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Z města

Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem předsedům, členům a zapisovatelům okrskových
volebních komisí, kteří obětavou a odpovědnou činností ve volebních dnech přispěli
ke zdárnému průběhu voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 20.
a 21. října tohoto roku. Celkem se na přípravě

voleb a práci ve volebních komisích na ve volebních okrscích a místnostech v Kynšperku
nad Ohří podílelo 34 našich spoluobčanů
a pracovníků úřadu.
Ing.Tomáš Svoboda
starosta

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým rokem pokračují v tradici setkávání
se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci říjnu 2017 oslavili významné životní výročí:
pan Michal Petráš (85 let)
pan Günter Endyš (80 let)
paní Jarmila Komárková (80 let)
paní Juliana Schmidtová (80 let)

paní Erika Jelínková (80 let)
pan Pavel Dvořák (80 let)
paní Božena Jakoubková (95 let)
paní Bohumila Křížová (80 let)
a pan Miroslav Valach (85 let).

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

Velké poděkování
Touto cestou chceme poděkovat Českému
svazu chovatelů v Kynšperku nad Ohří za pozvánku, kterou jsme od členů svazu přes pana
Ing. Neubauera obdrželi na nedělní odpoledne
17. září 2017.
Několik dětí z našeho zařízení z Plesné odjelo s paní vychovatelkou Ivou Cheníčkovou
na velmi hezkou výstavu drobného zvířectva.
Děti měly velkou radost nejen ze zvířátek, ale
také z připravených her a dobrot. Nakonec nás
čekalo velmi milé překvapení a to dárkový šek
v hodnotě 5000,- Kč pro naše děti.
Ještě chceme připomenout, že minulý rok

v červnu jsme se zúčastnili podobné výstavy.
Tehdy od nás přišlo více dětí a také byli všichni velmi spokojeni, vzpomínaly na zvířátka, hry
a sladkosti.
Děti a zaměstnanci
Dětského domova Plesná
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Základní škola

Rovné příležitosti v základní škole
Již druhým rokem realizujeme projekt Rovné
příležitosti v ZŠ Kynšperk nad Ohří, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0
000993, financovaný z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vlastní realizace projektu byla zahájena
v září 2016 a je rozložena do školních roků
2016/2017 a 2017/2018.
Škola se v projektu zaměřila na tyto aktivity:
•
Školní speciální pedagog – personální
podpora
•
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu
•
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a cizích jazyků
•
Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti
čtenářské gramotnosti a inkluze – 3 skupiny
•
Tandemová výuka – 4 skupiny
•
Čtenářský klub pro žáky – 1 skupina
•
Klub zábavné logiky a deskových her – 3
skupiny

•

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – 6 skupin

Žákům prvního i druhého stupně nabízíme
pomoc při přípravě na vyučování - doučování, které probíhá zpravidla 1x týdně. Logické
a strategické myšlení si žáci rozvíjejí v klubech
zábavné logiky a deskových her. Žáky velmi
oblíbený je čtenářský klub. Pedagogové spolupracují v minitýmech v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze a předávají si zkušenosti,
na druhém stupni vyučují v tandemu. Významným přínosem pro školu je částečné financování školního speciálního pedagoga. Jeho
služby využívají nejen žáci, ale i rodiče. Část
finančních prostředků využíváme k realizaci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti matematické a jazykové gramotnosti,
vedení školy se zapojilo do studia mentoringu.
					
			
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

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 6. listopadu a 4. prosince 2017
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Základní škola

Tematický den Osobní bezpečí
Dne 25. 10. proběhl v ZŠ Kynšperk nad Ohří
tematický den zaměřený na prevenci rizikových projevů chování - osobní bezpečí.
Opět přijali naše pozvání zástupci PČR –
prap. Ingrid Milfaitová, prap. Daniel Menšík,
kpt. Mgr. Jiří Štochl a por. PhDr. Zdeňka Papežová, aby žáky 2. – 9. ročníků v rámci prevence upozornili na rizika v oblasti šikany, rizikového chování, projevů agrese, kyberšikany
a seznámili je s právními důsledky takového
chování.

Kromě policistů s žáky pracovali i třídní učitelé
ve třídách a zaměřili se na vztahy mezi žáky,
agresi, ubližování, šikanu a její projevy, pozitivní komunikaci, zdravou asertivitu a osobní
bezpečí doma i mimo domov. Do tematického dne se také zapojila speciální pedagožka
Petra Kučerová, která pracovala se 6. ročníky
na téma šikana.
Většina žáků i pedagogů hodnotila tento den
pozitivně.
		
Mgr. Petra Siváková
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Základní škola

Kynšperské hry s našimi kamarády
z dětského domova
Ve středu 18. října 2017 jsme společně s dětmi z Dětského domova v Horním Slavkově
a Chebu strávili pěkné sportovní odpoledne.
Navázali jsme tak na tradiční společné akce
a setkávání našich dětí s dětmi, jejich „tetami
a strejdou“. Pro nejmladší a mladší kategorii
sportovců byla připravena překážková dráha
s plněním různých sportovních disciplín. Tři
družstva starších žáků pak soutěžila ve velké tělocvičně v míčovém trojboji: hod na koš
basketbalovým míčem, střelba na branku fotbalovým míčem a nájezdy na branku s florbalovou hokejkou. Poté se měřily síly smíšených

družstev (s dětmi se zapojili i pedagogové)
ve florbalu a volejbalu. Po sportovním zápolení se všichni sešli v DDM u občerstvení, které
připravili pracovníci školy. Vybavovali si nejen
zážitky z tohoto dne, ale vzpomínali i na další
setkání. Některé děti zde byly poprvé. Ve škole a hlavně v tělocvičně se jim líbilo, neboť
v Horním Slavkově žijí děti ve skupinách v bytech a nepotkávají se již každý den, jak tomu
bývalo dříve ve společném domově. Setkání
bylo spontánní, upřímné a přátelské.
J. Tomsová, DDM ZŠ Kynšperk
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Základní škola

Přespolní běh
Další soutěží ligy sportovních škol bylo okresní kolo v přespolním běhu, které se konalo 6.
října v areálu Baníku v Sokolově. Běh v terénu přinesl další úspěch pro žáky naší školy.
V mladší kategorii si družstvo ve složení Mikuláš Bešta, Matěj Vaňura, Jan Radl a Václav Havlík doběhlo pro stříbrné medaile, když
mezi téměř šedesáti závodníky Mikuláš Bešta
s převahou zvítězil a Jan Radl zůstal těsně
pod stupni vítězů jako čtvrtý. Tímto výsledkem si družstvo současně vybojovalo postup
do krajského kola.
Starší žáci ve složení Patrik Koudelka, Václav
Vaňura, Jakub Taraba, Vítek kocián a Jakub
Holub běželi téměř tři kilometry a bez velkých ambicí nakonec mile překvapili čtvrtým
místem, kdy v součtu umístění jen o 2 pozice zaostali za bronzovou příčkou. Nejlépe si
v individuálním pořadí vedl Vítek Kocián, který
doběhl na 9. místě.
Krajské kolo se konalo v Aši ve sportovním
areálu Háj hned v pondělí 9. října. A ani tentokrát jsme nevyšli naprázdno. Na náročné trati
si naši mladší žáci vedli výborně a odměnou
je jim zisk bronzové medaile pro družstvo navíc pozlacené vítězstvím Mikuláše Bešty mezi
jednotlivci. Do elitní desítky se prosadil také
Jan Radl (9. místo)
Sestava: M. Bešta, J. Radl, M. Vaňura, V.
Havlík, V. Polskoj.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavel Procházka
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Kultura

Bylo, nebylo…
„Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná
je tráva. Má vrátka na pět západů a mě se
o ní zdává. Tam žije krásná princezna, má
opálenou pleť. Jen já vím, jak je líbezná, tak
neblázni a seď.“ Jedna z nejznámějších písní pohádkového světa roztančila pohádkové
postavy zaměstnanců Sociálních služeb Kynšperk nad Ohří. Pohádková párty se konala
v Baru restaurace Koruna.
Hojná účast potvrdila rčení, že i dospělí si mohou hrát. Největší ohlas a první cenu za kostým získala Fiona. V rozmanitých kostýmech
se na tanečním parketu sešli např. Karkulka,
Šíleně smutná princezna, Beruška, brouk Pytlík i Ferda mravenec, Pipi dlouhá punčocha,
králík Bugs Bunny, kocour Sylvester, Maková
panenka a další. Nechybělo ani její veličenstvo sám pan Král, který se po celý večer staral o skvělou muziku. Děkujeme za organizaci
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a jsem zvědavá, co si na nás vymyslí DJ Bendič příště, ale už teď se těším.
Pirátka Jana

Kultura

Jiřinková zábava
Dne 14. října 2017 opět proběhla Jiřinková
zábava. I když byla původně naplánovaná, že
se uskuteční v prostorách sálu Kynšperského
pivovaru, nakonec proběhla v zimní zahradě
Šenkovny v pivovaru. Zde se prostor zcela zaplnil. K tanci a poslechu zahrála skupina Galaxie. Opět bylo možné zhlédnout naše místní
mažoretky a nově také módní přehlídku, kterou si připravila Martina Lakomá. Ta sklidila
opravdu veliký úspěch. Tradičně se volila miss

Jiřinkové zábavy a páry sympatie. Tombola
byla bohatá. Děkujeme všem, kteří se podíleli na akci. Opět se budeme na všechny těšit
na Velikonoční zábavě, která je naplánovaná
na měsíc duben příštího roku. Jiřinková zábava proběhla ve znamení 5. výročí založení
místní organizace chovatelů.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Kino

Kino v Kynšperku nad Ohří bude digitální
V červnu letošního roku podalo Městské kulturní středisko žádost o dotaci na digitalizaci
kina podle standardů DCI a žádost o dotaci
na modernizaci kinosálu z Fondu podpory kinematografie.
Ve fondu bylo alokováno 10 miliónu Kč
na všechny žádosti. Celkem se sešlo 52 žádostí o dotaci za celkovou částku 24 miliónů.
Na digitalizaci podle DCI byla maximální částka 850 tisíc Kč. Na modernizaci byla maximální částka 350 tisíc Kč.
MKS splnilo podmínky na udělení obou dotací, ale pouze na projekt digitalizace dotaci
obdrželo. Schválena byla dotace ve výši 500
tisíc Kč. I když jsme splnili všechny podmínky
pro udělení dotací, na modernizaci kinosálu
jsme dotaci nedostali. Podle priorit nastavených Fondem na podporu kinematografie byli
uspokojeni především zájemci o digitalizaci
projekční a zvukové techniky. Z výše alokovaných prostředků a počtů žádostí je patrné,
že v žádném případě nemohli být uspokojeni
všichni zájemci.
Náš projekt počítá s digitalizací v hodnotě cca
1,8 miliónu Kč na 2D digitální obraz a 7.1 digitální prostorový zvuk. Usoudili jsme, že 3D
projekce nejsou nutné a prodražilo by to celý
projekt digitalizace o cca 500 tisíc Kč.
Digitální ozvučení 7.1 je pro náš kinosál to
nejlepší možné řešení v přijatelné cenové
hladině. Další stupněm digitálního zvuku už
je jen 3D systém Dolby Atmos, který je ale
hodně finančně náročný a vyžaduje speciálně
proškolenou obsluhu a speciální programové
vybavení.
Další projekt – modernizace kinosálu – proběhne tedy bez dotace. Celková výška investice bude cca 1,8 miliónu Kč. Projekt modernizace kinosálu zahrnuje především nová
křesla. S tím dojde i k výměně podlahové krytiny. Abychom dosáhli co největšího komfortu
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posezení, musíme nechat upravit stupňování,
aby se mohla použít moderní pohodlná křesla. Křesla budou pevná, se šířkou sedáku cca
60 cm. Vzdálenosti mezi řadami budou cca
150 cm. Z toho je patrné, že dojde ke značnému snížení počtu křesel. Projekt počítá se
120 sedačkami. Mezi sedačkami budou malé
stolky a každá sedačka bude mít svůj držák
nápojů. Vzdálenost mezi sedačkami počítá
s pohodlným procházením diváků a v budoucnu i obsluhy s občerstvením. Dále je počítáno
s možností umístění přenosných stolků v případě pořádání seminářů, přednášek…
Někdo se možná zalekne tak malého počtu
sedaček. Ano, stávající počet sedaček je 275,
ale dlouhodobě je průměrná návštěvnost cca
70 diváků na divadelní představení. A co se
týče filmových představení, tak ta se pohybuje
kolem 20 diváků, a to především díky nedělním představením pro děti. Ale v případě většího zájmu, není problém operativně zařadit
další filmové představení.
A co nám digitalizace přinese?
Především dostupnost filmových představení
v co nejkratší době od uvedení na trh distributorem. Možnost projekcí ve vysoké kvalitě.
Možnost projekcí přímých přenosů z koncertů
a divadelních představení, a navíc pro milovníky závodů F1 i tyto přímé přenosy. Digitální
technologie podle norem DCI navíc umožňuje
tyto přenosy promítnout i ze záznamu, pokud
by čas přímého přenosu nevyhovoval. Výhodou záznamu proti přímému přenosu divadelního představení je integrace českých titulků.
Pro školy jsou k dispozici zajímavé interaktivní
výukové pořady, pro seriálové nadšence maratóny oblíbených seriálů, pro hudební maniaky záznamy koncertů, pro fajnšmekry filmové
novinky do cca týdne od uvedení do kin.
Další předností digitálního kina v Kynšperku
je úspora finančních prostředků rodinám. Pro

Různé

příklad uvedu sebe. Mám tři malé děti ve věku
9-11 let, budou chtít jít do kina do Chebu. Rozhodně je tam samotné nepustím. Takže si rodina udělá kulturní výlet. Za lístky zaplatíme
5x150 Kč. To jen za vstupné. Děti budou chtít
popcorn a colu. Tak to je cca 150 Kč. Rodiče na suchu také nezůstanou. Takže 250 Kč.
Něco za dopravu a máme to za více než
1000 Kč.
Naproti tomu v Kynšperku mohou rodiče poslat děti do kina samotné. A rozhodně nebudeme prodávat colu a popcorn za 50 Kč. Doprava odpadá a rodiče mají doma cca 2 hodinky
na relaxaci.
Digitalizace má ale i svá negativa.
A to především výše vstupného. Ta je stanovována distributorem a není v moci kina s tím
něco udělat. V některých případech je možné
z důvodů zvláštního zřetele uprosit distributora o nižší cenu. Ale neděje se to často. Pevně
věřím, že investice do digitalizace kina v Kynšperku nad Ohří je krok správným směrem
a že si kino opět své diváky najde.

		

Ředitel MKS
Ing. Vladimír Palík

Nový vánoční strom
Dne 12. října 2017 v 10.30 byl v parku u kostela zasazen nový vánoční strom. Ten původní
shořel po útoku žháře.
Doufáme, že nový stromek bude mít větší štěstí a poroste do krásy. Všichni se u něj budeme
moci každoročně scházet při jeho slavnostním
rozsvícení, které je symbolem blížících se vánočních svátků.

Redakce
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Různé

Ve Francii s hudbou a tancem z Kynšperka
Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří
v čele s panem dirigentem J. Zmrzlým a soubor dospělých mažoretek Majorettes Kynšperk pod vedením J. Danešové reprezentovaly v tomto roce naše město na slavnostech
ve francouzských městech Compiegne a Gauchy.
28e Foire aux Fromages et aux Vins, inagurations, Compiegne – zahájení osmadvacátých
slavností sýrů a vín se konalo v centru města
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s dominantní katedrálou. Slavnostní přestřižení pásky starostou a radními města doprovázely české fanfáry, pozdravy, pochody, pódiová vystoupení. Kdo se nezúčastnil zahájení,
mohl náš program vidět v odpoledním programu. Zajímavé vystoupení se uskutečnilo
v domově pro seniory, kde byla naše hudba
a tancování s vděčností a vřele přijaty. Pro nás
byli překvapující nejen francouzsky, ale i polsky a rusky konverzující senioři. 50ème CAR-

Různé

NAVAL Gauchy – padesátého ročníku karnevalového festivalu se zúčastnily různé etnické
skupiny, showbandy, fanfárové hudby, dechové orchestry. Velmi dlouhý průvod byl proložen alegorickými vozy a velkými loutkami
pohádkových bytostí. Každý ze zúčastněných
předvedl na závěr svůj program ve sportovní
hale. Našim mažoretkám a orchestru patřilo
finále a toto zařazení mluví samo za sebe – to
nejlepší na konec.
Odměnou za náročné dny bylo poznávání pamětihodností Paříže.
Mgr. J. Danešová
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Zajímavosti

Celorepublikové kolo skautského
Svojsíkova závodu
Svojsíkův závod poměřuje výkony družin chlapců a děvčat ve věku 12 – 16 let již
od konce druhé světové války, i když historie
skautského soutěžení je ještě mnohem starší.
Podoba závodu se proměňuje, ale vždy je kladen důraz na základní skautské dovednosti,
nejen v přírodě, na spolupráci a na schopnost
poradit si v zapeklitých situacích.
V posledních letech funguje třístupňový postupový systém, základních kol se ve svém
regionu účastní tisíce dětí. Ty nejlepší z nich
postupují do krajských kol, kde začíná to pravé
závodění. Z každého kraje do finále postupuje
pouze nejlepší dívčí a chlapecká hlídka.
Letošního roku se kynšperským skautkám
a skautům, historicky poprvé, podařilo po vítězství v krajském kole postoupit až do kola celo-
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státního, které se konalo v Orlovských horách
v polovině měsíce září, kdy start byl v Humpolci
a cíl na hradě Lipnice nad Sázavou.
Jednalo se o klasické celo-víkendové závody
s přirozeným prolínáním jednotlivých prvků.
V první části byl kladen důraz na pohyb družiny v přírodě, účastníky prověřily jak disciplíny na trati, tak improvizované táboření a další
překvapení v Orlovských lesích. Druhá část
závodů se odehrávala na hradě Lipnice, kde
byl nachystán také společenský program.
Z disciplin celostátního kola bych uvedl např.
putování neznámým terénem podle mapy, nalézat jednotlivá stanoviště, místo na přespání,
postavení si stanů na nocování, uvaření teplé
večeře a snídaně, dodržení časového termínu
na dojití do cíle....Ze stanovišť např. „oblíbe-

Zajímavosti

a plnila jinou sadu postranních úkolů. Fyzická
síla nemusela být vždy výhodou a i moudrý se
mohl splést.

ná“ zdravověda, kdy se řeší simultálně navozená reálná situace s mnoha zraněními, která může družinu potkat kdekoliv na výpravě,
znalost přírody, ekologie, ale i třeba postavení
funkčního katapultu, či zapojení el. zásuvky
a vypínače, náročná disciplina záchrana tonoucího, kdy družina musela na pramici dojet
doprostřed rybníka, zde zachránit tonoucího,
toho dovézt na protější břeh a zase přes celý
rybník mu dojet pro oheň, převézt ho tak, aby
se tonoucí mohl zahřát, nebo po provazovém
žebříku vylézt skoro do koruny stromu a zde
skočit (jištěný zbylými členy družiny lanem)
do volného prostoru pro zavěšený klíč, jenž
byl od truhly s jídlem, potřebným na pozdější
vaření, a mnoho dalších disciplin, jako práce
s GPS, výroba banneru, divadlo na téma jak
dobro zvítězilo nad zlem, umění přeložit text
z vylosovaného cizího jazyka do angličtiny, též
různé fyzické a manuální, skautské a tábornické dovednosti.

Naše koedukovaná hlídka se v konečném
součtu umístníla na pěkném, desátém místě
v republice, čímž se se ctí zhostila jak samostatného závodu, tak reprezentace našeho skautského střediska Lípa Kynšperk nad
Ohří a města, jehož domovenku hrdě nosíme
na svých krojích.
Závěrem bych chtěl všem našim závodníkům poblahopřát, a poděkovat všem našim
sponzorům, zejména Městu Kynšperk n/o
za zapůjčení mikrobusu, což nám nevýslovně
usnadnilo cestování na závody, řediteli pivovaru Kynšperk nad Ohří za pivovarnické mláto, které jsme potřebovali na recept při vaření,
jímž jsme pak prezentovali zdejší kraj, Davidu
Kovaříkovi z fi NIKO a Emě Bremertové za pomoc při výrobě soutěžního praporu.
Letošní skautský rok nás opět čeká závodění,
tentokrát v kategoriích mladších – vlčat a světlušek, tak nám držte palce.
Petr Rössler
Junák – český skaut,
středisko Lípa Kynšperk nad Ohří

Ideově byl závod zasazen do děje románu
A Song of Ice and Fire spisovatele George R.
R. Martina. Kvůli hrozící invazi ze severu král
Robert vysílá havrany do všech koutů země
a svolává rytíře na Černý hrad, kde proběhne rozhodující bitva. Hrozící invaze ze severu
zajisté naruší zaběhlé pořádky v Západozemí
a (snad) přinutí obyvatele ke spolupráci – to je
jediná cesta, jak nepřítele zastavit.
Každá družina reprezentovala jeden rod, využívala jeho specifické vlastnosti a možnosti
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Mateřská škola Zahradní

Už je podzim…
Ani v nové hvězdičkové třídě a v novém prostředí MŠ v Zahradní ulici nezahálíme. Během
měsíce září jsme navštívili „Chovatelskou výstavu domácího zvířectva", kde pro děti bylo
velkým zážitkem vidět a slyšet živá zvířata,
ale i najít v kleci opravdové vajíčko.

Chtěli bychom vedení TJ Slavoje poděkovat,
že nám návštěvy sportovní haly opět umožnilo. Rozvíjení pohybových dovedností vede
též k rozvoji řeči a myšlení, protože vše spolu
úzce souvisí.
Na první výlet v letošním školním roce jsme se
vydali do „ Světa rizik a bezpečí“ v Karlových
Varech. Tady se naši předškoláci seznámili
s prací záchranářů, hasičů i policistů. Naučili
se znát důležitá telefonní čísla, která by měli
používat v nebezpečných situacích. Poslechli
si i vyzkoušeli, jak se v těchto situacích správně zachovat. O tom, že to pro naše hvězdičky
bylo zajímavé, svědčí jejich nakreslené obrázky.

Že se blíží podzim jsme poznali nejen podle
nižších teplot venku, barevného listí v okolí
MŠ, ale i z výukového programu s p. Dvořákovou, který se jmenoval „ Klobouk Podzimák“.
Děti se dozvěděly, proč se barví listí na podzim, které plody dozrávají a co se děje v přírodě. Doplněním programu ve třídě byla hra
na vlaštovičky a pozorování hmyzu, žížal
a brouků přes lupy na školní zahradě.
V bezpečí se potřebují cítit nejen děti, ale také
lesní zvěř. Jak se chovat v lese, jak zvířata
rozpoznat a jak jim pomoci v nadcházejícím
zimním období nám přišli do MŠ vyprávět myslivci z mysliveckého sdružení „Lesana“.
V přírodě se všechno mění, nebudeme zahálet. Vyrábět si, kreslit, zpívat, ať to slyší celý
svět.
Učitelky z hvězdičkové třídy
MŠ v Zahradní ulici
Od 5.10.2017 docházejí každý čtvrtek předškoláci – hvězdičky do tělocvičny.
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Různé

Hallo, I am…
I tuto větu můžete slyšet z úst malého předškoláka. Tak totiž zahájila lektorka 5. 10. 2017
výuku anglického jazyka v naší mateřské škole.

Po roční přestávce (neměli jsme prostor, kde
by se děti scházely v danou dobu) jsme opět
navázali spolupráci s paní ing. Giselou Šafářovou. Dětem se věnuje už dlouhou dobu. Zájem
je opravdu veliký a není divu. Mozek předškolního dítěte je přirovnáván k houbě, která vše
nasává. A věřte, že s „Gisinou“ si děti užijí.
Nenaučí se pravděpodobně plynule mluvit
a rozumět všemu, ale o to přeci nejde. Získají
pocit, že mohou, že je to přirozené, nebudou
se v budoucnu stydět cizí jazyky používat.

Lekce trvá 30 minut 1x týdně. Děti jsou rozděleny do dvou skupin.
Děti se učí pozdravit, seznámit se, pojmenují části svého těla, barvy a známé předměty,
naučí se počítat. Zpívají jednoduché písničky,
zvládnou i říkadla. To vše samozřejmě formou
hry a spoustou názorných pomůcek, obrázků,
pomocí přehrávače.
Brzy porozumí stále se opakujícím pokynům,
otázkám i pochvale, která je tou nejlepší odměnou pro všechny. Tak By!

MŠ U Pivovaru
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Základní škola

Hasiči města Kynšperk nad Ohří
Jako kolegové, kamarádi jsme byli pozváni
na nultý ročník oblastní soutěže ve vyproštění zraněné osoby z havarovaných vozidel
na Chebsku.
Soutěž, která je i jako odborná příprava, se
konala 7. 10. 2017 ve Skalné, kam přijelo 6
družstev dobrovolných a 3 družstva profesionálních hasičů, kteří jsou hodnoceni trochu
přísněji. Soutěž má velmi přísná pravidla. Tým
rozhodčích, který každé družstvo velmi bedlivě sleduje, hodnotí čas, který když přesáhne
15min. tak družstvo přichází o body a konec
je ve 20. minutě. Dále taktiku vedení zásahu,
techniku použití všech nástrojů a také poskytnutí předlékařské pomoci. Každé družstvo je
před startem umístěno ve stanu, aby nemohlo dopředu vidět, jaký scénář z vraků vozidel bude připraven. Připravený scénář jsme
zvládli v čase 19:59 včetně předání vyproštěné osoby rozhodčímu od ZZS, který posoudil
předlékařskou pomoc.

Za celkový počet 276 bodů, který jsme získali,
nám vynesl 1. místo mezi dobrovolnými hasiči.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo za přítomnosti hejtmanky Karlovarského kraje
Mgr. Jany Vildumetzové, která nám předala
za největší počet bodů putovní pohár soutěže,
nad kterou si převzal záštitu ředitel ÚO Cheb
plk. ing. Jan Doubrava.
Družstvo bylo složeno z členů:
velitel družstva
- Marek Matoušek
hasič/strojník
- Michal Jirásek (vraník)
hasič/první pomoc - Josef Holub (doktor)
hasič
- Milan Adamčík (elév)
Za skvělou reprezentaci hasičů města Kynšperk nad Ohří klukům moc děkuji.
Marek Matoušek
Velitel hasičů Kynšperk n/O

Sníh zaplaví Kynšperk již v listopadu
SNOW FILM FEST v sobotu 11. 11.!
Termín konání: 11. listopadu 2017 od 15.00 h.
Místo konání: Kino MěKS Kynšperk nad Ohří
Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích zavítá do našeho města tradičně v listopadu. Festival je
svým rozsahem a návštěvností největší akcí
svého druhu v ČR. V programu je 7 pečlivě
vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si
přijdou milovníci čerstvého prašanu, horských
velikánů, psích spřežení i arktické divočiny.
A jaké filmy pro Vás organizátoři z Kynšperské
RE-Generace z.s. ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem připravili?
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Rasťo Hatiar ve svém filmu Obyčejní chlapci
sleduje dodnes nepřekonané výkony skialpinistů působících v 90. Letech - Dušana Trizny
a Milana Madaje. Výstup na Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana Griffitha zdolat horu,
která ho již čtyři roky odmítá. Film Dog power
je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem
a zvířetem a jejich společné radosti z pohybu.
Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího závodu
planety skrz zimní Yukon v podání extrémního
sportovce Honzy Franckeho. Pocit viny není
jen o sportu a přírodě v divokém Grónsku, velkou roli hraje věda, ale i radost a zodpovědnost za lidské konání ve snaze snížit dopady
cestování na nejnižší možnou míru. Pohádka
Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní

Různé

a zábavná, o tom, že žít své sny lze v jakémkoliv věku. Ski for freedom je neziskový projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu, poskytnout potřebné lyžařské vybavení
a hledat talenty, kteří by se mohli zúčastnit
zimních olympijských her v roce 2022.
Tradiční doprovodný program – výběr z exotické kuchyně a knihy z obchůdku paní Fiedlerové, bude také tentokrát připraven. Na webu

www.SnowFilm.cz můžete pohodlně najít další informace k filmům, programu a organizaci. Festivalové aktivity sledujte na facebooku:
„Expediční kamera a Snowfilmfest v Kynšperku nad Ohří“.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Josef Kubát
regenerace.kynsperk@volny.cz

R+R LORENZ LIVING RAMP
Kaskadérská show i letos účinkovala v zahraničí a tím reprezentovala Kynšperk nad Ohří
a Českou republiku. S kaskadérským vystoupením ve městě PONTEDERA, Itálie, dvakrát
na Slovensku a dvakrát v Německu. STUNT
DAY GERMANY + QUAD FREUND. V Itálii
show sklidila obdiv a dohodlo se další show

v roce 2018. Po letošní sezóně se dá říci,
že vystoupení je skoro na profesionální úrovni. Tímto musím veřejně poděkovat mému 12ti letému synovi za jeho odvahu, odpovědnost
a přístup. DĚKUJEME všem co nám fandí
a přejí.
Lorenzovi
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Různé

Pozvánka na setkání důchodců ve Věznici
Kynšperk nad Ohří
Věznice Kynšperk nad Ohří si dovoluje u příležitosti oslav dne Českého vězeňství pozvat
své bývalé zaměstnance (důchodce) na společné setkání spojené se slavnostním předáváním rezortních vyznamenání a prohlídkou
věznice. Akce se uskuteční v prostorách věznice dne 14. 12. 2017 od 13. hodin.

Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení věznice na telefonních číslech 352 306 111 (kl. 230, 231, 232), mobil
778 469 779 nebo emailem 27personalni@
vez.kyn.justice.cz do 20. 11. 2017.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv Věznice
Kynšperk nad Ohří

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří děkuje
Dne 18. 9. 2017 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, roubování,
pěstování a ochrany rostlin a zvýšením produktivnosti pěstovaných kultur. Zájezd hodnotím jako zdařilý a velmi inspirativní. Touto ces-
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tou chci poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří
za finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč, který
významnou měrou pomohl k realizaci zájezdu.
Naši zahrádkáři se těší na příští rok, na další
ročník výstavy v Litoměřicích.
Předseda svazu Ing. Josef Baron
jbaron@email.cz

Kino

PROGRAM KINA
LISTOPAD 2017

neděle 19.11. v 15.00 hod.
OZZY
Animovaný, Španělsko, MP, vstupné 30 Kč,
délka 91 min.

pátek 3.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 129 min.
pátek 10.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
MUMIE
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 110 min.
pátek 17.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
BÁBA Z LEDU
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 106 min.
pátek 24.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Transformers:
Poslední rytíř
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 151 min.

neděle 26.11. v 15.00 hod.
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
90 min.

Vysvětlivky:
MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístupný

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI LISTOPADU

neděle 5.11. v 15.00 hod.
LEGO DC Superhrdinky: Brain Drain
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
75 min.
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Knihovna

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

Půjčovní doba pro děti a mládež:
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:
Melichar, R. – Blb na výletě; Hindráková, H. –
Smrtící byznys; Hanka, Z. – Střípek malachitu;
Attar, L. – Papírová labuť
Historie:
Češka, S. – Případ podezřelého arcibiskupa;
Červenák, J. – Vlk a dýka; Jacobs, A. – Panský dům
Detektivky a thrillery:
Hutchison, D. – Sběratel motýlů; Karjel, R.
– Africká mise; Beran, L. – Námluvy se zločinem; Jackson, L. – Čekání na smrt; Ware,
R. – Žena z kajuty č. 10; Brown, S. – Pomsta;
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Češka, S. – Nelítostná vražda; Patterson, J. –
Jen pro zvané; Finn, A. J. – Žena v okně
Romány pro ženy:
Scanlan, P. – Dar přátelství; Roberts, N. – Láska nikdy nerezaví; Vernerová, Petra – Druhá
naděje; Steel, D. – Modrooký chlapec; Mooreo, A. – Irská kráska; Bagshawe, T. – Kráska
a lord; Cabot, M. – Jak potvrdit lásku; Kinsella,
S. – Můj ( téměř) dokonalý život
Naučná literatura:
Wieser, S. – Krušné hory; Podhorský, M. –
Brdy a Hřebeny; Podhorský, M. – Krkonoše
a Jizerské hory; Klumpar, V. – Českosaské
Švýcarsko; Podhorský, M. – Jižní Čechy
Čtení pro děti a mládež:
Peroutková, I. – Anička v zahradě; Hošková,
K. – Kouzelná Beruška a Černý Kocour; Březinová, I. – Ztraceni ve vlnách; Leistenschneider, U. – Láska je jako nosorožec

Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Kultura

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

„KYNŠPERSKÁ POVĚST“
Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci, kteří navštěvují naši ZUŠ.
Podmínky soutěže:
- napsat pověst minimálně na 1 stranu a maximálně na 3 strany formátu A4 na počítači ve Wordu (písmo Calibri nebo Arial, vel.
12, řádkování 1,5)
dostupné na internetu:
- zachovat alespoň částečně historické údaje, které jsou o našem městě známé
http://www.kynsperk.cz/mesto/historie-mesta/
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4719
http://www.hrady.cz/?OID=466
nebo v knižní podobě:

Vlasák V., Vlasáková E. Dějiny města Kynšperk nad Ohří od jeho založení až do současnosti.

- soutěží se o hodnotné ceny
- práce odevzdávejte do 30. 3. 2018 v učebně LDO č. 2 nebo
v sekretariátu školy
- vyhodnocení soutěže proběhne na akci ZUŠ Open 2018 dne 24. 5. 2018
- budou oceněny nejzdařilejší práce, které posoudí pětičlenná porota
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Kultura

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OSLAVA 45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ZUŠ
Dne 11. 11. 2017 se bude konat od 16 hodin v prostorách Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří setkání bývalých studentů. Přijďte s námi
zavzpomínat na léta strávená na naší škole. Bude pro Vás připravena výstava
kronik, diplomů a fotografií z celé historie školy + malé občerstvení a
překvapení na závěr. Těšíme se na Vás.
Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Kultura
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Kultura
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Různé

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ.
PROBĚHNE V SOBOTU 4. LISTOPADU 2017
ČAS A MÍSTO OČKOVÁNÍ:
9.00 HOD. - CENTRUM - PARKOVIŠTĚ U TENISOVÝCH KURTŮ
10.15 HOD. - DOLNÍ POCHLOVICE – PŘED REST. U SPLAVU
11.00 HOD. - LIBOC – NÁVES
11.20 HOD. - CHOTÍKOV – NÁVES
12.00 HOD. - ŠTĚDRÁ – NÁVES
12.30 HOD. - ZLATÁ - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA.
DRUHY VAKCÍN:
A) ZÁKLADNÍ – PROTI VZTEKLINĚ V CENĚ 100,-- Kč.
B) KOMBINOVANÁ – PROTI VZTEKLINĚ + 5 DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ
VIROVÉHO A BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU (DHPPiL) V CENĚ 400,-- Kč.
MOŽNOST VYSTAVENÍ OČKOVACÍHO PRŮKAZU V CENĚ 30,--Kč.
ODBORNÁ KONZULTACE ZDARMA.
OČKOVÁNÍ PROVEDE MVDr. JAN KUBÁT.
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Inzerce

OPĚT V PROVOZU PEDIKÚRA VE STUDIU
SEDMIKRÁSKA
V SUDÉM TÝDNU : PONDĚLÍ A SOBOTU
V LICHÉM TÝDNU : ČTVRTEK A NEDĚLI
OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE KDYKOLI PŘÍMO VE STUDIU NEBO NA
TELEFONU PROVOZOVATELKY STUDIA 775 093 950
těší se na vás Terka Zachulová
ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ

175 Kč

LAKOVÁNÍ 45 Kč

STUDIO SEDMIKRÁSKA, MAXIMA GORKÉHO 230, 35751 KYNŠPERK NAD OHŘÍ
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Inzerce

Společnost SKALDO a.s. přijme zaměstnance
na hlavní pracovní poměr na pozici

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA
Minimální požadavky:
- Řidičský průkaz skupiny „C“
Nabízíme:
-

Pravidelná školení
Závodní stravování
5 týdnů dovolené
Finanční benefity
Stálá pracovní doba

Tel. kontakt:

602 479 121

Osobní kontakt: areál Vonšov u Skalné,
po.-pá. 8.00-14.00
Místo výkonu práce – Nová Ves,
dojezdová vzdálenost z Kynšperku nad Ohří cca. 14 km!
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Inzerce

Nově otevřeno:
Po – Pá vždy od 15:00 – 17:00
Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Najdete nás na adrese: Jiřího z Poděbrad 671
Kynšperk nad Ohří
Celou naši nabídku si můžete také prohlédnout na našich stránkách:

www.jajvinoteka.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!

Zaměstnání
Elmosystém Sokolov s. r. o., Hornická 854, Kynšperk nad Ohří
Provozovna Kynšperk nad Ohří (vedle stavebnin Kessl)
Firma Elmosystém Sokolov s. r. o. s provozovnou v Kynšperku nad
Ohří s dlouholetou praxí od roku 2003
hledá do dvousměnného provozu větší počet nových
zaměstnanců na pracovní pozici – montážní dělník, dělnice.
Nástup možný ihned.

Podmínky přijetí: manuální zručnost a spolehlivost
Platové podmínky: úkol
Manuálně zruční si přijdou na 15 – 20 000 Kč
Konzultace: po – pá od 9.00 do 10.00 hod.
Kontakt: Bořutová Jana, tel.: 720 406 421
Vedoucí provozovny: Bořuta Radek
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