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Doplňující fotografie k článkům

Za sportem a poznáním

Loučení s mateřskou školou

Z města

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.
Z důvodu dovolených se nejbližší setkání uskuteční
10. července 2017
a 7. srpna 2017.

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 červnu 2017 oslavili významné životní výročí:

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

kancelář starosty

pan Karel Plánka (80 let)
a paní Božena Niklasová (80 let).

Dárcovství krve
Dne 21. 6. 2017 proběhlo v kanceláři starosty
města přátelské setkání s panem Ing. Josefem Zikmundem, který absolvoval již osmdesát bezplatných odběrů krve. Velice si vážím
jeho, ale i ostatních občanů našeho města,
kteří se podílejí na záchraně lidského života
tím, že darují tu nejvzácnější tekutinu na světě
a tou je krev. Jemu a všem ostatním bych rád
touto cestou co nejsrdečněji poděkoval a popřál jim hodně zdraví a dlouhá léta.
starosta města
Ing. Tomáš Svoboda
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Z města

Oznámení o realizaci akce „Třešňovka II. etapa“
„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro
rodinné domy v lokalitě Třešňovka,
Kynšperk nad Ohří“
Vážení občané, oznamujeme Vám tímto, že
na základě výběrového řízení byla zadána realizace II. etapy akce „Výstavba inženýrských
sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě
Třešňovka, Kynšperk nad Ohří“ společnosti
Stavby IS s.r.o., Lomená 326, 351 35 Plesná,
IČ: 264 03 510.
Stavební práce budou probíhat od července
do listopadu 2017.
V druhé etapě se budou realizovat – terénní
úpravy a podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci a inženýrské sítě, přeložka sítě NN,
kterou bude realizovat ČEZ, a to v první části
prostoru pro 16 RD – většina prací tedy bude
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probíhat mimo komunikaci, na pozemku p. č.
938 k.ú. Kynšperk nad Ohří. K dopravnímu
omezení dojde až v druhé polovině prací.
Před konkrétním dopravním omezením budete v předstihu informováni přímo dodavatelem
stavby.
Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Bližší informace k stavbě Vám podá pan Bednář, tel. 725 043 848 (MěÚ Kynšperk nad
Ohří) anebo pan Šilhánek tel. 724 955 132
(stavbyvedoucí Stavby IS s. r. o.)

Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

Základní umělecká škola

Velké kulturní obohacení ZUŠ open 2017
Když nám dcera řekla, že bychom měli jít 30.
května do Městského kulturního střediska
na vyhlašování vítěze o nejlepší logo Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří, že se také
zúčastnila a možná něco vyhraje, ani chvíli
jsme neváhali. Vůbec jsme netušili, že budeme tak mile překvapeni zpěvem žáků s profesionálním doprovodem na hudební nástroje.
Děti si připravily písně z dětského filmu „Ať žijí
duchové“ a můžeme říci, že nám běhal mráz
po zádech, jak to bylo nádherné. Nepředvedly

se jen děti, na pódium nastoupila p. učitelka
Knoblochová, pod jejíž taktovkou zahrály děti
další krásné skladby. Všichni jsme čekali, které logo tedy bude vítězné. Děti měly za úkol
zakomponovat do loga všechny tři obory, vyučující se v umělecké škole, tedy dramatický
kroužek, hudební a výtvarný obor. Nakonec
jsme se dočkali. Se svým návrhem vyhrál
Lukáš Daniš a také si odnesl finanční cenu.
Finančně byli oceněni také výherci na druhém
a třetím místě, což děti určitě velmi potěšilo.
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Základní umělecká škola

Celé asi hodinové představení bylo zakončeno pěveckým souborem „Pančelek“, při kterém nám padla brada, protože to bylo superprofesionální. Všichni účinkující si pak odnesli
domů tričko s novým logem, na které budou

jistě pyšní. No a my? My jsme kulturně nabiti alespoň na měsíc. Chceme moc poděkovat
všem dětem a učitelkám za kulturní program,
na který jistě tvrdě trénovaly a doufáme, že to
ještě někdy zopakují.
Špinarovi
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Základní umělecká škola

VÝSTAVA – VÝTVARNÉ HRÁTKY
Od 8. 6. do 24. 6. 2017 proběhla v Panském
domě interaktivní výstava výtvarných prací
žáků ZUŠ Kynšperk nad Ohří pod názvem
„VÝTVARNÉ HRÁTKY“.
Výstava byla určena všem, kteří nejen obdivují
výtvarné umění, ale také si rádi hrají.
Návštěvníci mohli zhlédnout nejen výtvarné
práce, ale také několik zajímavých interaktivních činností. Žáci vytvořili funkční kuličkové
dráhy z keramiky a papírová bludiště. Účastníci si vyzkoušeli postavit vlastní kuličkovou
dráhu a zapojili se též do dalších aktivit, jakými byly např. autoportrét na zrcadle, portrét
na skle a řešení labyrintů podle zrcadlového

odrazu. Vyzkoušeli si také mimo jiné účinky
perspektivy na šachovnici a pokusili se ji zaznamenat kresbou. Mnozí si nakreslili i vlastní obraz, nebo vytvořili nádhernou barevnou
kompozici a naučili se, jak míchat barvy a jejich odstíny.
Výstava byla dle ohlasů veřejnosti velmi zdařilá. Chtěla bych poděkovat vyučujícím – paním
učitelkám Věře Medvecké a Pavle Křížkové
za výbornou práci s dětmi ve výtvarném oboru.
Za kolektiv ZUŠ Bc. Alena Konečná, DiS.
ředitelka školy
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Mateřská škola Zahradní

Zpívá celá rodina
Dne 30. 5. 2017 se konal v prostorách kina
MKS koncert „Zpívá celá rodina“, který uspořádala v rámci zapojení se do celostátní akce
ZUŠ Open 2017 naše kynšperská Základní
umělecká škola.
Ve zhruba hodinovém pásmu vystoupili jak
žáci školy, tak i učitelé - soubor PANČELKY
a proběhlo vyhodnocení soutěže Logo ZUŠ
Kynšperk nad Ohří.

Tato jedinečná akce měla skvělou atmosféru
a všem pedagogům ZUŠ i účinkujícím z řad
dětí patří velký dík za velmi pěkný zážitek.
Jsem ráda, že i v dnešní přetechnizované
době se najde pár šikovných lidí, kteří s nadšením, elánem a velkým nasazením dokázali
připravit krásný kulturní zážitek nám ostatním
posluchačům.
D. Hámorová

Botas
Milí Kynšperáci, je to neuvěřitelné, ale mnoho účastníků letošního BOTASu ještě nebylo
ani na světě, když se jel jeho 1. ročník – neboť vězte, že 20. května tohoto roku se jel již
po pětatřicáté, tentokrát s přídomkem „O putovní pohár Jana Žiliny“ na památku předloni zesnulého kamaráda a dlouholetého organizátora Hansiho. Stejně úžasné jubileum
oslavili i pořadatel Jirka Roubínek a účastník
Jirka Rozsnyaki, kteří nechyběli ani při jednom
z dosavadních ročníků.
Roubasovi opět vyšla objednávka počasí a tak
si mohlo 22 posádek v dobré náladě vychutnávat záludnosti tratě i mnohých soutěží při
průjezdních kontrolách, které je jako vždy notně potrápily. Tentokrát některé favorizované
posádky zaostaly za svými ambicemi a tak se
na nejvyšší stupeň prosadili noví, přesto však

již zkušení matadoři. A nyní několik zásadních
dat a výsledků 35. ročníku BOTAS:
Organizační štáb
Ředitel závodu: Pavel Kováčik
Hlavní rozhodčí: Jiří Roubínek
Vedoucí tratě: Václav Chalupa
Technické zajištění: Miroslav Kaucký
Sponzoři
AUTO EDER KARLOVY VARY – generální
sponzor
GPH Kynšperk nad Ohří – hlavní sponzor
MěÚ Kynšperk nad Ohří – poskytovatel dotace
Jiří Hrubý a Tomáš Svoboda
Kynšperský pivovar
Kynšperský Kovošrot
Lajka
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Botas

Šramota
Salon SEDMIKRÁSKA
Lékárna
Řeznictví U KRKOVIČKY
Řeznictví ODRAVA
RESTAURACE SKLENÍK
RESTAURACE KAŠNA
KNIHKUPECTVÍ FIEDLEROVI
Manželé KOMÁRKOVI
LASTING
Květinářství JARKA
ORIFLAME Fürstová
Živnostenská škola Sokolov

Zvláštní poděkování:
Správa města - za technické zabezpečení
SDH Kynšperk nad Ohří - za organizaci soutěžního úkolu
Základní škola Kynšperk nad Ohří - za poskytnutí zázemí pro soutěžící
Poděkování technickým komisařům: Mertl,
Baška, Pieč, Princ, Pavelková, Fibiger, Kováčiková, Poul, Piškula, Bláha, Tomek, Roztočil,
Zachula, Jurus, Kardoš, Karadič, Němcová,
Marinková.

Pořadí:
1. místo
Řidič: Petr Váňa, navigátor: Jaroslav Wagner
Posádka: Jan Řezníček, Alena Kociánová
2. místo
Řidič: Lukáš Fürst, navigátor: Jitka Fürstová
Posádka: Katka Fürstová, Hana Hodinová

3. místo
Řidič: Barbora Machytková, navigátor: Šárka
Prančlová
Posádka: Kristýna Sadílková, Ivana Havelková
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Botas

Nejlepší řidič: Milan Tunega
Nejlepší navigátor: Jiří Rozsnyaki
MISS BOTAS: Květa Sukovičová
Doufejme, že se všem zúčastněným jubilejní
ročník BOTASu líbil, a že se se všemi setkáme při dalším, již 36. ročníku příští rok – samozřejmě budou vítáni i nováčkové, kteří si
budou chtít vyzkoušet tuto kombinaci automobilového umu, zručnosti, orientace, znalostí
a sportu. Ještě jednou všem díky a na shledanou v roce 2018!
Data dodal Pavel Kováčik,
dohromady smolil Čeněk Malý
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Kultura

Den dětí s osadním výborem
Rok se s rokem sešel a my jsme opět připravili
již 4. ročník oslavy „Dne dětí“. Dne 3. 6. 2017
odpoledne jsme se sešli v hojném počtu vedle Restaurace U Splavu, kde probíhaly různé
soutěže. O krásné ceny soutěžilo celkem 24
dětí (věk 2 – 14 let), pro které bylo připravené
občerstvení, opékání špekáčků, výborné perníkové medaile a pamětní diplomy.
Poděkování za finanční příspěvek patří městu
Kynšperk nad Ohří, panu J. Paulíčkovi, panu
A. Richterovi a členům osadního výboru, dále
firmě NICO za výrobu diplomů pro děti, firmě
Dronte za zapůjčení prostoru pro soutěže, firmě Střelnice Jimi za půjčení paintballových
pistolí, paní Cardové a paní Turkové za napečení perníkových medailí pro všechny děti,
Restauraci U Splavu za poskytnutí sociálního
zázemí, paní Smrčkové, manželům Maruščákovým a všem našim přátelům za pomoc při
realizaci této akce.
Osadní výbor Dolní Pochlovice,
Liboc, Chotíkov
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Různé

Loučení s mateřskou školou
Dne 14. 6. 2017 proběhlo v MŠ ve Školní
ulici velké loučení. Na školní zahradě se děti
pochlubily svým vystoupením pro všechny
přítomné, mladé i starší pamětníky z řad bývalých dětí i zaměstnanců této školy. Po písničkách, tanečcích a říkadlech si návštěvníci
prohlédli celou budovu a při občerstvování si
prohlíželi fotografie a kroniky z blízké, ale i ze
70. let staré historie tohoto zařízení. V albech
s fotografiemi hosté hledali sebe nebo své
blízké a známé coby předškoláčky. Vzpomínky na kamarády, děti i provozní zaměstnance, a vyprávění o zážitcích z dětství, prolínalo
celým odpolednem. Velké poděkování patří
všem rodičům i provozním zaměstnancům,
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kteří se zapojili do příprav a organizace při
rozloučení s naší školkou.
Uzavřením budovy MŠ Školní z rozhodnutí
Rady města Kynšperka nad Ohří, tak nenávratně končí jedna dlouhá, a pro několik generací, i významná kapitola jejich života v našem
městě.
Doufáme, že rodiče pro své nové občánky,
které jsme přivítali 23. 6. 2017 v Panském
domě, ale i pro ty ještě nenarozené, najdou
místo ve školce stejně útulné, příjemné a milé,
kde budou prožívat důležité a zásadní období
svého života.
Uč. MŠ Školní

Různé

Rozloučení s MŠ Školní – R. I. P.
Dne 14. 06. 2017 proběhlo v Kynšperku nad
Ohří „rozloučení s Mateřskou školkou Školní“, která bohužel ke dni 30. 06. 2017 zavře
dveře a zamkne branku pro všechny, kteří tam
v současné době dochází, v minulosti docházeli a od data 30. 06. 2017 již docházet nebudou, díky rozhodnutí Města Kynšperk. Byť je to
neskutečná a nepochopitelná škoda, akce se
velmi vydařila.
Paní učitelky natrénovaly s dětmi úchvatné vystoupení plné básniček, písniček a pohybové
koordinace na skákacích míčích (listonoška
stonožka, žabka chlubilka, rodina, sotva večer
hvězdy vstanou), které si užily nejen děti, ale
i rodiče a široká veřejnost, kteří se na rozloučení se školkou přišli podívat (zřejmě i včetně
pana starosty, který během vystoupení tiše
přihlížel ve stínu vzrostlých keřů a stromů
v zahradě naší báječné brzy již bývalé školky).
Velké díky patří zejména paní učitelce Evě
Rozmušové a Mileně Kuhlové, které s dětmi
vystoupení natrénovaly a vydržely i přes vědomí, že je to jejich poslední rok v této krásné budově. Po celý školní rok si udržely dobrou náladu, bezvadně připravily předškoláky
na vstup do první třídy základní školy, foukaly
jim bolístky a podporovaly je při cestách na výlety, při výuce plavání, potily se při pomoci
dětem na lyžařském kurzu, hledaly s dětmi
skryté poklady, rozvíjely jejich fantazii a naučily je mnoha dovednostem a užívaly si s nimi
radosti i strasti jejich dětství. Bohužel splín
nad zavřením provozu školky v poslední době
dopadá na všechny, co jsou se školkou úzce
spjatí, včetně dětí, které nedovedou pochopit,
že své první úspěchy ve škole půjdou sdělovat paní učitelce do školky, kam docházely jen
na prázdniny nebo „spřátelené“ akce.
Na „Rozloučení se školkou“ dětičky předvedly velmi krásné vystoupení, paní ředitelka
Mgr. Vlastimila Prchalová mile poděkovala

personálu a rodičům a všichni byli pozváni
na hostinu, kterou za pomoci mnoha rodičů,
kteří napekli a nakoupili dobroty, pomohla
připravit skvělá paní kuchařka Ingrid Tomková s paní uklízečkou Annou Dusíkovou, když
mimo jiné podávaly skvělou kávu a čaj. Velmi
emotivní bylo, že zavítali i bývalí učitelé a žáci
a všichni společně zavzpomínali nad alby
s fotografiemi společnými historkami z dětství, prožitého nejen v budově brzy již bývalé
školky. Každý přítomný nasál sladkobolnou
atmosféru, kdy všichni byli moc nadšení z vystoupení současných žáků školky a setkání
se známými a současnými i bývalými kolegy
a zároveň smutek, že je to v tomto místě setkání poslední.
Je velká škoda, že i přes nesouhlas rodičů,
pedagogů a široké veřejnosti se MŠ Školní
v Kynšperku nad Ohří zavírá, přestože byla
v provozu od roku 1948 a přežila i změnu režimu. Zarážející rovněž je, že mnohá menší
města a obce své školky rekonstruují, vylepšují, případně otvírají nové a v Kynšperku se
věhlasná školka uzavře jedním rozhodnutím
zastupitelstva. Snad v budoucnu vedení města své rozhodnutí změní.
Naše velké díky tedy patří všem, kteří přispěli
nádhernému poslednímu školnímu roku, všem
bývalým i současným učitelům školky Školní,
ale i Zahradní, skvělým kuchařkám a uklízečkám v obou budovách, ale zejména i paní ředitelce MŠ Školní a Zahradní, která personál
podporovala a stála při nich.
Doufáme, že paní učitelky natrénují s dětmi
ještě mnoho tak nádherných vystoupení, jako
14. 06. 2017.
MOOOOC DĚKUJEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anna Dörflerová a Renata Burdová
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Mateřská škola

Mateřinky a Listonoška stonožka
Předškoláci z MŠ Školní a Zahradní se 10. 6.
2017 zapojili do kulturního programu na slavnostech města Kynšperka nad Ohří. Hudebně-pohybové vystoupení na skákacích míčích
pod názvem ,,LISTONOŠKA STONOŽKA“
předvedly děti z MŠ Školní. Tanečníci ze Zahradní MŠ tančili s polštářky o tom, jak to chodí v „MATEŘINCE“.

Znovu si děti z obou školek zatančí na Posledním zvonění, kde opět mohou diváci zhlédnout jak „malí“ předškoláci zvládnou „velké“
věci – vnímat hudbu, sladit pohyby, orientovat
se v prostoru, improvizovat, zvládnout trému
a užít si být na tanečním pódiu.
Uč. MŠ Školní a Zahradní
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Mateřská škola

„Za sportem i za poznáním“
Jedno jarní odpoledne se proměnila zahrada MŠ Zahradní v netradiční sportovní
plochu. Překážkové prvky zaujaly nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Dobrá nálada nechyběla jak při skákání v pytli, při hodu na plechovky a kuželky,
při chůzi na chůdách, přenášení vody, tak
i při opékání vuřtů. Domů si děti odnášely
drobné
odměny
a
veselé
příhody.
Poslední květnové dny proběhly ve znamení výletů. „Dobré ráno, dobrý den, kamarádi
nasedejte, pojedem.“ Turisticko – poznávací výlet do Karlových Varů a okolí byl cílem
putování „Hvězdiček“ a „Zvonečků“ za dobrodružstvím. Opravdové těšení začalo již při
jízdě autobusem. Lázeňské město připravilo
dětem podívanou v podobě památek a krás
tamní přírody. Nezapomněli jsme ani na svačinu, pitný režim a malé osvěžení u lesní

studánky nebo vřídla. Zážitky z lanovky,
pozorování města z rozhledny „Diana“, návštěva „Motýlího domu“, pozorování zvěře
v lesoparku využily děti po návratu do MŠ
v tvořivých hrách a v kresebném projevu.

MŠ Zahradní a Školní
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Kultura

Děti základní školy pomáhají přírodě
Zájmový kroužek „Toulky přírodou“ při Základní škole Kynšperk nad Ohří je zaměřen
na poznávání přírody v okolí našeho města.
Při našich výpravách děti poznávají zvířata,
rostliny, stromy a vše, co k tomu patří. Svůj
první školní rok působení jsme s dětmi a jejich rodiči zakončili dobrovolným úklidem lesoparku u hřbitova, části lesa, cyklotrasy a okolí
hřbitova. Bylo nasbíráno šest 110 litrových
pytlů nejrůznějších druhů odpadků. Nejenže
jsme milovníci přírody, ale tuto akci jsme pojali
jako poděkování přírodě za to, že nás zaplavuje neskutečnou krásou.
Děkuji všem účastníkům za podporu a dobrou náladu po celou dobu akce, která se nám
protáhla až do večerních hodin. Děti si kromě
opečených buřtů a brambor v popelu odnesly
i ponaučení, že kdo si od přírody bere, musí
také vracet.
Martina Žofčinová
vedoucí kroužku
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Různé

Kynšperští čápi 2017
Každoroční obyvatelé komína se k nám opět
vrátili, přílet prvního čápa /většinou samce/
nastal 12.3.2017, přílet druhého 25.3.2017.
Po dlouhém čekání se mezi datem 15. 20.5.2017 narodila tři čápátka, která se mají

čile k světu. Od 15.6. už nacvičují mávání
křídel. Doufáme, že nepřijde žádná přírodní pohroma a potomci se koncem léta vydají
na dlouhou cestu do afrických zimovišť.
Benda Pavel

15

Kultura

VEGGET ´17
23. 7. 2017 od 14 hodin, palouček u dřevěné lávky

Dámy, pánové a zeleninožroutové!
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na první ročník pikniku s názvem Vegget.
K má(me)ní a ochutnání zde budou všelijaké dobroty a nápoje – ať už námi
připravené či Vámi donesené, v duchu hesla „sharing is caring“ (tj. tím, že se rozdělím,
ukáži, že mi druzí nejsou lhostejní).
Piknik je určen naprosto všem bez rozdílu věku či zeleninového vyznání.
Kromě chuťových pohárků si dovolíme naladit i pohárky sluchové, neboť pozvání k nám přijalo
ústecké duo Deši (www.duo-desi.cz).
Těšit se tak můžete na tóny australského didgeridoo a baryton saxofonu.
Nezapomínáme ani na naše nejmenší, po celou dobu našeho piknikového veggetění
bude k dispozici hrací recy-koutek s rozličnými hříčkami, které si děti budou moci vyzkoušet.
Piknik je rozhodně baby-friendly, rovněž jako bezbariérový.
Veggetit budeme společně v neděli 23. 7. 2017 od 14:00 hodin
až do kdy se nám bude chtít.
Místo jako takové přímo vybízí k piknikování:
palouček vedle dřevěné lávky s výhledem na líně plynoucí Ohři.
Určitě bude fajn, když si přinesete vlastní deku a nějakou zeleninovou mňamku,
která by mohla být inspirací ostatním masožroutům, kteří sem tam zeleninou opovrhují.
Pojďme společně sdílet nápady a inspiraci na chutné a zdravé recepty!
Budou zajištěny chladicí boxy i stinné místo se stoly, které nám poslouží jako raut.
Bližší informace můžete již nyní nalézt na FB stránce Vegget 17.
Na všechny se těší

Marie a Kateřina
Kynšperská RE-Generace, z.s.
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Kultura

Dětský den
První červnovou sobotu přichystalo MKS
ve spolupráci s místním sborem dobrovolných
hasičů oslavu Dne dětí. Děti si mohly zasoutěžit v různých disciplínách, za které je po té
čekala sladká odměna a upečený buřt. Největ-

ší radost měly děti samozřejmě z hasící pěny,
kterou přichystali hasiči. Program zpestřily
svým vystoupením místní mažoretky a aerobik.
Děkujeme všem, kteří se na přípravách podíleli.
MKS

Noc kostelů
Noc kostelů se koná každoročně po celé republice již několik let. Již v pořadí pátá Noc kostelů se konala také u nás 9. června v místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníci
měli opět možnost nahlédnout na místa, která
nejsou běžně zpřístupněná. Po výkladu o his-

torii si účastníci poslechli krátký koncert žáků
ZUŠ a po té 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 našeho města.
MKS
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Kultura

Letní slavnosti města
Dne 10. června 2017 proběhly již 24. letní
slavnosti města Kynšperk nad Ohří. Slavnosti
odstartoval velký průvod s městskou hudbou
a mažoretkami v čele. Z hudební produkce se
představili kapely Bohemian Marching Band,
4R Ostrov, Lonča´sgand, Šarkani, Queenie.
Celými slavnostmi nás provázel moderátor
David Petřík. Letní slavnosti navštívili také
přátelé z partnerského města Himmelkron.
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Na závěr bylo možné shlédnout ohňostroj. Poděkování patří Správě majetku a technickým
službám města Kynšperk, dále pak obvodnímu oddělení Policie ČR a městské policii. Velmi děkujeme ZKD Sušice za sponzorský dar.
Dále všem pořadatelům a ostatním, kteří se
na akci podíleli.
MKS

Různé
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Sport

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA MLADÝCH FOTBALISTŮ
Náš dospělý fotbal v Kynšperku nezažívá
úplně šťastné období a bohužel ani výrazné
zlepšení v jarní části soutěže nám nestačilo
na udržení týmu v Krajské soutěži a po dlouhých letech sestupuje A tým do Okresního
přeboru. Samozřejmě hlavním cílem nového
realizačního týmu je co nejrychlejší navrácení
družstva mužů do Krajské soutěže, kam patříme a kde chceme hrát.
Naopak náš mládežnický fotbal se nám daří
dlouhodobě rozvíjet a daří se nám přilákat
a hlavně udržet nové tváře. Našim cílem je
vybudovat v hráčích a samozřejmě také hráčkách vztah ke sportu, aby je bavil, stal se součástí jejich života, a když to bude v dospělosti
fotbal, budeme jenom rádi. Jedním z důkazů,
že fotbal naše děti baví, je postavení našich
týmů v Okresních soutěžích.
V soutěžích přípravek se nově nevedou tabulky, nicméně velké poděkování patří klukům
a trenérovi starší přípravky A, která tuto soutěž vyhrála a to způsobem, kdy kluci neztratili

Starší přípravka A
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ani jeden bod a nastříleli soupeřům 265 gólů.
Naše přípravka B a naše mladší přípravka hrála ve svých soutěžích více než důstojnou roli
a i jim patří velké poděkování za reprezentaci
našeho oddílu.
Velkým úspěchem našeho mládežnického fotbalu je obhajoba vítězství v Okresním přeboru
mladších žáků. Nevíme, kolikrát se v historii
fotbalu v našem městě podařilo někomu obhájit titul, ale jsme rádi, že se nám to podařilo
a že se tímto i my do této historie zapíšeme.
Způsob, kterým jsme soutěž vyhráli je obdobný jako u starší přípravky, tedy bez ztráty bodu
a soupeřům jsme nastříleli 263 gólů.
Úspěchy naší mládeže nás motivují k další
práci a jsou pro nás pro všechny velkým příslibem do budoucna. Děkujeme všem, co nás
podporují a fandí nám.
		
Miloš Munka
předseda fotbalového oddílu

Starší přípravka

Kultura

39. Strassenfest v Himmelkronu
I letos se v pondělí 5. června Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří spolu se
dvěma skupinami mažoretek základní školy
pod vedením A. Kocianové a Mgr. J. Danešové zúčastnila slavnosti v našem partnerském
městečku Himmelkron. Po průvodu celou obcí
za doprovodu dechové hudby spolu s mažoretkami, zastupiteli Himmelkronu a dalšími
účinkujícími následovaly pozdravy starosty
Himmelkronu G. Schneidera, představitele
Landratu K. P. Söllnera a starosty Ing. T. Svo-

body. Poté vystoupily mažoretky spolu s kynšperskou městskou hudbou. K dalším atrakcím
patřili: mistr světa v tenisovém žonglování,
číšník etra třídy s neuvěřitelnou komikou, soubor bubeníků Afro Samba, Canto Sur reprodukující zvuky z Jižní Ameriky. Vše jako vždy
provázelo výborné pohoštění ve stáncích, zaplněné náměstí a hlavní ulice Himmelkronskými a návštěvníky a nechyběla výborná atmosféra. Děkujeme za pěkné, společně prožité
odpoledne.
J. Tomsová, zastupitelka města
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Knihovna

Městská knihovna

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

jednorožce
Detektivky a thrillery:
Ptáčková, J. – Básník; Kallentoft, M. – Zeměbouře; Beran, L. – Rendez – vous s vrahem;
Bolton, S. J. – Má ji rád, nemá ji rád; Dán, D.
– Smrt na druhém břehu; Paris, B. A. – Za zavřenými dveřmi; Kuťák, J. – Josefovská krev;
Thilliez, F. – Syndrom E; Link, Ch. – Podvedená; Garwood, J. – Ideální muž; Mankell, H.
– Italské boty; Silva, D. – Černá vdova

Novinky pro dospělé:
Ness, P. – Něco víc; Dunlop, R. – Co jsme si
neřekli; Rejfová, M. – Kdo jinému jámu kopá;
Benett, C. – Deníček prince George; Donoghue, E. – Zázrak; Ludlum, R. – Bourneův
rébus; Jarchovský, P. – Zahradnictví, George,
N. – Kniha snů

Romány pro ženy:
Petráčková, Z. – Hledám tě; Šťastná, B. –
Dobrá tak akorát; Svobodová, B. – Zn. Blondýna hledá…; Málková, M. – Dvojitý gambit;
Artus, I. – Malý japonský krámek; McNeal, L. –
Cukrová panenka; Bennett, B. – Večeře v ráji;
Slimani, L. – Něžná píseň; Hlavatá, D. – Nevěřím ti

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna

Historie:
Niedl, F. – Ve službách mocných; Kleypas,
L. – Chladnokrevný ničema; Roberts, N. –
Srdce rebelky; Meacham, L. – Titáni; Carpenter, D. CH. – Čarodějka na Pražském
hradě; Cornwell, B. – Plamenonosič; Black,
B. – Zkrotit vlka; Körnerová, H. M. – Znamení
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Čtení pro děti a mládež:
Vhitehorn, H. – Violka a ukrytý poklad; Konečný, J. – Tuhej tulipán; Han, J. – Oko za oko;
Kolb, s. – Hlava plná neplech; Leonard, M. G.
– Podivuhodný nosorožík
Přejeme krásné léto s knihou.

Anketa

Anketa – Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,
Město Kynšperk nad Ohří obdrželo nabídku na instalaci a zprovoznění služby „Mobilní rozhlas“.
Je to služba pro poskytování informací občanům o dění v obci. Například blokové čištění ulic,
odstávka elektřiny, výkopové práce, kalamitní situace, kulturní akce, ankety, minireferenda …
Tyto informace budou distribuovány adresně podle lokality, které se to týká. Když například nepůjde
elektřina na náměstí SNP, nebudou tuto informaci dostávat občané v Pochlovicích.
Každý občan, který se zaregistruje na portále „Mobilní rozhlas“, vyplní základní údaje jako je adresa,
e-mail, telefonní číslo, si bude moci vybrat, z jaké oblasti chce dostávat informace. Pokud se bude
jednat o informaci o sportovních událostech, obdrží ji všichni, kteří si tuto volbu vybrali.
Všechny osobní údaje podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o ochraně osobních údajů a nebudou poskytovány dalším subjektům.
Informace se budou k občanům dostávat několika způsoby.
Sms zprávou, hlasovou zprávou, e-mailem nebo zprávou v mobilní aplikaci. Záleží jen na tom, jaký
způsob si občan vybere.
Součástí je i projekt „ZmapujTo.cz“, kde má občan možnost pomocí aplikace „fotohláška“ upozornit
třeba na plné popelnice, zatoulaného psa, rozbité pouliční osvětlení…
Pro občany, kteří se registrují do „Mobilního rozhlasu“, bude používání zdarma. Taktéž stažení
aplikace do chytrých mobilních telefonů bude zdarma.
Aby byly prostředky na zprovoznění této služby, co nejefektivněji využity, je potřeba, aby se k této
službě přihlásilo, co nejvíce občanů.
Sběrná místa odpovědí na anketu budou v městském infocentru, kině, knihovně a u okénka
podatelny městského úřadu. Dále bude možné se připojit k anketě na stránkách
www.mkskynsperk.cz a na facebookovém profilu Kynšperského zpravodaje. Případně je možné si
stránku s anketou okopírovat.
Další informace jsou dostupné na stránkách https://www.mobilnirozhlas.cz/

Otázka:
1. Ano, měl/a bych zájem využívat služby „Mobilního
rozhlasu“
2. Ne, nebudu mít zájem využívat služby „Mobilního
rozhlasu“
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Kultura

Maškarní průvod městem
V sobotu odpoledne 17. června zazněly tóny
bubínku, trianglu, rumba koulí a různých chrastidel v parku u kostela. Sešlo se na tři desítky
skvělých masek. Dospělí se vrátili do dětských
let a v doprovodu svých ratolestí se prošli
po městě v karnevalovém průvodu. V čele důstojně kráčel Datrh Vader se svým světelným
mečem. Neobvyklý průvod kráčel městem
směrem na fotbalové hřiště, kde byly připra-
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veny různé hry, soutěže a občerstvení pro děti.
Akce byla zakončena vodní balónkovou bitvou, při které se všichni dobrovolně osvěžili.
Děkujeme sponzorům Martinovi a Míše ze
Šajtle, kynšperskému hnutí ANO a všem zúčastněným, kteří při této akci pomohli. Vše doprovázela skvělá muzika.
					
Pavel Benda, Karel Bayer a Jana Tomsová

Kultura
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Hasiči

Hasiči Kynšperk nad Ohří
Jednotka hasičů Kynšperk n/O zasahovala
od 21. 2. do 30. 4. u těchto událostí:
21. 2. - dopravní nehoda v ul. Pochlovická bez
zranění
22. - 24. 2. - odstranění několik desítek stromů ze silnic po větrné smršti v Kynšperku,
Lipoltově, L. Údolí, Kopanině, Hluboké, Kaceřově, H. Pochlovicích, Šabině, Tuřanech a
u hráze Jesenice
28. 2. - požár kontejnerů v Lipoltově a autobusové zastávky v D. Pochlovicích
28. 2. - dopravní nehoda nákl. automobilu
u obce Anenská Ves
4. 3. - požár kontejneru u radnice v Kynšperku
n. O.
8. 3. - dopravní nehoda u obce Obilná
10. 3. - sundání kotěte po týdením pobytu
na stromě bez jídla
10. 3. - požár dřevníku u domu za železnicí ul.
Pochlovická
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11. 3. - zajištění přistání vrtulníku LZS Líně
na hřišti u řeky
13. 3. - požár klestí a trávy u vodní nádrže Medard
29. 3. - dopravní nehoha za obcí Hluboká se
zraněním
1. 4. - požár bytu v Sokolově ul. Švabinského
č. p. 1728
5. - 7. 4. - požár trávy na staré pískovně a komínu ul. Pochlovická
10. 4. - požár nákl. automobilu na D6 směr K.
Vary
23.
4.
otevření
bytu
pro
PČR
na SNP č. p. 395 zraněná osoba
uvnitř
Fotografie a videa na Facebooku SDH Kynšperk nad Ohří
Marek Matoušek
velitel hasičů Kynšperk n/O

Různé

Rodinné rybářské závody
Dne 24. června 2017 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 kterého se
zúčastňují pravidelně tatínkové nebo maminky
se svými potomky. Letos se zúčastnilo celkem 10 dvojic. Vzhledem na aktuální počasí

bylo pro děti připraveno občerstvení a hlavně
dostatek tekutin. Děti i rodiče se dobře bavili
a za svoji trpělivost byli odměněni nejenom
úlovky, ale i pěknými cenami a diplomem.
Vítěz si odnesl 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.

Konečné pořadí:
1. místo Pepík a Josef Novákovi
2. místo Julinka a Filip Šeflovi
3. místo Elena a Slávek Princovi
4. místo Pavlík a Pavel Herinkovi
5. místo Viktorka a Daniela Princová
6. místo Vaneska a Jan Košatovi
7. místo Pavel a Petr Fürstovi
8. místo Štěpán a Tomáš Koudelkovi
9. místo Radek Havel Vojtěch Lukáč
10.místo Péťa a Lukáš Fürstovi

923 cm
407 cm
300 cm
283 cm
265 cm
227 cm
175 cm
105 cm
84 cm
40 cm

Děkuji všem za účast a těším se na příští ročník. Především děkuji p. Paulíčkovi za poskytnutí rybníku, bez kterého by tato akce mohla
jen těžko proběhnout. Dále děkuji městu Kynšperk za pěkné ceny pro děti.

Ing. Tomáš Svoboda
starosta města
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Sport

Volejbalové okénko
TJ SLAVOJ KYNŠPERK ODDÍL VOLEJBALU POŘÁDAL VE SPOLUPRÁCI S MKS
17. 6. 2017 TURNAJ NEREGISTROVANÝCH SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV.Turnaje
se zúčastnilo 13 družstev. Profíků 7 družstev
a amatérů 6 družstev. Turnaj probíhal za pěkného počasí ve skvělé atmosféře. Opět si
pořadatelé Jirka Roubínek, Standa Koukal
a Yvetta Milfaitová vedli skvěle.
Celkové pořadí:
Profíci
Amatéři
1. Parťáci
1. Legendy
2. Klokani
2. Family
3. Švejci
3. Želvušky
4. Kr. mlátičky
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4.
5.
5.
6.
6.
7.

Regenerace
Bubliny
Svataváci
Stráčata
Masakr
Invalidi

Všechna družstva obdržela od pořadatelů
ceny. Velké poděkování patří našemu věrnému sponzorovi, který nám přispívá na každý
turnaj a nechce být jmenován. ,, Jiříku moc
děkujeme.“ Děkujeme též za spolupráci MKS
a Správě majetku za zapůjčení lavic a stolů.
Další turnaj se uskuteční 2. září 2017
od 9.00 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu!!

Za oddíl volejbalu Mgr. Yvetta Milfaitová

Fotbal

Babrák Cup
V sobotu 24. června se konal 2. ročník fotbalového turnaje v malé kopané „ Memoriál Jirky
Reidla“. Přihlásilo se celkem šest družstev.
Za příznivého počasí turnaj zahájily Anička
a Kačka Reidlovy výkopem ze středu hřiště
v 9 hodin. Celý turnaj pískal rozhodčí Roman
Bělunek, celkem 15 zápasů po 2x 10 minutách. Romanovi patří velké poděkování, kdy
vznikaly situace, při kterých bylo těžké posoudit, zda byl faul, či nikoliv, přesto se snažil být
spravedlivý. Za organizaci děkujeme též Hon-

zovi Sassmanovi a Miloši Munkovi a všem zúčastněným za podporu celé akce. Za rok nashledanou při dalším turnaji o Putovní pohár.
Pořadí družstev:
ZRTV Kynšperk
ZPACKY team
RAFANI
SOKOL Křemže
HASIČI Kynšperk
JUVENTUS Libavské Údolí

ZRTV Kynšperk

Zpacky team

Rafani

Sokol Křemže
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Sport

Hasiči Kynšperk
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Juventus Libavské Údolí

Kultura

31

Různé

Přijmeme prodavačky
do nově otevřené
pekárny TRITIA
v Kynšperku nad Ohří
Nástup možný ihned
Mzda od 16.000 do 20.000 Kč
Kontakt: 739 534 020
paní Janotová
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Kultura
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