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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje panu Ing. Janovi Emmichovi, který v měsíci únoru 2019
oslavil významné životní výročí 80 let.
Vážený pane Emmichu, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví
a osobní pohodě.
kancelář starosty

Vítání občánků 22.03.2019
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne dne
22.03.2019 od 14.00 hod. v obřadní místnosti. Přihlášku na slavnostní akt si rodiče
mohou vyzvednout na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4 nebo ji na-

jdou i na stránkách našeho města http://www.
kynsperk/formulare/. Vyplněnou přihlášku
odevzdejte prosím nejpozději do 08.03.2019.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
4. března a 1.dubna 2019
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Z města

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty
a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí
většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností a tak
s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad,
který je jednou z největších částí komunálního
odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad,
který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“
počítá i odpad z odpadkových košů, údržby
chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze
hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme
na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný).
Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového
objemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr
slouží barevné kontejnery. Stejně tak můžeme ale odpad na některých místech ČR třídit
do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při
mobilních sběrech, především v malých obcích.

Směsný odpad má pak své místo v černém
kontejneru. Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo ve spalovnách.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují
samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto
doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit.
V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou
místa pro odkládání odpadu, co můžete a co
nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom,
kdy se konají jaké sběrové akce, jaké jsou
termíny svozů odpadů a podobně. Protože si
každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého
bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své
kompetenci mají obce a města také nastavení
výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

Jak funguje v ČR systém třídění
a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272
tisíc barevných kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel
v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně
vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce
2015 lidé v obcích a městech vytřídili přes 565
tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům,
tak díky třídění dali druhou šanci. V barevných
kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí,
ale naopak začíná.
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Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde
se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. Tady
obsluha linky odpady dál dotřídí na různé
druhy, podle materiálového složení nebo
podle požadavků konečných zpracovatelů.
Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné
druhy odpadů a shazují je do velké klece,
která je umístěna pod kabinou. Roztříděné
odpady se pak lisují do balíků a putují ke ko-

Z města

nečným zpracovatelům – buď jako druhotná
surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů
upravených na druhotnou surovinu se pak
pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové
výrobky, většinou se ale přidávají k dalším
surovinám pro výrobu nových předmětů. To
je třeba případ papíren nebo skláren, kde se
sběrový papír a skleněné střepy přidávají
k primárním surovinám. Vytříděné odpady se
k nám tedy díky materiálovému využití vrací
v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat,
projedou na dotřiďovací lince až na konec
dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten
buď putuje na skládku, nebo do spalovny,
kde se využívá k výrobě tepla a elektrické

energie. Podrobnější informace o třídění
a recyklaci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.
V našem městě máme 128 kontejnerů na třídění odpadu, současně přistavujeme na určená stanoviště v období od jara do podzimu
velkokapacitní kontejnery na bioodpad. Tento lze rovněž ukládat do speciálních nádob
u rodinných domů a to celoročně. V ulici
Školní je k dispozici také sběrný dvůr, kam
můžete odvézt i rozměrnější odpady a předměty, které nepatří do kontejnerů. Prostřednictvím sběrného dvora a výkupny surovin
sbíráme také kovy.
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1 x týdně
2 x týdně

Kontejner
1 100 litrů

14 633,-Kč/rok/kus
21 953,-Kč/rok/kus

výchozí stav 2018
1 125,- Kč/rok/kus
2 082,- Kč/rok/kus
2 759,- Kč/rok/kus

14 971,22 414,-

cena 2019 bez DPH
1 149,2 126,2 817,-

3 144,4 707,-

DPH 21%
241,446,592,-

18 115,27 121,-

cena s DPH
1 390,- (snížená sazba)
2 572,3 409,-

Příloha č. 1 smluv o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města Kynšperk nad Ohří

2) neziskovým sportovním, kulturním a společenským organizacím, které evidentně produkují takové množství odpadu, že nenaplní 1 x
týdně nádobu o obsahu 110 litrů.

1) Podnikatelským subjektům, které evidentně produkují takové množství odpadu, že nenaplní 1 x týdně nádobu o obsahu 110 litrů.

Podmínky pro přiznání snížené sazby:

Ceny s DPH 21%

1x za 14 dnů
1 x týdně
2 x týdně

Popelnice
110 litrů

Vyvážení sběrových nádob:

Výchozí je stav cen z roku 2018, navýšený pro rok 2019 o průměrnou roční inflaci v roce 2018 ve výši 2,1 %, a o sazbu DPH 21%

Ceník služeb za sběr, přepravu a odstraňování komunálního odpadu platný pro právnické či fyzické osoby
oprávněné k podnikání platný od 01. 01. 2019.

Město Kynšperk nad Ohří –

Z města

Policie

Policisté Karlovarského kraje varují před
podvody páchanými na seniorech
Senioři, nedůvěřujte cizím lidem!
Jen od začátku letošního roku byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů pod
různými smyšlenými záminkami vylákali přes
dva miliony korun.
Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého bytu
- když se jim nepodaří vylákat z Vás peníze
přímo, znají mnoho jiných způsobů, jak Vás
okrást. Neukazujte nikomu, kde máte uložené
úspory. Během Vaší chvilkové nepozornosti Vám je mohou nezvaní návštěvníci odcizit.
Nedůvěřujte neznámým osobám, které vás
osloví.
V případě, že někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte dveře dříve, než zjistíte, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek, tyto bezpečnostní prvky vám
umožní pohlédnout na osobu za dveřmi a vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí cizí osoby do Vašeho bytu. Pokud na Vás zazvoní
opravář či pracovník jiných služeb (odečty
plynoměru, vody apod.) a nemá řádné označení, neotvírejte dveře a nejprve si telefonicky na dané instituci ověřte, zda má pracovník
u vás danou službu vykonávat. Pokud máte
jakékoliv pochybnosti, nabízenou službu odmítněte.

využívají důvěry a zranitelnosti zejména seniorů a vymýšlí si různé záminky k jejich okradení. Mohou Vás požádat o peníze pro jejich
hladovějící děti, o finanční hotovost na opravu
právě rozbitého motorového vozidla či požadovat po Vás peníze pro Vašeho vnuka či
vnučku, kteří je za Vámi poslali. Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to ani v případě,
že jste si tuto informaci ověřili.
Nenechte, aby na Vás byl činěn nátlak od cizích osob ani od rodinných příslušníků k podpisu závažných dokumentů například o poskytnutí peněžní půjčky či převedení nemovitosti.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří vám
mohou v případě potřeby pomoci. Důležitá telefonní čísla mějte pro případ potřeby na viditelném místě a v blízkosti telefonu.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete
obětí trestného činu nebo v případě podezření
ze spáchání protiprávního jednání, ihned volejte na linku 158.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Nepodléhejte vidině levného nákupu, zprostředkování levnějších služeb či podomní nabídky výher v loterii, ve většině případů jde totiž o podvody. Nikomu nesdělujte své osobní
údaje.
Nedůvěřujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména o pomoc finanční – podvodníci
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Realizace akcí ve městě pomocí dotací
Projekt „REKONSTRUKCE OBJEKTU ZŠ, JANA A. KOMENSKÉHO 540,
KYNŠPERK NAD OHŘÍ“
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je vybudování bezbariérového přístupu do školy pomocí rampy a výtahu umístěného v budově ZŠ, Jana A. Ko-

menského 540 v Kynšperku nad Ohří.
Celkové náklady na projekt 4 292 664,00 Kč
Předpokládaná dotace
3 376 860,30 Kč

Projekt „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří“
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu rychlejší, bezpečnější a efektivnější zásah jednotky SDH v boji s extrémním suchem v exponovaném území.
Celkové náklady na projekt 6 659 900,00 Kč
Obdržená dotace
5 993 910,00 Kč

Projekt „Bez bariéry - Kynšperk nad Ohří, Zámečnická čp. 501, „Přístavba výtahu pro dům s pečovatelskou službou“
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu v domě s terénní pečovatelskou službou.
Celkové náklady na projekt 3 086 942,00 Kč
Obdržená dotace 		
800 000,00 Kč
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Projekt „Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří“
byl realizován za přispění finančních prostředků Operačního programu ROP NUTS II Severozápad.
Celkové náklady na projekt 4 664 779,45 Kč
Obdržená dotace
3 935 312,00 Kč

Projekt „Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří“
byl realizován za přispění finančních prostředků Operačního programu ROP NUTS II Severozápad.
Celkové náklady na projekt 14 655 422,81Kč
Obdržená dotace
11 773 705,40 Kč
Ing. Jílková, majetkový odbor

Poděkování za péči DPS Kynšperk nad Ohří
Touto cestou velice děkujeme kolektivu zaměstnanců z DPS Kynšperk nad Ohří za obětavost, ochotu, lidský přístup a starostlivost,
které věnovali za dobu péče o moji maminku. Moc děkujeme.
Za celou rodinu Věra Matzová

Poděkování
Děkuji paní Boženě Haindlové Dis. pracovnici v sociálních službách
za ochotu a pomoc při vyřizování mých rodinných záležitostí.
Děkuji. Kulová
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Sport

Jizerská 50
Za celý náš organizační tým (nejen technické
podpory) chceme poděkovat našim statečným běžkařům, Markovi Matouškovi, Jiřímu Lhotskému a Tomáši Lhotskému, kteří
úspěšně a ve zdraví dokončili závod Jizerské
50, který se konal v neděli dne 10.02.2019.

Našim běžkařům patří neuvěřitelný obdiv, protože si ty medaile opravdu vydřeli. Pro každého z nich to byl osobní závod, při kterém si
sáhli na samé dno, přesto to nevzdali. Ještě
jednou moc gratulujeme.
rodina a přátelé
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Mateřská škola

Lyžařský výcvik Mariánské Lázně
V týdnu od 14. – 18. 1. 2019 jsme měly my,
děti z MŠ Zahradní, možnost naučit se lyžovat
v lyžařské škole YELLOW POINT Mariánské
Lázně.
Plni očekávání, jsme nasedli do autobusu
a vyjeli vstříc novým zážitkům.
Počasí nám přálo, sněhu na kopci bylo dost
a lyžařští instruktoři k nám byli velmi milí
a vstřícní.
Všichni jsme se naučili „špagety a pizzu“, jezdili jsme lanovkou a sjížděli Krakonošku.
Poslední den nám instruktoři uspořádali závody ve slalomu na čas, ve kterých jsme se
umístili na předních místech. Rodiče nám přijeli fandit a byli překvapení, jak jsme se za ten
týden naučili lyžovat.
Učitelky, asistentka pedagoga a děti
z pastelkové třídy MŠ Zahradní
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37. včelařský representační ples
Český svaz včelařů - základní organizace v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne
26.1.2019 již 37. včelařský representační ples.
Uskutečnil se opět na sále kynšperského pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu opět hrála krojovaná dechovka „Horalka Domažlice“ pod vedením
zkušeného kapelníka p. Josefa Kubalíka.
Nebylo plně vyprodáno, tak bylo na parketě
k tancování dostatek místa. Servírky se o nás
dobře postaraly s dobrým jídlem i pitím.
V průběhu plesu proběhla již neodmyslitelná
dámská volenka o krásně zdobená perníková
srdíčka. Upekly a ozdobily je manželky a dcery
včelařů. Touto cestou jim děkuji a to jmenovitě
pí. Chalupové, Hořejší, Štambergové, Křížové,
Lhotkové, Hovorkové, Kuhlové, Kabátníkové
a její dceři Sáře, Mizerové a její dcerce.
Zároveň tímto děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že svými dary na něj přispěli. Byli
prezentováni na každém stole a to:
Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO
ČSV Kynšperk,
Město Kynšperk, Farma
Kostelní Bříza – p. Černohorský, Kynšperský
pivovar – p. Vomočil, Masna Kynšperk – p.
Košata, Lékárna Alphega - pí Moravčíková,
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Bytový textil – pí Klimentová, Farma Kaceřov p. Šupka, Farma K. Dvůr - p.Ifkovich, Stavebniny Kessl, Pizzerie Kynšperk, Restaurace
U Splavu – p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Lincont - p. Decastelo, Anat Kynšperk – p. Kubát,
Truhlárna - p. Košata, Drogerie – pí Dreiseitlová, Papírnictví Alfik – pí Fiedlerová, studio
Šarm – pí Budínská, Kosmetický salon – pí
Dolívková, Autodoprava - p. Beran, ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby Sokolov
– p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF servis –
p. Dvořák, Studio Ambra Kynšperk – pí Maier,
Kadeřnictví Marcela Kynšperk – pí Adámková
a pí Židlická, Restaurace Kašna - p. Borecký,
Kovářství – p. Horváth, Soukromý zemědělec
– pí Přibylová Liboc, Oriflame – pí Fürstová,
Květiny – pí Ostrá, Barvy a laky Dolní Rychnov - Halajovi, Studio Sedmikráska, Agrowest
Kynšperk, Sajbriels s.r.o. Kynšperk, Truhlářstvá ŘE-HA Kynšperk, CREA CARD s.r.o.
Kynšperk, Lesní těžař s.r.o. – p. Mecner, Včelařské potřeby Sokolov – p. Paukner.
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV z.s.,
Kynšperk nad Ohří

Mateřská škola

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky
Jako každý rok, tak i letos se každou středu
vypraví děti ze třídy Les do velké tělocvičny
ZŠ. Tentokrát je ale něco nové. Přihlásili jsme
se do projektu České obce sokolské. Jeho
záměrem je zapojit děti do pohybových aktivit
a při plnění úkolů ukázat, že pohyb je přirozenou součástí života. Při cvičení děti doprovází
5 zvířátek a hlavně sokol Pepík. Kobylka Emilka trénuje s dětmi chůzi, běh a skoky, ježeček
Mareček učí dovednosti s míčem a s opičkou
Haničkou cvičí na nářadí. Veveruška Věruš-

ka a beruška Danuška se zaměřují na úkoly
z rozvoje poznání. Každé dítě má svůj sešitek,
kam si nalepuje samolepky. Vidí tak, jak postupují a co nového se už naučily. Nalepování
je velmi baví. Na závěr na všechny čeká i odměna za vytrvalost. A hlavně naše cvičení provází radost a dobrá nálada, a o to přece jde.
Děti a učitelky z MŠ U Pivovaru
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ZUŠ

Úspěch žáků dechového souboru v okresním kole
Ve čtvrtek 14. 2. 2019 proběhla opět po třech
letech soutěž ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů. Naše škola vyslala
do Městského domu kultury v Sokolově také
své žáky z oddělení hry na zobcovou a příčnou flétnu. Soubor ve složení: Jiří Král, Eva
Králová, Daniela Neumannová a Michaela
Modroková byl výborně připraven a žáci zahráli opravdu krásně a muzikálně. Proto si
také nakonec přivezli diplom ABSOLUTNÍHO
VÍTĚZE celé soutěže. Blahopřeji paní učitelce
Karle Andreánské i žákům k tomuto skvělému
úspěchu a přeji všem hodně zdaru v krajském
kole, které se koná 12. 3. 2019 v ZUŠ Kraslice.
Bc. Alena Konečná, DiS. – ředitelka ZUŠ
Kynšperk nad Ohří
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Zajímavosti

Silový víceboj 2019
Družstvo našich starších žáků úspěšně obhájilo loňské vítězství v okresním kole silového
víceboje. Náš tým ve složení: Daniel Nerad,
Václav Havlík, Lukáš Lodr, Petr Nguyen
a Matěj Vaňura předvedl naprosto famózní
výkon ve všech čtyřech disciplínách a vybojoval zlatou medaili. Navíc v bodovém zisku

10 521 bodů, kterým překonali loňský (také
vítězný) bodový součet o téměř 1000 bodů.
Obrovská gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci naší základní školy.
					
		
Mgr. Pavel Procházka

V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Dne 9. února 2019 se v prostorách Kynšperského pivovaru konal již V. Reprezentační
ples města. K tanci a poslechu opět zahrála
kapela Šarkani nově s kapelou Yvetta’s Band.
Hned na úvod bylo možné shlédnout taneční
vystoupení v podání tanečního souboru Glamour ze Sokolova. Večerem nás provázel moderátor David Petřík. Hlavním hostem plesu
byl Martin Maxa. Ohnivou barmanskou show
předvedl Martin Vogeltanz. V restauraci Šenkovna byla připravena diskotéka. Letošní ples
byl opravdu bohatý na tombolu, občerstvení

i na sponzory.
Tím hlavním sponzorem byla bezesporu
firma G.P.H. s.r.o., které děkujeme za finanční podporu. Děkujeme též ostatním
sponzorům za ochotu, se kterou věnovali ceny
do tomboly.

zaměstnanci MKS
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Sport

Zimní příprava mladších žáků
V sobotu 19. 1. se v hale TJ Slavoj konal turnaj
mladších žáků. Přihlásilo se celkem 6 družtev.
Baník Habartov, FC Viktoria Mariánské Lázně,
Sokol Velká Hleďsebe, Sokol Stará Voda, FK
Skalná a TJ Slavoj Kynšeprk. Souboje byly
velice vyrovnané. Se stejným počtem bodů se
naši vyšplhali na druhé místo, ale horší skóre
je posunulo na třetí příčku. Miloš Munka skvěle připravuje zimní turnaje, kde se vystřídali
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všechny věkové kategorie. Poděkování patří Elemíru Jakubcovi a Bohouši Szendymu
za dohlížení na fair play hru. Gratuluji malým
fotbalistům za skvělý výkon a nasazení do hry.
Všem trenérům přeji pevné nervy a mnoho
sportovních úspěchů.
					
					
Jana Tomsová

Sport

Starší žáci se stali vítězi turnaje
V sobotu 2. února obsadili starší žáci nejvyšší
příčku a odnesli si pohár za první místo. Poděkování patří trenérům Miroslavu Michalcovi
a Tomáši Skopovému, kteří našim dětem věnují svůj volný čas. Výchova mládeže se řadí
k důležité činnosti v dnešní uspěchané době.
Odměnou je vítězství, které je startem do další
spolupráce. Poděkování patří také rozhodčím
Elemíru Jakubcovi, Honzovi Kardošovi a Miloši Munkovi za spravedlivé dohlížení zápasů.

Velká gratulace patří našim starším žákům
za sportovní výkon a skvělé umístění.
					
		
Jana Tomsová
Pořadí:
TJ Slavoj Kynšperk
Baník Královské Poříčí
Sokol Teplá
FK Olympie Březová
Sokol Stará Voda
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Sport

Turnaj mladších přípravek
V neděli 24. února se konal v kynšperské hale
turnaj mladších přípravek. Během dopoledne
se vystřídalo pět družstev. Naši nejmenší fotbalisté se připravují na jarní sezónu a v turnaji
obsadili třetí příčku. Gratuluji za skvělé výkony, rozhodčím Bobanovi a Elemírovi za dohlížení na fair play hru. Trenérovi Miloši Munkovi
přeji pevné nervy a mnoho úspěchů do další
práce s naší mládeží.
Celkové umístění:
Sokol Velká Hleďsebe A
Sk Kraslice
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
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Dynamo Krajková
Sokol Velká Hleďsebe B			
		
Jana Tomsová

Kultura

Týden plný zábavy
Celkem 98 dětí ze základní školy využilo nabídku DDM v době jarních prázdnin a společně jsme si všichni užili skvělý týden. V pondělí jsme navštívili kino v Kynšperku, kde
na nás čekal animovaný snímek Králíček Petr

a k obědu jsme si uvařili těstovinový salát. Byl
velice chutný. Dále jsme poznávali krásy města Karlovy Vary a ochutnali lázeňské oplatky.
Na zimním stadiónu v Chebu jsme si vyzkoušeli piruety a pády na ledové ploše. V Aqua-
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Kultura

fóru ve Františkových Lázních se stal oblíbenou atrakcí tobogán. Závěr týdne jsme si užili
fantasticky. Navštívili jsme dětské centrum
v Sokolově Fantazie, kde se nám moc líbilo.
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Děkujeme všem zúčastněným za disciplinovanost na výletech, pomoc, podporu a čas, který
s námi trávili.
					
		
Jana a Veronika

Různé
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Různé

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do MŠ dne 2. 5. 2019
od 9 – 11.30 a od 12.30 – 15.30 hodin
v budově Mš v Zahradní ulici
v srdíčkové třídě
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, musí být
způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně
samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených
kriterii MŠ, dítě do mateřské školy se přijímá na základě:
•
•

žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte

(žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ od 4. 3. 2019)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá
rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

dne 16. 5. 2019.
Mgr. Vlastimila Prchalová,
ředitelka MŠ
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Sport

P R O P O Z I C E

BĚH S KYNŠPERSKÝM ZAJÍCEM - 2. ROČNÍK
Pořadatel

: Běžecký klub F-C Kadaň

Termín

: neděle, 24.3. 2019

Start

: Kynšperk n/O, tenisové kurty, 11,00 hodin

Prezentace

: Kynšperk n/O, tenisové kurty od 9,30 hodin

Startovné

: 100,- Kč

Trať

: 10.000m výhradně v terénu

Kategorie

:
- muži do 39 let ( 1980 a mladší )
- muži 40 – 49 let ( 1979 – 1970 )
- muži 50 – 59 let ( 1969 – 1960 )
- muži nad 60 let ( 1959 a starší )
- ženy do 34 let ( 1985 a mladší )
- ženy 35 – 44 let ( 1984 – 1975 )
- ženy nad 45 let ( 1974 a starší )

Ceny

: první tři v kategorii

Přihlášky

: 1) mailem na bezec.cf@centrum.cz
2) na místě v den závodu nejpozději 30 minut před startem

Za pořadatele : Čeněk Filingr, e-mail : bezec.cf@centrum.cz, tel.: 777 040284
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Sport
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Kultura

Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme do výstavní síně v Panském domě na výstavu originálních obrazů
malíře Jana Hachrana. Vernisáž se uskuteční

7. března 2019 v 18.00 hod. Výstava bude trvat od 8.- 30. března 2019. Informace o malíři
naleznete v článku.
Za MKS
		
Štěpánka Hendrychová

Jan Hachran
je samostatný mladý malíř a výtvarník, který díky svému studiu židovsko – křesťanské
mystiky, evropské esoterické tradice a historie vkládá do současného umění nový
směr – jeho cílem je vytvořit něco nového,
krásného, tajemného, něco, co má v sobě
mytologický příběh, a také něco, co člověka
jako jednotlivce a tím i lidstvo jako celek, duchovně povznese. Můžete si vybrat jakékoliv
jeho dílo – každé je originální svým pohledem
na svět, ale zároveň v sobě každé nese poselství o tom něčem velikém, tajemném a duchovním, co nás všechny převyšuje. Jeho
umění je novodobé, ale přeci jen zvláštní.
Je spojené s moderním tiskem a využitím
exklusivních materiálů, zejména zlaté fólie.
Jedinečné zpracování nabízí sérii různých
obrazů, avšak téměř žádný není osamocen,
ale je součástí většího cyklu jiných obrazů,
které s ním však souvisí a zároveň jeho význam doplňují a povyšují. Díla jsou vedena
v positivním duchu a dávají energii svým obdivovatelům, neboť platí jednoduchá teorie, že
když do nějaké věci vložíte obrovské množství práce, času a energie, tak tato energie
následně z díla vyzařuje pro jiné lidi, kteří ji
potřebují. Jeho obrazy již mají své spokojené majitele u nás i v zahraničí, např. ve Švýcarsku. Získal i několik ocenění, například
cenu mezinárodního výtvarného veletrhu
Artfest a je členem Sdružení výtvarníků ČR.
Jan Hachran je také zakladatelem nového

výtvarného stylu, který se nazývá magický
ornamentalismus. Magie ornamentu, alchymie obrazu, mystická vize historie lidstva - těmito frázemi by se dala poměrně jednoduše
a v kostce shrnout celková myšlenka tohoto
směru. Vizuálně to může na první pohled trochu působit, jako kdybyste vzali obrazy z období secese a symbolismu, dali jim moderní
ráz, současný nádech a představili je sou-
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Kultura

časnému publiku. Celková myšlenka je však
o dost hlubší. Nejde jen o stránku estetickou,
ale i o tu duchovní a to nejen z hlediska příběhu obrazu, ale i z pohledu diváka, na něhož konkrétní dílo působí. Výchozím bodem
jsou jungiánské a psychoanalytické teorie
o vnímání symbolů a jejich interpretaci naším
podvědomím - při interakci s magicko - ornamentalistickým dílem tak dochází k určitému
alchymistické pokusu, kdy dochází ke společné syntéze tématu obrazu a ornamentální
výzdoby plochy a jejich následnému působení
na naše nevědomí. Výsledkem toho všeho by
mělo být objevení pomyslného filosofického
kamene v nás samých - tedy našich nejlepších vlastností, kterými můžeme prospět sobě,
ostatním lidem i své zemi. Z toho vyplývá, že
pro tento styl jsou ornamenty a symboly stejně důležité jako samotné nosné téma obrazu.
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Na první pohled se někdy může zdát, že hlavní
motiv je v množství ozdob utlačován až zaniká, ale opak je pravdou. Lze to přirovnat k pěkným šatům na těle půvabné ženy, které nás
na dotyčnou upozorní mezi ženami ostatními,
ale zároveň nijak nesoutěží s krásou samotné
dívky, naopak jí pomáhají zvýraznit a podtrhnout. Díky tomu je v nás vzbuzena touha zajímat se o dotyčnou více, o její osobnost a další
půvaby duševního charakteru. Stejné je to
i u těchto obrazů, které kromě již zmíněné psychologické stránky by v nás měli podnítit i zájem o konkrétní mytologický příběh, jehož jsou
nositeli, a to vše kvůli tomu, abychom se jako
kultura vrátili ke svým kořenům a objevili dávná tajemství, mystéria a tradice naší evropské
civilizace, což je další z důležitých myšlenek
magického ornamentalismu.

Kultura

27

Knihovna

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

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:
Körnerová, H. M. – Andělská tvář; Knoll, J. –
Oblíbená sestra; Cook, R. – Šarlatáni; McAllister, G. – Ať řekneš cokoli, Szánto, J. – Za oponou války; Jackeman, J. - Náš manžel;
Historie:
Češka, S. – Případ tajemného lukostřelce;
Tremayne, P. – Mnich, který zmizel; Vondruška, V. – Duch znojemských katakomb; Grego-
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ry, P. – Tři královny
Detektivky a thrillery:
Meltzer,B. – Mistr úniku; Dazieri, S. – Otec
musí zemřít; Beran, L. – Kriminálka v ofsajdu;
Weatherley, A. L. – Černé srdce; Kiernan, O. –
Bez dechu; Fisher, K. – Mlčenlivé ženy; Knox,
J. – Škleb; Susi, P. – Okno do dvora
Romány pro ženy:
Beverley, J. – Pán mého srdce; Cartland, B.
– Cesta do neznáma; Steel, D. – Nebezpečné
hry; Clark, M. H. – Přede mnou se neschováš;
Blackhurst, J. – Podivná holka
UPOZORNĚNÍ
Knihovna v Kynšperku n. O. pořádá 29.
března 2019 pro registrované dětské čtenáře, nocování s Andersenem. Přihlášky si
děti vyzvednou v knihovně.

Zajímavosti
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Kino
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Kino
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Různé

Převod účtu
z jiné banky
za vás
vyřídíme
ZDARMA

Máte to teď
do banky daleko?
Nás budete mít
všude blízko
Založte si Poštovní účet
• Zdarma vedení účtu, když si na něj posíláte příjem alespoň
10 000 Kč měsíčně
• Zdarma výběry z bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB
• Zdarma 1 výběr na poště a 1 donáška hotovosti měsíčně
Více informací na 800 210 210 nebo na postovnisporitelna.cz.

www.postovnisporitelna.cz
800 210 210
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