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Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se
s občany našeho města při příležitosti oslavy
jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci březnu 2018 oslavili významné životní výročí:

pan František Král (80 let)
paní Miluška Dusíková (90 let)
a pan Jaroslav Ryndák (80 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 9. dubna a 7. května
2018

Přistavení velkoobjemových kontejnerů ve městě
V měsíci dubnu 2018 proběhne svoz objemného a nepotřebného odpadu (např. směsný
domovní odpad, objemný odpad).
Na níže uvedených místech v termínu 23. 4.
2018 – 29. 4. 2018 bude přistaven velkoobjemový kontejner.
Upozorňujeme, že odpad nesmí obsahovat
veškeré elektrozařízení a nebezpečný odpad.

- nám. SNP - za restaurací Skleník
- Dlouhá ulice – odstavná plocha vedle starého internátu (pod hasičskou zbrojnicí)
- U Pivovaru – zadní parkoviště (točna)
- nám. SNP – u čp. 382 (prostřední věžák)
Správa majetku, technické služby

Kontejnery na velkoobjemový odpad v obcích:
09.04.2018
09.04.2018
16.04.2018
16.04.2018

–
–
–
–

16.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

–
–
–
–

Zlatá (Točna)
Štědrá (Náves)
Liboc (Náves)
Chotíkov (Náves)

Do těchto kontejnerů se nesmí vhazovat nebezpečný odpad, tj. azbest, eternit, elektrospotřebiče, pneumatiky, autobaterie, obaly
obsahující barvy...
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Z města

Darovali to nejcennější
V pátek 2. března 2018 se v odpoledních hodinách setkali starosta T. Svoboda spolu s místostarostkou Š. Neubergovou s našimi občany, kteří byli oceněni plaketou Dr. Jánského
za bezplatné dárcovství krve: s p. P. Zelenkovou (43 odběrů) a p. L. Lukáčem (43 odběrů),
I. Vavřinovskou (30 odběrů) a V. Boudovou
(20 odběrů). Oba jim za jejich nezištnou pomoc a mnohdy za záchranu života zcela neznámých lidí upřímně poděkovali a předali jim
menší symbolický dar.
Při pěkném posezení se dověděli, co je vedlo
k tomu, aby se pro bezplatné dárcovství krve
rozhodli: většinou to byla potřeba pomoci ně-
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komu blízkému v jejich rodině, snaha zachránit kamaráda, často to byl i příklad vlastních
rodičů, jindy šlo o zcela samotné rozhodnutí
udělat prostě dobrou věc pro ostatní.
Poděkování patří i p. O. Trefilovi a p. O. Štěrbovi, kteří se nemohli v tento den setkání zúčastnit.
Darovat krev je velmi důležité, neboť je jí neustále třeba. Těší nás, že je mezi námi mnoho občanů, kteří o takové věci nepřemýšlejí
a zbytečně nemluví, ale konají. Vždyť jen málokdo z nás a našich příbuzných krev pro záchranu života ještě nepotřeboval.
A proto jim patří veliké srdečné díky.
Mgr. Š. Neubergová

Z města

Smuteční síň
V závěru roku 2017 byla z důvodu havarijního stavu celé budovy uzavřena smuteční síň
v areálu místního veřejného pohřebiště. Zaměstnanci majetkového odboru MÚ Kynšperk
nad Ohří ve spolupráci se Správou majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. vypracovali

plán stavebních oprav, rekonstrukcí a obnov
interiérových prvků. Opravy intenzivně probíhaly během celého zimního období 2017/2018
a předpokládáme, že k otevření a zprovoznění
chodu smuteční síně dojde v dubnu 2018.
Miroslav Horálek
jednatel společnosti

VZPOMÍNKA
26. 4. uplynou 3 smutná léta,
kdy odešla do nebe naše nejmilejší
manželka, maminka, babička
a prababička
paní Marie Kořísková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.                 
                                                                                         
                           
Rodina
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Z města

Informace o realizaci stavby
„Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká
ul., Kynšperk nad Ohří“.
Město Kynšperk nad Ohří bude v letošním
roce realizovat stavbu „Zkapacitnění stávajícího parkoviště v ul. Krátká, Kynšperk nad
Ohří“, na základě které bude současný stav
parkovacích stání navýšen o téměř 50%.
Smlouva s dodavatelem stavby firmou STRABAG a.s. je již uzavřena a stavební práce
budou zahájeny v průběhu měsíce dubna,
předpokládaný termín ukončení stavebních
prací je konec května, parkoviště bude možné
využívat až po vyřízení příslušných povolení
a k užívání bude připraveno zhruba od poloviny měsíce června 2018.
Po celou dobu provádění díla budou zajištěny bezpečné přístupy ke stávajícím objektům
v lokalitě stavby, zejména pro pěší.
V době výstavby parkoviště je třeba počítat s omezenou kapacitou parkování vozidel
a s dopravními omezeními. Na přechodnou
dobu bude upraven provoz v této lokalitě.
Přístup do ulice U Pivovaru bude zachován
s dopravním omezením (požadavek města je
zachování vždy alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 2,5 m). Po dobu stavby však
nebude možné využít plochu parkoviště.
Město Kynšperk nad Ohří jedná s vlastníky
okolních parkovacích ploch o jejich využití pro
obyvatele této lokality v době realizace stavby a možnost parkování bude včas předem
oznámena.

Upozorňujeme na nutnost vyklizení celé plochy staveniště tzn. celého parkoviště v ulici
Krátká před zahájením stavby. Vlastníkům vozidel, která nejsou pravidelně užívána doporučujeme včasné přemístění vozidla.
V souladu s platnými právními předpisy budou
tato dopravní omezení včas označena příslušnými dopravními značkami s přesným datem
začátku omezení. Pokud vlastník své vozidlo i přes upozornění zanechá na ploše budoucího staveniště, bude vozidlo odstraněno
a náklady na jeho odstranění (odtah a parkování) pak budou bohužel vymáhány po vlastníku. Také upozorňujeme na možnost postihu
za případný dopravní přestupek.
Město i stavební dodavatel se budou snažit
stavbou co nejméně omezovat a zatěžovat
občany bydlící v dotčeném území, zároveň vás
žádáme o shovívavost a trpělivost. Věříme, že
se všem občanům nové parkoviště bude líbit
a výrazně se zlepší dlouhodobě neuspokojivý
stav parkovacích míst v této lokalitě města.
S případnými dotazy se obraťte:
Jiří Bednář, pracovník majetkového odboru,
tel.: 725 043 848
Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového
odboru, tel.: 724 416 016
		

Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

Oznámení
Od 1. 5. 2018 do začátku září bude z důvodu
rekonstrukce uzavřen kinosál.
Ostatní služby omezeny nebudou.
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Z města

Zpráva o přezkoumání hospodaření města
Kynšperk nad Ohří za rok 2017
Stejně jako v předchozích letech bylo i za rok
2017 provedeno přezkoumání hospodaření
města Kynšperk nad Ohří auditorem. Ze Závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí Závěrečného účtu
města za rok 2017 (bude předložen na zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
dne 25. 04. 2018) vyplývá, že při přezkoumání

hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok
2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle
§ 10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Vedení města byl auditorem doručen pochvalný dopis (viz níže).
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Z města

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU
DUBEN – PROSINEC 2018
LEDEN – BŘEZEN 2019

2019

2018

rok

měsíc
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen

11.04.
09.05.
06.06.
04.07.
01.08.
12.9.
10.10.
07.11.
19.12.
16.01.
13.02.
13.03.

den svozu
25.04.
23.05.
20.06.
18.07.
15.08.
26.09.
24.10.
21.11.

29.08.

Termíny svozu jsou shodné pro všechny typy nádob, tedy 120 l, 240 l, 1 100 l i pro velkoobjemové
nádoby.
V letošním roce přistoupilo město i na požadavek občanů a bioodpad se bude svážet i v zimních
měsících.
!!! Nádoby využívejte pouze k účelu, pro který jsou určeny, nevhazujte jiné druhy odpadů!!!
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve
formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Otázky a informace ke svozu, žádosti o přistavení nádoby nebo nahlášení potíží spojených se
svozem bioodpadu směřujte na pana Bednáře, email: bednar@kynsperk.cz.
Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyjít vstříc.

Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru
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Základní škola

Den čtení ve škole
Koncem března probíhá již tradičně v naší
základní škole Den čtení. Letošní proběhl
ve středu 28. března. Pro žáky prvního stupně
byl ústředním motivem pro práci příběh o vodníkovi, který ráno všem třídám přečetl rozhlasem Jan Sassmann. Prvňáci potom kreslili
volnou technikou hlavní postavu. Žáci druhých
ročníků vytvářeli obrázkovou osnovu příběhu.
Třeťáci psali volné pokračování příběhu. Úkolem čtvrťáků bylo charakterizovat hlavní a vedlejší postavy. Páťáci si zahráli na novináře
a ve skupinách sbírali materiál, vyhodnocovali
jej a vytvořili časopis o pohádce.
Žáci druhého stupně nejdříve pracovali s denním tiskem a učili se porovnat článek zpravodajský a bulvární, potom vyhledávali různé

publicistické útvary. Další hodinu každý ročník
četl ukázku ze zadané knihy: Tajná dvojka
A+B, Bílý tesák, Metráček a Mládí v hajzlu.
Na základě přečtené ukázky potom vytvářeli
reklamu na knihu. Součástí dne byla i vlastní
četba a zápis do kulturního deníku. Letošní
novinkou byl chat ve třídě. Při něm žáci vyjadřovali své vlastní názory a postoje na téma
„Pes přítel nebo nepřítel člověka“, „Nikdo není
dokonalý“ a „Debata s rodiči je jako slaňování v odpadový rouře“ – úryvek z knihy Mládí
v hajzlu.
Členky čtenářského klubu se proměnily v novinářky a zaznamenávaly průběh dne.
		
Mgr. Markéta Spiříková
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Různé

Postřehy dokumentačního týmu:
Dozvěděly jsme se, že většina žáků z 8. B nečte, některé holky čtou romantiku a sci-fi.
Těšili se do školy, protože se prý nemusí učit,
ale jen někteří.
Také jsme zpovídaly paní učitelku Sivákovou,
která nám prozradila, že to pro ni je takové zpestření dne. Pro ty, co čtou i doma, je
to velice zábavný den a pro ty, co nečtou, se
alespoň zapojili do programu. Také nám paní
učitelka prozradila, že čte historické romány.
8. A - Do školy se moc netěšili, udělaly jsme
rozhovor s panem učitelem Procházkou. Řekl

nám, že rád četl cestopisy, dobrodružné knihy a Foglarovy knihy. Teď už bohužel nečte.
Žáků jsme se ptaly, jaké žánry mají nejradši,
odpověděli nám, že fantasy.
7. B - Pan učitel se do školy těšil, protože byl
ráno u zubaře. Panu učiteli Adamcovi připadá
Den čtení jako dobrá věc, protože nám vypoví

něco o čtenářské gramotnosti a čtenářských
dovednostech žáků naší školy. Pan učitel nám
prozradil, že se mu lépe čte ze čteček než
z knih, prý je to praktičtější.
6. A – Do školy se těšili, protože se prý nemusí
učit. Někteří žáci si dokonce čtou i doma např.:
fantasy, pohádky i odborné texty.
6. B - Paní učitelka Slavíková čte odborné knížky nebo průvodce. Většina žáků se
do školy těšila. Překvapilo nás, že v této třídě
čte hodně dětí.
Na konci dne bylo vedením školy pogratulováno všem pedagogům k jejich dnešnímu svátku
Dni učitelů, k tomuto přání bychom se jako
žáci této školy chtěli připojit a také pogratulovat.

					
členky čtenářského klubu
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Různé

V kynšperské ZUŠ proběhlo okresní kolo
ve hře na dechové nástroje
První březnový den hostila naše ZUŠ žáky
a pedagogy z celého sokolovského okresu.
Konala se zde soutěž základních uměleckých
škol ve hře na dřevěné dechové nástroje.
Na celý průběh dohlížela pětičlenná porota,
jejímž předsedou byl Dalibor Bárta, pedagog
a muzikant, který působí jako dirigent v plzeňském divadle J. K. Tyla. Atmosféra byla velmi příjemná, i když naše malá škola praskala
doslova ve švech. Sešlo se zde na padesát
soutěžících a bezmála jednou tolik bylo učitelů a posluchačů. Porota a soutěžící se svého
úkolu zhostili na výbornou a všichni si nakonec
odnesli nějakou cenu. Nejtěžší bylo zvážit, kdo

bude moci reprezentovat náš okres i v kole
krajském. Z naší základní umělecké školy se
nakonec do krajského kola probojovalo (tedy
spíše promuzicírovalo) šest žáků – Jiří Král,
Eva Králová, Michaela Lukáčová (všichni
ve hře na zobcovou flétnu), Nikola Neumannová (hra na příčnou flétnu), Viktorie Vaňurová
(hra na klarinet), a z okresního kola v Karlových
Varech ještě Štěpán Cibulka (hra na bicí nástroje). Všem postupujícím moc blahopřejeme
a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Za kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Alena Konečná – ředitelka školy
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Sport

Kopaná
Vážení sportovní přátelé obzvláště kopané!
Chtěli bychom vás informovat o mladší přípravce TJ Slavoj Kynšperk, tzv. Mravenci ;-)
Během zimní přestávky naši Mravenci odehráli šest turnajů v sálové kopané. Čtyři turnaje
na domácí půdě a dva v Aši. Ač naši Mravenci hrají fotbal jen rok a půl, tak se dokázali
spoustu věcí naučit a výborně reprezentovat
náš fotbalový klub. Na domácích turnajích si
vedli velmi dobře a vždy stáli na pomyslné
bedně. Jedenkrát brali třetí místo, dvakrát druhé místo a jedenkrát se stali vítězi turnaje. Dva
turnaje v Aši nebyly výsledkově tak skvělé, ale
mohli si zkusit srovnání s mnohem silnějšími
mužstvy Fotbal Aš, SK Slavia Karlovy Vary
a SK Toužim. Zde Mravenci získali jednou
čtvrté a jednou páté místo, v tak silné konkurenci jsou to výborné výsledky, o které ale
v konečném zúčtování nejde. Pro nás trenéry
je nejdůležitější, že si každý turnaj maximálně užili. Jejich úsměvy a jiskřičky v očích nám
vlastně ukazují, že jsme na správné cestě, že
je sportování baví a pro trenéry je to neskutečná hnací síla do další práce. Velký dík patří
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hlavně rodičům našich Mravenců, protože bez
jejich ohromné podpory a úžasného fandění
by vše nebylo možné uskutečňovat. Když při
turnajích slyšíme, jak velké problémy s rodiči
jinde mají, že jim děti nechtějí vozit na tréninky
, turnaje nebo zápasy, tak jsme šťastní, že my
tento problém řešit nemusíme. Za nás trenéry chci naše Mravence moc a moc pochválit
za jejich úžasný přístup ke všemu, co po nich
žádáme a co je učíme.Tato zimní příprava,
která se už blíží ke konci, byla velmi úspěšná,
ať výsledkově na turnajích nebo spoustou dalších věcí, které se naučili a mají chuť se další
věci učit dál. Tímto bych chtěl fanoušky fotbalu pozvat na utkání našich Mravenců, kteří, ač
věkově spadají do mladších přípravek, soutěž
hrají ve starších přípravkách. Nejen na zápasech mužů jsou k vidění podařené akce, ale
i u těch nejmenších fotbalistů lze vidět krásné
akce a hlavně čirou radost z fotbalu.
Děkuji vám za pozornost ;-)
Trenéři Antonín Turek, Bohumil Szendi
a Elemír Jakubec.

Různé

Darované s láskou
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli
na dobrou věc. O příspěvek na část rekonstrukce bezbariérového přístupu v bytě se zasloužila parta lidí z Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří (Sociální služby v Kynšperku
nad Ohří). Částka 7 684,- Kč bude věnovaná rodině Hosových z Kynšperka nad Ohří.
Za všechny přeji rodině do budoucna hodně
štěstí, lásku a mnoho sil.
					
			
Jana Tomsová

11

Zajímavosti

Nejmladší stolní tenisté bojovali
o tituly v Kynšperku
Nebývale dlouhá řada zaparkovaných aut
před sportovní halou v neděli 25. března napovídala, že se tu koná cosi mimořádného.
Z pověření vedení krajského svazu bylo oddílu
stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk svěřeno
pořádání přeboru Karlovarského kraje družstev mladších žáků.
Do bojů o mistrovský titul a právo reprezentovat náš kraj na mistrovství ČR mělo bojovat
osm tříčlenných celků chlapců a osm dvoučlenných družstev dívek. Pro nemoc se nakonec redukovaly o jedno družstvo obě kategorie. Od ranních hodin sváděli na deseti stolech
nejmenší stolní tenisté kraje tuhé boje. Nás
může potěšit, že mezi nejlepšími celky žáků
bojovalo také družstvo našich mladších žáků.
Pro naše kluky Martina Bauera a Matěje Bu-

dínského to bylo premiérové měření sil. Těžko
se dalo očekávat nějaké překvapení, ale kluci
hráli na hranici svých možností a trenér byl
s jejich výkony spokojený. Co rodiče? Skončili
na 5 – 6 místě. S nostalgií můžeme vzpomínat
na léta, kdy naši mladší, starší žáci i dorostenci v našem kraji kralovali.
Sportovní úroveň spíše nepřevyšovala průměr, ale někteří hráči předních družstev už dokážou předvést slušný stolní tenis. Výkonnost
dívek byla na mnohem vyšší úrovni. Suverénním způsobem si titul zajistili hoši z Toužimi,
před družstvem TJ Luby a SK Merklín. Nejlepší mladé stolní tenistky mají v Aši, druhá skončila děvčata z Chodova před dívkami z Lubů.
O. Volf

Hasiči města Kynšperk nad Ohří
Jednotka dobrovolných hasičů zasahovala
od 1. 1. do 20. 3. u těchto událostí:
8. 1. - dopravní nehoda osobního auta na D6
směr Cheb
17. 1. - dopravní nehoda osobních automobilů
na D6 směr Sokolov
18. 1. - odstranění stromu ze silnice u obce
Lipoltov
18. 1. - odstranění stromu u přehrady Jesenice
25. 1. - spolupráce s IZS pátrání po pohřešované osobě v Chebu
28. 1. - únik NL z osobního auta po DN u obce
Lipoltov
23. 2. - požár staré přádelny v obci Libá
25. 2. - požár bytu v Sokolově
26. 2. - dopravní nehoda osobního auta u Kynšperka
27. 2. - spolupráce s IZS pátrání po pohřešo-
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vané osobě v Lokti
28. 2. - požár v komínovém tělese Kynšperk
v ul. F. Křížíka
1. 3. - požár suché trávy u Nebanic
5. 3. - záchrana osob pomocí AED Plesná
8. 3. - dvoudenní spolupráce s IZS pátrání
po pohřešované osobě v D. Žandově
17. 3. - dopravní nehoda osobního auta na D6
směr Sokolov
20. 3. - únik NL po technické závadě u osobního auta v Kynšperku ul. Sokolovská
Fotografie a videa na Facebooku SDH Kynšperk nad Ohří.

Marek Matoušek
velitel hasičů Kynšperk n/O

Zajímavosti

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen
8. března 2018 se v odpoledních hodinách sešli členky a členové SPCCH v zimní zahradě
kina na oslavě MDŽ.
Pěkným a dojemným programem nás přivítaly
děti z MŠ Zahradní společně s pí. učitelkami
Kohlovou a Rozmušovou. Chtěli bychom tímto
poděkovat za čas, který věnovaly nastudování
vystoupení.
Poté nám popřáli zástupci města – pan starosta ing. Svoboda a místostarostka Mgr. Neubergová, MBA pěknou zábavu a přání, že se
sejdeme společně při další akci.
Shodou okolností v tento den slavili narozeniny
dva muži: p. First a p. Kunzendörfer. Po jejich
sólu nastala volná zábava při reprodukované
hudbě, kterou mixoval pan Kuneš.
I přes velkou nemocnost se nás sešlo hodně
a ti si měli možnost popovídat, zatančit si, zavzpomínat a zazpívat si tu svou.
Doufáme, se setkání splnilo svůj účel.
Za výbor SPCCH Mgr. Hana Fogatošová
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MKS

Velikonoční zdobení
Dne 18. března v neděli odpoledne si přišly
děti ozdobit do kina velikonoční perníčky a vyrobit si dekoraci související s Velikonocemi.
Součástí tvoření byla prodejní velikonoční
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výstava výrobků, kterou si pro vás připravily
šikovné místní ženy. Určitě opět za rok úspěšnou akci zopakujeme.
za MKS
Štěpánka Hendrychová

Různé

Přijďte k nám, staňte se dobrovolníkem
V zařízení pro seniory v Dolních Pochlovicích
hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni věnovat seniorům čas a energii, a pomohli tak
vyplnit volný čas a potěšili je svojí přítomností.
V loňském roce jsme podepsali smlouvu
o dobrovolnictví s organizací INSTANS, z. ú.
Bohužel k nám zatím žádný dobrovolník cestu
nenašel. Je to velká škoda, protože dobrovolnictví je ku prospěchu nejen tomu, komu pomáháme, ale i samotnému dobrovolníkovi. Při
dobrovolnické práci se lidé naučí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují sociální
zázemí, což je často přivádí k novým pracovním
příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji. Dobrovolnictví je podporováno
na mezinárodní úrovni, stačí si připomenout
rok 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem
dobrovolnictví pod heslem „Dobrovolníci mění
svět!“, OSN pak vyhlásila Mezinárodní rok
dobrovolnictví o 10 let dříve, v roce 2001. Dobrovolníkům je každoročně věnován jeden den,
a to 5. prosinec, který je vyhlášen Mezinárodním dnem dobrovolníků.

Dobrovolníkem může být v podstatě každý,
student, maminka na mateřské dovolené, lidé
jakéhokoli věku včetně seniorů. A co by pro
naše klienty mohl dobrovolník udělat? Mohl by
trávit čas s klienty jako jejich společník, doprovázel je po parku či okolí, četl klientům nebo
jim naslouchal, účastnil se programů, pomáhal při akcích, výletech apod. Dobrovolník by
byl v podstatě součástí našeho multidisciplinárního týmu, rozhodně by však nenahrazoval
odbornou péči personálu.
Přijďte si k nám zažít dobrý pocit, pocit uspokojení z toho, když někomu pomůžete, potěšíte jej, uděláte mu radost už jen tím, že tu jste,
že máte čas právě pro něj, že se mu chcete
věnovat, že není zapomenut, že je stále pro
někoho důležitý. Pokud se rozhodnete, kontakt na nás najdete na www.ss-po.cz.
Závěrem si dovolím připomenout citát řeckého
bajkaře Ezopa: „Žádný dobrý skutek, jedno jak
malý, není nikdy zbytečný.“
Přeji všem krásné dny.
Lenka Antolová, ředitelka Sociálních
služeb v Kynšperku nad Ohří

Sférické kino – Tajemství stromů
13. 03. 2018 měly děti z MŠ U Pivovaru možnost stát se přímým účastníkem děje přírodovědeckého filmu. Ptáte se, jak je to možné?
Díky sférickému kinu. V nafukovacím stanu ve tvaru polokoule sledovaly děti v sedě
na karimatkách dobrodružství berušky Dorotky
a světlušky Mikiho. Tito dva žáci hmyzí školy
dostali za úkol natočit příběh o životě stromů.
Těžko si lze představit tak úžasný zážitek pro
oči i uši. Všude kolem dětí na stěnách stanu
se rozprostíral les, stromy, obloha…Děti se
podívaly do korun stromů, ke kořenům v zemi,
dozvěděly se o užitečnosti zelených rostlin, že
za každý nádech vděčíme právě jim.

Vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné
barvy velmi pozitivně působí na CNS dítěte
a na jeho emocionální a fyziologický vývoj.
Tento druh vzdělávání tedy vede děti k přirozenému osvojování informací. Projekce trvá
přibližně 35 minut, vzduch uvnitř kopule proudí
z ventilátoru.
Po zhlédnutí filmu si instruktorka ještě zahrála
s dětmi malou soutěž o tom, co si zapamatovaly. Všichni dostali také malý dárek – tematickou omalovánku. A tak se budeme společně
těšit na další dobrodružství…
Děti z MŠ U Pivovaru
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Příloha

Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Tisková zpráva 26. 02. 2018

Regionální značka „Original product of Sokolovsko” a
soutěž Tradiční výrobek roku
Malí a střední podnikatelé se mohou zapojit do dvou zajímavých aktivit, které marketingově
podporují regionální podniky na území okresu Sokolov a obcí Hory, Jenišov, Mírová. Jedná se
o certifikace značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek roku.
Na jaře 2018 proběhne 5. ročník certifikací značky „Original product of Sokolovsko“. Žádosti
o udělení značky se předkládají během dubna a května. Pokud výrobce splní podmínky
oprávněnosti jak pro výrobce, tak i pro výrobek, žádost posuzuje na začátku června
certifikační komise. Splní-li regionální produkt podmínky, komise udělí producentovi
certifikát, tzn. právo užívání značky „Original product of Sokolovsko“.

Celkem je již certifikováno 11 regionálních výrobků ze Sokolovska:
Rok

Výrobek

Výrobce

Město

2014

Ručně vyrobené parafínové vonné
svíce a svíce z palmového vosku

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa pamětihodností,
s.r.o.

Královské
Poříčí

2014

Med

Rudolf Šnábl

Staré Sedlo

2015

LOKETSKÉ PERNÍČKY

Jitka Hlavsová

Loket

2015

Kolekce ovocných čajů bez ibišku –
KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

Šimůnková & Křepela
s.f.o.

Krásno

2016

Rychnovský oříšek

Jiří Halaj

Dolní
Rychnov

2016

Zuzčin ovocný pečený čaj
„Rebarboráček“, „Lesní políbení“,
„Lesní zahrádka“, „Štrůdl“ a
„Jahůdka“ z místního ovoce

Ing. Zuzana Stulíková

Sokolov

2016

PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý
ležák 12°, Tmavý speciál 14°

PIVOVAR
KRUŠNOHOR s. r. o.

Kraslice

2017

Loubkový stromeček, Žerlice –
žertovná lžíce

2017

Vozembouchy

2017

Vintířovské svatební koláčky

Daniel Krejčí – řezbářství
Akácie
K a l o u d a a synové,
spol. s r.o.
SOKOREST, s.r.o.

Libavské
Údolí
Rotava
Sokolov

Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Mikroregion Sokolov - východ
Karlovarský kraj

Katalog certifikovaných výrobků najdete na odkaze:
http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko
Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu,
jedinečnost a přímou návaznost na dané území. I na území
Sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápaditých
producentů. Jedním z bodovacích kritérií je tradice výroby,
v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce
návaznost na tradiční výrobu na tomto území.
V historii byly na našem území úspěšné řemeslné výroby např.
paličkování krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké
truhlářství nebo perleťářství. Pokud v daném oboru
podnikáte, určitě se nám ozvěte.

Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je
a motivovat výrobce, aby také usilovali o získání značky Original product of Sokolovsko.
Zájemci o účast v soutěži zdarma se mohou již nyní přihlásit prostřednictvím formuláře na
webu http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku. Uzávěrka přihlášek do soutěže
je do 30. 4. 2018. O vítězi rozhoduje hlasování na internetu během května.
Soutěž má dvě zajímavá specifika:
– podmínkou není, že výrobce již musí podnikat, proto si může kdokoli, kdo vyrábí něco
zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek zájem
- nominovat může výrobce do soutěže někdo jiný, např. příbuzný, kamarád.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku se staly tyto výrobky:
Rok

Výrobek

2015

Ovocný čaj bez ibišku – Krásenské
čajování/Andělské s kardamomem

Šimůnková & Křepela
s.f.o.

Výrobce

Krásno

Město

2016

Masážní tělové svíce

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

K a l o u d a a synové,
spol. s r.o.
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
2017

Vozembouchy

Správcem značky a pořadatelem
http://www.sokolov-vychod.cz/.

soutěže

je

Mikroregion

Sokolov

Rotava

–

východ.

Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková, telefon: 352 723 185, hurkova@sokolovvychod.cz
Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, tel.: 352350520, IČO:70948755
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Různé

Soutěž ocení firmy, které zaměstnávají pracovníky
se zdravotním postižením
Člověk by měl mít v životě stejnou šanci, jako
ti ostatní. Proč by to nemělo platit pro lidi se
zdravotním postižením? Pomoci v tom mohou
zaměstnavatelé, kteří jim takovou šanci dají.
A nejen tím, že je zaměstnají, ale že jim k práci
vytvoří vhodné podmínky. Takovou vstřícnost
podporuje a oceňuje soutěž Stejná šance
– zaměstnavatel roku 2018. Soutěž v ČR
pořádají neziskové společnosti, které lidem
se zdravotním postižením práci zprostředkovávají. V našem kraji ji organizuje společnost
Rytmus – Od klienta k občanovi o.p.s.. Záštitu
nad již 8. ročníkem soutěže si vzal náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Petr Kubis.
Soutěží zaměstnavatelé na běžném trhu
práce
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které
zaměstnávají lidi se zdravotním postižením
na běžném trhu práce, mimo chráněná pracoviště. Klade si za cíl veřejně ocenit ty zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat lidi
se zdravotním postižením, ocenit jejich snahy
a rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k široké veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.
„Dát lidem s postižením stejnou šanci může
být někdy pro zaměstnavatele složité. Ti, kteří
takovou šanci poskytnou, přispívají k zapojení
zdravotně postižených lidí do společnosti a je
třeba je společensky ocenit,“ říká k soutěži Jiří
Novák, vedoucí týmu podporovaného zaměstnání Rytmusu Sokolov.
Nominovat může kdokoliv z veřejnosti
Soutěž je v Karlovarském kraji vyhlášena 5.
března 2018. Nominovat zaměstnavatele, který dává pracovní příležitost zdravotně postiženým, může kdokoliv z široké veřejnosti. Stačí

18

vyplnit a poslat jednoduché nominační listy,
které jsou na webových stránkách soutěže
www.stejnasance.cz. Uzávěrka soutěže je 23.
dubna 2018. Hodnotit nominované firmy bude
odborná porota. Ta hodnotí, jaké podmínky
zaměstnavatel zaměstnanci se zdravotním
postižením vytváří. Například typ pracovního
vztahu, jak dalece zaměstnavatel upravil pracovní prostředí, zda je zaměstnanec s postižením zapojený do kolektivu tak, že si například může říct o pomoc, a podobně. Vyhlášení
soutěže se uskuteční v druhé polovině května.
Soutěží se v sedmi krajích
Soutěž Stejná šance se uskuteční v sedmi
krajích napříč republikou. Pořádají ji společnosti Rytmus, Osmý den, AGAPO a MESADA. O významu soutěže hovoří ředitelka společnosti Rytmus - od klienta k občanovi, Pavla
Baxová z Prahy: „Soutěž ukazuje potenciál,
mnohdy skrytý, lidí se zdravotním postižením
- že jsou schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že jsou firmy, které se zabývají
společenskou odpovědností a jsou schopny
přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří
to mají těžší.“
Antonín Kunc
Stejná šance
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Kontakt: 739 213 935
antonin.kunc@rytmus.org
www.rytmus.org

Zajímavosti

Návštěva netopýra
Včera mne kontaktovala paní Veronika Smolková z Kynšperka nad Ohří, že mají v obýváku netopýra a že by potřebovala poradit,
co s ním. Samozřejmě jsem jí poradil, jak
má nalezeného netopýra zabezpečit a aby
kontaktovala příslušnou záchrannou stanici
živočichů. Netopýr velký (Myotis myotis) je
jeden z nejhojnějších a největších netopýrů
obývajících Česko, který je současně také
hodně rozšířen v Evropě kromě severských
zemí. Netopýři jsou zajímaví a sympatičtí živočichové, kteří patří mezi savce. Létání jim
umožňuje kožní blána napnutá mezi prodlouženými prsty předních končetin (kromě palce),
záprstními kůstkami, boky těla, zadními končetinami a ocasem. Při odpočívání se zavěšují
obyčejně hlavou dolů, ale mnozí dovedou také
lézt po pevném podkladu. Netopýři, kterým
říkáme vrápenci, lézt nedokážou, umějí se
jen zavěsit. Netopýři jsou aktivní v noci, ale
některé druhy vyletují již za šera a výjimečně
i za bílého dne. Při letu za snížené nebo nulové viditelnosti (v jeskyních) se orientují podle
ozvěny vlastních ultrazvukových signálů, tak
zvanou echolokací. Pomocí echolokace také
loví hmyz. Echolokační výkřiky, pro lidi neslyšitelné, vznikají v hrtanu, vycházejí ústní nebo
nosní dutinou a po odrazu od překážky se vracejí a jsou zachyceny ušima netopýra. Kromě
toho vydávají netopýři zvuky k vzájemnému
dorozumívání, z nichž některé slyšíme.V České republice bylo zjištěno 26 druhů netopýrů,
ale 3 z nich u nás nežijí trvale, jen se k nám
občas zatoulají. Všechny druhy i jejich úkryty jsou chráněné. Jsou mezi nimi ale rozdíly,
některé druhy jsou hojné a zvláštní ochranu
nepotřebují, jiné jsou vzácné a obvykle také
málo známé. Abychom je poznali a zhodnotili
jejich ekologický význam v přírodě, musíme
je chránit a shromažďovat poznatky o jejich
výskytu a způsobu života. Odborníkům v tom

mohou pomoci všichni, kteří na výskyt netopýrů upozorní. všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou chráněny
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny a podle prováděcí vyhlášky č. 395/92
Sb., v aktuálním znění, jsou zařazeny do kategorie kriticky nebo silně ohrožený druh. Právní
ochraně podléhají nejen samotná zvířata, ale
také netopýří stanoviště - a to jak přirozená,
tak umělá. Pro jakoukoliv manipulaci s netopýry nebo zásah na jejich stanovišti je proto
třeba si vyžádat výjimku ze zákona od orgánů
ochrany přírody. Netopýři jsou v přírodě nezastupitelní už tím, že létají a loví v noci. To dělá
jen velmi málo ptáků a ani ti netopýrům nekonkurují, protože loví jinak. Většina našich netopýrů chytá létající hmyz, mezi nímž jsou druhy
obtížné a škodlivé. Tak např. jeden netopýr
hvízdavý za jednu noc zkonzumuje až 2500
komárů! S tímto nalezeným netopýrem to dopadlo dobře. Přijel si pro něj včas pracovník
ZSŽ Soos Kateřina pan Jan Balga a umístil
jej v ZSŽ. Paní Veronice Smolkové i panu
Janu Balgovi za záchranu netopýra patří
poděkování. Pokud vám do stavení vlétne
omylem netopýr, volejte prosím pěkně jednu
ze ZSŽ, a to buď ZSŽ Soos Kateřina (telefon:
731 824 390, 354 542 033 ) nebo ZSŽ Drosera
Bublava (telefon: 606 840 500, 773 609 610)
nebo tzv. Netopýří linku (731 523 599). Petr
Švehla - dobrovolný ochránce ŽP, Františkovy
Lázně, 05.03.2018.
Petr Švehla
Americká 283/12
351 01 Františkovy Lázně
Telefon: +420 354 542 320
E-mail: svehlovi09@gmail.com
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Různé

Takový zájem jsem fakt nečekal...
Na druhou přednášku v zimní zahradě kina
v Kynšperku nad Ohří na téma „Kriminální
případy Četnické pátrací stanice Cheb ve 30.
letech„ přišel pan PhDr. Vladimír Bružeňák
v dobové uniformě vrchního strážmistra.
Přednášku zahájil obecným seznámením
s četnickou pátrací službou a stanicí v Chebu.
S velkým zaujetím a znalostí věci představil pár nejzávažnějších případů, se
kterými se museli chebští četníci poprat.
Jsou to všechno napínavé případy, takové
chebské četnické humoresky, které se poda-
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řilo dobře zdokumentovat obrazově i textově.
Odměnou byla zaplněná zimní zahrada velmi
pozorných, vzdělaných posluchačů, kterým
hodinka a půl utekla jako voda.
Pan Bružeňák velmi ochotně přijal nabídku
na další přednášku v Kynšperku nad Ohří, kterou uskutečníme na podzim tohoto roku.
Téma a přesný termín bude včas vystaven.
Těšíme se......
Alena Fiedlerová

Různé
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Mateřská škola Kynšperk nad Ohří U Pivovaru 367

ZÁPIS 2018/2019
se uskuteční 3. května 2018

od 10.00 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) vyzvedněte si v mateřské škole - denně od 14.00
hodin do 16.00 hodin.
Termín zveřejnění výsledku zápisu- 10. 5. 2018 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 31.8.18 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data narození
4. Dítě, mladší 3. let v případě volné kapacity mateřské školy
5. Jestliže budou volná místa v mateřské škole, budou přijímány i děti zákonných zástupců, kteří v Kynšperku nad Ohří nemají trvalé
bydliště .

Muzikanti - pozvánka na sraz č. 2 k 45. výročí založení orchestru
Milí muzikanti, tato pozvánka je určena všem členům Kynšperského dechového orchestru,
kteří přispěli svým muzikantským uměním do knihy jeho dějin od roku 1973 dosud.
Zveme Vás na druhý sraz, který se bude konat v rámci Letních slavností města Kynšperka nad Ohří

v sobotu dne 9. 6. 2018
Program:
SRAZ ve 12:15 hodin u Základní školy Kynšperk nad Ohří – předávání památečních triček, společné focení
Řazení a poté odchod průvodu od školy do areálu u tenisových kurtů přes náměstí SNP.
Letní slavnosti města na hřišti – program, individuální občerstvení

Vzhledem k tomu, že trička je potřeba objednat s předstihem, žádám Vás o
nahlášení účasti (ev. neúčasti) a velikosti trička!!!
info prosím na mail: jitka.furstova@seznam.cz nebo tel.: 775/122241
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Kino

PROGRAM KINA
DUBEN 2018
pátek 6.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
bajkeři
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 95 min.
pátek 13.4. v 16.30 a ve 20.00 hod
Thor: Ragnarok
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 130 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI DUBNU

neděle 8.4. v 15.00 hod.
Koala Johnny:
Zrození hrdiny
Animovaný, Jižní Korea, MP, vstupné 30 Kč,
délka 85 min.

pátek 20.4. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Vražda v Orient expresu
USA / Malta / Velká Británie / Francie / Kanada
/ Nový Zéland, MP 12, vstupné 50 Kč, délka
114 min.

neděle 15.4. v 15.00 hod.
Cesta za králem trollŮ
Norsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 104 min.

OD KVĚTNA BUDE KINO
Z DŮVODU REKONSTRUKCE
ZAVŘENO

Vysvětlivky:
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

neděle 22.4. v 15.00 hod.
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL…
Divadlo Kapsa Andělská Hora
- vstupné 40 Kč
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Městská knihovna
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 - 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Lucas, Ch. – Tvůj perfektní rok; Ghinsberg, Y.
– Ztraceni v džungli; Liviero, G. – Zlomení andělé; Grimwood, J. – Moskva
Historie:
MacKenzie, S. – Jak odolat markýzovi; Whitton, H. – Žárlivá císařovna; Vondruška, V. –
Dračí náhrdelník; Bauer, J. – Život princezny;
Egeland, T. – Strážci úmluvy; Bauer, J. – Prahu rdousí strach; Court, D. – Matčino tajemství; Laurens, S. – Dobrá partie pro Cynstera;
Howell, H. – Tajemný sir Argus
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Detektivky a thrillery:
Beran, L. – Rakev bez nebožtíka; Robins, J.
– Bílá těla; James, P. D. – Povolání pro ženu
nevhodné; Minier, B. – Noc; Patterson, J. –
Šestnáctá lež; Ellwood, N. – Co zbylo z mojí
sestry; Kubica, M. – Neplakej; Grisham, J. –
Obchodník; Cimický, J. – Tržnice Wang Freres; Matthews, J. – Rudá volavka; Petr, D. –
Sestra smrt, Glasgow, K. – Dívka na kusy
Romány pro ženy:
Fabiaschi, A. – Milovala jsem život; Hülsmann,
P. – Čokoládový průšvih; Haran, E. – Za rudým obzorem; Lowell, E. – Vytoužená chvíle; Roberts, N. – Opatrné city; Attenberg, J.
– Všichni dospěli; Wood, B. – Vzdálená řeka,
Hörbe, L. – Dvanáct šancí na nevěru
Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Kultura

KOUPÍM
Škoda Erko - Rapid, Simson, Jawa - ČZ, Babeta, Pařez,
Jaweta, Pionýr a jiné.
30

736 741 967

Inzerce

Změna pracovní doby:
Po
Út
St
Čt
Pá

15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 18:00

Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Inzerce

Internet a televize
tel.: 775 077 154
Připoj se :-)
Programy dostupné ZDARMA v pozemním vysílání:
Nova Cinema, Prima family, Déčko,
Nova, Prima COOL, Prima Love, ČT
Art, TV Noe, Kino Barrandov,
Barrandov plus, Prima MAX,
TV Barrandov, Barrandov FAMILY,
Prima Comedy Central, Nova 2,
JOJ Family, Nova Gold,
Nova Action, z24, O2 TV Free,

Šlágr TV, Óčko, Prima ZOOM,
Óčko Gold, Óčko Expres,
ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD,
ČT Sport HD, ČT Déčko HD,
ČT art HD, Relax, Rebel, Polar TV,
Seznam.cz, Rebel2 Slušnej kanál

KVALITNÍ

set-top-box

850 Kč

Stávající zařízení (televize nebo set-top boxy),
které jsou schopny přijímat DVB-T,
nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2.
Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2 + HEVC.
Zpravidla televize starší 2 roky HEVC neumí.
Postupné vypínání DVB-T začne již koncem roku 2018.

Nabízíme realizaci
příjmu televizního a satelitního vysílání.
Zajišťujeme prodej a opravy
veškeré výpočetní techniky.
Můžete nás navštívit v naší nové pobočce
v Kynšperku. Ulice Chebská naproti
autobusovému nádraží (dříve tabák).

tel.: 775 077 154, 608 077 155
info@net-home.cz | www.net-home.cz
Vít Kutiš | Jana Nerudy 804 | Kynšperk nad Ohří
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