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Z města

Setkání občanů s vedením města
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání s vedením města,
které se uskuteční dne 26. dubna 2017 od 16. hodin v kinosále MKS.
Za město se zúčastní rada města, za městský úřad vedoucí odborů,
za SM s. r. o. jednatel společnosti a za MKS pan ředitel.
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo problém,
přijďte ho s námi prodiskutovat.
Na Vaši účast se těší vedení města.
S pozdravem
							
starosta města
Ing. Tomáš Svoboda

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým rokem pokračují v tradici setkávání
se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.

Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci březnu 2017 oslavili významné životní výročí:
paní Růžena Nosálová (80 let)
a pan René First (90 let)
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

kancelář starosty

Den se starostou a místostarostkou
se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici
Gorkého čp. 1

v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Nejbližší termíny 3. dubna a 15. května 2017.
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Únorové vítání občánků
Dne 24. 02. 2017 přivítal starosta města
Ing. Tomáš Svoboda nové občánky našeho
města: Matyáše Janů, Jana Hrubého, Emu
Kutišovou, Matěje Smolka, Matěje Štercla,
Daniela Svobodu, Jana Hrdličku a Vojtěcha Kolditze.
Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.

Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
Foto: zdroj Jana Tomsová

VZPOMÍNKA
Dne 26. 4. 2017 uplynou již 2 smutné roky,
kdy se navždy zavřely oči naší
nejlepší babičky MÁNI paní Marie Kořískové.
Stále vzpomíná celá rodina
2
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Harmonogram svozu bioodpadu
pro Kynšperk nad Ohří – 2017
Nádoba 120 litrů 12. 4. / 26. 4. / 10. 5. / 24. 5. / 7. 6. / 21. 6. / 5. 7. /
19. 7. / 2. 8. / 16. 8. / 30. 8. / 13. 9. / 27. 9. / 11. 10. /
25. 10. / 8. 11. / 22. 11.
Nádoba 240 litrů 12. 4. / 26. 4. / 10. 5. / 24. 5. / 7. 6. / 21. 6. / 5. 7. /
19. 7. / 2. 8. / 16. 8. / 30. 8. / 13. 9. / 27. 9. / 11. 10. /
25. 10. / 8. 11. / 22. 11.
Nádoba 1100 litrů 12. 4. / 26. 4. / 10. 5. / 24. 5. / 7. 6. / 21. 6. / 5. 7. /
19. 7. / 2. 8. / 16. 8. / 30. 8. / 13. 9. / 27. 9. / 11. 10. /
25. 10. / 8. 11. / 22. 11.
Nádoba VOK 12. 4. / 26. 4. / 10. 5. / 24. 5. / 7. 6. / 21. 6. / 5. 7. / 19. 7. /
2. 8. / 16. 8. / 30. 8. / 13. 9. / 27. 9. / 11. 10. / 25. 10. /
8. 11. / 22. 11.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VÁS ZVE V MĚSÍCI DUBNU NA TYTO AKCE:
3. 4. 2017 „Aprílový (ne) koncert“ - večer plný (nejen) poezie
od 17 hod. v sále ZUŠ
10. 4. 2017 „Hraje celá rodina“ - koncert pro celé příbuzenstvo
od 17 hod. v sále ZUŠ
19. 4. 2017 Divadelní představení LDO
od 10 hod. pro I. stupeň ZŠ a od 17 hod. pro veřejnost
v prostorách MKS - kino
24. 4. 2017 „Jarní zpívání“ - koncert našich zpěváčků
od 17 hod. v sále ZUŠ
26. 4. 2017 Divadelní představení LDO
od 10 hod. pro II. stupeň ZŠ v prostorách MKS – kino
27. 4. 2017 Divadelní představení LDO pro veřejnost
od 17 hod. v prostorách MKS - kino
Od 19. 4. 2017 do 19. 5. 2017 bude také probíhat výstava soutěže „LOGO ZUŠ“ v zimní zahradě MKS – veřejnost je
srdečně zvána na vernisáž této výstavy, která se uskuteční dne 19. 4. 2017 od 16 hod.
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Dotace města zájmovým organizacím
a jednotlivcům pro jejich činnost v roce 2017
Na základě žádostí a návrhu FO
projednala RM a odsouhlasila pro
tento rok finanční prostředky
pro činnost a aktivity zájmových
organizací a jednotlivců v celkové výši 283 000,- Kč:
1.

ZO Českého svazu včelařů, o. s. – léčení
včelstev 5 000,2. Vodácká Ohře, o. s. – Den Ohře 2017
20 000,3. Nemethová M. – Letní dětský tábor Vránov 20 000,4. Kronika F. – celoroční činnost HC Kynšperk 10 000,5. Český zahrádkářský svaz – zájezd Zahrada Čech 3 000,6. Sociální služby, p. o. – kulturní akce pro
seniory 7 000,7. Základní kynologická organizace – pomůcky, závody Agility 6 000,8. Svaz postižených civil. chorobami – rekondiční pobyty, činnost 15 000,9. MO Českého rybářského svazu- opravy
budov, výroba kruhových nádrží 40 000,10. JUNÁK– svaz skautů – celoroční činnost
30 000,11. Pomoc v nouzi o. p. s.- Dům na půl cesty,
pečovatelská služba 15 000,-

12. Kováčik P. – automobilová soutěž BOTAS 5 000,13. Sbor dobrovolných hasičů – kroužek Mladý hasič, jarní kolo PLAMEN 20 000,14. Spolek přátel ZUŠ – vánoční trhy, Zpívá
celá rodina 15 000,15. Hruška J. – Kynšperská prakiáda		
5 000,16. Český svaz chovatelů – 5. výstava králíků 10 000,17. KSK centrum Sedlec K. Vary – odborné
sociál. poradenství, služby pro rodiny
20 000,18. Osadní výbor – Den dětí 2017 3 000,19. Pavlovič A. – Kynšperský klobouk		
5 000,20. Tělovýchovná unie Sokolov- sportovní
liga I. Stupeň 3 000,21. Ing. Mgr. Hámor M. – Světový pohár,
Mistrovství světa v terčové lukostřelbě
20 000,22. Synáč J. – závody Betonové peklo
4 000,23. Myslivecký spolek Lesana – činnost pro
děti 2 000,-

Mgr. Š. Neubergová

Patří jim velké poděkování
Ve středu 1. 3. 2017 se starosta T. Svoboda
spolu s místostarostkou Š. Neubergovou setkali s našimi občany, kteří byli oceněni zlatou
medailí Dr. Janského za bezplatné dárcovství
krve (40 odběrů): p. V. Procházkovou, p. R.
Synáčovou, p. J. Černým, p. V. Pečinkou,
p. P. Karkulou.
Oba jim za jejich nezištnou pomoc druhým
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a často za záchranu života zcela neznámých
lidí srdečně poděkovali. Kromě poděkování
obdrželi vyznamenaní dárci menší symbolický
dar.
Dárcovství krve je u žen doporučeno až 3x
a u mužů 4x ročně, dárcovství krevní plazmy
je možné uskutečnit po 14 dnech. Bezplatné
dárcovství krve a krevní plazmy je pro nás

Z města

ostatní skutečným příkladem. Jsou to lidé,
kteří dokážou myslet na druhé a konkrétními
činy jednat. Každý odběr má svou hodnotu,
každý dárce má svůj osobitý podíl na záchra-

ně mnoha lidských životů. Nikdo z nás neví,
kdy bude krev, nebo krevní plazmu potřebovat.
Mgr. Š. Neubergová

Stolní tenis se stal součástí jeho života
Starosta města T. Svoboda spolu s místostarostkou Š. Neubergovou přijali ve středu 15. 3.
2017 pana Oldřicha Volfa při příležitosti jeho
významného životního jubilea – 75 let. Setkání
se zúčastnili i RNDr. M. Štrunc, předseda TJ
Slavoj p. M. Munka a radní Mgr. Y. Milfaitová. Všichni zúčastnění mu poděkovali nejen
za dlouholetou reprezentaci města Kynšperka
nad Ohří ve stolním tenise, ale zejména za výchovu a vedení několika generací dětí a mládeže. Jen těžko lze spočítat, kolik času a síly
věnoval tomuto sportu.
Všichni ho známe nejen jako hráče, trenéra,
propagátora stolního tenisu, ale i jako velkého patriota. Byl jedním z mnoha, kteří spolu
s M. Štruncem byli u založení tenisového
oddílu. Sám se stal pro kynšperský oddíl jedničkou, hrál a reprezentoval město Kynšperk
nad Ohří. To mu vydrželo dodnes, kdy soutěží
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Rozhovor

v turnajích veteránů. Spolu s dalšími dvěma
hráči je nejstarším aktivním hráčem v republice. Po celá léta informuje občany v městském
zpravodaji o menších i větších úspěších členů
oddílu stolního tenisu TJ Slavoj.
Z rozhovoru s panem Oldřichem Volfem
Sportovat začal už v mládí a vzal to od základu přes volejbal, fotbal, kolovou, atletiku až
po řecko-římský zápas. V široké nabídce zvítězil stolní tenis. A pro ten žije dodnes. Stál
u zrodu tenisového oddílu spolu s p. Chalupovou, J. Krausem, S. Matyášem a B. Volfovou.
Trenérskýma rukama mu prošlo za ten čas kolem 150 stolních tenistů. Zahrál si za barvy oddílu stolního tenisu v Chebu, Baníku Jehličné
a poté v TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří. Za velký
úspěch považuje období působení v Chebu,
kdy hráli v 1. lize. V reprezentaci za TJ Slavoj
pak za úspěch považuje účast stolních tenistů
v druhé nejvyšší soutěži 2. ligy a zejména to,
že se v ní několik sportovních sezon udrželi.
Významných úspěchů však dosáhl i jako veterán, na mistrovství světa v roce 1992 v irském
Dublinu vybojoval 2. místo ve dvouhře a 2.
místo ve čtyřhře ve své věkové kategorii.
Při mnoha turnajích měl možnost setkat se
i s významnými osobnostmi stolního tenisu:
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s J. Sekrétinem – mistrem světa ve Francii,
vítězem ME v Praze, kdy porazil M. Orlowského. Podařilo se mu hrát s L. Voňkou, dr. Palečkem, J. Panským. Byl spolutrenérem A.
Gavlase, současného mistra republiky. Sám
se zúčastnil Velké ceny (seriál 7 turnajů), kdy
se 4x stal vítězem a dosáhl na 1. místo v republice.
Váží si toho, že byly a jsou v našem městě vytvářeny velmi dobré podmínky pro hráče stolního tenisu díky podpoře TJ, města a dalších
přispěvatelů, vybavení kynšperského oddílu
je srovnatelné s chebským oddílem stolních
tenistů. Velmi si váží své manželky Blanky,
která ho po celou dobu tolerovala, podporovala a vytvářela mu vhodné zázemí.
Mrzí ho, že lidé dnes více kritizují. Těch, kteří
jsou ochotni udělat něco pro druhé, je velmi
málo. Přál by si, aby do budoucna měl stolní
tenis v Kynšperku další následovníky, zejména pak v řadách malých dětí. Ví, že je třeba,
aby rodiče projevovali více pozornosti svým
dětem, které chtějí něco ve svém volném čase
dělat a něco dokázat. Jen díky nim, jejich volnému času a osobní podpoře lze vychovávat
nové sportovce.
Mgr. Š. Neubergová

Základní škola

Exkurze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Ve středu 1. března se členové žákovského
parlamentu vydali do Prahy. Naším cílem byla
návštěva zasedání Poslanecké sněmovny.
Po důkladné bezpečnostní prohlídce jsme se
dostali na galerii, odkud jsme sledovali rozpravu našich poslanců k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. V jednacím sále jsme
zahlédli i několik známých politiků. Sněmovnu
děti opouštěly poněkud zaskočeny ignorancí,
lhostejností a nezájmem některých poslanců.
I přes několikerou žádost předsedajícího o klid

v sále se někteří hlasitě bavili dál.
Odpoledne nás čekala krátká pěší procházka
Prahou. Přes Karlův most jsme došli na Staroměstské náměstí, spolu s davem turistů jsme
zhlédli orloj a zamířili na Václavské náměstí.
V podvečerních hodinách jsme se plni zážitků
vrátili domů.
					
Lenka Hrušková Bursová
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Základní škola

Ředitelství ZŠ v Kynšperku nad Ohří
vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku
pondělí 10. 4. 2017 14.00 - 17.00 hodin
úterý
11. 4. 2017 14.00 - 16.00 hodin
budova 1. stupně ZŠ

Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
Náhradní termín: 19. 4. 2017 14.00 - 15.00 hodin
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Zajímavosti

Pátek patřil knihám
V pátek 24. března jsme ve škole spolu s dětmi uspořádali Den čtení. Využili jsme k tomu
čtenářských dílen, které byly realizovány v minulém roce a při nichž jsme vybavili žákovské
knihovny novými tituly z dotace MŠMT. Děti
si tedy měly možnost vybrat z velké nabídky
knih. Každý si také mohl přinést svoji knihu
a od druhé vyučovací hodiny si mohl číst. Čtvrtou hodinu pak všichni změřili své síly luštěním
křížovek, hádanek a tajenek, vybraní zástupci
tříd se utkali v soutěži o nejlepšího čtenáře

v dané věkové kategorii a o nejšikovnější luštitelské družstvo. Žáci si také mohli vytvořit
obal na knihu, napsat vlastní báseň a vytvořit
deskovou hru na téma Staré řecké báje a pověsti. Poslední vyučovací hodinu prezentovali
všichni své knihy, přiblížili nám děj a hlavního
hrdinu. U mnohých žáků je tento den velmi oblíbeným zejména proto, že nemusí sedět v lavici a mohou kreativně pracovat na základě
svého vlastního výběru.
Mgr. Š. Neubergová
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MŠ Školní

V kouzelném lesíčku stromeček stojí,
kohopak asi chce schovat pod chvojí…
V měsíci únoru na nás sice začalo vykukovat
sluníčko, ale zima se ještě pořád své vlády
nevzdávala. O tom, jak je to v zimě se zvířátky v lese, naši hvězdičkoví kamarádi zahráli
v pohádce „O stromečku“ našim provozním
zaměstnancům.
Tato pohádka nás provázela i přípravami
na karneval. Děti si masky nejen otiskovaly
a nalepovaly, ale také „šily“, což byl pro ně
velký zážitek. Průvod masek prošel pak celou
budovou MŠ a maškarní veselí jsme zakončili
dětskou pohádkovou diskotékou.

Již podruhé v tomto školním roce naši předškoláci přivítali své budoucí „školkové nástupce“ na „Vítání občánků“ v Panském domě.
Velkým překvapením pro ně bylo, že do života
vítali i malého Honzíka naší paní učitelky Adé-
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lky. Soudě dle ohlasů diváků se pásmo básní,
říkadel a písní věnované miminkům všem líbilo
a tak víme, že se mají malí „KYNŠPERÁCI“
v červnu (již potřetí) na co těšit.
Na další návštěvu šli předškoláci do 1. třídy
ZŠ. Setkali se tam se svými kamarády ze školky i s usměvavou paní učitelkou Danešovou.
Prohlédli si, jak to ve škole a v 1. třídě vypadá.
Vyzkoušeli si poznávání hlásek, určovali počty
předmětů. Společně s prvňáčky si zahráli hru
„co se změnilo“ a také si zazpívali. Na konec
návštěvy jsme si všichni vzájemně předali dárečky a v MŠ si pak vyprávěli o tom, co všechno jsme ve škole poznali.
A o tom dalším zase příště...
Učitelky MŠ Školní

Různé

Rybáři
Dnes se mladí rybáři zúčastnili plánované
akce „Čisté břehy podél řeky“.
V okolí řeky a Plesa jsme uklidili odpadky
všeho druhu. Celkem děti nasbíraly tři a půl
pytle odpadků. Za železnou lávkou jsme vyměnili modrý pytel za nový, který slouží pře-

devším rybářům a návštěvníkům této lokality
k odhazování odpadu. Děkujeme, že mnozí
z Vás se už naučili udržovat čistotu.
Také děkuji všem za obětavou pomoc a chuť
k práci.
S pozdravem vedoucí rybářského kroužku
Petr Kříž

Den otevřených dveří
v Domově pro seniory v Pochlovicích
3. 6. 2017 od 16. hodin
Vystoupí duo Eva a Vašek,
vstupné dobrovolné
11

Sport

Opět nám zacinkalo!
Tak nám to cinká, cinká, cinká!!! Martin Hámor
přivezl z letošního březnového 27. Mistrovství
České republiky v halové lukostřelbě z Hradce Králové bronzové nadělení, čímž si zkompletoval celou sadu medailí z halového mistrovství.
Byl to návrat jako hrom. Po předčasně ukončené loňské sezoně zaviněné zdravotními
problémy a několikaměsíční vynucené pauze, byly právě halové závody první prověrkou
před důležitými závody roku 2017 v podobě
startů v 1. lize a předpokládané účasti na Světovém poháru v Berlíně a Mistrovství světa
v Mexico City.
Samotné halové mistrovství bylo pro Martina
Hámora závodem plným zvratů. Po nepovedené kvalifikaci, kdy z 65 mužů v kategorii
reflexní (olympijský) luk postupovalo do závěrečných vyřazovacích soubojů 32 nejlepších,
obsadil až 27. místo, ale v následných vyřazo-
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vacích soubojích našel přemožitele až v semifinále v Martinovi Ondrovi z LO TJ Start Brno.
V souboji o třetí místo si pak poradil s Oldřichem Haškem ze SK Start Praha. Celkovým
vítězem se pak stal talentovaný Aleš Změlík
z 1. Královského lukostřeleckého klubu Praha,
jehož strýcem je Robert Změlík, olympijský vítěz v desetiboji.
Ale s prázdnou nepřijeli ani další členové LK
ESKA Cheb, kde Martin Hámor odvádí i svůj
díl trenérské práce. V kladkovém luku kadetek
si sestry Zikmundovy a Z. Smažíková přisvojily první tři místa a družstvo juniorů v reflexním
luku si přivezlo „bramboru“ za čtvrté místo.
Samozřejmě, nic z toho by nešlo bez podpory, ať finanční nebo morální, rodiny, příznivců,
Města Kynšperk nad Ohří, Města Cheb a Karlovarského kraje.
Děkujeme.
LK ESKA Cheb

Stolní tenis

Poslední turnaj letošní sezony mládeže
Sezona se stolním tenistům krátí a jednou
z posledních akcí v našem kraji byl turnaj dorostenecké kategorie. V neděli 12. března bojovala třicítka mladých stolních tenistů v naší
sportovní hale o poslední body do svých
žebříčků. Vedle slušného počtu účastníků
potěšila zejména skutečnost, že téměř dvě
třetiny účastníků patřily ještě do kategorie
žáků, dokonce několik z nich je ještě mladšími
žáky. Řada z nich si dokonce přivezla domů
ceny za medailová umístění! Je to dalším potvrzením skutečnosti, že se v poslední době
v některých oddílech našeho kraje významně
zlepšila práce s mládeží. Bohužel náš oddíl
k nim nepatří. Výborných výsledků v poslední době a nejen v našem kraji dosahují mladí
hráči z Batesty Chodov, KST Cheb a Sokola
Velké Hleďsebe. S výsledky našich zástupců
můžeme být ještě tentokrát spokojeni. Nejlépe
si vedl Vašek Pock, který až po velkém boji
skončil druhý ve dvouhře za vítězem Křížem
z V. Hleďsebe. Spolu tito hráči vyhráli čtyřhru

a tak si Vašek odvezl také zlatou medaili. Stříbrnou medaili získal také David Moldavčuk,
kterému sekundoval Špalek z KST Cheb.
Ke stříbrné medaili naší Jarce Rosové také
ve čtyřhře pomohla Nesměráková z Lomnice.
Škoda, že naši hráči Pock, Moldavčuk, Janda
a Novotný v mládežnických kategoriích končí. Pock se navíc s naším oddílem loučí, přestěhoval se a bude posilou Velké Hleďsebe.
Ostatní tři spoluhráče bohužel v poslední době
dění v oddíle příliš nezajímá. Janda a Novotný
o turnaj neprojevili nejmenší zájem podobně
jako dospělí členové oddílu…
S jistou nostalgií vzpomínám na první sportovní krůčky těchto dnes mladých mužů. Začínali
jako mladší žáčkové, kteří se propracovali
k nejlepším v kraji. Vyhrávali turnaje jednotlivců, družstev i jako dorostenci. Pravidelně
reprezentovali kraj a naše město na republikových šampionátech. Moc bych si přál, aby si
dobře vybrali další kroky.
O. Volf

13

Různé

Jsme v postní době, zanedlouho
budeme slavit Velikonoce
Pro někoho je Velký pátek den volna navíc,
prodloužený víkend. Pro někoho jde o svátky
jara, pro někoho čas, kdy si více než jindy připomíná dílo spásy, které započalo v Betlémě
a bylo dokonáno na Golgotě. Jsou i tací, kteří
zcela vážně dodržují i dobu půstu. Přečtěte si,
prosím, zamyšlení vojenského kaplana Jana
Zaplatila na toto téma ( se svolením).
Popeleční středa - Jl 2,12-18 Mt 6,1-6. 16-18
Dnes něco o postu. Velmi nepříjemná záležitost. Co to vlastně je půst? Když se podíváme
na naši moderní společnost, tak zjistíme, že
téma postu se v ní objevuje mnohem víc, než
si myslíme, jen se mu říká už trochu jinak. Alespoň co se týká postu tělesného. Vždyť to slyšíme pořád. Jak zdravě jíst, jak se nepřecpávat
a správně držet dietu, jak cvičit tabatu, jógu,
aerobic, spining, chodit do posilovny a běhat
na páse a orbitrecu, aby, když se přecpeme
a nakyneme, jsme zase brzo zhubli a udrželi si
štíhlou linii, abychom byli zdraví a fit. Stovky firem se zabývají výživovým poradenstvím, zdravým životním stylem, výrobou suplementů pro
zvyšování tělesné kondice a vydělávají na této
činnosti neuvěřitelný prachy. Ale to už bychom
se dostali někam dál a mohli začít mluvit o kultu
věčného mládí, síly a krásy, který je také jistě
jedním z doprovodných jevů tohoto životního
stylu. A tak jíme, protože máme opravdu co jíst,
a pak cvičíme a někdy hubneme, aby to jezení
nebylo zase na nás tak poznat. V jedné kreslené pohádce, která se jmenuje „Za plotem“, se
zvířátka dívají směrem k satelitnímu městečku,
které vyrostlo během jejich zimního spánku
za jejich parkem a které je symbolem jakéhosi blahobytu. A jedno ze zvířátek komentuje
přítomnost lidí takto: „My jíme, abychom žili,
ale oni žijí, aby jedli.“ Ale přitom víme, že ne
všude tomu tak je a stále jsou na naší planetě
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místa, kde lidé umírají na následky hladomoru.
A takových míst není málo, a jak praví staré
dobré přísloví: „Bude hůř.“ A tady v Kábulu?
A také na Bagramu? No řekněte... I když se
nám někdy zdá, že se jídlo neustále opakuje,
že už nevíme co si vlastně dát, tak když se
na to upřímně podíváme, není to přeci jen All
inclusive? Ano, je. Kde doma bychom si mohli vybrat z tolika druhů jídel? A tak se vždycky
v jídelně tiše směji nad poznámkami k tomuto
tématu a když se k nim někdy přidám tak si pak
říkám sám sobě: „Doma by sis, vole, namazal
chleba se sádlem a s cibulí a byl bys rád, že
jsi rád.“ Vždycky mi trochu vadí, když vidím,
kolik si toho lidé naberou, jen aby měli plný talíř, a pak toho polovinu vyhodí, protože už nemůžou. A tak, když to řeknu jednoduše, máme
obrovské štěstí, že můžeme jíst, abychom pak
mohli hubnout. Ale je tohleto opravdový půst?
Hubnutí? Asi tak nějak všichni cítíme, že ne. Že
pravý půst je ještě něco docela jiného než nežrat maso na popeleční středu a Velký pátek
nebo nejíst maso v pátek vůbec a místo toho
si dát kynutý knedlíky s jahodama, který stejně
miluju, či snad odepřít si čokoládu nebo kafe
během postní doby. Ó jaká to újma. A věděl
to už prorok Joel: „Roztrhněte svá srdce a ne
pouze šaty.“ Co to znamená? Ve starověku
toto gesto bylo symbolem jakéhosi uvědomění si vlastní omezenosti, pokání, nehodnosti,
smutku a hlavně pokory. A když si král veřejně
roztrhl roucho a posypal si při tom hlavu popelem, tak to už bylo něco. Pak už ani poddaným
nezbývalo nic jiného než se přidat. A přesto už
prorok stovky let před Kristem říká: „To nestačí!
Musíte si roztrhnout svá srdce!“ Co to znamená a jde to vůbec? Roztrhnout si srdce? A proč
bych to měl vlastně dělat? Medik by řekl: ano,
jde to, např. při infarktu se stane něco podobného. Ale všichni víme, že tady jde prorokovi

Různé

o něco úplně jiného než o mechanické poškození nejvýkonnějšího lidského svalu. Roztrhnout srdce znamená: změnu smýšlení, uznání
toho, že tu nejde jen o mě, že nejsem pupkem,
středobodem světa, že mé ego se může mýlit,
že i já dělám chyby, že nejsem mírou dokonalosti a spravedlnosti a chcete-li, že i já jsem člověk hříšný a toto s pokorou uznám. To je ono
„pokání“. Mimochodem zajímavé české slovo.
A jsme u toho. Takže tu vůbec nejde o jídlo,
ale o mezilidské vztahy a správný vztah k jídlu
k tomu má jen napomoci, protože málo platné,
když se člověk přejí, odkrví se mu mozek a míň
přemýšlí. O sobě i o druhých. To všichni dobře
známe. A Ježíš nám ve své dobré zprávě říká,
jak má vypadat pravý půst. Jak se chovat, aby,
když jej konáme, měl smysl pro nás a pro naše
okolí a nebyl jen okázalým skutkem před lidmi.
Aby naše dobré skutky vůči sobě, Bohu i bližním nebyly jen pokrytectvím. Znal jsem jednoho
nejmenovaného kolegu v bývalém zaměstnání, který si vždycky během postní doby odpíral
kávu, ale pokud šlo o nějaké nepěkné informa-

ce o lidech z jeho okolí, hezky je vždycky ještě
za tepla donesl až k nadřízenému, a pak tomu
říkal, že je loajální. Tohle není už vůbec půst,
tomu se říká donášení. A tak nás tato možná
trochu nepopulární doba postu před Velikonocemi nemá vést k ničemu jinému než k narovnání vztahů. K sobě samým, k ostatním lidem,
a chcete-li, i k Bohu. Za chvíli Vás budu označovat znamením kříže. Budu Vám na znamení
změny smýšlení, rozhodnutí se pro dobro, dělat
popelem kříž na čelo a budu u toho říkat: „Čiň
pokání a věř evangeliu.“ O pokání jsme si teď
vyprávěli. A co to znamená věřit evangeliu? To
není nic jiného, než věřit Tesaři z Nazaretu, že
jeho dobrá zpráva, kterou přišel podat o Bohu,
je pravdivá a že se nemusíme bát. Protože až
se jednou naše těla změní v prach a popel a my
se ocitneme před Ním, nebudeme muset mít
obavy, že by naše dobré skutky na této zemi,
pokud jsou myšleny upřímně, byly zapomenuty.
Jan Zaplatil, vojenský kaplan v Baghrámu,
Dagmar Holubcová, evangelický sbor

Ahoj kluci, děvčata, muzikanti !!!
Hledáme muzikanty na dechové nástroje do kapely

Bohemian Marching Band Sokolov
Vítaní jsou hlavně bubeníci, hráči na flétnu či klarinet,
ale přijmeme i hráče na jakýkoliv jiný dechový nástroj.
Podmínkou jsou alespoň 3 roky ZUŠ a muzikantské nadšení.
Méně zkušené hráče rádi zacvičíme.
Podívejte se na naše webové stránky: www.bmband.cz
nebo na facebook: Bohemian Marching Band Sokolov.
Můžete se nezávazně přijít podívat na naše zkoušky v Sokolově,
kdy a kde vám sdělí p. Robert Kučera na tel č.: 606 507 204
nebo napište na bmband@ seznam.cz
Neváhejte, nebojte se a přijďte / třeba i s rodiči /.
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Omlouváme se za chybu v předchozím čísle a přidáváme správný jízdní řád
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Kino

PROGRAM KINA
DUBEN 2017
pátek 7. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Pohádky pro Emu
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 112 min.

pátek 28. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Jack Reacher: Nevracej se
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 116 min.
MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI DUBNU

neděle 2. 4. v 15.00 hod.
trollové
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
92 min.

pátek 14. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Sully: Zázrak na řece Hudson
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 96 min.

neděle 9. 4. v 15.00 hod.
Lichožrouti
Animovaný, ČR, MP, vstupné 30 Kč, délka 83
min.
pátek 21. 4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Instalatér z Tuchlovic
Česko, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 85 min.

neděle 23. 4. v 15.00 hod.
Čapí dobrodružství
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 87 min.

17

Různé

Přenosná čipová karta pro platby jízdného
Tisková zpráva
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. zavedla od pondělí 13. března 2017 pro platby
jízdného v autobusech společnosti přenosnou
čipovou kartu. Tato AKV KARTA - P bude
přenosná - může ji využít kdokoliv, anonymní - bez fotografie a jakýchkoliv personálních
údajů, bude možné ji využívat pro časové
předplatné jízdné - vždy pouze dospělý tarif,
i jako elektronickou peněženku - pro platby
všech druhů jednotlivého jízdného. AKV KARTA - P bude platná v systémech MHD v Sokolově, Chebu a Aši, i na všech spojích linkové
dopravy společnosti. Cestující ji mohou zakoupit v přepravních kancelářích v Sokolově,
Kraslicích, Chebu, M. Lázních a Aši a nově
také přímo v autobusech na linkách MHD u řidiče. Nabíjení karty bude možné ve všech přepravních kancelářích (hotovost, bankovní kar-

ta) a také autobusech společnosti (hotovost),
v autobusech MHD v Sokolově a Chebu navíc
také bankovní kartou. Cestující tím ušetří cestu
do přepravní kanceláře a zároveň jsou platby
jízdného dopravní čipovou kartou a bezkontaktní bankovní kartou výrazně levnější. Cena
karty je 100 Kč s platností 3 roky.
„Dlouhodobě se snažíme odstraňovat bariéry
pro platbu jízdného a zvýšit počet bezhotovostně platících cestujících. Zavedením této
karty sledujeme zvýšení počtu cestujících
a jejich spokojenost, např. tím, že si budou
moci kartu předávat v rodině a také nebudou
muset řešit primárně hotovost. Protože v současné době řeší moderní způsoby odbavování
cestujících v naší společnosti mladý progresivní tým, mohou se cestující určitě těšit na další
novinky“, říká na závěr Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti.

AKV čip pro platby jízdného
Tisková zpráva
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.
zavede od pondělí 3. dubna 2017 pro platby
jízdného v autobusech společnosti AKV čip
(„klíčenku“), tím se stane odbavení cestujících
zase o něco rychlejší a pohodlnější.
AKV čip je přenosný a cestujícím slouží jako
elektronická peněženka, kterou mají neustále u sebe, např. na klíčích. Samozřejmostí je
možnost přestupů v systému MHD v Sokolově
a Chebu po dobu 35minut.
Cestující si mohou čip zakoupit v přepravních
kancelářích v Sokolově, Chebu, Aši a u řidičů
MHD.
Nabíjení:
Platební kartou nebo hotově v přepravních
kancelářích a na spojích MHD v Sokolově
a Chebu
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Na spojích linkové dopravy společnosti pouze
hotově
Cena čipu je 100 Kč s platností 3 roky.

Různé

Burza dětského oblečení JARO-LÉTO
v MKS Kynšperk nad Ohří měla nevídaný
úspěch.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za krásné prostory, které máme k dispozici,
všem prodávajícím i nakupujicím, kteří nás při-

šli podpořit. Také děkujeme za krásná slova
díků, které nás velice těší.
Další burza proběhne opět v MKS Kynšperk
22. 9. 3017 - 24. 9. 3017 PODZIM- ZIMA 2017.
Za celý Burza tým Iva Jirásková

Městská knihovna
Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Středa:
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Novinky pro dospělé:
Banner, A. J. – Dobří sousedé; Donovan, R.
– U konce s dechem; Donovan, R. – Důvod
dýchat; Parrett, F. – Až přijde noc; Oliva, A. –
Poslední; Cole, M. – Vyrovnat si účty
Historie:
Klimečková, J. – Kočárová cesta; Johnson, A.
– Jako pravá dáma; Gregory, P. – Bílá růže
z Yorku; Körnerová, H. M. – Hodina po půlnoci; Parks, A. – Jestli odejdeš…; Bauer, J.
– Evangelium Máří Magdalény; Igglden, C. –
Válka růží; Macková, M. – Příběh staré šperkovnice

Detektivky a thrillery:
Štolbová, E. – Vražda v Národním; Hedström,
I. – Vražedná diagnóza; Bogatyreva, E. –
Temný přízrak, který číhal tři životy na mou
lásku; Roberts, N. – Srdcová dáma; Bolton, S.
J. – Obětina; McCreight, K. – Tam, kde ji našli;
Masterton, G. – Výkupné pro krále; Janouchová, K. – Bosá dívka; Bryndza, R. – Noční lov;
Patterson, J. – Patnáctý skandál
Romány pro ženy:
Benková, J. – Čistá láska; Bergová, E. – Chci
to taky; Macomber, D. – Návraty domů; Beck,
G. – Pojď sem, ať ti můžu dát pusu
Čtení pro děti a mládež:
Březinová, I. – Pomeranče v podprsence; Šlik,
P. H. – Ve staré cihelně se svítí; Pankhurst,
K. – Majda Čmuchalová – Velký vlasový poprask; Nosov, I. – Neználkův ostrov
Za knihovnu Irena Zolotarová
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Expediční kamera

Expediční kamera 2017
Druhou březnovou sobotu se v městském
kině sešli příznivci filmového dokumentu,
dobrodružství a odvahy. Již potřetí jsme totiž
u nás mohli přivítat mezinárodní filmový festival Expediční kamera. Na stodvacet návštěvníků mohlo vidět osm filmů, poslechnout si dvě
živé kapely a popřemýšlet nad jednou vysokohorskou přednáškou. Vybrat jsme si mohli ze
dvou promítacích ploch – buď přímo v kinosále

Díky této spolupráci jsme se mohli pokochat
(a případně i zakoupit) výrobky s velikonoční
tematikou.
Pořadatelé letos vyzkoušeli také jednu novinku. Součástí doprovodného programu
byla ojedinělá výstava Zmizelé Sudety. Tuto
putovní výstavu nám zapůjčilo sdružení Antikomplex a bude přístupná až do 13. dubna
v zimní zahradě kina. Jistě neváhejte projít se
dějinami naší země a nalézat spojení se současností.
Na závěr je nuté poděkovat. Poděkovat všem,
kteří se podíleli na realizaci akce a bez nichž
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s kvalitním zvukem a obrazem, nebo v zimní
zahradě kina, kde se diváci jednoduše dostali
k občerstvení i během promítání. Před projekcí
a během přestávek (celkem byly dvě) se diváci mohli proměnit ve čtenáře u knižního pultu
paní Fiedlerové či v ochutnávače pokrmů českých i exotických. Dámy i muže zajisté potěšila spolupráce s místním klubem Palička, který
se soustředí na ručně vyráběné dekorace.

Expediční kamera

by festival nebyl tím, čím je. Děkujeme tedy:
návštěvníkům, dobrovolníkům, podporovatelům, fotografům, přednášejícím, spolupracovníkům, kapelám, zásobovačům občerstvení.
Velké Díky opět posíláme do Městského kulturního střediska – panu řediteli Vladimíru Palíkovi a paní Štěpánce Hendrychové, za trpě-

livost a ochotu, které opět bylo více, než dost.
Děkujeme.
Již nyní se těšíme na podzimní SnowFilmFest.
			
Josef Kubát
regenerace.kynsperk@volny.cz
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SVOZ ODPADU
V měsíci dubnu 2017 proběhne svoz objemného a nepotřebného odpadu. (např. směsný
domovní odpad, objemný odpad)
Na níže uvedených místech a v termínech bude přistaven velkoobjemový kontejner.
Upozorňujeme, že odpad nesmí obsahovat veškeré elektrozařízení a nebezpečný odpad.

3. 4. – 9. 4. 2017 - nám.SNP - za restaurací Skleník
10. 4. – 16. 4. 2017 – Dlouhá ulice – odstavná plocha
vedle starého internátu (pod hasičskou zbrojnicí)
18. 4. – 23. 4. 2017 – U Pivovaru – zadní parkoviště (točna)
24. 4. – 30. 4. 2017 – nám.SNP – u čp. 382 (prostřední věžák)
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10.ročník turnaje ve florbalu
„O pohár Hejtmanky KK“
KDY?

22.4.2017, Kategorie dospělých
23.4.2017, Kategorie mládežnická
Obě zahájení v 9,00hod

KDE?

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PODMÍNKY?
DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 9 HRÁČŮ ,v družstvu max.2
registrovaní hráči, možná kombinace ženy a muži v jednom družstvu,

PŘIHLÁŠKY: ING. TOMÁŠ SVOBODA 725 074 192
CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SRDEČNĚ VÁS ZVOU: KARLOVARSKÝ KRAJ,TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ, MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ A
KYNŠPERSKÝ PIVOVAR

ZVEME VÁS NA
24.ročník

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 15.4.2017 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 1.4.2017.
Občerstvení zajištěno
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

ZÁPIS 2017/2018
se uskuteční 4. května 2017
od 9.00 hodin do 15.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Becková, uč., Alena Kociánová, uč., Ivana Vebrová,
uč., M. Nejdlová, chůva, Milena Valešová, ředitelka.

Přihlášku, evidenční list (k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené)
si vyzvedněte v mateřské škole - denně od 14.00 hodin do 16.00 hodin.
Termín zveřejnění výsledku zápisu- 10. 5. 2017 ve vývěsní skříňce u vchodu do MŠ.
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají
cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Dítě v posledním roce před vstupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání)
2. Trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří
3. Dítě, které dovrší k 31.8.17 věku 4. let-přednostní přijetí před 3.letými dětmi
4. Dítě, které dovrší k 31.8.17 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data narození
5. Dítě, mladší 3. let v případě volné kapacity mateřské školy
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Fotografie k článku Investice z předchozího čísla
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