálně u nás doma, hasičárna tehdy vlastně nebyla nic jiného než garáž a věž. To patro jsme si postavili až po roce
1970 sami, materiál se bral z bouraček domů
v dnes už neexistující vesnici Jehličná."

Rozhovor

už pátá generace členů SDH Kynšperk
Ono i další vybavení hasičů bylo v té době
poměrně skromné....
"To je pravda. Po válce zůstal v Kynšperku
starý Opel Blitz, ale protože časem se stal
nepojízdný, dostali jsme někdy kolem roku
1965 Pragu RN. Ani to ale nebylo nic nového. Šlo o vůz vyřazený z civilní obrany nebo
z armády, který byl předán hasičům. A k tomu
jsme měli ještě nějaká přenosná čerpadla a to
bylo všechno. Teprve v roce 1975 jsme dostali
do Kynšperka první nový vůz. Byla to Škoda
RTO, které se říkalo Trambus."
Na druhou stranu nejen zázemí, ale i tehdejší zásahy se dost lišily od těch současných.
"V něčem ano, v něčem ne. Třeba od samého
začátku s náma jezdil vždycky Sokolov, a jezdí
doposud. Nás bylo hodně, asi 25 chlapů na výjezdu, takže když se to sešlo, bylo auto plné.
Ale nebyly prostředky, chyběla nám technika
a to musel doplňovat profesionální sbor ze Sokolova. A byla i jiná struktura zásahů. Tenkrát
se třeba nejezdilo na autonehody, možná i proto, že nebylo tolik aut jako dnes. Převážně jsme
jezdili na hašení briket kde bylo samovznícení
běžné, vynášelo se to ven, celkem nepříjemná
práce. A taky byly hodně lesní požáry, nebo požáry seníků a stohů. Navíc jsme neměli tak velké cisterny jako jsou dnes, takže se jako první
vždy hledal vodní zdroj a od něho jsme museli
přivádět vodu až k požáru. Dělala se dálková
voda dopravy i na kilometry daleko, takže se
musela na trasu běžně přidávat i další čerpadla, protože jinak by nám to nahoru kolikrát ani
nevystříklo. Bylo to hodně náročné na lidi a jejich počet. A to nemluvím o vybavení. Chlapi
měli holinky a montérky jako dnes pro zedníka na lešení. Žádné ochranné vrstvy. I helmy
byly jen železné. Takže se pomalu nedalo ani
pořádně přiblížit k požáru, zatímco dnes není
v podstatě problém, aby chlapi prošli hořícím

pokojem a v podstatě se u toho jen trochu ohřáli. Jsou tak chránění, že se jim nic nestane. Ale
my jsme si museli na lepší výstroj počkat až tak
do druhé půlky 70. let, kdy začaly chodit kvalitnější boty a jednovrstvé kabáty. Ty sice nebyly
s dnešní výbavou vůbec srovnatelné, ale přeci
jen už nám poskytovaly aspoň nějakou ochranu. A začali jsme dostávat i nové přilby."
A jak to tehdy bylo s požárním sportem?
"Jezdili jsme na soutěže stejně jako dnes, ty

Zdeněk Matoušek starší

66 let. Kynšperský rodák, původní profesí
zemědělec mechanizátor. Svůj život zasvětil
požární ochraně a budování i rozvoji Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) v Kynšperku nad
Ohří. U hasičů se pohyboval už od dětství,
a navázal tak na činnost svého otce i dědečka.
Oficiálně se členem SDH stal v roce 1964.
Od roku 1971 působil hasič z povolání, nejprve
v Sokolově, později u podnikových hasičů
tehdejších Hnědouhelných dolů a briketáren.
Po ukončení aktivní profesionální služby ještě
od roku 2000 pracoval jako zaměstnanec
Sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk
nad Ohří až do roku 2014, kdy musel činnost
ze zdravotních důvodů ukončit. Mimo jiné
je pan Matoušek také držitelem nejvyššího
svazového
vyznamenání
za
zásluhy
o bezpečnost státu.
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Rozhovor

Hasičskou uniformu dědí doma u Matoušků...

fungovaly už po válce. Akorát byly trochu
těžší. Dnes je připravená na místě základna, přiběhne družstvo, nastříká a je hotovo.
Nám místo základny přijela Erena (Praga RN
pozn. autor) a my jsme si museli všechno
připravit a smontovat jako při běžném zásahu. Dělal se požární útok, ale k němu taky
štafeta 4 x 100 metrů, pak běh jednotlivců
s překážkama, bariéra, kladina atd. U profesionálů pak výstup hákovým žebříkem
do třetího podlaží. Na techniku se to začalo
směřovat až v 70. letech."
Kynšperk byl navíc v hasičském sportu
i docela úspěšný...
"Velký úspěch měly hlavně naše holky. Měli
jsme družstvo, se kterým jsme se dostali až
do národního kola, to jsme v roce 1977 vyhráli a jeli jsme na mezinárodní závody do Burgasu, kde jsme byli celkově druzí. Ale byla
to docela sranda, protože jsme s nimi vůbec
nemohli jet, i když jsme ty holky trénovali. A protože to byl holčičí tým, dovolili nám
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nakonec, že s nimi smíme poslat jen jednu
ženu a o zbytek doprovodu se postarají nějací funkcionáři z Prahy. Naštěstí jsme ukecali
aspoň paní doktorku Komárkovou, která tam
tehdy s holkama vyrazila. Ten velký pohár
nám nakonec stejně zabavili a možná že je
někde v Přibyslavi v muzeu. A nám zůstal
na hasičárně aspoň ten malý na památku.
Máme ho dodnes."
Tradice hasičské mládeže v Kynšperku
přetrvala dodnes, ale co ta Vaše rodinná?
Podařilo se předat tradici i tady?
"Mám tři kluky, z toho jeden je profesionální
hasič u Českých drah a druzí dva jsou členy
kynšperského sboru a jeden je přímo jeho velitel. Dnes má náš SDH jednotku požární ochrany druhého stupně s osmnácti členy a celkem
35 členů včetně dětí. A dvě z nich jsou i moje
vnučky. Do kroužku chodí obě a jedna z nich
má za sebou už i první dvě soutěže. Takže asi
se to povedlo."
Text a foto Vladislav Podracký + archiv

Základní škola

Úspěchy žáků
I v letošním školním roce se naši žáci účastnili různých soutěží. Ve středu 24. června byly
vyhodnoceny úspěšné kolektivy. K nim patří
sportovní gymnastky, které získaly 1. místo

Karlovarského kraje a 12. místo v Českém
poháru, fotbalisté za 6. místo v krajském přeboru a žáci šestých tříd, kteří v republikovém
kole soutěže Souboj čtenářů získali 14. místo.
v okresním kole a 3. místo v krajském kole,
florbalisté za 3. místo v okresním kole, mladí
turisté, kteří obsadili 1. místo na mistrovství

Po předání pochvalných listů se všichni ocenění s chutí pustili do sladkých dortů. Všem
žákům děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Hrušková Bursová
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Mateřská škola

Poděkování
My děti z Korálkové třídy z MŠ Zahradní chceme touto cestou poděkovat paní J. Kubátové
z fy ANAT za to, že nám v tak krátké době

se svými zaměstnanci ušila krásný domeček,
ve kterém si moc rády hrajeme.
Moc děkujeme!

Co se dělo ve školce?
Sportování s rodiči!
Celá mateřská škola Školní i Zahradní se zúčastnila odpoledního sportování, kde si v rámci
povolání mohly děti vyzkoušet práci pradlenky,
zasportovaly si na překážkách jako opravdoví
sportovci, sely se zahradníkem, s truhlářem
zatloukaly hřebíky, s popelářem třídily odpad či
hasily požár s hasičem. Navíc si užívaly krásného odpoledne se svými rodiči a na závěr si
mohly opéci vuřty u společného ohně. Příjemnější přivolání léta ani nemůže být.

U truhláře
V rámci třídního vzdělávacího plánu MŠ Zahradní Ten dělá to a ten zas tohle, jsme se
šli podívat do živnostenské školy, kde nám
truhlář ukázal svou práci. Děti se seznámily
se dřevem a jeho dalším využitím. Dokonce
si děti vyzkoušely řezat pilou, zatloukat kolíky
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do vyvrtaných děr a pozorovaly práci s hoblovačkou. Celou exkurzy si naprosto užily. Touto cestou děkujeme panu Jirsovi, který se nás
ujal a připravil si pro děti poutavý program.
Děkujeme!!!
Slavnosti města
Opět se setkáváme na slavnostech města
a jako vždy představily se nám děti z MŠ Školní v Zahradní a Školní ulici. Předvedly všem
taneční vystoupení, které se jim opravdu vydařilo. Všem dětem patří velký obdiv!

Na vlakovém nádraží
Za povoláním pana výpravčího vyrazily děti
z MŠ Zahradní z Korálkové a Zvonečkové třídy. Podívaly se na jeho práci, směly si zakoupit jízdenku, prohlédly si vlakové nádraží a samozřejmě i příjezd vlaku. Užily si tak krásného
počasí a užily si i zábavu.

Mateřská škola

Hledání pokladu v MŠ Zahradní
Dne 1. 6., kdy se slaví Den dětí, se u nás
ve školce hledaly poklady. Každá třída si hledala ten svůj.
Korálková třída hledala poklad v lese. Děti
cestou plnily stanovené úkoly a šly po fialových fáborcích přes les až na Kolovou. Když
děti svůj poklad našly, nakrmily nejprve sebe
a potom malé i větší kapříky u pana Řezníčka
v rybnících. Počasí nám přálo, děti si hledání pokladu i krmení ryb užily a o to nám šlo.
Prožít pěkný den. I přesto, že by se někomu
mohlo zdát, že na Kolovou je to s malými dětmi daleko, všechny trasu tam i zpět „přežily“
a nikomu se nic nepřihodilo.

Další třída Srdíčková hledala svůj poklad v Liboci. Cestu tam dětem i paní učitelce, zkrátil autobus. Srdíčka svůj poklad
hledala a našla na zahrádce, kde si mohla
pohrát s kočičkou, zaskákat na trampolíně, sklouznout na velké skluzavce, a do-

konce si zde všechny děti opékaly buřty.
Zpět do školky „šlapaly“ děti ze Srdíčkové třídy kolem řeky, přes dřevěnou lávku a kolem
obou kostelů. I ony vše zvládly a do školky
přišly v tom samém počtu, ve kterém odcházely.

Ještě nás do konce měsíce června čeká cesta na vlakové nádraží podívat se na opravdové vlaky a zkusit si koupit jízdenku. Doufáme,
že i tato trasa nikoho neodradí a všem se
nám bude líbit.

Děti a učitelky Srdíčkové a Korálkové třídy
MŠ Zahradní
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Pet víčka pro Ondru
Jak jsme Vás v minulém zpravodaji informovali, proběhl v našich školkách MŠ Zahradní
a MŠ Školní sběr víček pro nemocného Ondru. Povedlo se nám v obou školkách /v poměrně krátké době/ nasbírat neuvěřitelných 11
pytlů!!!! Část nasbíraných víček je zachycena
na fotografii.
Předání nasbíraných víček proběhlo v posledním červnovém týdnu. Všem, kteří přispěli třeba i jedním jediným víčkem moc děkujeme!
Učitelky MŠ Zahradní a MŠ Školní

Co dělaly děti v Mateřské škole Školní?
K louce patří tisíc vůní, k řece rak, co sedí
v tůni. K lesu stromy a pak mech, k létu
batoh na zádech.
S batohy na zádech nastoupily děti z hvězdičkové a zvonečkové třídy v úterý 2. 6. 2015
do autobusu, který nás odvezl do Kynžvartu.
Připadali jsme si opravdu jako v pohádce.
Krásný zámek, úžasný zámecký park a pohádka
„O princi Bajajovi“, ve které jezdil princ na živém koni, oblékal se do opravdového brnění
a mečem, sekerou a kopím zdolal tříhlavého
draka. Po skončení pohádky jsme si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli, jak těžce se v „době princů“ žilo. Prali jsme prádlo
v neckách a na valše, lámali a vyčesávali len,
abychom z něj mohli stočit nitku, mleli obilí
mezi kamennými koly, stáčeli nitku z ovčí vlny
a dozvěděli jsme se, co k životu potřebuje kůň
a jak se o něj postarat. Jako princové a princezny jsme se prošli zámeckým nádvořím
a přilehlým parkem. I jeskyni, kterou by mohl
obývat drak, jsme objevili. Naštěstí pro nás, se
z ní ozývala jen ozvěna.
V sobotu 6. 6. 2015 vystupovali naši předškoláci na „ slavnostech města“ s tanečkem „ Ko-
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meta“. Patří jim velké poděkování i obdiv za to,
jak v takovém horku vše parádně zvládli.
Ve středu 10. 6. 2015 si batohy se svačinou
na záda nandaly paní učitelky a děti ze sluníčkové a hvězdičkové třídy se vydaly na pěší
výlet na nádraží. Po cestě jsme si prohlédli
i ostrov pod dřevěnou lávkou a rozhlédli se
ze splavu na řeku Ohři. Na nádraží jsme posvačili a očekávali příjezd vlaku. Cestující nás
nezklamali. Mávali nám a volali na děti. Pan
strojvedoucí nám na pozdrav i zahoukal.
Zpátky do školky už jsme se vraceli s nápady na prázdninové výlety. Ještě nás sice čeká
vystoupení na "posledním zvonění" a přebírání pomyslné štafety pro budoucí prvňáčky, ale

pak už si naši předškoláci užijí poslední dny
ve „své školce“. Přejeme jim i Vám všem příjemné léto a pohodové prázdniny.
Učitelky MŠ Školní

Rozloučení a poděkování
Nastal červen, čas, kdy končí školní rok
a všichni se už moc těšíme na prázdniny. Tento červen je ale také časem rozloučení s našimi paními učitelkami – s paní učitelkou Jitkou
Slámovou z budovy mateřské školy ve Školní
ulici a s paní učitelkou Ivou Jirsovou z mateřské školy v Zahradní ulici. Tyto paní učitelky
odcházejí z důvodů omezení provozu naší mateřské školy od příštího školního roku z pěti tříd
pouze na čtyři třídy.
Chtěla bych jim tímto poděkovat za dobrou
práci, ochotu a za vše, co v uplynulých letech

pro školku i naše děti vykonaly. A popřát jim
v nových pracovních pozicích úspěch a spokojenost.
Mgr. V. Prchalová
ředitelka MŠ Školní
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V Krásně bylo krásně
Už jste se někdy projeli důlním vláčkem nebo
prošli tajemným zákoutím rudné štoly? Pokud
ne, navštivte Hornické muzeum v Krásně!
S dětmi z Mateřské školy U Pivovaru jsme ho
navštívili 2. června a byl to opravdu skvělý výlet. Celý areál muzea je nově zrekonstruovaný
a najdete tu celou řadu zajímavých exponátů
a modelů, které souvisejí s hlubinnou a povrchovou těžbou v našem regionu.

Průchod temnou podzemní štolou byl pro
některé děti pořádnou zkouškou odvahy, ale
počáteční bázeň nakonec překonaly všechny
a chodbu s figurinami horníků nakonec prošly několikrát. Největším zážitkem však byla
bezesporu jízda důlním vláčkem. To vzrušení, když jsme vjížděli do temného tunelu, a to
nadšení, když jsme zase vyjeli ven na denní
světlo! Škoda jen, že ty koleje nebyly delší

a delší…Neméně zajímavá byla též prohlídka
důlních vozíků, lopatového nakladače a různých lokomotiv. Naši prohlídku muzea zpestřil
malým sportovním kláním a veselou divadelní
pohádkou pan Pohoda a Sonička. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili areál statku

pana Ifkoviche na Kamenném Dvoře. Pro děti
bylo připraveno malé pohoštění a každý dostal
na uvítanou sladký dárek. Mohli jsme si prohlédnout různá domácí a hospodářská zvířata,
mláďata a také některé zemědělské stroje.
Prožili jsme krásný den plný zážitků a naše
poděkování patří všem, kteří nám pomohli
s jeho realizací – panu Pohodovi se Soničkou
za skvělou zábavu, panu Ifkovichovi za pozvání na statek a manželům Liškovým s panem řidičem za zajištění dopravy.

Ivana Vebrová, uč.
Mateřská škola U Pivovaru
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Uvíjíme věneček
V úterý 12. května jsme vyrazili na odpolední
vycházku do přírody, abychom poznávali luční
kvítí. Cestou jsme sbírali květiny do krabičky,
každou si prohlédli a správně ji pojmenovali. Na louce u řeky jsme květiny porovnávali
podle obrázků a z atlasu rostlin si o nich něco
přečetli. Nakonec se každý z nás proměnil
na květinu a uvili jsme věneček. Tak jsme si
i zatančili, zazpívali a moc nám chutnala svačinka, kterou nám maminka dala do batůžku.
Pak nás už čekala jen cesta zpátky. Povídali
jsme si o tom, co se nám libilo, co nového známe a kam půjdeme příště.

Učitelky a děti MŠ U Pivovaru

Jezdí vaše dítě na školu v přírodě?
Děti z naší školky jezdí každý rok. Letos byla
cílem našeho pobytu Mariánská u Jáchymova. Ubytovali jsme se v chatě Alžběta. Těšili jsme se na příjemně prožitý týden v nádherné přírodě. Hned první den jsme vyrazili
do blízkého okolí a obdivovali krásné louky,
kde jsme nacházeli nám známé i méně známé květiny. Den uběhl jako voda a před námi
byla noc bez maminek a tatínků. Všichni jsme
ji zvládli bez slziček. Pak už nás čekal bohatý program. Na výletě v Jáchymově jsme
navštívili Hornické muzeum, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Bača nám
ukázal své ovce a kozy, které jsme si mohli
pohladit a řekl nám, jak se o ně správně starat. U paní chovatelky koní jsme si z blízka
prohlédli její svěřence a kdo chtěl, mohl se
povozit. Na hřišti jsme uspořádali olympiádu
a poměřili své sportovní výkony. V lese jsme
postavili několik domečků z přírodnin. Každý
den po večeři jsme kreslili, co se nám ten den
nejvíce líbilo. Z obrázků vznikla „Kniha o šalandě“, kterou jsme si přivezli domů. Na konci
pobytu všichni dostali diplom za to, že byli

nejlepší. Týden uplynul jako voda. Domů
jsme se vraceli plni pěkných zážitků a příští
rok pojedeme určitě znovu.

Děti a učitelky MŠ U Pivovaru
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11. Voříškiáda
Jako každý rok, tak i letos se na kynšperském
cvičáku konala již 11. Voříškiáda, která proběhla 30. května. I když nám počasí zprvu moc
nepřálo, a dokonce i pršelo, nakonec se těsně
před záhajením závodu umoudřilo a po celou
dobu byla velice příjemná atmosféra. Sešlo se
celkem 14 závodníků a soutěžilo se ve dvou
kategoriích, děti a dospělí. Každý účastník si
s pejskem prošel dráhu, kde společně plnili
řadu úkolů. Mezi úkoly patřila například střelba
ze vzduchovky, vození pejska
v kolečku nebo vědomostní otázka. Nakonec
se volil jako tradičně Nejkrásnější voříšek, kterého získala Lucie Raclová a Čiki.
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V kategorii děti získali:
V kategorii dospělí získali:
1. místo Veronika Nováková a Boorinka
1. místo Iveta Horová a Britt
2. místo Jakub Cvach a Jessi
2. místo Zdenka Maier a Rony
3. místo Jakub Holub a Blacky
3. místo Simona Panajotovová a Berry
Blahopřejeme všem účastníkům k jejich skvělým výkonům. Děkujeme našim sponzorům,
kterými byli Zverimex Pajtaš a Happy Dog
a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
závodu.
ZKO Kynšperk nad Ohří

Různé

Rodinné rybářské závody
Dne 13. června 2015 proběhly na rybníku
v Dolních Pochlovicích za nádherného slunečního počasí rodinné rybářské závody. Jako
každoročně se jedná o soutěž, která je připravena pro rodiče s dětmi a které se zúčastňují
pravidelně tatínkové nebo maminky se svými potomky. Letos se zúčastnilo celkem 11
dvojic. Děti i rodiče se dobře bavili a za svoji
trpělivost byli odměněni nejenom úlovky, ale
i pěknými cenami a diplomem. Vítěz si odne-

Konečné pořadí:
1.místo Pepík a Josef Novákovi
2.místo Vaneska a Honza
3.místo Julie a Robert
Další pořadí: Patrik a Tomáš, Štěpán a Kája,
Elena a Slávek, Honza a Jan, Mirka a Míra,
Anička a Rejna, Vojta a Tomáš, Daniela a Viktorka
Děkuji všem za účast a organizátorům za pomoc. Především děkuji p. Paulíčkovi za poskytnutí rybníku, bez kterého by tato akce
mohla jen těžko proběhnout.

sl pohár, kterým se bude pyšnit po celý tento
rok až do dalšího ročníku, na který Vás tímto
srdečně zvu a doufám, že účast bude alespoň
taková jako letos.

                                Ing. Tomáš Svoboda
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Různé

Poděkování
Kynšperští mladí rybáři děkují
za dlouhodobou podporu při různých akcích a soutěžích těmto
sponzorům:
MO ČRS Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
Základní škola Kynšperk nad Ohří
Lékárna Primula, Kynšperk nad Ohří
MUDr. Miroslava Komárková
LASTING SPORT, s.r.o. Sokolov
ZKD Sušice
Penzion Prediger
Restaurace Skleník
Bar Koruna- Martin Dlugoš
Alfík- Alena Fiedlerová

Restaurace Kašna
PAP OIL, čerpací stanice Kynšperk nad Ohří
GPH, spol. s.r.o.
Květinka Jarka

Mladým rybářům a rybářkám přeji krásné
prázdniny, plno hezkých zážitků a hodně velkých úlovků.
U vody zase někdy na shledanou.
PETRŮV ZDAR

Vedoucí rybářského kroužku
Petr Kříž

Kdo vyhrál Zlatou udici?
V posledním květnovém víkendu se v Kynšperku nad Ohří po dlouhém skoro ročním plánování konaly krajské rybářské závody „Zlatá
udice“, odkud se 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec nominují do národního kola, které se koná
v červnu v Mladé Boleslavi.

Na územní kolo Zlaté udice se do Kynšperka
sjelo osm družstev z celého západočeského
kraje včetně našeho kynšperského pod vedením p. Petra Kříže. Celkem se tu utkalo 48
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dětí, které mezi sebou soupeřily o co nejlepší
výsledky z rybářské latiny a postup do národního kola. Psal se padesáti otázkový test, který
prověřil děti ze znalosti závodního a rybářského řádu, etiky dobrého rybáře, ale i poznávání
živých ryb různých velikostí, rostlin a živočichů
žijících kolem vody, ale i v ní. Dále děti soutěžily v rybolovné technice: muška a zátěž terče,
muška a zátěž dálka a zátěž na plachu s kruhy „Arenberg“. Nakonec po všech těchto útrapách lovily ryby na řece kolem dřevěné lávky

Různé

na revíru MO ČRS Kynšperk, Ohře 17. Počasí
bylo na naší straně, a tak vše proběhlo bez
problémů. Celkem včetně realizačního týmu,
vedoucích a trenérů s dětmi, nás tu bylo 72.
Děti prokázaly dobré výsledky jak v závodech
v různých disciplínách, ale i mimo něj, kde
na upraveném hřišti ve volných chvilkách si
mezi sebou přátelsky hrály míčové hry a jiné.
Všem se u nás ve městě Kynšperk nad Ohří

líbilo a opět se těší na další opakování krajského kola, které zde bude až v roce 2023.
Na národní kolo postoupili žáci z okresu Tachov, Domažlice a Plzeň Město. Náš žák Michal Braha, který byl 6. z 32 soutěžících, se
stal druhým náhradníkem. Žákyně postoupila
z okresu Tachov a dorostenec z okresu Domažlice. Chtěl bych tímto poděkovat místnímu

rybářskému svazu a rybářské stráži v aktivní
a příkladné pomoci při zajišťování materiálu
a prostor k těmto soutěžím. Dále p. Aleši Pavlovičovi za vzornou přípravu přilehlého hřiště
pro zahájení a ukončení krajského kola a občerstvení. Paní Věře Novotné ze Živnostenské
školy za vzorné ubytování všech účastníků
soutěže a v neposlední řadě základní škole
v čele s ředitelkou Mgr. Lenkou Hruškovou
Bursovou, zástupkyní ředitelky školy a 1. místostarostkou Mgr. Štěpánkou Neubergovou
a celému kolektivu školní jídelny, kde se o nás
starali vzorným způsobem, jídlo bylo jako
od maminky. Děkuji také za podporu a významnou pomoc města Kynšperk nad Ohří
v čele se starostou Ing. Tomáši Svobodovi
a Ing. Vladimírovi Palíkovi za půjčení upraveného hřiště. Petrův zdar

Ing. Josef Baron
Zástupce vedoucího odboru
mládeže ÚS ČRS Plzeň
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Sraz muzikantů na letních slavnostech města
Dne 6. 6. 2015 se v rámci letních slavností
města konal vůbec první sraz muzikantů Kynšperka, jde o členy dechového orchestru, kteří prošli tímto tělesem od jeho založení v roce
1973 do současnosti. Dostavila se stovka bývalých muzikantů, kteří v průvodu zavzpomínali na své působení, někteří si vzali i nástroj
a společně s aktivní Městskou hudbou zahráli.
Slov poděkování a chvály jsem za celý den vyslechla spoustu, srdečně všem děkuji, opravdu mne těšilo a rádo se stalo! Nyní je ale řada
na mně, abych poděkovala těm, bez kterých by
se žádný sraz uskutečnit nemohl, jsou to:
•
Eva Dudková - za kontaktování velké části
bývalých členů z doby pana Nikla
•
Dan Pisár – za vytvoření grafického návrhu na potisk triček
•
Jana Tomsová, Jana Pejřilová – za fotografie ze srazu a organizaci u školy
•
Zdena Karbulová (ZUŠ) – za náhled
do kronik a velkou spolupráci při dodání
fotomateriálu
•
Lenka Bilinčuková (infocentrum) – za skeny fotografií a spolupráci při tvorbě knihy
•
Václav Vít a Pospoluband – za skvělou atmosféru při večerním posezení
•
Iva Jirásková – za Ladies Majorettes
•
Eva Bilinčuková, Jitka Szepová, Erika Kutišová – za sepisování seznamů bývalých
členů, jejich kontaktování a dodání fotografií.
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Fotografie dále dodali: Karel Klika, Eva Dudková, p. Bjalončiková, Katka Štochlová, Míra
Jirsenský, Eva Mannertová, Šárka Pencová,
Michal Fous, Klárka Kohoutová, Jaroslav
Kortán, Luboš Boukal, Jarda Brož, Emilka
Panajotovová, Iva Jirásková, Eva Fréharová, Jan Hoffmann, Míra Püchner, Petra
Spieglová, Čeněk Malý, manželé Tomešovi,
Jiří Daneš, Pavla Danielová, Venuše Hejdová.
•
Manžel Lukáš – za podporu po celou
dobu přípravy srazu, tvorby fotoknihy
a za technickou pomoc těsně před srazem
•
Maminka a manželovi rodiče – za podporu, hlídání našich dětí a během průvodu dozor nad dětmi ostatních muzikantů
•
„Vodonoši“ – Jana Berková, Jakub
Kohout, Karel Hodina, Pavel Fürst –
za zajištění občerstvení pro muzikanty
na parném hřišti
•
Restaurace Kašna – za zázemí pro
účastníky srazu a rychlou obsluhu
Dále děkuji starostovi města za pokřtění
fotoknihy a městu Kynšperk nad Ohří za finanční dotaci.
S velkou radostí se těším na sraz v roce
2018, který bude u příležitosti 45. výročí
založení orchestru.
Jitka Fürstová

Různé

Poděkování
Děkujeme paní Jitce Fürstové za uspořádání
prvního srazu muzikantů. Celé akci věnovala mnoho času a energie. Pro všechny to byl
úžasný a nezapomenutelný den.

Městská hudba Kynšperk nad Ohří

Výstava prací dětí ze školní družiny
Dne 4. 6. 2015 se konala vernisáž výstavy
s názvem Šikulové z družiny. Na výstavě byly
vystaveny výkresy a výrobky, které děti tvořily ve školní družině po celý školní rok. Speciálně k této příležitosti jsme si složili báseň

se stejným názvem a upekli buchtu pro rodiče a ostatní návštěvníky. Akce měla veliký
úspěch a rodiče byli po právu na své děti hrdi.
vedoucí vychovatelka
Hana Soukupová
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Kultura

Dětský den
Poslední květnovou neděli přichystalo MKS
ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů oslavu Dne dětí. Děti si mohly
zasoutěžit v různých disciplínách, za které je
potom čekala sladká odměna a upečený buřt.
Po celé odpoledne bylo možné zdarma si zaskákat na trampolínách a ve skákacím hradu.
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Největší radost měly děti samozřejmě z hasící
pěny, kterou přichystali hasiči. Zajímavou novinkou letošního ročníku byla střelba z luku
na terč. Program zpestřily svým vystoupením
místní mažoretky a street dance. Děkujeme
všem, kteří se na přípravách podíleli.
za MKS Hendrychová

Kultura

Noc kostelů
Noc kostelů se koná každoročně po celé republice již několik let. Již v pořadí třetí Noc
kostelů se konala také u nás 29. května
v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Návštěvníci měli opět možnost nahlédnout
na místa, která nejsou běžně zpřístupněná.
Po výkladu o historii si účastníci poslechli krátký varhanní koncert a poté se odebrali na věž,
aby si prohlédli naše město, které měli z výšky
jako na dlani.
Poděkování patří paní Evě Fréharové, která
má dokonale zmapovanou historii nejen našeho kostela, ale celého města a panu Janu
Kuželkovi za umožnění vstupu do kostela
a za varhanní koncert v jeho podání.

za MKS Hendrychová

Na kole dětem
Již 6. veřejná cyklotour napříč Českou republikou v čele s Josefem Zimovčákem se konala 3. – 13. června. Trasa akce byla z Aše
do Brna. Deset etap, 58 zastávkových nebo
etapových měst, celkem bylo projeto 365 obcí
a měst. 3. června peleton vyjel z Aše a druhá
zastávka byla v Kynšperku v areálu Kynšperského pivovaru. Po zastávce na občerstvení,
o které se postaral pivovar, se peleton opět

rozjel. Přidat se mohl každý, kdo se rozhodl
podpořit nadaci Josefa Zimovčáka na podporu léčby dětí s onkologickým onemocněním.
www.nakoledetem.cz 		
		
za MKS Hendrychová
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Kultura

Letní slavnosti města
Dne 6. června 2015 proběhly již 22. Letní slavnosti města Kynšperk nad Ohří. Slavnosti odstartoval velký průvod, který vycházel od základní školy přes Náměstí SNP až na hřiště.
Po zahájení a následném křtění knihy o historii městské hudby, pokračoval program
s mateřskými školkami a mažoretkami. Poté
bylo k vidění taneční vystoupení street dance
a Miráklu. Z hudební produkce se představily
kapely Sběrné surovosti, Výměna 73 a Mettalica revival. Nejočekávanější bylo vystoupení
zpěvačky Terezy Kerndlové. Celými slavnostmi nás provázel moderátor David Petřík. Letní
slavnosti navštívili také přátelé z partnerského
města Himmelkron. V rámci letních slavností
se konal turnaj smíšených neregistrovaných
družstev ve volejbale a závody ve skate parku. Nechybělo také slavnostní otevření wor-

koutového hřiště na sportovišti, které bude
sloužit hlavně pro místní mládež, kterou tento
sport oslovil. Na závěr bylo možné zhlédnout
ohňovou show. Poděkování patří dobrovolníkům v čele s panem Vitekem za technickou
pomoc, dále pak obvodnímu oddělení Policie ČR a Městské policii Kynšperk nad Ohří.
Za materiální podporu děkujeme ZKD Sušice.
Dále všem pořadatelům a ostatním, kteří se
na akci podíleli.
MKS

Městská knihovna
Kontakt: tel. 352 683 278
www.kynsperk.knihovna.info
Půjčovní doba pro děti i dospělé v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Novinky pro dospělé: Kubešová, B. – Kapky
štěstí a naděje; Táborská, O. – Hlas pro vraha;
Berenson, A. – Falešný agent; Čang, Č. – Milovaný vůdce; Gamble, L. – Zvěrolékař v divočině; Mohr, B. – Sex jako v sedmém nebi;
Fowler, K. – Všichni jsme z toho úplně na větvi; Duenas, M. – Mise zapomnění; Haffner, E.
– Pokrevní bratři
Historie: Furnivall, K. – Odvrácená strana
slunce; Putney, M. – Dáma s tajemstvím; Sandberg, S. – Vyvolení;
Detektivky a thrillery: Meyer, D. – Ďáblova
hora; Robinson, P. – Pohled do tmy; Kepnes,
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C. – Ty; Cílek, R. – Zásnuby se smrtí; östlundh,
H. – Krvavá lázeň; Parsons, K. – Škůdce;
Beukes, L. – Dívka, která se třpytila; Nesbo,
J. – Krev na sněhu; Francis, F. – Ohrožení;
Hayder, M. – Kůže; Mankell, H. – Pátá žena
Romány pro ženy: Deveraux, J. – Proměny
srdce; Tucker, K. – Jedna malá lež; Gruber, V.
– Žena exe; Tůmová, A. – A co s tím má společného láska?; Dawson, L. – Ten, kdo odešel; Sanghani, R. – Panna; Diamond, L. – Kavárna na pláži; Lindsey, J. – Láska si tě najde
Pro děti: Kynney, J. – Deník malého poseroutky; Pohádky o zvířátkách; Na polích a lukách – noční živočichové
Naučná literatura: Toušlová, I. – Toulavá kamera
Krásné léto s dobrou knihou
přejí knihovnice.    

Zajímavosti

Dětský den se slavil i v Dolních Pochlovicích
Dne 30. 5. 2015 se konala oslava dětského
dne v Dolních Pochlovicích vedle restaurace
U Splavu. I když počasí nebylo úplně ideální,
bylo trochu pod mrakem, celé odpoledne jsme
se všichni úžasně bavili. Naši rodiče a přátelé
pro nás připravili krásné soutěže, třeba přetahování lanem nebo házení na plechovky, šipky
a spoustu dalších zábavných her. Mohli jsme

se posadit a prohlédnout traktor, který nám
přivezli ukázat z firmy Agrowest Kynšperk nad
Ohří, to bylo něco pro kluky a dokonce přijeli
i hasiči ze Sokolova a ukázali mám svoje hasičské auto i výbavu.

Po soutěžích bylo vyhlášení vítězů, dostali
jsme pečeného buřtíka a každý z nás si odnesl
nějakou sladkou odměnu a také hračku nebo
plyšového mazlíka. Nakonec ještě proběhla
dortová bitva, každý jsme si mohli hodit dortí-

kem na svého rodiče, což se nám dětem moc
líbilo a snažili jsme se o pořádnou trefu! Moc
děkujeme všem, kteří pro nás oslavu dětského
dne přichystali, zajistili občerstvení, podíleli se
na organizaci soutěží nebo přispěli finančně.
Už teď se velmi těšíme na další ročník.
Dětičky z Dolních Pochlovic, Chotíkova
a Liboce
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Botas

Botas slavil Kristova léta
Milí Kynšperáci, tak nám zase rok utekl jako
voda a opět se nám přihlásil BOTAS. Představte si, že oslavil krásná Kristova léta, tj. 33.
narozeniny! Nestorové pořadatelského štábu
Jirka Roubínek (hlavní rozhodčí) a Hansi Žilina
(ředitel BOTAS-ky) ve spolupráci s ostatními
obětavými pořadateli připravili na sobotu 23.
května krásné počasí a opět vtipné i záludné
soutěže pro slušný počet 19-ti čtyřčlenných
posádek. Boj byl jako vždy lítý a napínavý,
ovšem v duchu fair play a přátelského hecování. Vyhlášení výsledků proběhlo již tradičně
v restauraci Skleník a věřte, že pro tento den
i večer bylo ostatní občanstvo bez šance dostat zde místo.
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A teď výsledky, alespoň čela „pelotonu“:
1. Pospíšil, Rozsnyaki, Sadílek, Hrubý
3 439 b.
2. Radakovič, Gajič, Kociánová, Řezníček
5 188 b.
3. Modrok, Pečinka, Radl, Cimr
5 243 b.
Nejlepší řidič: Machytková Barbora
Nejlepší navigátor: Rozsnyaki Jiří
Miss BOTAS: Poláčková Jitka
Obrovský dík patří kromě organizátorů i soutěžícím v neposlední řadě i sponzorům - byli to:
město Kynšperk, Prevenkov- p. Kovačík, restaurace Skleník, U Kašny, U Splavu a Bílá
Labuť, dále půjčovna lodí Dronte, MO ČSSD,

Botas

sklenářství Maršál, Kovošrot Kynšperk, fy
Lajka a KOŠR, Jatka Odrava, Obuv Milotová, Kynšperský pivovar - Zajíc, Květinářství
Jarka, Papírnictví Fiedlerová, Živnostenská
škola Sokolov, Domov důchodců Pochlovice,
Pomoc v nouzi, Oriflame, MKS Kynšperk, TS
Kynšperk, též pánové Kos, Havlík a Baška.

Doufejme, že se letošní ročník populární BOTAS-ky všem zúčastněným líbil a těšíme se
společně na další. Třicátý třetí zemřel – ať žije
čtyřiatřicátý!!!
Čeněk Malý
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Městská hudba

Městská hudba měla bohatý program
Léto je v plném proudu, je čas dovolených, a tak i členové Městské hudby Kynšperk nad Ohří mají
nyní zasloužené volno. Stihli toho opravdu hodně:
Dne 30. dubna se zúčastnili Pálení čarodějnic ve Františkových Lázních. Neváhali se obléci
i do kostýmů. A jak jim to v těch kloboucích a parukách slušelo.

Dne 2. května vystupovali s našimi mažoretkami při Základní škole Kynšperk nad Ohří na Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.
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Městská hudba

Dne 6. května potěšili svými tóny obyvatele našeho města při příležitosti Oslav osvobození.
Dne 25. května, jako každoročně, zpestřili slavnosti partnerského města Himmelkron, i když letos
počasí nepřálo a noty jim trošku zmokly, zahráli jako vždy na jedničku. Hřály je nové červené
bundy, na které jim radní města poskytli finanční příspěvek, za který jim děkují.

A poslední květnový víkend strávili v německém městě Thum na 25. Setkání orchestrů.
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Městská hudba

Stejně tak červnový měsíc byl plný hudby:
Dne 6. června si všichni současní i bývalí členové mohli zahrát na Letních slavnostech našeho
města. Všechny potrápilo veliké horko, ale naši muzikanti to opět zvládli.

Dne 7. června se zúčastnili Pochodů mažoretek a dechových orchestrů tentokrát ve Františkových Lázních.

Ve dnech 19. – 21. června strávili příjemný víkend daleko za branami našeho města, a to v České
Kamenici na Mezinárodním hudebním festivalu. Součástí byl i koncert v Hřensku, Bad Schandau
a Pirně. a 27. června vystupovali znovu ve Františkových Lázních.

Díky nim je naše malé město známé nejen
u nás, ale i ve světě a my jim za to velmi děkujeme a přejeme příjemně strávenou dovolenou, načerpání nových sil a ať jejich tóny nadále okouzlují nejen obyvatele našeho města.
Jen tak dál!
text: Lenka Bilinčuková
foto: Jana Pejřilová
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Kultura

MÁTE NÁKUPNÍ HOREČKU ????
Pojeďte s námi do Prahy !!!!

NAVŠTÍVÍME : FARMÁŘSKÉ TRHY NA NÁPLAVCE
TTTM SAPA - malou Hanoi v Praze (tržnice)
IKEU NA ZLIČÍNĚ

KDY?
V KOLIK?
CENA:

22. srpna 2015
v 7.00 hod. odjezd autobusem
z parkoviště u bývalé zeleniny
350,- Kč ( při platbě v prodejně u p. Fiedlerové
obdržíte přesný plán akce)

Objednávky:
Alena Fiedlerová
(tm): 774 512 195

Yvetta Milfaitová
(tm): 725 466 116
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Kultura

Taneční škola
Petra Macháčka
Sokolov

PODZIM 2015

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
MKS Kynšperk nad Ohří
ZAČÁTEČNÍCI

Vzhledem k tomu, že se společenský tanec stává
oblíbenou zábavou a společenskou nutností čím
dál více, připravujeme pro Vás taneční kurz pro
dospělé - začátečníky.
V tanečním kurzu se naučíte, nebo si zopakujete
kroky a variace všech základních společenských
tanců a věříme, že se i dobře pobavíte.
Do tanečních je třeba se přihlásit v tanečním
páru.
Pro tyto taneční můžete volit i neformální
oblečení vhodné pro tanec.

Neděle

Zahájení:
Čas zahájení:

4.10. 2015
18,00 hod.

Rozsah kurzu:

10 lekcí (23 vyuč. hod.)

Místo : zimní zahrada kina Kynšperk nad Ohří
2.000,- Kč/pár

Cena kurzu:

Rozpis jednotlivých lekcí
Lekce

Kontakt :
Mánesova 1782/31, 356 01 Sokolov
tel.: 352 621 072, 728 838 096, 723 940 803
e-mail: machacek.peta@tiscali.cz,
pm.dance@volny.cz
web: http://tanecniskola.wgz.cz
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-

Datum

1) Neděle 4.10..2015
2) Neděle 11.10..2015
3) Neděle 18.10..2015
4) Neděle 25.10..2015
5) Neděle 1.11..2015
6) Neděle 6.11..2015
7) Neděle 15.11..2015
8) Neděle 22.11..2015
9) Neděle 29.11..2015
10) Sobota 5.12.2015 záv. več.

čas
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -19,30
18,00 -22,00

Kultura
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Kultura, inzerce

máte doma něco, co už nepotřebujete? PRODEJTE TO!
sháníte cosi a nevíte kde to sehnat?
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A TŘEBA SEŽENETE!

V roce 2015 opět pokračujeme.....
kde :

bývalé volejbalové kurty za Dupárnou (Sokolovská 499, Kynšperk n/O)
kdy :

25. 7. (další termíny: 22.8., 19.9., 24.10.)

prodejní čas: 10:00 - 16:00 - občerstvení k zakoupení na místě
Prosíme zájemce - prodejce o zavolání na tel. 602 127 713, aby se provedla
rezervace místa.

žádné záborné, žádné procento ze zisku

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej bytu 1+3/L v OV v Chebu, ul. Přátelství, 60,5 m2, cena: 830 tis,-Kč PENB ,,D“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300 tis,-Kč PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč PENB ,,G“
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 990.000,-Kč
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.800.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz
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Sraz muzikantů 6. 6. 2015

