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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i nadále 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 říjnu 2016 oslavili významné životní výročí:

Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví, pohodě a v kruhu svých nejbližších.
kancelář starosty

pan Ján Rozmuš (85 let)
a paní Olga Houdová (80 let)

Poděkování
Děkuji vedení Sociálních služeb p. o., Dolní Pochlovice
a všem zaměstnancům za projevenou podporu
a vyjádření soustrasti při úmrtí
mého manžela pana Alfreda Stowassera.
Štefanka Stowasserová, manželka

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI BUDOVY POŠTY

V měsících říjnu a listopadu 2016 bude probíhat
rekonstrukce stávajících prostor pobočky
České pošty v Kynšperku nad Ohří.
Přepážky budou přemístěny do 1. patra
(OMEZENÝ PROVOZ 1 -2 přepážky).
V této době nebude klientům pošty
poskytována služba CZECH POINT.
Vedoucí místní pobočky ČP
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Z města

Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhly v našem městě volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje.
Občané města volili v pěti volebních okrscích a mohli vybírat kandidáty z dvaceti různých hlasovacích lístků.
V následující tabulce je uvedena účast voličů v jednotlivých okrscích.

Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1 064

355

33,36

354

351

99,15

2

1 080

213

19,72

213

208

97,65

3

752

228

30,32

228

227

99,56

4

967

301

31,13

301

297

98,67

5

125

17

13,60

17

17

100,00

3 988

1 114

27,93

1 113

1 100

98,83

Celkem

Průměrná účast v okrese Sokolov byla 27,37%, průměrná účast v celém
Karlovarském kraji 30,23%.

Jak se volilo v Kynšperku nad Ohří
Kandidátní listina
číslo

2

název

1

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

2

Platné hlasy
celkem

v%
7

0,63

Občanská demokratická strana

98

8,90

5

Sdružení nezávis. kandidátů 1

7

0,63

12

Česká str. sociálně demokrat.

217

19,72

14

ALTERNATIVA

9

0,81

27

VOK-Volba pro Karlovarský kraj

35

3,18

30

ANO 2011

329

29,90

33

ÚSVIT-NK s Blokem proti islamizaci

15

1,36

37

Komunistická strana Čech a Moravy

144

13,09

41

Národní demokracie

5

0,45

Z města

52

Svobodní a Soukromníci

23

2,09

54

DSSS-NE imigrantům, STOP
nepřizpůsobivým diktátu EU!

16

1,45

57

Strana zelených

8

0,72

63

STAN s podporou KOA,KDUČSL,TOP09

58

5,27

64

HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST

15

1,36

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

5

0,45

70

SPR-RSČ Miroslava Sládka,
Patrioti,HOZK

7

0,63

78

Koalice SPD a SPO

64

5,81

80

PRO Zdraví a Sport

5

0,45

82

Česká pirátská strana

33

3,00

Zdroj:http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=4&xobec=560499
Za správní a sociální odbor: Bc. Alena Kadavá

Dopravní opatření – přechodná úprava provozu
na pozemní komunikaci v ulici Dlouhá
a Petra Bezruče
Na křižovatce ulic Dlouhá a Petra Bezruče
v Kynšperku nad Ohří stojí bytový dům č.p.
175 na p.p.č. 460, jehož omítky a římsy jsou
v havarijním stavu a hrozí jejich opadávání.
Z tohoto důvodu vymezilo Město Kynšperk
nad Ohří bezpečnostní pásmo okolo domu,
ve kterém se nesmí pohybovat automobily
a ani osoby.
V ulici Dlouhá ze směru náměstí 5.května
byla umístěna dopravní značka „zákaz zastavení“, dále značka s vyznačením „zúžení
vozovky z jedné strany“ a dále zábrana s dopravní značkou „Přikázaný směr objíždění
vpravo“. Bezpečnostní pásmo okolo domu
bylo vymezeno směrovými deskami propojenými páskou.

Z opačné strany v ulici Dlouhá byla umístěna
značka „Zúžená vozovka“ a „Přikázaný směr
objíždění vlevo“.
V ulici Petra Bezruče byly umístěny zábrana
a směrové desky.
Opatření bylo provedeno z důvodu zajištění
bezpečnosti procházejících občanů, zamezení možných škod na jejich zdraví a majetku
a bude trvat do doby bezpečného zajištění
objektu.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace k zabezpečení objektu sdělí
Ing. Všetečková Jana, vedoucí odboru výstavby a územního plánování a dopravy.
Zdeňka Černá
Referent majetkového odboru
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Vzpomínka
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích
zůstávají.“
Dne 21.10. 2016 tomu bylo již 30 let,
co nás navždy opustil
pan Zdeno Tököly.
S láskou vzpomínáme. Manželka
Zlatka Tökölyová, dcery Zlatka,
Zdenka a Alenka s rodinami
a sourozenci Marian, Michal,
Ladislav, Eliška, Alexandr
a Julie s rodinami.

Organizace SPCCH
Která sdružuje seniory, pořádala 11. září zájezd do Berouna na hrnčířské trhy. Přes velké
horko jsme si celý trh na berounském náměstí
prošli a prohlédli. Bylo na co koukat. Mnozí neodolali a něco pěkného si koupili.
V pátek 16. září byla domluvena prohlídka výstavy fuksií u paní Kazilovské v Liboci. Byl to
pěší výlet a 23 účastníkům se nádhera fuksií

moc líbila.
11. října jsme jeli vlakem do Karlových Varů
na výstavu replik korunovačních klenotů v Alžbětiných lázních. Na originály v Praze, které se
občas vystavují, bychom s ohledem na dlouhé
čekání, neměli sílu. Výstava v Karlových Varech nám poskytla jedinečný zážitek.
SPCCH.

Vítání občánků 21. 10. 2016
V obřadní síni sešli se rodiče a blízcí narozených miminek, na přední židle usedlo
dvanáct spokojených maminek, s úsměvem
na tváři svíraly v náručí svá krásná děťátka,
s vědomím, že jejich výchova nebude lehká
procházka, děti nezlobily, spokojeně se usmívaly, slavnostní akt vítání občánků si užívaly,
vystoupení dětí ze školky se zaujetím sledovaly, v postýlce se usmívaly, aby se na fotkách pěkně vyjímaly.
Starosta města slavnostně přivítal Michaelu
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Bělochovou, Markétu Brunátovou, Vojtěcha Fiedlera, Martina Kvapila, Natálii Novákovou, Václava Tökölyho, Patricii Novákovou, Marii Kotounovou, Tomáše Triera,
Simona Synáče, Karla Mallého a Šarlotu
Havlíkovou.
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá
Foto zdroj: Jana Tomsová

Z města
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Setkání s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem
Ve čtvrtek 13. 10. navštívili žáci osmých tříd
interaktivní besedu s malířem a ilustrátorem
Adolfem Dudkem. A. Dudek ilustroval již pěknou řádku knih zejména pro malé a ty nejmenší čtenáře.

Rychlokurz kreslení si žáci doslova užili a přesvědčili se, že kreslit opravdu umí! Pomocí čtyř
geometrických tvarů - čtverce, obdélníku, kruhu a trojúhelníku vytvořil každý z nich oprav-
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dové umělecké dílo. Během 60 minut nakreslili žáci krajinu, město, lidskou postavu a ruku.
Na závěr k obrázkům přibyla ještě sada obličejů vyjadřujících pocity a emoce.
Beseda nabitá energií a humorem vedla k rozvoji výtvarných dovedností, které žáci jistě
zúročí v hodinách výtvarné výchovy.
Děkujeme p. Zolotarové z městské knihovny,
která setkání zorganizovala.
		
Mgr. M. Hoskovcová

Z města

Ať žijí strašidla
Děti z přípravné třídy navštívily Západočeské
divadlo v Chebu, které připravilo pro nejmenší
hudební pohádku. Pozvání přijali herci z Metropolitního divadla v Praze. Dětem se představení velice líbilo a nakonec pohádky odměnily
herce vřelým potleskem.
					
Jana Tomsová, asistentka PT

Vycházející žáci/žákyně by si měli
volit zejména technické obory
KHK Karlovarského kraje uspořádala 11. 10.
v rámci projektu Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji na naší škole setkání žáků 8. a 9. ročníků a jejich rodičů se
zástupci středních technických škol a zástupci
zaměstnavatelů. Zúčastnili se ředitelé ISŠTE
Sokolov Mgr. P. Janus a ISŠ Cheb Mgr. T.
Mašek a Mgr. P. Trnka za SŠ log. Dalovice,
za zaměstnavatele pak zástupci firem Moser
K. Vary, LUCAS CZ Skalná, Metalis Nejdek
a FLABEG Czech Oloví.
Mnoho firem má nedostatek zaměstnanců
právě v technických oborech, ale i dalších
řemeslech. V blízké budoucnosti plánují nabídnout kolem tisíce nových pracovních míst
vhodných pro technicky připravené pracovníky. Proto střední školy připravují nabídku takových oborů, v nichž budou absolventi schopni
uplatnit se na trhu práce. Zástupci zaměstna-

vatelů zdůraznili nutnost vědomostí z matematiky, čtení výkresů a zručnost a informovali
jak o samotné práci a pracovním prostředí, tak
i benefitech svých firem pro šikovné a schopné zaměstnance. O setkání projevilo zájem
19 žáků a 16 rodičů.

Mgr. Štěpánka Neubergová
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Různé

Hippies párty
Hippies (děti květin neboli ‚Květinové hnutí‘)
je hnutí, které vzniklo v 60. letech v USA. Hippie móda měla zásadní vliv na populární hudbu, televizi, film, literaturu a výtvarné umění.

mu hudby svíjela těla oděná v dobových oblecích. Skvělá atmosféra v Baru Koruna nebrala
konce a všichni přítomní si užívali večer naplno.

Chtěla bych poděkovat DJ Pavlu Bendovi, který připravil pro zaměstnance (i bývalé) skvělý
taneční večer plný skvělé muziky z té doby.
Když se rozezněly tóny známé melodie San
Francisco od autora Scotta Mc Kenzie, měla
jsem husí kůži. Na tanečním parketu se v ryt-

Za všechny Hippies Jana Tomsová

8

MŠ Zahradní

CVIČENÍ SE NEBOJ, TĚLOCVIČNO – AHOJ
Ve čtvrtek 6. 10. 2016 si děti ze zvonečkové
třídy poprvé vyzkoušely cvičení v tělocvičně

TJ Slavoj. Jsme rádi, že tělocvičnu budeme
navštěvovat pravidelně celý rok.
MŠ Zahradní
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PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU
SNOW FILM FEST
Kino MěKS Kynšperk nad Ohří a Koruna Bar v sobotu 5. listopadu 2016
15.00 hod.
Slavnostní zahájení festivalu
Expedice Švédsko (Švédsko, 61 min, režie
Jimmy Sundin, ocenění Swedish International
Film Festival – Nejlepší dokument)
Sibiřský traverz (Kanada, 27 min, režie Sherpas Cinema)
17.00 hod.
Gasherbrun II – přednáška s videoprojekcí
Ondry Černého o výstupu na 13. nejvyšší horu
světa.
18.30 hod.
Whiskey Berber (Česká republika, 34 min, režie Jiří a Ondřej Švihálkovi) Bulharské bílé zlato (Česká republika, 32 min, režie Jiří Šáňa)

Tamara (Německo, 17 min, režie Joachim
Hellinger)
21.30 hod.
Koruna Bar Nahoře koncert dua VASILŮV
RUBÁŠ (Česká republika, folk-reggae-punk)
Doprovodný program: ukázky exotické kuchyně, knižní obchůdek paní Fiedlerové.
Místní pořadatel festivalu: Kynšperská RE-Generace, z. s.
Místní partner festivalu: Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří

20.00 hod.
Ledy a přílivy (USA, 30 min, režie Kt Miller)

Svaz zahrádkářů děkuje
Dne 12. 9. 2016 byl výborem ZO ČZS Kynšperk nad Ohří organizován zájezd autobusem firmy „Vyskočil“ na „Zahradu Čech“ do Litoměřic pro naše zahrádkáře a jejich rodinné
příslušníky.
Účast našich zahrádkářů a ostatních byla velká. Každým rokem se na výstavišti naši členi
inspirují novými poznatky v sadbách, pěstování a ochrany rostlin a zvýšením produktivnosti pěstovaných kultur. Zájezd hodnotím jako
zdařilý a velmi inspirativní.
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Touto cestou chci poděkovat Městu Kynšperk
nad Ohří za finanční příspěvek ve výši 3.000,Kč, který významnou měrou pomohl k realizaci.
Naši zahrádkáři se těší na příští rok, na další
ročník výstavy v Litoměřicích.
Předseda svazu Ing. Josef Baron
jbaron@mail.cz

Školní družina

Výlet se školní družinou
V Den české státnosti 28. září jsme se vypravili s dětmi ze ŠD na výlet. Sešli jsme se na kynšperském vlakovém nádraží v počtu bezmála
30 výletníků. Cesta moderním vlakem Shark
uběhla velmi rychle a za půl hodiny jsme vystupovali v Královském Poříčí. Již z dálky jsme
slyšeli hudbu ze srazu motorkářů, kteří končili
svou sezónu na statku. Při vstupu na statek
Bernard nás vítal sám král Václav a se všemi

se vyfotil. Program začal výkladem průvodkyně kdy a jak statek vznikl, co na něm lidé dělali
a jaká zvířata v něm chovali. Následně si děti
zvířátka prohlédly, pohladi-ly a nakrmily.

Dalším bodem programu bylo pečení chlebové placky, kterou si děti samy vyválely
a po upečení snědly.
Poté jsme vystoupili po schodech do půdních
prostor statku na stálou expozici řeky Ohře.
Zde si mohly děti zasoutěžit, zahrát, sestavit plastový model řeky tak, jak teče. Naučně
zábavné centrum nás provedlo i zásluhou
svých interaktivních modelů, včetně mletí
mouky na ručním mlýnu a digitálních soutěží od pramene ve Smrčinách až do Litoměřic
(Terezína) k soutoku s Labem. Bylo to pro
děti zajímavé a poučné.
Po zhlédnutí všech pavilonů jsme se všichni
opět sešli u zvířat a na veverčím kole. Slunečný den plný zážitků děti zakončily nákupem suvenýrů v místních řemeslných dílnách.
Vychovatelky Hana Soukupová
a Martina Žofčinová
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Mezinárodní mistrovství v Turistických závodech
a další aktivity turistického kroužku
I letos přinesl začátek podzimu druhý vrchol sezóny těchto outdoorových závodů.
V reprezentačním družstvu České republiky nastoupily i tři závodnice, reprezentující
i naše město a základní školu. Závod se konal v Kysuckém Novém Meste na Slovensku
v době od 16 do 18. září. V opravdu drsných
podmínkách crossového běhu za hustého
deště si většina startujících sáhla hluboko
do rezervoáru svých sil. V kategorii mladší
dorostenky vyhrála Marie Wagnerová, její
sestra Magdaléna Wagnerová si v kategorii
starší žákyně odvezla nepopulární „bramborovou medaili“ za čtvrté místo. Ladislava
Procházková v kategorii Ženy-B skončila
na desátém místě.
Dalším významným závodem bylo Mistrovství
České republiky v běhu smíšených dvojic.
V Plasech se sjeli 1. října závodníci z celé republiky porovnat své síly i taktiku. Pro zařazení do kategorií byl rozhodující součet věku
závodníků a tak bylo otázkou taktiky i náhody připravit vyrovnané dvojice, mající šanci
uspět. V tomto závodě měla naše děvčata své
mužské protějšky z jiných oddílů. Z vítězství
v kategorii do třiceti let se radovala Magdaléna Wagnerová se svým spoluběžcem Karlem
Vágnerem z Pacova. Marie Wagnerová skon-
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čila na osmém místě se spoluběžcem z Kralup
nad Vltavou. Velmi příjemným překvapením
byl výkon benjamínka oddílu, Barbory Himmelové. Ta se zúčastnila mistrovského závodu poprvé a byla svému sedmnáctiletému
spoluběžci z Kralup více než rovnocenným
partnerem a společně dokázali obsadit 14.
místo. V kategorii nad 70 let se na šestém
místě umístili Ladislava Procházková a Vojtěch Wagner.
Posledním celorepublikovým závodem se
stal běh v Pacově. Na Vysočinu si přijeli zazávodit všichni. Závod bývá těžký, ale oblíbený. Děvčata z Kynšperka dokázala, že se
s nimi musí počítat. Náš benjamínek - Barbora Himmelová zopakovala fantastický výkon
z Mistrovství ČR smíšených dvojic. Potvrdila,
že její výkon nebyl náhodný a i bez zkušeného spoluběžce se dokázala prosadit. Celkově jí patřilo osmé místo mezi nejmladšími
žákyněmi. Sestry Wagnerovy si prohodily
umístění. Tentokrát byla úspěšnější Marie
Wagnerová, která obsadila ve své kategorii
druhé místo, Magdaléna Wagnerová skonči-

Zajímavosti

la v kategorii starší žákyně na čtvrtém místě, stejně jako Ladislava Procházková mezi
ženami. Je čas na hodnocení, kamarádské
debaty i loučení do jarních měsíců. Soupeři
na trati se mění na dobré přátele. Společně
se vydávají na dobrodružnou večerní výpravu. Jsou vysazeni do okolí a s buzolou hledají
určený cíl. Tam na ně čeká slavnostní oheň,
občerstvení, hudba. Je dobojováno.

Všem závodnicím děkuji za vynikající výkony,
za dobrou reprezentací školy, města i naší
země. K dosaženým úspěchům jim blahopřeji.
V říjnu jsme jako kroužek navštívili výstavu replik korunovačních klenotů v Karlových Varech,
další výlety chystáme i na listopad. Chcete-li s námi zažít dobrodružství, najít kamarády
a také si zazávodit, přidejte se k nám.
Vojtěch Wagner, vedoucí kroužku
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Hasiči

Poděkování hasičům
Chtěla bych poděkovat kynšperským hasičům za velmi vydařenou akci pro kynšperáky
a hlavně pro děti s názvem „Den otevřených
dveří“. Navštívili jsme s dětmi hasičskou zbrojnici. Přivítala nás Slávka Sovičová a provedla
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děti celou zbrojnicí. Na závěr jsme si z blízka
prohlédli v akváriu živého hada. Pro děti to byl
neskutečný zážitek.
					
Jana Tomsová, asistentka PT

Hasiči
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Kultura

Jiřinková zábava
Dne 15. října 2016 již tradičně proběhla Jiřinková zábava, kterou pro vás připravili chovatelé
ve spolupráci s MKS v Kynšperku nad Ohří. Letos nově v prostorách Kynšperského pivovaru.
Opět byl nabitý program. Již tradičně se začalo chovatelskou hymnou. Po té nás přivítaly mažoretky svým vystoupením. Jak je již zvykem volila se Miss Jiřinkové zábavy a taneční páry

sympatie. Soutěž na podporu chovatelství byla bohatá. Výtěžek ze soutěže chovatelé v hodnotě
3 000 Kč věnovali dětskému domovu na nákup vánočních dárků. K tanci a poslechu hrála kapela
Galaxie. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě Jiřinkové zábavy a Kynšperskému pivovaru
za poskytnutí prostor.
Chovatelé pořádají 3. prosince 2016 zájezd do Lipska na národní výstavu. Pokud by měl někdo
zájem, přihlášky přijímá do 15. listopadu 2016 p. Neubauer – tel: 722 656 014
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Kultura

Za MKS Štěpánka Hendrychová
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Příloha

BIOODPAD 2016
Vážení občané města,
v letošním roce byl nově ve městě zaveden oddělený sběr bioodpadu (v období 01. 04. - 31. 10. 2016).
Tento je zajišťován rozmístěním nádob o objemu 120 a 240l ke všem rodinným domům a zároveň
rozmístěním velkoobjemových kontejnerů (VOK) na vytypovaná místa ve městě. Svoz bioodpadu ze všech
nádob je zajišťován ve čtrnáctidenním intervalu. Služba je poskytována občanům města zdarma v rámci
poplatku za svoz komunálního odpadu.
Přes počáteční drobné potíže s instalací sběrných nádob, které zapříčinila zejména neznalost místních
poměrů na straně dodavatelské společnosti, lze zavedení sběru bioodpadu hodnotit jako úspěšné.
K dnešnímu dni se nám podařilo sebrat 158,28 t bioodpadu, ca což vám děkujeme.
Poslední svoz sběrných nádob byl naplánován na 26. 10. 2016 v případě popelnic a 27. 10. 2016 u
velkoobjemových kontejnerů a vzhledem k poptávce byl přidán další termín mimořádného svozu na 08. 11.
2016 v případě popelnic a 09. 11. 2016 u velkoobjemových kontejnerů.
Usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. 291/2016 ze dne 12. 10. 2016 bylo rozhodnuto o pokračování
v zajišťování sběru bioodpadu i na rok 2017. Přidělené sběrné nádoby si po provedení posledního
letošního svozu můžete ponechat. Svoz bude opětovně zahájen v dubnu 2017. Přesný termínový kalendář
svozů pro rok 2017 bude včas zveřejněn na internetových stránkách města www.kynsperk.cz .
K Vaší plné spokojenosti se snažíme systém sběru odpadů neustále vylepšovat. Pro zajištění zpětné vazby
proto připravujeme dotazník, který Vám bude doručen do poštovní schránky a zároveň ho naleznete na webu
města a jiném místě tohoto vydání zpravodaje. Prosíme o vyplnění některé z jeho forem a zpětné doručení
tak, aby po jeho vyhodnocení mohl být systém upravován dle Vašich potřeb.
Samozřejmostí je dále celoroční možnost odkládání bioodpadu na stanovišti na sběrném dvoře….
Zvláštní poděkování za příkladné využívání nádob (VOK) a čistotu ukládaného bioodpadu je nutno tímto
vyslovit zahrádkářům ze zahrádkářských kolonií. Děkujeme, jen tak dále, takto by to mělo vypadat.
Naopak velmi by se nad sebou měli zamyslet návštěvníci hřbitova. Ačkoli se na tomto pietním místě
předpokládalo při instalaci nádob, že jde o místo nejméně rizikové s ohledem na umisťování odpadu, který
do velkoobjemových kontejnerů nepatří, opak je pravdou.
Do VOK jsou neustále vhazovány svíčky, plasty apod. a
to i přes to, že pro tyto odpady jsou u vchodů na hřbitov
umístěny nádoby o dostatečné kapacitě. Navíc jsou na
hřbitově instalovány informační cedule, aby bylo opravdu
každému dostatečně jasné, který odpad kam patří.
Nádoby využívejte pouze k účelu, pro který jsou
určeny, nevhazujte jiné druhy odpadů!!!

Tímto Vás žádáme o dodržování vyhlášky č.
1/2016 a
nakládání s komunálním odpadem v souladu s
touto vyhláškou!
(zejména třídit jednotlivé složky odpadu a ukládat je do
určených nádob)

Případným porušením obecně závazné vyhlášky se
dopouštíte přestupku podle §46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., za který je možno uložit pokutu do výše
30 000,- Kč.
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Příloha

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ

DOTAZNÍK BIOODPADY 2016
Vážení občané,
v souvislosti se zavedením nové služby třídění Bioodpadů, která je pro Vás ve městě od
letošního roku zajišťována, prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše postřehy nám velmi
pomohou nejen ve vyhodnocování přínosu, ale hlavně v možnostech zlepšování funkčnosti
celého systému nakládání s odpady k Vaší maximální spokojenosti. Předem děkujeme za Vaše
odpovědi. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na podatelně Městského úřadu na adrese
Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, případně elektronicky e-mailem na adresu
bednar@kynsperk.cz nebo na webu města www.kynsperk.cz .

Jste si vědom (a) skutečnosti, že je ve městě od roku 2016 zajišťováno třídění BIO odpadu?
ano ☐
ne ☐
Využívám možnosti třídění BIO odpadu
ano ☐
ne ☐
Byla k vašemu objektu přistavena sběrná nádoba na třídění BIO odpadu?
ano ☐
ne ☐
o objemu: 120l ☐
240l☐
Vyhovuje vám:
objem přistavené nádoby
ano ☐ ne ☐

a

četnost svozu 1x za 14 dní?
ano ☐ ne ☐

Máte zájem o přistavení sběrné nádoby a zajištění pravidelného svozu na rok 2017?
ano ☐
ne ☐
o objemu: 120l ☐
240l☐
na adresu: .…………………………………………………………………………..
nebo

o výpůjčku kompostéru pro umístění na Váš pozemek?

ano ☐

ne ☐

na adresu: .…………………………………………………………………………..
Víte o tom, že jsou přistaveny pro třídění BIO odpadu ve městě i velkoobjemové kontejnery (VOK)?
ano ☐ ne ☐
a využíváte je?
ano ☐ ne ☐
Myslíte si, že je vhodné přistavit sběrné nádoby i na následující místa?
k jednotlivým bytovým domům ☐,
do sběrných míst na sídliště (U Pivovaru, SNP apod..) ☐,
do těchto míst není nádoby nutno umisťovat ☐
Kontaktní údaje: (nepovinné)
jméno a příjmení:
……………………………………………

kontaktní údaje:
tel.:…………………….

e-mail…………………….
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Kino

PROGRAM KINA
LISTOPAD 2016
úterý 1.11.. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Steve Jobs
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových
prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině
osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh.
Od prvních minut utvrzuje diváky v tom, že
legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti
nelhaly. Je to monstrum, které šikanuje své
podřízené za neplnění nesplnitelných příkazů, ponižuje matku (Katherine Waterston) své
dcery, jejíž otcovství přes soudní rozhodnutí
neuznává, do krve se hádá se svou pravou rukou Joannou Hoffmanovou (Kate Winslet), dokud nedosáhne svého. S ubíhajícími minutami
se však z jednorozměrného psychopata stává
mnohovrstevná osobnost, kterou budou diváci
chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, která viděla o kus dál, než všichni ostatní.
Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth
Rogen, Katherine Waterston a další. USA,
MP, vstupné 50 Kč, délka 122 min.
úterý 8.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Rodinný film
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou
dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali
na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou?
A co když do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Hrají: Daniel Kadlec, Jenovéfa Boková, Vanda
Hybnerová, Karel Roden a další. Česko / Německo / Francie / Slovinsko / Slovensko, MP,
vstupné 50 Kč, délka 95 min.

20

MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
pátek 11.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
(náhradní termín) Učitelka
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků
jejich rodiči za účelem osobního obohacení,
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy
o prospěch svých milovaných dětí většina
rodičů třídní učitelce základní školy podléhá
a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné
pozornosti. Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka a další.
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 102 min.
úterý 15.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
X-Men: Apokalypsa
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh.
Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů
marvelovského světa X-Menů načerpal sílu
ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech
a je rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. Osud Země
tak visí na vlásku. Raven s pomocí profesora
X stane v čele týmu mladých X-Menů, aby
společně zastavili svého největšího nepřítele a zachránili lidstvo před úplným zánikem.
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další.
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 143 min.

Kino

úterý 22.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Zloději zelených koní
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž
se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem
obživy... Propletenec přátelství, zrady, lásky
a zklamání nás zavede do specifické a unikátní společnosti nelegálních prospektorů, kteří
se pohybují za hranicí zákona a ve střední
Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti
a svobodě – až do hořkého vystřízlivění. Hrají:
Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková, Gabriela Míčová a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 90 min.
úterý 29.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Tenkrát v ráji
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství
a vztazích českých a německých horolezců,
do kterých osudově zasáhla těžká válečná
doba Protektorátu. Legendární, mýty opředený
a ve své době nejlepší český horolezec Josef
Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení
v Říši a několik let se před německými úřady
a gestapem skrýval ve skalním městě Hruboskalska, podporován kamarády z řad českých
a německých horolezců. Joska na své cestě
za svobodou překročil hranice možností nejen
ve skalách, ale i v životě. Hrají: Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař, Miroslav Etzler,
Simona Stašová a další. Česko / Slovensko,
MP, vstupné 50 Kč, délka 99 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 6.11. v 15.00 hod.
Alenka v říši divů:
Za zrcadlem
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 113 min.
neděle 13.11. v 15.00 hod.
Angry Birds ve filmu
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
98 min.
neděle 20.11. v 15.00 hod.

Tom a Jerry:
Návrat do Země Oz
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
77 min.
neděle 27.11. v 15.00 hod.
Lego scooby:
strašidelný hollywood
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
72 min.
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MŠ Školní

Na pavoučím vlákénku…
…. byl název dalšího výukového programu pro
děti o poznávání života v přírodě.
Děti z MŠ Školní i Zahradní se opět těšily
na návštěvu paní Mgr. Kateřiny Dvořákové
a její zajímavé povídání, tentokrát o pavoučcích.
Dozvěděli jsme se nejen jak si pavouci „staví“
pavučinu a jaké druhy, ale i čím se živí a jak
chytají potravu. To vše jsme si formou her i vyzkoušeli. Výroba pavouků z papíru na závěr
nám pomohla získat znalosti o stavbě jejich
těla. Zjistili jsme, že život pavouka není vůbec

jednoduchý, a že není třeba se ho bát. O to víc
teď dáváme pozor na každou pavučinku
při vycházkách do přírody a objevujeme jejich
krásu.
Pavoučci nás teď provázejí všude. V pohádkách, básničkách, tvoření a nemohli chybět
ani na našem prvním cvičení v tělocvičně TJ
Slavoj Kynšperk nad Ohří, kam chodíme od
6. 10. 2016 pravidelně každý čtvrtek cvičit.

Učitelky MŠ Školní

HURÁ DO TĚLOCVIČNY
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat
pracovníkům firmy ANAT s.r.o. za ušití pěkných taštiček na cvičební úbor. Zvonečková
parta je bude nosit každý čtvrtek na cvičení
do tělocvičny TJ Slavoj.

Učitelky zvonečkové třídy
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Základní škola

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.mkskynsperk.cz/knihovna
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 -12.00 – 13.00 -18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 – 13.00 -18.00

Novinky pro dospělé:
Argov, S. – Proč muži milují potvory; Ludvíková, J. – Devět let natvrdo; Nordland, R. –
Milenci: Romeo a Julie Afghánistánu; Girod
de L,Ain, A. – Věčné mládí; Míka, J. – Plavba
Ňaderským mořem
Historie:
Vondruška, V. – Jáchymovští démoni; Ried, E.
– Pařížské rekviem; Fojtová, V. – Zrádná frankovka; Dempf,P. – Kněžna žebráků

Detektivky a thrillery:
McClure, R. – Smrtící ukolébavka; Bjork, S. –
Sova; Klaus, E. – Omamná chuť anýzu; Hannah, S. – Zavřená truhla; Castillo; L. – Střípky ticha; Kepler, L. – Playground; Desjours, I.
– Její život v očích panenky; Dán, D. – Cela
číslo 17; Kubát, L. – Stvůry
Romány pro ženy:
Barreau, N. – Úsměvy žen; Laurens, S. –
Pravda o lásce; Callen, G. – Neodbytný hrabě;
Roberts, N. – Odchody a návraty; Cartland, B.
– Skrytá láska; Callen, G. – Skandální zásnuby
Čtení pro děti a mládež:
Lennon, M.T. – Potížistka proti své vůli; Reschová, S. – Rána pana Půlpána; Rusková, D.
– První velký případ; Křišťanová, D. – Rohatý
a jiné příběhy
Za knihovnu Irena Zolotarová
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Různé

Výlet se Školní družinou
V sobotu 22. 10. jsme vyjeli na další výlet se
ŠD pod názvem Po stopách Karla IV., k 700.
výročí jeho narození.
Dojeli jsme do Karlových Varů, kde jsme nejdříve navštívili výstavu korunovačních klenotů. Dále jsme si prohlédli k této příležitosti
vytvořené sochy z písku, prošli se po Mlýnské

kolonádě, ochutnali několik léčivých pramenů
a lázeňskou oplatku.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale výlet byl
zdařilý.
Za všechny
výletníky H. Soukupová
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Kultura

Kynšperské Retro aneb co bylo a nebylo …..
Pokud si chcete zavzpomínat, pobavit se
a poučit, přijďte na výstavu připravenou ženami z klubu Palička, svazu SPCHO a MKS
Kynšperk nad Ohří. Leckdy je neuvěřitelné,
co jsme ještě nedávno používali a někteří dosud používáme, co možná máme mnozí doma
ve sklepích či na půdách a ještě i jinde. Proto

se vypravte do výstavní síně Panského domu
do 19. 11. 2016. Stojí to za zhlédnutí.
Poděkování patří všem nadšencům, kteří věnují svůj volný čas zajímavým nápadům a jejich realizaci.
Redakce
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Kultura

BYTOVÉ DOPLŇKY Z IKEA
V KYNŠPERKU
DNE 1. 11. 2016 OTEVÍRÁME OBCHŮDEK
S BYTOVÝMI DOPLŇKY Z IKEA
KAŽDÝ MĚSÍC NOVÝ SORTIMENT + MOŽNOST OBJEDNÁVKY
PŘÍMO U NÁS NA PRODEJNĚ. PŘIVEZEME VÁM Z IKEA COKOLIV.
NAJDETE NÁS V ULICI MAXIMA GORKÉHO POD PANSKÝM DOMEM
NEBO NA FACEBOOKOVÉ STRÁNCE „OBCHŮDEK IKEA“ PRO
OBJEDNÁVKY PŘES INTERNET: FACEBOOKOVÁ STRÁNKA /IKEA
NOVÉ VĚCI CO SE URČITĚ HODÍ.
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Kultura

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 28.- 30.11. a 1.- 2.12.2016
čas: 8.00 – 17.00 hod.
místo: Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Kultura

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ
NAKRESLI, NAMALUJ

„LOGO“
ZUŠ Kynšperk n/O
Zúčastnit se mohou jen žáci, kteří navštěvují naši Základní uměleckou
školu Kynšperk n/O. Soutěž není omezena věkem ani oborem studia,
proto se mohou přihlásit jak žáci z výtvarného oboru, tak i žáci
z literárně-dramatického a hudebního oboru.
Soutěžní práce odevzdávejte do 8. 4. 2017 do sborovny ZUŠ Kynšperk
nad Ohří nebo do učeben výtvarného oboru (č. 3 a 24). Práce zhotovujte
na formát A4, nebo A3 (práce budou provedeny ručně, kopie z internetu
nebudou posuzovány).
Všechny práce posoudí pětičlenná odborná porota a tvůrci vítězných log
budou odměněni peněžní odměnou.
1. místo:
2. místo:
3. místo:

2000,-Kč
1500,-Kč
500,-Kč

Zvláštní cena udělená z hlasování návštěvníků vernisáže
Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne 30. 5. 2017 v kině MKS.
Všechny zúčastněné práce budou vystavené v „ZIMNÍ ZAHRADĚ KINA
MKS KYNŠPERK“.
Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny práce a použít je
k propagačním účelům.
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Kultura

Sbor dobrovolných hasičů
v Kynšperku nad Ohří
pořádá pod záštitou
pana Ing. Tomáše Svobody,
starosty města Kynšperk n/Ohří
Podzimní okresní kolo hry
Plamen

Závod požárni cké
všestrannosti
Dne 5. 11. 2016 od 10:00 hodin ve skate parku.
Přijďte povzbudit naše mladé hasiče a hasičky, kteří budou
reprezentovat naše město v okresní soutěži. Všechny Vás
srdečně zveme.
Budeme se na Vás všechny moc těšit.
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Kultura

Strašení 2016
Hledáme odvážné holky a kluky ve věku od 6 do 15 let, kteří společně s námi
budou bojovat proti vlastnímu strachu. Další ročník Kynšperského Strašení
budeme pořádat v neděli 6. 11. 2016. Sraz je v 17 hodin v parku za
hřbitovem. Těšíme se na viděnou – skautské středisko Lípa Kynšperk
(fb.com/kynsperk.skauting.cz).
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Doplňující fotografie
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