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Pojďte s námi prožít vánoční atmosféru,
vyberte si z bohaté nabídky
10. 12. sobota 10.00 -18.00 - Vánoční trhy v pivovarském dvoře
18. 12. neděle 15.00 - Vánoční koncert v katolickém kostele (dobrovolné vstupné)
24. 12. sobota 14.00-16.00 - Setkání u jesliček v kostele (vánoční pozdrav zástupců města)
25. 12. neděle - 14.00 - 17.00 Jesličky v kostele
26. 12. pondělí - 14.00 - 17.00 Jesličky v kostele
1.1. neděle 18.00 - Novoroční ohňostroj v parku u kostela
7. nebo 8. 1. Tříkrálový koncert v katolickém kostele (vstupné dobrovolné)

Poděkování za spolupráci a celoroční činnost
Blíží se konec roku 2016, dovolte mi tedy
poděkovat všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří spolu s námi připravovali mnohé
sportovní, zájmové i společenské akce, které
byly určeny jak pro děti různých věkových kategorií, tak pro dospělé, pro naše seniory i pro
naše přátele z partnerského Himmelkronu.
Jedná se o zástupce příspěvkových organizací, TJ Slavoj, vedoucí zájmových kroužků
DDM ZŠ, skauty, vedoucí divadelních souborů, členky klubu Paličkářek, ženy a muže
z SPCCH, hasiče a další členy různých zájmových organizací a sdružení.

Velké poděkování patří těm, kteří svůj volný
čas věnují naší mládeži v oblasti sportovní
i zájmové. Poděkování náleží i těm, kteří připravují programy a akce pro naše seniory, aby
jim tak připomněli, že na ně nezapomínáme
a stále si vážíme toho, co kdysi pro nás v našem městě udělali.
Děkujeme za Váš volný čas, energii a elán, se
kterým nezištně pracujete pro druhé. Velmi si
Vaší práce vážíme.
Jménem radních
Mgr. Štěpánka Neubergová

Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let,
vašemu manželství se dnes klaní celý, celičký svět!
Gratulujeme vám k diamantové svatbě.
Dne 8. 12. 2016 oslaví diamantovou svatbu
Bohumil a Anežka Janotovi
z Kynšperka nad Ohří.
Mnoho štěstí, zdraví a lásky do dalších společných let přejí
dcery Alenka a Miluška s rodinami.
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Drazí spoluobčané,
blíží se Vánoce, čas pokoje, štěstí, lásky a v neposlední řadě obdarovávání se. Vánoce jsou
pro nás tou krátkou zastávkou v urychleném
světě. Přijímáme je jako zaslouženou odměnu
za dobře vykonanou práci.
Vánoce jsou nejkrásnějším časem v roce. Každý z nás se na ně těší a snaží se, aby během
těchto pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme
naše domovy, pečeme cukroví nebo jiné dobroty a v neposlední řadě chystáme i vánoční
stromek. Snažíme se setkat s našimi blízkými,
na které jsme během roku neměli až tolik času,
nebo se věnovat víc naší rodině.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají
naše srdce a opět, my lidé, máme k sobě o něco
blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na ty předešlé Vánoce, nebo na svoje dětství a to, jak jsme
prožívali přípravy na tento nejočekávanější den
v roce. Jistě si však vzpomeneme i na ty, kteří
již, bohužel, nejsou mezi námi, ale stále jsou živí
v našich srdcích a vzpomínkách.
V každém z nás je vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je přirozené, že čas Vánoc nás vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů.

Kynšperští jubilanti
Do domova, ve kterém vládl pocit bezpečí a atmosféra pokoje v prostředí plné lásky. A určitě
v každém z nás je přesvědčení o vůli vytvořit
podobnou atmosféru v našich domovech,
v našich rodinách. Přesuňme tuto atmosféru
i do ulic, na naše náměstí nebo jiných prostorů. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
svátkům, svátkům pokoje, lásky a porozumění.
Tento čas je i časem bilancování.
Při této příležitosti Vám chci, vážení spoluobčané poděkovat za vaši práci v tomto roce.
Za množství uskutečněných povinností pro fungování domácností, za práci na Vašich pracovištích, za práci ve prospěch města, ve kterém
žijete.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i já
popřál krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem
přeji, aby pod vánočním stromkem našli to, co
si přáli. A když se s vánočními svátky pomalu
blížíme i k oslavám Nového roku, dovolte mi,
abych Vám z celého srdce popřál hodně štěstí,
zdraví, lásky a hojnosti. Ať je nový rok rokem
plný radostných chvil a splněných snů.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

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 listopadu 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

Zajímavé informace o Kynšperku nad Ohří
– zápis kroniky za rok 2016
Do konce února 2017 bude zpracováván zápis do kroniky města Kynšperk nad Ohří za rok
2016. Není v silách jednoho člověka, aby zachytil sám celé dění během roku v Kynšperku nad Ohří a jeho částech. Proto se obracím
na občany našeho města, pokud máte zajímavé informace, fotografie, které by byly vhodné pro uchování pro příští generace, můžete

své příspěvky posílat na adresu: kadava@
kynsperk.cz nebo odevzdat osobně MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4.
Všem respondentům, kteří poskytli informace
pro zápis kroniky za rok 2015, děkuji.
Bc. Alena Kadavá, kronikář města

Jak postupovat, když zaměstnavatel neplatí
V současné době se nezřídka vyskytují situace, kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci
nevyplácí mzdu včas, v plné výši, popřípadě
neplatí vůbec. Jak v takovém případě postupovat?
Jestliže jste v pracovním poměru, náleží vám
za odvedenou práci mzda nebo plat, bez ohledu na to, jak si ekonomicky a finančně zrovna
vede váš zaměstnavatel. Zákoník práce říká,
že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Dojde-li
k tomu, že mzda není řádně a včas vyplacena,
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paní Veronika Vrbová (80 let)
a pan Zdeněk Houda (85 let).

pak na vás nemůže nikdo spravedlivě žádat,
abyste pro něj vykonávali práci, za niž vám
neplatí. Zákoník práce umožňuje v takovém
případě rozvázat pracovní poměr, a to i jeho
okamžitým zrušením.
Kdy můžete zrušit pracovní poměr s okamžitou platností
Svůj pracovní poměr můžete okamžitě zrušit,
jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu,
plat nebo jejich náhradu anebo jakoukoli jejich
část ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (výplatním termínu). Takto okamžitě mů-
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žete pracovní poměr zrušit pouze do 2 měsíců
ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému
zrušení dozvěděli. Jestliže zaměstnavatel
nevyplácí řádně mzdu po delší dobu, běží
od každého prodlení s výplatou vždy nová
dvouměsíční lhůta. Zaměstnanec nepotřebuje
k ukončení pracovního poměru formou jeho
okamžitého zrušení souhlas zaměstnavatele.
Při okamžitém zrušení pracovního poměru
máte nárok na odstupné.
V insolvenci vyplatí mzdu místo zaměstnavatele úřad práce
Jiná je situaci, když se váš zaměstnavatel dostal do tzv. insolvence. Ochrana zaměstnanců je v tomto případě zakotvena v zákoně č.
118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti a její podstatou je přiznání
mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci,
které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem,
který je v platební neschopnosti. Rozhodným
obdobím je zpravidla kalendářní měsíc, ve kterém byl podán k soudu buď zaměstnancem,
nebo kterýmkoliv jiným věřitelem zaměstnavatele (což bývá častější) insolvenční návrh, jakož
i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Mzdové nároky může zaměstnanec
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uplatnit u kteréhokoliv úřadu práce na předtištěném formuláři nejpozději do 5 měsíců a 15
kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad
práce zveřejnil na své úřední desce informace
soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek byl
podán insolvenční návrh.
Zaměstnanec je povinen prokázat délku
zaměstnání i výši platu
Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního
poměru nebo dohody o pracovní činnosti, a to
bez ohledu, žádá-li o výplatu úřad práce nebo
podává-li žalobu proti svému zaměstnavateli
k soudu. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím
splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní
měsíce rozhodného období. Zaměstnanec
si může sám vybrat, za které měsíce uplatní
mzdové nároky (vhodné je určit měsíc, za nějž
došlo nebo mělo dojít k výplatě odstupného).
Pokud by bylo zjištěno, že zaměstnanec předložil nesprávné údaje o výši své mzdy, bude
po něm požadováno vrácení vyplacené částky, a to včetně úroků z prodlení.
Božena Nývltová, DiS.
odborné právní poradenství

Jak zastavit úroky u exekuce?
K tomu, abyste zastavili úroky u exekuce Vám
stačí opravdu málo. Dle občanského zákoníku
má každý právo si určit na jaký dluh, či na jakou část dluhu bude zaúčtována jeho platba,
nebo splátka. Pokud však toto Vaše právo nevyslovíte, pak je zcela na věřiteli, nebo na exekutorovi, na jaký dluh, nebo část dluhu použije
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Vaší platbu. Abyste si toto právo zajistili, je
třeba do poznámky ke každé platbě napsat
zprávu pro příjemce v tomto znění: „platbu zaúčtovat na jistinu“. Možnost napsat zprávu pro
příjemce máte u všech způsobů platby, jak při
převodu z účtu, vkladu na účet, nebo při platbě složenkou. V takovém případě pak musí

věřitel, či exekutor zaúčtovat platbu na jistinu.
V případě, kdy vznikne exekuce pro malou
částku, ze které jsou počítány v mnoha případech velké úroky, či penále máte jedinečnou
možnost, jak si zajistit, aby úroky, nebo penále
dále nerostly. Počítají se z nezaplacené jistiny.
To znamená, že v okamžiku, kdy je zaplacena jistina, již není možné dále počítat úroky

s prodlení, nebo penále. Zbývající dluh se pak
již nezvyšuje a zůstává stejný (mimo náklady
exekutora, které se můžou v průběhu exekučního řízení zvýšit).
Božena Nývltová, DiS.
odborné právní poradenství

KSK centrum Karlovy Vary o.p.s.
a Národní potravinová sbírka 2016
Dne 12. listopadu 2016 proběhla pod křídly
společnosti Byznys pro společnost Národní
potravinová sbírka 2016, jejímž ústředním motto je „Potraviny pomáhají“. Jedná se o dobrovolnou charitativní akci, které se účastní jed-

nak organizace zabývající se sociální pomocí,
ale i studenti základních, středních a vysokých
škol v celé republice. Akce je organizována,
tak, že občané, kteří jdou nakoupit do vybraných obchodních center, jsou s programem potravinové sbírky seznámeni a pak je
na nich, zda nákupem určitého druhu trvanlivých potravin přispějí do potravinové sbírky.
Potraviny jsou pak z potravinové banky, kde
jsou potraviny skladovány, cestou orgánu
sociálně právní ochrany dětí, charitativních
organizací a sociálních služeb přerozděleny
osobám, které na jejich nákup nemají finanční
prostředky. Jedná se zejména o SOS vesničky, osoby v hmotné nouzi a pečující o nezletilé děti, lidi, kteří přišli o práci a z tohoto důvodu
je jejich sociální situace neutěšená, seniorům,
tělesně postiženým osobám, a podobně.
Naše organizace KSK centrum o.p.s. Karlovy
Vary byla vybrána, aby zajišťovala výběr po-
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Různé
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travin v Bille v Karlových Varech. Od ranních
hodin zaměstnanci naší organizace společně se studenty Střední pedagogické školy,
gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary
i přes nepřízeň počasí seznamovali občany
s charakterem potravinové sbírky, třídili a balili darované potraviny. Díky naší organizaci
a obětavé pomoci z řad studentů přispěli občané do národní potravinové sbírky úctyhodnými 376 kilogramy trvanlivých potravin, a to
i přesto, že obchodní dům Billa je na okraji

potravin do NPS, provedla nákup za 1.356 Kč
a pak přenechala celý nákupní košík pracovníkům naší společnosti. Rovněž stojí za zmínku
případ, kdy manželé poté, když při nákupu
zjistili, že probíhá tato charitativní akce, nejen
že přispěli nákupem potravin pro účely sbírky,
ale ještě se znovu k Bille vrátili, přivezli dva
pytle čistě vypraných a pečlivě složených oděvů, které předali naším pracovníkům, rovněž
pro charitativní účely.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem

OČKOVÁNÍ PEJSKŮ PROBĚHLO BEZ PROBLÉMŮ
V sobotu 12. listopadu proběhlo již podruhé
očkování psů proti vzteklině, které organizuje Re-Generace ve spolupráci s veterinářem
panem Janem Kubátem. Ten postupně projel
Kynšperk nad Ohří a přilehlé vesnice. Naočkoval sto domácích mazlíčků, vedle toho musel
zvládnout otázky na zdraví pejsků a bojovat
s velmi chladným počasím. Za rok se na návsích kvůli očkování sejdeme zas.
Daniela Synáčová

KYNŠPERSKÝ TURNAJ VE SCRABBLU
PROBĚHL JIŽ PO DEVATENÁCTÉ
vinářka z deníku Mladá fronta. Slovní hra se
všem tak zalíbila, že byli pozváni na pravidelný scrabblový „trénink“, který se koná každé
úterý od 17.00 v zimní zahradě kina.

Karlových Varů, u výjezdu směrem na Prahu
a frekvence nakupujících není tak velká, jako
ve velkých obchodních centrech v přístupnějších dislokacích.

obyvatelům, kteří nákupem potravin, byť
za sebemenší částku, přispěli na dobrou věc
a dali tak najevo, že jim osudy lidí, kteří se
ocitli v tíživé sociální situaci, nejsou lhostejné.

K průběhu sbírky bych chtěla vyzdvihnout případ, kdy paní, která si nepřála být jmenována, šla nakoupit pouze za účelem odevzdání

Božena Nývltová, DiS.
KSK Centrum o.p.s.
Karlovy Vary

6

19. ročník kynšperského scrabblového turnaje
proběhl 12. listopadu v prostorách zimní zahrady kina.
Organizace turnaje byla pod vedením paní
Jiřiny Fišerové dokonalá. Sešlo se deset hráčů, kteří se celých šest hodin namáhali nad
písmenky, jen s krátkou pauzou na oběd. Následovalo vyhodnocení a předání cen vítězům
i poraženým. První místo vybojovala Alena
Fiedlerová, v těsném závěsu za ní Jiřina Fišerová a třetí místo získala Marie Hájková.
Na turnaj se přišli podívat i hosté a také no-

					
Daniela Synáčová
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MAJORETTES KYNŠPERK NAD OHŘÍ
V ČÍNSKÉM PEKINGU
Soubor dospělých mažoretek Majorettes
Kynšperk se zúčastnil ve dnech 22. 10. – 31.
10. mezinárodního hudebního festivalu „THE
FOURTH BEIJING INTERNATIONAL ART
WEEK 2016“ společně s Dechovým orchestrem mladých ZUŠ Krnov.

Mažoretky reprezentovaly naše město Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj a Českou
republiku na prestižním mezinárodním hudebním festivalu. Na vystoupení se ještě nikdy
nepřepravovaly letecky. V roce 2016 je to poprvé v historii souborů kynšperských mažoretek. Na letišti v Pekingu na nás čekal autobus,
který nás odvezl k vysokoškolskému hotelu
pro zahraniční studenty, kde jsme byly ubytovány. V okolí byla sportoviště, která jsme vyu-
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žívaly ke kondičním tréninkům i ke společným
zkouškám s orchestrem. Každému vystoupení
v Pekingu předcházela i povinná dvouhodinová zkouška v místě produkce pod dohledem
pořadatele. Vstup pro návštěvníky na koncerty a show vedl přes turnikety s bezpečnostní
ostrahou a odnímáním nebezpečných věcí.
Zajímavé bylo vystoupení v Druhé experimentální škole Peking před soustředěným publikem mladších žáků, jejichž starší spolužáci
měli už samostatný koncert v rámci festivalu. Bouřlivé ovace sklidila česká pochodová
show mažoretek s hudebníky při závěrečném
ceremoniálu v Tsinghua University Concert
Hall. Kromě tréninků, zkoušek a vystoupení,
jsme také poznávaly kulturu, tradice, histo-

Malajsie, Austrálie, Polsko, Rakousko, Španělsko, USA, Holandsko, Japonsko a Česká republika. Naše mažoretky byly jediné
a v pekingském festivalu prezentovaly evropskou pohybovou kulturu. Trend, na který jsme
ve spojení s dechovým orchestrem zvyklí, ale
ve vzdálené Číně je exotický.

Majorettes Kynšperk nad Ohří podpořili:
Město Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj,
Liška Radek autodoprava Březová, Město Aš,
Miroslav Demeter Loučky Nové Sedlo, Terea
Cheb s.r.o., obec Vintířov, Vladimír Šimandl Ostrov, Chaloupka František Kynšperk nad
Ohří, NIKO Kynšperk nad Ohří.
Děkujeme Vám za finanční podporu naší reprezentace na hudebním festivalu v Pekingu
2016.

Vaše Majorettes Kynšperk nad Ohří
Jaroslava Danešová

rii - Zakázané město, Letní palác, Náměstí
Nebeského klidu, starobylé čínské obydlí, čajový obřad, tradiční výrobny. Velkou čínskou
zeď jsme zdolaly v mažoretkových kozačkách
a kostýmech.
V naší sestavě mažoretek se představily: Šárka Pencová, Lucie Heroutová, Petra Režová,
Barbora Kavanová, Lucie Hanzlíčková, Jana
Štočková, Kateřina Bílková, Vlasta Kutláková,
Lucie Bričová, Markéta Novotná, Iva Jirásková, Petra Platzerová, Andrea Havelcová, Růžena Zajíčková, Pavlína Rozsnyakiová, Hana
Klierová. Festivalu se zúčastnilo osm velkých
dechových orchestrů čínských škol, dále
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Základní škola

Různé

Kynšperské hry

Učíme se žít zdravě a bezpečně

Dne 20. 10. 2016 se konaly v tělocvičně základní školy Kynšperské hry za finanční podpory Karlovarského kraje. Setkání se stalo již
tradicí. Kynšperské hry připravili zaměstnanci
DDM a ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci DD v Horním Slavkově a Chebu.
Pozvání přijal ředitel Dětského domova pan
Vidor Mandelík.

25. října proběhl v naší škole tematický den
v rámci prevence rizikových projevů chování.
Zúčastnily se všechny ročníky, od 3. tříd se
žáci podle svého rozhodnutí rozdělili do dvou
bloků dle nabídky: bezpečný internet, sebeovlivnění, rizikové sporty a aktivity, situace
v dopravě, činnost integrovaného záchranného sboru, zdravé stravování, linka 112, styly mládeže, trestné činy, rozvoj komunikace
a právního vědomí, návykové látky, sociální
dovednosti, funkce multimédií. Také se mohli
naučit, jak svědčit a jak se zachovat v různých
krizových situacích.

Děti soutěžily v různých disciplínách např. vybíjená, volejbal a stolní tenis.
Soutěže se zúčastnilo celkem 65 dětí. Dalších
35 příznivců přišlo podpořit soutěžící.
Toto setkání se stává tradicí a prohlubuje několikaletou spolupráci mezi dětmi ze základní
školy a dětí z dětského domova. Letošní putovní pohár si odvezly děti z dětského domova
z Horního Slavkova.
					
		
Jana Tomsová,
pedagog volného času

Vznikly skupiny různého věkového složení.
Přestože se tento den liší od klasického vzdělávání, žáci se naučili mnohým dovednostem
a získali prostřednictvím komunikace mnohé
informace.
Poděkování patří Mgr. M. Kaiserové za organizaci celého dne, zástupcům Policie ČR
Sokolov a Praha, Hasičského záchranného
sboru K. Vary, p. R. Hejretovi a všem pedagogům včetně jejich asistentů za realizaci jednotlivých aktivit.
Více na www.zs-kynsperk.cz
Mgr. Štěpánka Neubergová

Větřík ze strání pofukuje,
zima už na nás pokukuje
„Už jste někdy slyšeli v lese jelena?“ Tak i tuhle otázku slyšely děti z MŠ ve Školní
a Zahradní ulici od myslivců z mysliveckého
sdružení Lesana.
Zajímavostí o zvěři srstnaté i pernaté jsme se
dozvěděli hodně. Beseda s myslivci byla nejen
o povídání, sluchových hádankách, ale také
o praktických ukázkách, takže jsme si osahali
srst lišky, kančí zuby i několik druhů paroží.
Myslivci nám též připomněli, jak se správně
chovat v lese, jak chránit své zdraví při styku
s nemocnou zvěří i jak chránit přírodu a pomáhat zvířatům. Velkým překvapením dětem,
které uměly otázky myslivců zodpovědět, ale
i všem ostatním, byla ukázka živých dravců –
puštíka a káněte lesního – Huberta, kterého
jsme si mohli pohladit.
Poděkování a odměna patřili našim dětem
za každoroční sběr žaludů, kaštanů a suchého pečiva pro zvěř.
Už teď v MŠ plánujeme, jak ještě můžeme
zvěři a ptákům v zimě pomoci.
Učitelky MŠ Školní
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Hasiči

Hasiči

Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 5. 11. 2016 se v Kynšperku uskutečnil Závod požárnické všestrannosti, okresní
podzimní kolo hry Plamen, ročník 2016/2017.
Trasa vedla ze skateparku na kopec Sýkorák.
Soutěžila družstva z SDH Chodov, Březová,
Kynšperk a Krajková, kategorie mladší, starší a přípravka. Naše děti se umístily jednou
na prvním místě, jednou na druhém a jednou
na třetím místě. Kynšperk reprezentovalo celkem 16 dětí. Na trase bylo rozmístěno šest
stanovišť pro plnění disciplín, střelba ze vzduchovky, zdravověda, ručkování po laně, technické prostředky, vázání uzlů a topografické
značky. Závod proběhl bez zranění a všechny
děti si domů odvezly různá ocenění. Pro všechny soutěžící bylo zajištěno občerstvení od pana
Marka Kříže ( fa Staročeské uzeniny). Děkuji
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za spolupráci městu Kynšperk, v zastoupení
pana starosty Ing. Tomáše Svobody, který se
osobně zúčastnil, a přišel dětem popřát úspěšný start. Dále ZŠ Kynšperk, v zastoupení paní
ředitelky Mgr. Lenky Hruškové Bursové MBA,
která umožnila dětem vstup do prostoru tělocvičny vzhledem k počasí a také se přišla osobně podívat. Díky patří i všem rozhodčím, kteří
k nám přijeli z Karlovarského okresu, aby soutěž proběhla v pořádku a dle platných směrnic. A nakonec děkuji našim dospělým členům
z SDH Kynšperk, kteří zajistili, že soutěž proběhla v pořádku a vše bylo včas připraveno.
Těším se na další spolupráci s vámi všemi.
S pozdravem Renata Sassmannová
starostka SDH Kynšperk nad Ohří
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Rybáři

Rybáři

Krajské halové závody v rybolovné technice
Dne 13. 11. 2016 se konal v tělocvičně naší
základní školy XIII. ročník krajských závodů
v rybolovné technice, který pořádala ZŠ v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s MO ČRS Kynšperk nad Ohří za podpory Karlovarského kraje. Pozvání přijali členové rybářských kroužků
ze čtyř organizací našeho kraje.
Soutěže se zúčastnilo celkem 27 dětí rozdělených do sedmi družstev. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách - SKISH a ARENBERG, které byly
členěny do tří kategorií - žák, žákyně a dorost.
Všichni závodníci byli odměněni věcnou cenou, první až třetí místo v družstvech obdrželo
diplom.
Na průběh celé soutěže dohlíželi ředitel závodu Petr Kříž, hlavní rozhodčí Ing. Josef Baron
a paní Jana Tomsová.

Děkuji paní ředitelce Mgr. Lence Hruškové
Bursové, MBA za poskytnutí zázemí, paní
Janě Tomsové a Michaele Ranďákové za fotodokumentaci, vedoucím rybářských kroužků
a všem zúčastněným za vynikající soutěžní
náladu.

2. místo Kamasová Kristýna MO Nepomuk
Kategorie dorost		
1. místo Kaňka Jaromír MO Kladruby
2. místo Zima Michael MO Kynšperk nad Ohří
3. místo Arceová Emilie MO Kynšperk n. O.
4. místo Arceová Anna MO Kynšperk n. O.

Kategorie družstva
1. místo MO Kladruby
2. místo MO Nepomuk
3. místo MO Kladruby
4. místo MO Kynšperk nad Ohří
Petr Kříž,
vedoucí rybářského kroužku

Kategorie žáci
1. místo Havránek David MO Kladruby
2. místo Pechmann Václav MO Kladruby
3. místo Holub Ondřej MO Nepomuk
8. místo Hauk Ludvík MO Kynšperk nad Ohří
9. místo Kohout Jakub MO Kynšperk n. O.
10. místo Burian Jan MO Bělá nad Radbuzou
Kategorie žákyně		
1. místo Krausová Simona MO Kladruby

Poděkování
Za celoroční podporu rybářského kroužku děkují mladí rybáři těmto sponzorům:
Lékárna Primula - Mgr. Ľudmila Moravčíková
Mudr. Miroslava Komárková
Penzion Predigerovi
ZKD Sušice, Kynšperk n/O
Autoservis Pavlovič
Alfík - Fiedlerovi
Květinářství Jarka
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Kynšperský pivovar
GPH spol. s.r.o.
Bar Koruna- Martin Dlugoš
Helena Dreiseitlová
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2017.
Petr Kříž, vedoucí rybářského kroužku
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MŠ Školní

MŠ U Pivovaru

Křížem krážem oceánem
byl název divadelního představení pro děti
z MŠ Školní a Zahradní. Vyprávění doprovázené hudbou, zpěvem i tancem nám přijel zahrát

p. Bednář z divadelní společnosti ,,Divadlo
Ondřej“. Né jinak tomu bylo i v jiném příběhu
nazvaném ,,Cesta kolem světa“, kde si děti

„Putování za skřítkem Podzimníčkem“
mohly zahrát na herce a cestovatele. Mnoha dopravními prostředky objevovali blízké
i vzdálené země, které jim zprostředkovala divadelní společnost,,Letadlo“.
Setkávání se s dramatickým, hudebním i literárním uměním, umožňujeme dětem pravidelně. Mezi společnosti a herce, kteří se
s pohádkami, písničkami a vyprávěním podílí
na rozvíjení společenského a estetického vkusu dětí v naší MŠ, patří i herci z chebského
divadelního souboru, p. Mikan se svým osobitým humorem nebo p. Čemusová a její hudební představení. Zkrátka není nad to se ponořit
do tajemného světa plného překvapení, kouzel a zajímavostí, kde se děti mohou pobavit
i poučit, a prožít si nezapomenutelné chvíle se
svými hrdiny.
Děti a uč. MŠ Školní

Jako každý rok na podzim čekalo i letos
na děti z MŠ U Pivovaru velké odpolední dobrodružství. Tentokrát jsme se vydali hledat
skřítka Podzimníčka. Změna času na zimní
nám pomohla, a tak se cesta lesem za sídlištěm proměnila na tajemnou stezku. Děti
plnily úkoly, které jim Podzimníček připravil,
a přitom si mohly posvítit na cestu baterkami.
Na konci byla zpráva, která poslala děti na zahradu MŠ. Tady už čekal skřítek Podzimníček
se svou lucerničkou a dárky v podobě namalovaných kaštánků. Skoro za tmy tak na naší
zahradě svítily nejen baterky a Podzimníčkova
lucernička, ale i oči všech nadšených dětí.

MŠ U Pivovaru
uč. Martina Nejdlová

Listí ze stromů opadává, je ho plná zahrada…
…jinak to snad v listopadu ani nemůže být.
A tak rychle listy posbírat a vyrazit na tvořivé
odpoledne do Hvězdičkové třídy v MŠ Školní.
Zájemce z řad rodičů, prarodičů a sourozenců
jsme tentokrát pozvali na podzimní kouzlení
s barvami na textil a keramiku. Na látku si
nasbírané listy děti otiskovaly a podle své
fantazie zdobily fixy a voskovými pastely. Jedinečné výtvory se tak proměnily na chňaply,
pouzdra, zástěrky nebo prostírání.
Barvy na porcelán zas využili výtvarníci na ozdobení hrnečků. Oblíbenou náplní tvoření jsou
obrázky z mozaiky HAMA, kde si děti na zvolenou podložku poskládají barevné korálky
a ty si s pomocí dospělého doprovodu zažehlí.
Pro prací unavené výtvarníky jsme připravili překážkovou dráhu. Tu si pro pracovní vytíženost vyzkoušely děti jen ojediněle. Takže
o cvičení a sportování to bude třeba příště.
Uč. MŠ Školní
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Různé

ZUŠ

Výlet na školní statek Cheb

Základní umělecká škola

Ve dnech 17. a 18. 10. 2016 všichni kamarádi ze školky v Zahradní i Školní ulici odjeli
na školní statek do Chebu na výukový program s názvem „BABKA KOŘENÁŘKA“. Děti
měly možnost se nejen seznámit s léčivými
bylinami, ale také si k nim přivonět. Samy si
namíchaly bylinkový čaj, který si s chutí mohly
ke svačině vypít. Nakonec si děti umíchaly měsíčkovou mastičku, kterou si s sebou odnesly
domů. A jaký by to byl výlet na statek, kdybychom si neprohlédli a nepohladili zvířátka, která už velmi dobře známe. Cesta autobusem

V letošním roce probíhá na naší ZUŠ projekt
„MY JSME MALÍ UMĚLCI“
Projekt je určen školkovým dětem, které
za námi dochází do ZUŠ každý měsíc od října 2016 do května 2017. V průběhu roku uvidí
a uslyší tyto nástroje: klasickou a elektrickou
kytaru, klavír, keyboard, žesťové a dřevěné
dechové nástroje, bicí a zpěv. Na všechny
nástroje si děti vyzkouší zahrát. V letošním

roce se nejen seznámí s hudebními nástroji,
ale nově také s výtvarným a literárně dramatickým uměním.
Učitelky z MŠ i děti jsou tímto projektem nadšené. Děti hra na nástroj, malování a hraní
divadla očividně baví, proto se těšíme, že se
do naší útulné školy přijdou předškoláci ze
školky přihlásit. Přijímáme žáčky od pěti let.
Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří

nám velmi rychle utekla a děti si přivezly samé
krásné zážitky.
Učitelky MŠ Zahradní a Školní

Vážení milovníci a obdivovatelé přírody,
labuť velkou (Cygnus Olor) Vám jistě není třeba zvláště představovat. Při procházkách či
vyjížďkách kolem řeky (někteří z nás i po řece
:)) potkáváme tohoto vrubozobého ptáka z čeledi kachnovitých téměř pravidelně. V poslední
době můžeme labutě pozorovat také na nově
vznikající vodní ploše na poli mezi Dolními
Pochlovicemi a Libocí. V průběhu měsíce října byla právě v těchto místech nalezena dvě
uhynulá mláďata labutí velkých. Ve spolupráci
s MVDr. Mládkovou (Děkujeme!) z chebského
inspektorátu Krajské veterinární správy pro
Karlovarský kraj byl vyloučen úmyslný zásah
člověka. Jedno z mláďat bylo již kroužkované,
k jeho odchytu došlo v srpnu letošního roku
na slepém ramenu řeky Ohře. Za podpory
Dobrovolného ekologického spolku ochrany
ptactva v Plzni a pana Švehly z Františkových
Lázní byly patřičné informace o úhynu předány Kroužkovací stanici Národního muzea
v Praze, kde jsou veškeré záznamy centrálně
evidovány. Kroužky, kterými se labutě kroužkují, jsou vyráběny z pevného hliníku a není
jednoduché je ze živočicha sejmout. Velké
poděkování za spolupráci a pomoc při sejmu-
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tí kroužku proto patří pracovníkům Střediska
Technických služeb, zvláště panu Ladislavu
Vitkovi. Poděkovat je třeba také panu Radku
Farovi za všímavost a nápad obrátit se na naši
základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody. Děkujeme :)

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Vás srdečně zve na

Adventní koncert v sále ZUŠ
dne 28. 11. 2016 od 17 hod.

Vánoční trhy na nádvoří kynšperského pivovaru
dne 10. 12. 2016 od 10 do 18 hod.

Vánoční koncert v evangelickém kostlele
dne 12. 12. 2016 od 17 hod.
Josef Kubát
člen ZO ČSOP Kynšpersko
csop.kynspersko@seznam.cz

Vánoční vystoupení pěv. sboru učitelů ZUŠ
v katolickém kostele (akce pořádaná Soc. sl., p. o. Kynšperk n. O.)
dne 18. 12. 2016 od 15 hod.
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Kultura

Kultura

Filmový festival
Organizátoři filmového festivalu Snow Film
Fest děkují všem věrným i novým divákům,
kteří nedali na nepřízeň počasí a v hojném
počtu navštívili místní festivalovou projekci.
Téměř 120 návštěvníků se mohlo rozhodnout, zda dokumenty na téma zimních sportů
shlédnou v kinosále nebo v zimní zahradě,
kde mohli využít nabídku občerstvení. Kromě
klasického občerstvení (tímto děkujeme Karolíně Turkové za obsluhu pípy) na nás čekaly
opět výborné vietnamské závitky Hanky Bíbové, pravý staročeský kuba a bulgur s červenou cibulí v podání Jaroslava Vandase, tradicí
se stala originální nabídka cvrčků a sarančat
upravených k požívání od Markéty Palicové
Salabové. Mohli jsme se také probírat knihami
z obchůdku paní Fiedlerové.

Zpestřením promítání byla přednáška Ondry
Černého, Ladislava Noska a Martina Matušů
o výstupu na jednu z „osmitisícovek“ Gasherbrunn II. Kromě na oko líbivých fotek,
na nichž vše vypadá jednoduše a romanticky,
jsme poznali také druhou stranu mince horské
výpravy – boj s nepřízní počasí a terénem, vyčerpání, které může skončit i tragicky.
Po skončení promítání nás ještě čekalo duo
Vasilův Rubáš, které nám zazpívalo v kavárně
Koruna a sklidilo velký aplaus. Tato originální
dvojice si tak svým vystoupením v Kynšperku
získala nejednoho nového příznivce.
Poděkování patří nejen všem návštěvníkům
a osobám výše zmíněným, ale také Jitce
Rakovanové z kavárny Koruna za zapůjčení
zázemí. Velké díky za vstřícnost a spoluprá-

ci posíláme místnímu festivalovému partneru
Městskému kulturnímu středisku – celému
kolektivu v čele s Ing. Palíkem. Samozřejmě
také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
nám s celou organizací pomáhali a bez nichž
bychom celou přípravu měli mnohem těžší.
Případné náměty a připomínky pište organizátorům na adresu regenerace.kynsperk@volny.
cz nebo využijte facebookové stránky „Expediční kamera a Snowfilmfest v Kynšperku“ Těšíme se na Vás na jarním promítání Expediční
kamery 

Josef Kubát
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Různé

Kultura

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:
Boček, E. – Aristokratka na koni; Martin-Lugand, A. – Šťastní lidé mají snadný život;
Sepetys, R. – Sůl moře; Silva, D. – Anglický
špion; Young, W. P. – Chatrč; Prowse, A. –
Poppy Day; Pulley,D. M. – Mrtvý klíč
Historie:
Callen, G. – Skandální zásnuby; Quinn, C.
S. – Lovec zločinců; Hlaváček, P. – Karel IV.
V Poohří
Detektivky a thrillery:
Malliet, G. M. – Osudná zima; Barton, F. –
Vdova; Rampichová, Z. – Ve znamení zvěrokruhu; Gerritsen, T. – Hra s ohněm; Brown, R.
– Vraždy na pokračování; Morrow, J. L. – Zapomenutí sérioví vrazi; Sandford, J. – Zranitelná oběť; Jareš, V. - Vor v zakone: hlava mafie;
Lupton, R. – Dokonalé ticho

Romány pro ženy:
Armentrout, J. – Navždy a věčně; Lorentz, I.
– Bílá hvězda; Roberts, N. – Pravidla lásky;
Tessaro, K. – Sběratelka parfémů; Tůmová,
A. – Miluju tě jak svý boty
Čtení pro děti a mládež:
Čtvrtek, V. – Vánoce u Rumcajsů; Adamec, R.
– Pohádky o nezbedných mašinkách; Collodi,
C. L. – Pinocchiova dobrodrožství; Regan, L.
– Příběhy z farmy
Naučná literatura:
Kohout, R. – Bezpečnost v online prostředí; Vybíralová, H. – Helenčino pečení; Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného
gastronomického seriálu

úterý 13.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Vlk z Královských Vinohrad
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 75 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI PROSINCI
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DDM, VKKnO a příznivci Vás srdečně zvou...
5. 12. 2016 od 17.00 hod.
areál VKKnO

(Sokolovská 499)

pro děti sladká odměna a čaj zdarma
občerstvení zajištěno, podepsané balíčky s sebou

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 5. prosince 2016 a 9. ledna 2017

neděle 4.12. v 15.00 hod.
MALÝ PRINC
Animovaný, Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 106 min.

POZOR !!!
OD LEDNA 2017 SE MÍSTO
ÚTERÝ BUDE PROMÍTAT
V PÁTEK
V 16.30 A VE 20.00 HOD.

a pro odvážné děti i KRAMPUS

Krásné Vánoce a v novém roce hodně
radosti s knihou, přejí knihovnice.

PROGRAM KINA PROSINEC 2016
úterý 6.12. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Decibely lásky
Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka 91 min.

MIKULÁŠ 2016

neděle 11.12. v 15.00 hod.
Až na Severní pól
Animovaný, Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 91 min.

VÝZVA
Stavební úřad ve spolupráci s Městským kulturní střediskem v Kynšperku nad Ohří, pořádá v měsíci
únoru 2017 výstavu historických map a plánů města Kynšperka nad Ohří a jeho okolí. Kdo může
zapůjčit mapy na výstavu, ať je přinese přímo na stavební úřad nebo do městského kulturního
střediska do konce ledna 2017. Při vernisáži proběhne prohlídka a výměna místních a regionálních
pohlednic. Pokud se budete chtít připojit, přineste s sebou na vernisáž také pohlednice.
Více informací na tel:
MKS – Štěpánka Hendrychová - 352 683 085
Stavební úřad – Ing. Jana Všetečková, DiS. - 724 180 781
Mgr. Eva Fréharová – 608 741 824
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Různé
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Kultura
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Kultura

Různé

Sociální služby, p. o. Kynšperk nad Ohří,
za přispění Města Kynšperk nad Ohří a Městského kulturního střediska
Kynšperk nad Ohří
Vás co nejsrdečněji zvou na

Adventní
skupiny

koncert
Šarkani

18. prosince v 15.00 hodin
V kostele Nanebevzetí Panny Marie Kynšperk nad Ohří
Hosté : Sbor učitelů ZUŠ Kynšperk n. O. pod vedením Jiřího Janaty
Dětský sbor ZUŠ Kynšperk n. O.
Děti z MŠ U Pivovaru pod vedením Aleny Kociánové
Eva Haufová
Výtěžek bude věnován seniorům v SS, p. o. Kynšperk nad Ohří
Vstupné dobrovolné

Zveme Vás do nově otevřeného
výběrového obchodu s použitým zbožím
z Anglie
„British Fashion“ .
Najdete nás na náměstí Míru naproti nově
otevřenému obchůdku s věcmi z Ikei.
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Adventní varhanní koncert
"Alleluia"

18. 12. 2016 v 16h,

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Svaté Maří
V programu koncertu zazní slavné varhanní skladby a
virtuozní árie J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela a W. A. Mozarta v podání
předních českých sólistů. Varhany - Michaela Káčerková,
soprán - Hana Krejčová, trubka - Karel Vencour
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Kultura
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Kultura

29

Kultura

Kultura

Program - 3. vánoční trhy.
10,00 hod.

- Zahájení na nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10,10 - 10,30 hod. - Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
10,30 - 11,00 hod. - Vystoupení souboru lesních rohů
11,00 - 11,30 hod. - Vystoupení dětí z MŠ Zahradní
11,30 - 12,00 hod. - Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte
12,00 - 12,30 hod. - Vystoupení souboru lesních rohů
12,30 - 13,00 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
13,00 - 13,30 hod. - Vystoupení dětí z MŠ U Pivovaru
13,30 - 14,00 hod. - Duo Miroslav Püchner a Jan Hoffmann
14,00 - 14,30 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
14,30 - 15,00 hod. - Duo Miroslav Püchner, Jan Hoffmann
15,00 - 16,00 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
16,00 - 16,30 hod. - Reprodukovaná hudba
16,30 - 17,00 hod. - Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka
17,00 - 18,00 hod - Reprodukovaná hudba

NOVINKA - STAROČESKÁ ZABÍJAČKA

Po celý den – v zimní zahradě pivovaru - vyrábění pro děti

Prodejci
Paní Munková – vánoční ozdoby

ZUŠ Kynšperk – keramika, perníčky

Paní Prančlová – vánoční perníčky

KOCÁBKA – belgické pralinky, svíčky

Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.

Paní Stehlíková – domácí marmelády

Paní Brossmannová – bižuterie

Paní Karásková – hračky

SŠŽ Sokolov – cukroví, pečivo, káva, čaj, truhlářské výrobky apod.
Paní Fürstová – Oriflame kosmetika
Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina, jmelí
Paní Řezníčková – vánoční vazby
Paní Zoubková – keramika
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Domácí sýry – paní z Okrouhlé
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Inzerce

Doplňující fotografie

Hotel u Špejcharu
Kopanina 13
351 34 Nový Kostel
info@hoteluspejcharu.cz

Příjmeme do našého týmu:
* Číšník/servírka na brigádu, plný úvazek
(nutnost znalosti komunikativní NJ)

* Kuchař/ka na brigádu, plný úvazek
* Pokojské na plný úvazek, brigádu

Zpívání u stromu

Příjmeme dalšího kolegu/kolegyni, který/á by rozšířil/a náš tým.
Máme zájem o dlouhodobou spolupráci.
Čeká Vás skvělý tým a zajímavé finanční ohodnocení

Pokud máte zájem nebo o někom šikovném víte,
zasílejte Váš životopis
na info@hoteluspejcharu.cz
nebo zavolejte nám na tel:
354 509 310/ 725 175 462
Těšíme se na Vás!
Hrajete „PRŠÍ“ ?
Hrajete „PRŠÍ“ ?
Přijďte 17.12.2016 v 09:00 hod. do rest. Bílá Labuť na
II. ročník memoriálu JANA „HANSIHO“ ŽILINY
dvojice hrají o nejlepší každá s každou a jednotlivci se
utkají následně v pavouku o celkového vítěze
v jednotlivcích, běžná pravidla pro „PRŠÍ“

Tematický den

startovné 50,-Kč/dvojice a 30,-Kč/přijde-li někdo sám
Hodnotné ceny zajištěny !
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