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Doplňující fotografie k článku Nový "Nosorožec" pro Kynšperské hasiče

Z města

Volba prezidenta ČR
Ve dnech 12. – 13.01.2018 a ve dnech 26. – 27.01.2018 proběhla 2 kola volby prezidenta ČR.
V Kynšperku nad Ohří se volilo v pěti volebních okrscích.
Souhrnný přehled volební účasti ve všech volebních okrscích
Voliči
v seznamu

-

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

4 379

2 244

51,24

2 244

2 234

99,55

2. kolo

4 329

2 374

54,84

2 373

2 369

99,83

Celkový přehled hlasování ve všech volebních okrscích v Kynšperku nad Ohří
Kandidát

číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

111

4,96

-------

------

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

234

10,47

-------

------

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

124

5,55

-------

------

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

24

1,07

-------

------

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

21

0,94

-------

------

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

12

0,53

-------

------

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

1 090

48,79

1 529

64,54

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

154

6,89

-------

------

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.,dr.h. c.

Občan

464

20,76

840

35,45

https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=4103&xobec=560499
S celkovými výsledky voleb se mohou občané města seznámit na webových stránkách: https://
volby.cz/pls/prez2018/pe
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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. března a 9. dubna 2018
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Splatnost a sazby místních poplatků
pro rok 2018
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
•
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní
rok a
•
částka 350,- Kč za osobu, stanovená na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
•
prvních 300,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 300,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit v
městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.
Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Sazby poplatku za psa:
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v panelovém domě 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu a) 1.500,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu c) 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v rodinném domě 500,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu e) 750,- Kč
Splatnost poplatku:
•
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
•
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Kontejnery na velkoobjemový odpad v obcích:
09.04.2018
09.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
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–
–
–
–

16.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

–
–
–
–

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

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

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se s
občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje paní Aleně Otmarové a panu Ivanu Hanákovi, kteří v měsíci

únoru 2018 oslavili významné životní výročí,
krásných 80 let.
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá a
spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

pan Hanák

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku
nad Ohří
Dne 14. 09. 2016 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří usnesením č. 263/2016 s účinností od 01. 01. 2017 termíny sňatečných obřadů v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří takto:
v měsících leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec, každou první sobotu v měsíci v době od 08.00 do 12.00 hodin.
Připadne-li termín sňatečného obřadu na státem uznaný svátek, oddacím dnem není, oddacím dnem bude následující sobota.
V měsících červen, červenec, srpen a září   budou termíny sňatečných obřadů každé první

dvě soboty v měsíci v době od 08.00 do 14.00
hodin, připadne-li na některou z těchto sobot
státní svátek, oddacím dnem není, oddacím
dnem bude třetí sobota v měsíci.
V roce 2018 jsou oddacími dny: 6.1., 3.2.,
3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 9.6., 7.7., 14.7., 4.8.,
11.8., 1.9., 8.9., 6.10., 3.11. a 1.12.2018.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Boží požehnání - jižní lom v Kynšperku nad Ohří
„Malý Oprám“
Město Kynšperk nad Ohří již na jaře 2015 jménem občanů města vyzvalo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR, odbor hornictví k řešení situace spojené s vlivem stoupající hladiny podzemních vod na nemovitosti v bezprostřední blízkosti zatápěné zbytkové jámy hnědouhelného dolu Boží požehnání - jižní lom
v Kynšperku nad Ohří (místní název „malý oprám“).
Na základě této výzvy bylo řešení této situace svěřeno státnímu podniku Palivový kombinát Ústí nad Labem s. p., který následně zahájil činnosti směřující ke zjištění rozsahu následků bývalé hornické činnosti a především
ke zjištění příčinné souvislosti stoupající vody
v oprámu a oznámených škod na rodinných

domech v okolí vodní plochy. Tato šetření stále probíhají a městu nebyl dosud sdělen konečný závěr.
Přesto však Palivový kombinát Ústí, s. p. zpracoval projektovou dokumentaci na stabilizaci
jižního svahu malého oprámu, kterým je řešena sanace sesuvu svahu pozemku p. č. 146/2,
zasahujícího svou aktivní oblastí do pozemků parc. č. 11, 12 a 13 vše k.ú. Dolní Pochlovice - základním prvkem sanace je vytvoření stabilizační lavice, kterou pro místní poměry
bude nutno sypat přímo do jezera. V současné době je požádáno o vydání stavebního povolení a realizace by měla být zahájena v letošním roce.
Ing. Kateřina Jílková, majetkový odbor

Projekt „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří“
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v širším pojetí je zajištění komplexnosti v rámci uvedeného systému pro boj s extrémním suchem v
exponovaném území. V konkrétním pojetí cíle projektu, ve vztahu k jednotce SDH Kynšperk nad Ohří, je výsledkem
projektu rychlejší, bezpečnější a efektivnější zásah jednotky, bude tak zajištěno zvýšení akceschopnosti a mobility
jednotky SDH.
Celkové náklady na projekt

6 659 900,00 Kč včetně DPH

Účast státního rozpočtu/dotace

5 993 910,00

Dodavatel
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THT Polička, s. r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001033

Název programu:

Integrovaný regionální operační program

Název projektu CZ:

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří

Číslo a Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo a Název prioritní osy

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Číslo a název investiční priority,

06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení.

Číslo a Název tematického cíle

TC 05 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 06.1.23.1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Odkazy:

http://www.crr.cz/cs/; http://www.kynsperk.cz/mesto/dotace/

Vítání občánků v měsíci březnu 2018
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na 23.
03. 2018. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednou na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4
nebo ji najdou i na stránkách našeho města:
http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/. Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti

ve věku od 6 týdnů do 1 roku dítěte. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku na slavnostní akt v měsíci březnu 2018 odevzdávali
na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do 12. 03. 2018.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Nový „Nosorožec“ pro Kynšperské hasiče
Naše Jednotka SDH Kynšperk nad Ohří byla
od roku 2001 vybavena hasičskou stříkačkou Tatra CAS 32, vyrobenou už v roce 1985.
Údržba tak starého vozidla byla pro zajištění akceschopnosti technicky i časově čím dál
náročnější a přes naši veškerou snahu muselo být vozidlo v polovině roku 2016 vyřazeno
z plánů výjezdů HZS Karlovarského kraje.
V témže roce jsem dostal informaci o možnosti čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu MMR ČR na pořízení nové velkokapacitní cisternové stříkačky pro dobrovolné hasičské jednotky. Od tohoto okamžiku se kola důležitého soukolí začala roztáčet a akce na pořízení nové stříkačky byla zahájena.
Vedení města s investicí do nového hasičského auta souhlasilo a vzhledem ke kategorii naší jednotky JPO 2/1 a polohy města
Kynšperk nad Ohří na hranici územního odboru Sokolov/Cheb, bylo pořízení nové stříkačky
odsouhlaseno a dokonce doporučeno i Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje. Tím, kdo samozřejmě souhlasil nevíc, byli
strojníci naší jednotky.
Po několikaměsíční práci a velmi náročných
administrativních peripetiích se zpracováním
a podáním žádosti o dotaci, přípravou výběrových řízení na dodavatele vozidla a poskytnutí
úvěru na předfinancování, byla dotace v roce

2017 IROPem schválena.
Zakoupení vozidla musí být předfinancováno
ze strany města a poté obdržíme dotaci na pořízení ve výši 90% celkové částky. Zbylých 10
% hradí zřizovatel jednotky, tedy město Kynšperk nad Ohří a polovinu této částky získalo
město prodejem Tatry staré.
Nová Tatra CAS - 30, která si díky specifickému tvaru kabiny a nástavby vysloužila přezdívku „Nosorožec“, stála včetně výbavy 6
660 580 ,- Kč a městu ji na základě výběrového řízení koncem loňského roku dodal renomovaný výrobce hasičské techniky, společnost THT Polička s.r.o..
Tatra CAS-30 je třínápravový speciál na podvozku 815–731R32 je určen pro velkoobjemové hašení a je samozřejmě o jednu až dvě generace dále, než bylo naše staré vozidlo. Poháněná je vzduchem chlazeným motorem Tatra V8 o výkonu 325 kW, který je spřažen s mechanickou čtrnáctistupňovou převodovkou Tatra, vybavenou systémem poloautomatického
řazení Norgren.
Kabina je čtyřmístná, vybavená nezávislým
naftovým topením. Ve dvou dobíjecích úchytech jsou ruční svítilny, v dalších dvou ruční radiostanice. Řidič má k dispozici couvací kameru a její obraz má ve svém zorném poli na 4"
displeji. Samozřejmostí v dnešní době je pak
dobíjení akumulátorů a doplňování tlakového
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vzduchu. V přední části podvozku je u nárazníku možnost uchytit přenosný elektrický lanový naviják o tažné síle 54 kN.
Nástavba sestává ze tří samostatných částí. Přední a zadní skříně jsou sešroubovány z
hliníkových profilů a oplechovány plechem ze
stejného materiálu. Mezi nimi je nádrž na hasivo z kompozitního materiálu, která pojme 9
000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. Čerpací zařízení THT PKA 3000 je obsluhováno zezadu, umožňuje zásah v nízkotlakém či vysokotlakém režimu i kombinovaně.
Nová hasičská cisterna bude v rámci HZS
Karlovarského kraje sloužit pro ochranu majetku nejen občanů Kynšperku nad Ohří, ale
také přilehlých obcí.
Naši hasiči se sice budou muset naučit auto
ovládat a používat všechno jeho vybavení, ale

Z města

musím přiznat, že jsou novou Tatrou nadšení. Pořízení moderní techniky, stejné jako mají
profesionální hasiči, je pro nás prostě „hasičským svátkem“.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem představitelům našeho města, kteří pořízení nového vozidla umožnili. Stejně tak bych chtěl poděkovat těm, kteří měli s velmi složitou administrací dotačního projektu nejvíce práce.
Konkrétně pracovníkům majetkového odboru našeho úřadu, Ing. Kateřině Jílkové a Bc.
Žanetě Kyjovské a vedoucí finančního odboru
Ing. Jaroslavě Kocové, všem za jejich skvěle
a profesionálně odvedenou práci a hlavně za
„pevné nervy“.
Velitel hasičů města Kynšperk n.O
Marek Matoušek

Navržené investice a opravy ve městě v roce 2018
28. února rozhodli zastupitelé o realizaci plánu oprav a investic pro rok 2018. Ceny, které
jsou uváděny za plánovanou akcí jsou předběžné. Budou upřesňovány na základě výběrových řízení.
•
křižovatka Sokolovská – U Tavírny (u
ZUŠ a pivovaru) 300 000 Kč
•
třešňovka – znalecký posudek pro cenu
obvyklou – příprava prodeje pozemků
200 000 Kč
•
parkoviště Krátká – realizace 		
4 100 000 Kč
•
rozptylová loučka na hřbitově – realizace
650 000 Kč
•
kamerový systém a veřejné osvětlení
v areálu zdraví (nové dětské hřiště,
•
skatepark, hřiště s umělým povrchem)
600 000 Kč
•
studie – změna užívání budovy bývalé
SŽŠ – dle ředitelů ZUŠ a MKS		
100 000 Kč
•
mostek přes Suchý potok u zahrádkářské
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolonie- realizace 380 000 Kč
komunikace B. Smetany a A. Dvořáka –
realizace VO 6 světelných bodů 		
500 000 Kč
ošetření dřevěných plastik z oltářní architektury kostela Nanebevzetí P. M.
120 000 Kč
rekonstrukce MK B, Němcové - realizace
I. etapa 2 551 000 Kč
oprava komunikace Kamenný Dvůr
250 000 Kč
rekonstrukce ZŠ – úprava kotelny a pořízení kotle na plyn 1 200 000 Kč
digitalizace kina - realizace 1 400 000 Kč
modernizace kinosálu – realizace
1 780 000 Kč
oprava fasády radnice (čp. 1) 400 000 Kč
kontrola provozovaných kotlů, plán odpadového hospodářství 200 000 Kč
PD přístavba objektu JSDH ( MO bude
žádat o dotaci) 150 000 Kč
PDa realizace VO Štědrá – 2 světelné

•
•

body 80 000 Kč
PD rozšíření komunikace u pečovatelské
domu Dolní Pochlovice 10 000 Kč
Oprava fasády MKS – Skleník – elektroinstalatérské práce 26 000 Kč

Plánované výdaje na investice, opravy a pořízení PD činí 14 997 000 Kč.
Majetkovému odboru se podařilo získat příslib
dotace na vybudování výtahu v ZŠ v hodnotě
4 milionů Kč (95 % může být hrazeno z dotace, zbytek kolem 200 tisíc Kč by zaplatilo město. Je otázkou, zda se podaří vše zrealizovat,
neboť oznámení o přislíbené dotaci přišlo 20.
2. 2018 a termín dokončení je zcela „šibeniční“, tj. do 30. 8. 2018. Zastupitelé předběžně

schválili předfinancování této akce z přebytků
minulých let. Pokud bude již známo, že se tato
akce stihne zrealizovat, rozhodne o investici a
její realizaci ZM v dubnu 2018.
Vysvětlivky:
PD – projektová dokumentace, MK – místní komunikace, VO – veřejné osvětlení
Vše rozhodnuto, připraveno, teď už si můžeme jenom přát vysoké nasazení pracovníků
majetkového odboru a Správy majetku, šťastnou ruku při výběrových řízeních při volbě firem a zcela jistě dobrou konstelaci hvězd, aby
se co nejvíce naplánovaných akcí realizovalo.
Mgr. Š. Neubergová, místostarostka

Dotace města občanům, spolkům a organizacím
v roce 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO Českého svazu včelařů – léčení včelstev 5 000 Kč
Vodácká Ohře – Den Ohře 20 000 Kč
M. Nemethová – Letní dětský tábor Vránov 20 000 Kč
F. Kronika – Celoroční činnost HC Kynšperk 12 000 Kč
ZO kynologická – pomůcky, závody
10 500 Kč
Svaz postižených civilizačními choroby
15 000 Kč
MO ČRS – rekonstrukce nátoku, potrubí,
… 25 000 Kč
JUNÁK – svaz skautů – celoroční činnost 30 000 Kč
P. Kováčik – Botas 5 000 Kč
Spolek přátel ZUŠ – ván.trhy, celostát.
happening
15 000 Kč
J. Hruška – Kynšperská prakiáda		
5 000 Kč
Český svaz chovatelů - 2. krajská výstava 10 000 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osadní výbor – Den dětí 2018 4 000 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří
50 000 Kč
TU Sokolov – sportovní liga 1. stupeň
3 000 Kč
Ing. M. Hámor – celoroční činnost – lukostřelba 10 000 Kč
Kynšperská Re-Generace – celoroční
činnost 5 000 Kč
J. Synáč – závody Betonové peklo
4 000 Kč
J. Fürstová – setkání členů městské dechovky 10 000 Kč
Hospic sv. Jiří, o.p.s.- celoroční činnost
10 000 Kč
Autobusy K. Vary – CykloEGRENSIS
2018 5 000 Kč
SŽŠ Sokolov – 10. regionální veletrh firem 4 000 Kč
B. Pražák – Folková Ohře 20 000 Kč
KSK centrum, Sedlec, K. Vary –sociál.
poradenství 20 000 Kč
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•

Pomoc v nouzi – pečovatelská služba
15 000 Kč
Spolek přátel ZUŠ - soustředění žáků
25 000 Kč
Myslivecký spolek Lesana – setkání
s dětmi 2 000 Kč
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří 1 000 000
Kč
O. Lukáč – Mistrovství světa v nat. kultur. 10 000 Kč
Poplatky – VSMOS,MAS, sdruž. taj. a
vlast. lesů 130 500 Kč

•
•
•
•
•

Celkem bylo na dotacích vyplaceno 1 500 000
Kč. Vzhledem k tomu, že byla zcela vyčerpána částka schválená ZM v prosinci 2017 v rozpočtu města na rok 2018, další žádosti budou

Kultura

moci být hrazeny z darů města, nebo bude
muset dojít k navýšení této položky rozpočtovým opatřením.
Zastupitelé projednali výši dotace pro O.
Lukáče jako příspěvek na výjezd na Mistrovství světa do Thajska – dofinancování žádosti o dotaci do výše 40 000 Kč na základě navýšení položky dotace rozpočtovým opatřením
na dalším ZM (duben 2018).
Z dotačního titulu města bude tedy jednotlivcům, organizacím a spolkům pro zájmovou
činnost a různé aktivity v roce 2018 vyplaceno
celkem 369 500 Kč, 1 000 000 TJ Slavoj a na
poplatky za účast ve sdruženích 130 500 Kč.
Mgr. Š. Neubergová, místostarostka

Informace o realizaci stavby
„Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká
ul., Kynšperku nad Ohří“
Město Kynšperk nad Ohří bude v letošním
roce realizovat stavbu „Zkapacitnění stávajícího parkoviště v ul. Krátká , Kynšperk nad
Ohří“, na základě které bude současný stav
parkovacích stání navýšen o téměř 50%.
Smlouva s dodavatelem stavby firmou STRABAG a.s. je již uzavřena a stavební práce budou zahájeny v průběhu měsíce dubna, předpokládaný termín ukončení stavebních prací
je konec května, parkoviště bude možné využívat až po vyřízení příslušných povolení a
k užívání bude připraveno zhruba od poloviny
měsíce června 2018.
Po celou dobu provádění díla budou zajištěny bezpečné přístupy ke stávajícím objektům
v lokalitě stavby, zejména pro pěší.
V době výstavby parkoviště je třeba počítat
s omezenou kapacitou parkování vozidel a s
dopravními omezeními. Na přechodnou dobu
bude upraven provoz v této lokalitě. Přístup do
ulice U Pivovaru bude zachován s dopravním
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omezením (požadavek města je zachování
vždy alespoň jednoho jízdního pruhu o min.šířce 2,5m). Po dobu stavby však nebude možné
využít plochu parkoviště.
Město Kynšperk nad Ohří jedná s vlastníky
okolních parkovacích ploch o jejich využití pro
obyvatele této lokality v době realizace stavby a možnost parkování bude včas předem
oznámena.
Upozorňujeme na nutnost vyklizení celé plochy staveniště tzn. celého parkoviště v ulici
Krátká před zahájením stavby. Vlastníkům vozidel, která nejsou pravidelně užívána doporučujeme včasné přemístění vozidla.
V souladu s platnými právními předpisy budou
tato dopravní omezení včas označena příslušnými dopravními značkami s přesným datem
začátku omezení. Pokud vlastník své vozidlo i
přes upozornění zanechá na ploše budoucího
staveniště, bude vozidlo odstraněno a náklady na jeho odstranění (odtah a parkování) pak
budou bohužel vymáhány po vlastníku. Také
upozorňujeme na možnost postihu za případ-

ný dopravní přestupek.
Město i stavební dodavatel se budou snažit
stavbou co nejméně omezovat a zatěžovat
občany bydlící v dotčeném území, zároveň vás
žádáme o shovívavost a trpělivost. Věříme, že
se všem občanům nové parkoviště bude líbit
a výrazně se zlepší dlouhodobě neuspokojivý stav parkovacích míst v této lokalitě města.
S případnými dotazy se obraťte :

Jiří Bednář, pracovník majetkového odboru,
tel.: 725 043 848
Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového
odboru, tel.: 724 416 016
V Kynšperku nad Ohří dne 28.2.2018
					
		
Ing. Kateřina Jílková
vedoucí majetkového odboru

I zázraky se dějí
Je to jako mávnutí kouzelným proutkem. Představuji vám partu úžasných lidí, kterým také
záleží na štěstí druhých. Uskutečnili akci, kde
se pilo, jedlo, tančilo, soutěžilo a smálo, až
slzy kanuly. Výtěžek z tomboly a dobrovolné
vstupné půjde na dobrou věc. Rozhodli se, že
vše věnují (na akci se vybralo cca 6 000,- Kč)
a pro koho? To se brzy dozvíte. Všem patří
velké poděkování, bylo to neskutečné.
Jmenovitě: Dagmar Hudečková, Simona Vota-

vová, Iveta Szendiová, Marcela Bendová, Pavel Benda, Jitka Kořísková, Leona Kašparová, Míša Kardošová, Kristýna Lukáčová, Rita
Sadílková, Anička Kučeráková, Alena Lukáčová, Petr Hudeček, Jitka Bihariová, Taťána Bayerová, Lenka Antolová,, Martin Dlugoš, Jana
Tomsová a Renata Oulehlová.
					
					
Jana Tomsová
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IV. reprezentační ples města

Šmoulí karneval

Již čtvrtý ples města se konal 10. února 2018
v prostorách Kynšperského pivovaru. Tentokrát nám nově k tanci a poslechu zahrála kapela Šarkani. Hned na úvod bylo možné zhlédnout taneční vystoupení Flashdance v podání
tanečního souboru Glamour. Večerem nás tradičně provázel moderátor Petr Čimpera. Hlavním hostem, který nenechal žádného tanečníka v poklidu, byla Petra Černocká s Jiřím
Pracným. Opět k nám zavítal také Martin Vogeltanz se svou ohnivou barmanskou show.
V restauraci Šenkovna již tradičně hrál Dj Šurda. Letošní ples byl opravdu bohatý na tombolu, občerstvení na stolech i na sponzory.
Tím hlavním sponzorem byla bezesporu firma
G.P.H. s.r.o., které děkujeme za finanční pod-

Již podruhé k nám na karneval do zimní zahrady kina zavítali Wikiho kamarádi. Minulý rok
v podání Mimoňů a letos se převlékli za Šmouly. Na karneval přišlo mnoho dětí i s rodiči.
Necelé tři hodiny zábavy zaměstnaly všechny
děti, pro které byly připraveny soutěže, bublin-

poru. Děkujeme též ostatním sponzorům za
ochotu, se kterou věnovali ceny do tomboly.

ková diskotéka i šmoulí divadelní pohádka. A
kdo ví, co bude děti čekat příští rok? To se necháme překvapit. Budeme se opět těšit!

za MKS
Štěpánka Hendrychová

za MKS
Štěpánka Hendrychová

Jarní prázdniny v DDM
Téměř 80 dětí využilo nabídky akcí na prázdninový týden v DDM. Připravily jsme pestrý program pro všechny věkové kategorie školních
dětí. Bylo stále se na co těšit. Společně jsme
vařili těstovinový salát, šli do kina, jeli jsme
plavat do Františkových Lázní do Aquafóra.
Vyřádili jsme se ve Fantazii v Sokolově, navštívili lázeňské město Karlovy Vary a závěr
týdne vyvrcholil exhibičním krasobruslením na

zimním stadionu v Chebu. Podle spokojeného výrazu účastníků zájezdů se nám celý týden vydařil. Děkujeme všem za účast a podporu v našich aktivitách a doufáme, že jste si
připravené akce náležitě užili s námi.
Jana Tomsová a Veronika Becková DDM
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36. včelařský reprezentační ples
Český svaz včelařů - základní organizace
v Kynšperku nad Ohří uspořádala dne 27.
1. 2018 již 36. včelařský reprezentační ples.
Uskutečnil se opět na sále kynšperského pivovaru „Zajíc“.
K tanci a poslechu hezky zahrála krojovaná
dechovka „Horalka Domažlice“ pod vedením
zkušeného kapelníka p. Josefa Kubalíka. Nebylo vyprodáno, neboť se současně konal ještě další ples ve Skleníku. Na parketě tím měli
přítomní k tancování dostatek místa. Obsluha
byla výborná s dobrým jídlem i pitím.
Během plesu se konala již neodmyslitelná
dámská volenka o nádherně zdobená perníková srdíčka. Pekly je a ozdobily manželky a
dcerky včelařů. Ještě jednou jim moc děkuji a
to jmenovitě pí. Hořejší, Štambergové, Chalupové, Křížové, Kuhlové, Lhotkové, Mizerové a
její dcerce.
Současně děkuji všem sponzorům včelařského plesu, že se se svými dary na něm podíleli. Byli prezentováni na každém stole a to: Republikový výbor ČSV Praha, včelaři ZO ČSV
Kynšperk, Město Kynšperk, Farma Kostelní
Bříza – p. Černohorský, Kynšperský pivovar
– p.Vomočil, Masna Kynšperk – p. Košata, Lé-

kárna Alphega - pí.Moravčíková, Bytový textil – pí. Klimentová, Farma Kaceřov - p. Šupka,
Farma K. Dvůr - p. Ifkovich, Stavebniny Kessl, Pizzerie Kynšperk, Restaurace u Splavu
– p. Kazilovský, RE-ZA Citice, Lincont - p. Decastelo, Anat Kynšperk – p. Kubát, Truhlárna
- p .Košata, Drogerie – pí. Dreiseitlová, Papírnictví Alfik – pí. Fiedlerová, studio Šarm – pí
Prančlová, Autodoprava - p. Beran, ZD Chotíkov – Novákovi, Chovatelské potřeby Sokolov – p. Pajtáš, Motto – p. Lhotský, CDF servis
– p. Dvořák, Střední živnostenská škola Kynšperk, Restaurace Kašna - p. Borecký, Kovářství – p. Horváth, Soukromý zemědělec – pí.
Přibylová Liboc, Oriflame – pí. Fürstová, Květiny – pí. Ostrá, Pneuservis – p. Pavlovič,
Barvy a laky Dolní Rychnov - Halajovi, Studio
Sedmikráska, Agrowest Kynšperk, Kosmetický salon – pí. Dolívková, Sajbriels s.r.o. Kynšperk, Truhlářstvá ŘE-HA, CREA CARD s.r.o.
Kynšperk, Lesní těžař s.r.o. – p. Mecner, Včelařské potřeby Sokolov – p. Paukner, pí. Gregorová Kynšperk
Štamberg Jiří
předseda ZO ČSV z.s.,
Kynšperk nad Ohří

Dvouleté děti ve školce
Před časem proběhla v mediích debata ohledně toho, zda dvouleté děti patří nebo nepatří do mateřské školy. A byla to debata velmi
živá. Mezi sebou stály dvě strany psychologů, pedagogů a rodičů. Jedni tvrdili, že dvouleté dítě je ještě vlastně miminko, které chce
tak systém odtrhnout od maminky a způsobit
mu tak doživotní traumata a druzí, že v západních zemích je prakticky běžné, že do školek a
jeslí chodí děti ještě mladší a také, že dítě ve
dvou letech je na školku zralé a může mu být i
ku prospěchu. Pravda je asi zase někde uprostřed. Rodičům, kteří stojí před otázkou, zda
jejich malou ratolest umístit do školky, věnuji
následujících pár řádků.

pojují se do všech aktivit, samozřejmě v rámci svých možností. Zvládají bez problémů krátké procházky a velmi rychle se učí novým dovednostem a taky roste jejich slovní zásoba.
Pro tak malé děti je však nutné najít nové pedagogické metody a vytvořit jim i odpovídající podmínky jako je menší skupina (v našem
případě se nám osvědčilo 10-14 dětí ve třídě), odpovídající vybavení třídy a v neposlední
řadě i chůva, která se spolu s učitelkami o děti
stará. Troufám si po pár měsících tvrdit, že
naši nejmenší jsou ve školce spokojeni a samozřejmě jsou spokojeni i jejich rodiče. V Kynšperku jsme zatím jediná školka, která dvouleťáčky přijímá a bude přijímat i v dalším roce.
Maminky a tatínkové, nebojte se umístit vaše
děťátko do školky již ve dvou letech. Ať už
vás k takovému kroku vedou finance, profese a nebo jen na pár hodin uvítáte, že si vaše
díte může hrát ve školce a můžete se chvíli
věnovat sami sobě. Jsem moc ráda, že vám v
tom můžeme nabídnout pomocnou ruku. Nezapomínejte, že jen šťastný a spokojený rodič
může vychovat šťastné a spokojené dítě.

Na začátku tohoto školního roku jsme mezi
nás přivítali 10 dvouletých malých školáčků.
Na nové prostředí, režim a několik hodin bez
maminky a tatínka se adaptovali velice rychle a dobře. Samozřejmě, první dny byly trochu uplakané, ostatně jako u tříletých a někdy
i starších dětí. Jakmile po pár dnech ale zjistili, že maminka sice ráno odchází, ale odpoledne se zase vrací - a věřte mi, že i takto malé
děti jsou velice bystré - jejich pobyt ve školce
ZVEME
byl už úplně pohodový. Takto malé děti
jsou VÁS NA
25.ročník
rády v kolektivu, rády zkouší nové hračky a za-

Milena Valešová
ředitelka MŠ U Pivovaru

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 31.3.2018 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 1.4.2017.
Občerstvení zajištěno
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě
u netopýrů
Přiblížit dětem život netopýrů přijela s výukovým programem vycházejícím z metodiky
České společnosti pro ochranu netopýrů do
naší MŠ Zahradní v Kynšperku nad Ohří opět
p. Mgr. Kateřina Dvořáková.
Příběh o netopýřici Lucce i další vyprávění
bylo spojené s obrázky, hračkami, ale i se skutečnými exponáty netopýrů a hmyzu, kterým
se živí. Samy na sobě si mohly děti vyzkoušet: - ,,lovení potravy“ s orientací podle sluchu, - ,,vyhledávání mláďat“ pomocí čichu, a
také se dozvědět, co netopýry v přírodě ohrožuje a jak je chránit.
Poznatky i zkušenosti dětí se ihned objevovaly
ve zkoumání stromů v lese (vyhledávání dutin
a netopýřích úkrytů), kreslení obrázků, vyrábění z papíru, stavění netopýrů z nejrůznějších
stavebnic, vyprávění, pátrání a vyhledávání v

knihách o přírodě… Při opakování smyslových
her ,,na lov hmyzu“ se výrazně zdokonalila trpělivost, rozvaha i strategie.
Po proběhlé akci odcházely děti z MŠ s vybarvenýma a vystřiženýma netopýříma ušima
na hlavě.
uč. MŠ Zahradní

Už potřetí
jsme nabídli rodičům setkání v naší MŠ, tentokrát zaměřené na: Hry a činnosti rozvíjející
předčtenářské dovednosti dětí předškolního
věku. V měsíci listopadu předcházela ukázka z oblasti grafomotoriky a v lednu to byly
hry a činnosti rozvíjející předmatematické dovednosti. Všech setkání se vždy účastní rodiče jako diváci a děti spolu s učitelkami pracují
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podle zvoleného tématu.
Tentokrát se zájemci sešli 21. 2. 2018 odpoledne ve třídě u Hvězdiček, aby viděli, jak si
jejich děti v MŠ rozvíjí rytmizaci, výslovnost,
artikulaci, obratnost jazyka, vyjadřování, sluchové vnímání, orientaci, samostatnost, pozornost, ale i spolupráci. Ukázka s dětmi probíhala formou her: Přišel k nám host, Co zní
dlouze a co krátce, Najdi zvířátko začínající
stejnou hláskou, Kdy se v pohádce objeví slovo: koťátko? Některé hry děti znaly, jiné byly
pro ně úplně nové. Čas zbyl i na dotazy a informace pro rodiče budoucích školáků.
Jsme rády, že se rodiče našich setkání účastní vždy v tak hojném počtu. Můžeme jim pak
touto cestou ukázat, že jejich děti jsou osobnosti, které zvládnou mnoho, stačí jen to vzít
za správný konec.
uč. z Hvězdičkové třídy MŠ Zahradní

Zima, zima tu je …
Tak tohle se zpívá v jedné dětské písni. Toužebně jsme vyhlíželi snížek, který poletuje, ale
kde nic tu nic. Žádný sníh nebyl ani v Mariánských Lázních, a tak byl termín našeho lyžařského výcviku přeložen z 15. 1. 2018 na
29. 1. 2018. Skepticky jsme pozorovali počasí nejen my s dětmi, ale hlavně rodiče, kteří
sledovali webové stránky ski areálu v Marián-

ských Lázních. Čekalo nás však velké překvapení. Ski areál byl zasněžen nejen na „ dětské loučce“, ale i na sjezdovkách, takže děti,
které už zvládly na lyžích obloučky a zastavit, hned od prvního dne jezdily lanovkou a po
velké sjezdovce od Krakonoše. Ostatní lyžaři pilně trénovali na loučce, a protože jich bylo
málo (někteří nám onemocněli), tak byli pořád

v pohybu. Bylo úžasné pozorovat jejich každodenní pokroky při zlepšování stability na jedné i obou lyžích, při sjíždění z mírného svahu
mezi překážkami, při získávání jistoty při pohybu na lyžích. Postupně se ke „sjezdařům“ přidali ještě další dva lyžaři, kteří stáli na lyžích
úplně poprvé. I to je důkaz perfektní práce in-

struktorů z Yellow point školy v Mariánských
Lázních. Jejich optimismus, trpělivost a legrácky dokázali naše lyžaře dostatečně rozpohybovat přesto, že jsme letos absolvovali kurz
v odpoledních hodinách. Pestrou tečkou za lyžováním byly páteční závody za účasti rodičů.
S našimi instruktory jsme se loučili se slovy :
"Tak zase za rok !“
Snad nám bude počasí více přát.
Učitelky MŠ Zahradní
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Rybářský ples
Místní organizace Českého rybářského svazu
v Kynšperku nad Ohří pořádala dne 17. února
2018 Rybářský ples, který se konal v příjemném prostředí Zámecké restaurace v Kaceřově. Pro účastníky plesu byl zajištěn dovoz na
ples i odvoz z plesu autobusem zdarma.
Všechny tam přivítal pěkně vyzdobený sál.
K tanci i poslechu hrál Sokolovský taneční orchestr vedený kapelníkem panem Robertem
Pisárem. V průběhu plesu vystoupila skupina
Vesnických mažoretek z Nového Kostela, vedená tamním starostou panem Oto Teuberem.
Jejich vystoupení sklidilo obrovský ohlas. Dále
byla zajištěna bohatá tombola. O účastníky
plesu se také výborně starala obsluha tamní
restaurace.
O to, že se ples zdárně povedl, se zasloužili
také následující sponzoři, kteří svými dary do
tomboly přispěli.
Lékárna Primula paní Moravčíková
Kynšperský pivovar
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Zpráva o úhynu labutě
Lasting paní Walterová
ALLIGARD s.r.o. pan Sinz a sl. Blechová
Statek Kaceřov pan Bohumil Šupka
ON SERVIS pan Milota a společníci
Autodoprava pan Josef Rybár
Pan Jiří Křivka
Paní Věra Milotová
Stavebniny Kessl
Maso uzeniny Odrava pan Košata
Kadeřnictví paní Marcela Šmatová
Lesy ČR pan Břicháček
AVON paní Pavla Milotová
Pan Martin Uhlík
ORIFLAME paní Procházková
Obec Libavské Údolí
Paní Lenka Hrušková
BRAVO VINIUM pan Kofroň
Kebab u Sotolářů
Pedikúra a kosmetika paní Židlická

Oldřich Milota

Z monitoringu labutí velkých – Kynšperk nad
Ohří – Liboc z dne 10.02.2018
Dnes nález uhynulého ex labutě velké z páru
(Cygnus olor) bez odečítacího kroužku v lokalitě u dvou VN mezi Kynšperkem nad Ohří
a Libocí viz. GPS 50°07“21.6“N 12°31“08.5“E
(50.122661, 12.519039)
Jedná se o mrtvého druhého ex z páru (první
ex nalezen v té samé lokalitě dne 07.02.2018).
Již 07.02.2018 jsem doporučoval častý monitoring této oblasti.
Jedná se pravděpodobně o úhyn labutě velké
po nárazu do elektrického vedení, které vede
přes pozemky i VN. V roce 2016 evidován
úhyn z téhož důvodu 2 (dvou) ex okroužkovaných mláďat labutí velkých (nalezen pouze
jeden odečítací kroužek). Jedná se tedy o již
v pořadí čtvrtý úhyn v krátké časové posloupnosti v důsledku nárazu do elektrického vedení a není vyloučeno, že v budoucnu bude docházet k dalším úhynům ptactva ze stejného
důvodu. Toto je alarmující zjištění. Dnes monitorováno na větší části zamrzlé VN ,,Boží
požehnání“ u Kynšperka nad Ohří celkem 20
exemplářů labutí velkých, které migrují na řeku
Ohří za potravou právě přes území pro ptactvo velmi silně nebezpečné – zasíťované elektrickým nadzemním vedením. Podotýkám, že
se vždy nemusí jednat o úhyny i u jiných taxonů ptactva. Doporučuji ČSOP a ČSO provádět
v této lokalitě častější monitoring.
Oba dva případy byly mnou vloženy do databáze AVIF: http://birds.cz/avif, která je veřejně přístupná.
Případ jsem dnes telefonicky také oznámil epizootologovi MVDr. Peteru Pastierikovi z KVS
SVS pro Karlovarský kraj se kterým bylo dohodnuto, že u nalezeného kadáveru bude provedena pitva. Přivolaný pracovník ČSOP Kynšpersko - pan Josef Kubát přislíbil, že kadáver

odveze osobně v pondělí 12.02.2018 do 09:00
hod. na KVS SVS pro Karlovarský kraj, pracoviště Cheb a předá jej paní MVDr. Karolíně
Holé (adresa: Dyleňská 45, 350 02 Cheb) se
současným požadavkem k vyhotovení žádanky na provedení pitvy. Za spolupráci při řešení dnešního případu děkuji jak panu MVDr. Peteru Pastierikovi, tak i panu Josefu Kubátovi.
Podle mého názoru by měl odbor životního
prostředí Městského úřadu Sokolov ve spolupráci s KÚKK, AOPK, MŽP, ČSOP Kynšpersko, ČSO a majitelem pozemku jednat
se správcem a majitelem nadzemního vedení
elektrické energie o provedení ochrany ptactva před úrazy elektrickým proudem nebo provedení jeho přeložky nebo v uvedené lokalitě
je toto častým jevem.
Ochrana ptactva by měla být řešena okamžitě ve smyslu metodického pokynu ze dne
01.12.2016 k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle zákona č.
114/1992 Sb. Z – o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a sice podle
metodického pokynu číslo ZP1/2016.
Petr Švehla – dobrovolný ochránce
životního prostředí
Františkovy Lázně, 10.02.2018
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Nezkrotná řeka, moudrost indiánů i podzim horolezeckého života. To vše nabídne letošní Expediční kamera
Termín konání: sobota 17. března 2018
Místo konání: Kino Kynšperk nad Ohří
Představovat čtenářům našeho zpravodaje
festival dokumentárních filmů Expediční kamera je tak trochu jako nosit dříví do lesa.
Z proběhlých ročníků již víme, že mezinárodní
filmový festival Expediční kamera je největší
cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento
unikátní projekt přináší do kin nejlepší filmy
sezóny z celého světa i novinky z domácí
produkce. Na letošním programu je 6 pečlivě
vybraných filmů, které uspěly na zahraničních
festivalech i domácí novinky. Ti z vás, kteří
nestihli slavnostní premiéru v pražském Kině
Aero, mají možnost zhlédnout vybrané snímky
třetí březnovou sobotu v kynšperském kině.
Který film bude Váš letošní favorit? Na náš
festival se vyplatí přijít včas, jako již tradičně
projekci totiž otevřeme krátkým, ale o to více
silným snímkem - film Oddaný nás na okamžik
přenese pod hladinu chladného norského
moře, do společnosti zpívajících kosatek.
Poetický lezecký příběh Teória šťastia je setkáním dvou generací, odcházející legenda
Vás dojme, vycházející sportovní hvězda inspiruje. Tuzemské filmy zastoupí Back to
Heights o slackline expedici do Maroka. Jak
zvládne přední česká slacklinerka po úrazu
návrat do výšek? První blok zakončíme krátkou přednáškou na téma entomofagie (využití
hmyzu jako potraviny) s praktickou ukázkou.
Po přestávce zjistíme, co znamená slovo DugOut. Význam tohoto slova se vydali zjistit dva
mladíci do amazonské džungle. Odpověď na
otázku našli a odvezli si pěknou řádku mozolů,
ale i nenahraditelných zážitků. Následovat
bude přednáška cestovatele Davida Švejnohy

16

na téma přežití přírodních národů.
V posledním bloku nás čeká snímek Oči Boha,
který sleduje kajakářskou expedici do Kyrgyzstánu. Vrhněte se spolu s nimi do peřejí,
abyste na konci cesty podívali do posvátných očí.. Maraton filmů zakončí snímek plný
adrenalinu Nefritové vody, který je nejen sportovní reportáží z extrémního novozélandského
závodu v podání dvou odvážných žen.
Během celého promítání budete mít možnost
v zimní zahradě kina začíst se do knih
z obchůdku paní Fiedlerové, ochutnat
moravská vína z vinotéky pana Lodra, vybavit se na Velikonoce rukodělnými výrobky
z chystané prodejní výstavy, obdivovat a
případně zakoupit suvenýry z cest Davida
Švejnohy a jistě i něco navíc :)
Celé promítání zakončíme živou vzpomínkou
na českou bluesovou a rockovou legendu
Petra Kalandu. V Baru Koruna od 20,30
hod. zahrají Petr Kalandra Memory Band.
Připomeneme si tak nejen výročí narození
českého zpěváka, ale také přesně 40 let od
prvního hudebního alba legendární skupiny
Marsyas, jíž byl Petr Kalandra součástí.
Na webu www.expedicnikamera.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!

18. ples 3. tisíciletí – 27. 1. 2018
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali
krásné ceny do tomboly. Ples pořádaný spolkem „Přátelé Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří“ se opět vydařil. K poslechu
hrál jako již tradičně Sokolovský taneční orchestr a nechybělo ani vystoupení kynšperských Kalamitek.
Firma GPH – ing. Dosoudil – hlavní sponzor
Realitní kancelář REALA – paní Lakomá Božena
Lasting sport – paní Walterová
Květiny – paní Ostrá
Kosmetika - Ivana Dolívková
Střední živnostenská škola – řed. Mgr. Medunová
Pivovar Kynšperk – řed. Vomočil Radek

Restaurace Skleník – pí. Baierová, Gudzenková
Drogerie – pí. Dreiseitlová
Spolek „Přátelé ZUŠ Kynšperk“
Lékárna Primula – magistra Moravčíková
Papírnictví ALFIK – paní Fiedlerová
Firma ANAT – pan Kubát
učitelé ZUŠ Kynšperk n. O.
Jitka Fürstová – Oriflame
Studio ŠARM – Prančlová Šárka
Paní Schönerová-Rudolfová Petra
Paní Jirsová Iva
Bytový textil – paní Klimentová
AMBRA studio zdraví - paní Maier Zdeňka
Kadeřnictví - paní Krycnerová Veronika
Paní Elicharová Jaroslava

Josef Kubát
regenerace.kynsperk@volny.cz
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Akce SPCCH v únoru

Silový víceboj 2018 – zlaté medaile pro ZŠ
Kynšperk

Prvního února 2018 se 21 členů SPCCH sešlo odpoledne před základní školou, aby se
v mobilním planetáriu, které bylo postaveno
v malé tělocvičně, dozvěděli více o noční obloze v zimě. Pod názvem „ Zimní hvězdná obloha se zaměřením na objekty vzdáleného vesmíru“ hledali různá souhvězdí, ale i absolvovali virtuální let v „kosmické lodi“ do jiných galaxií. Čas rychle uběhl a plni dojmů a zážitků
se spokojeně vraceli domů.
Za SPCCH Mgr. Hana Fogatošová

Soutěž
Dne 5. 2. 2018 se uskutečnilo na naší škole místní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje.
Tuto soutěž vyhlašuje jednou za tři roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Do okresních kol postoupilo celkem jedenáct
žáků z naší ZUŠ. Přejeme jim mnoho úspěchů
a pevné nervy v dalším soutěžním klání.
Alena Konečná – ředitelka ZUŠ- školní
kolo ZUŠ

Jiří Kocourek ze 6.B a Aneta Jadlovská z 9.B
se 22. února zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce v kategorii I A (úroveň
CAT) a II A (úroveň PET). Soutěž probíhala
ve třech částech – poslech s porozuměním,
mluvení na vylosované téma a popis obrázku.
Oba soutěžící získali krásné páté místo. Bla-

její logopedickou ambulanci. Za tuto dlouholetou spolupráci bychom paní magistře všichni rádi poděkovali.

Děti a učitelky z Mateřské školy
U Pivovaru

hopřejeme za velmi pěkné umístění v soutěži
v rámci našeho okresu a za vzornou reprezentaci školy a našeho města. Přejeme jim mnoho
dalších úspěchů.
Mgr. E. Medová, vyučující AJ

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:
Young, D. – Dítě Stasi; Brown, D. – Počátek;
Croft, K. – Tvář mojí dcery; Mornštajnová, A.
– Hana; Selner, M. –Autismus a chardonnay;
Quick, A. – Město iluzí; Cantor, L. – Ztracený dopis; Zafón, C. R. – Stín větru; Moriarty,
L. – Šílené výčitky
Historie:
Christie, S. – Sestry z Versailles, Scott, A.
– Zrušené zásnuby; Miller, R. – Napravený
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prezentaci naší školy.
Mgr. Pavel Procházka, vyučující TV

V anglickém jazyce jsme získali páté místo

Poděkování za spolupráci
V rámci logopedické prevence spolupracuje
naše mateřská škola již řadu let s paní magistrou Jaroslavou Uhlíkovou. Každý školní
rok provede se souhlasem rodičů u dětí logopedické vyšetření a děti, které mají problémy v artikulační obratnosti a vyjadřovacích
schopnostech mají poté možnost navštěvovat

V úterý 30. ledna se v Sokolově uskutečnilo okresní kolo v tradičním silovém víceboji.
Závěrečnou přípravu na soutěž lehce zkomplikovaly zdravotní obtíže, ale nakonec tým starších žáků nastoupil v nejsilnějším složení: Jiří
Žofčin, David Lautenbach, Daniel Nerad,
Václav Vaňura, Václav Havlík a náhradník
Lukáš Lodr. Díky kvalitním a vyrovnaným výkonům celého družstva se podařilo vybojovat
vítězství v konkurenci 12 škol celého okresu.
Mezi jednotlivci obsadil Daniel Nerad 1.
místo.
Všem zúčastněným gratulujeme k předvedeným výkonům a děkujeme za příkladnou re-

prostopášník, Agapitos, P. – Bronzové oko;
Koubková, Z. – Zabitý před klášterem, Grmolec, Z. – Císařský kurýr Marie Terezie; Šranková, E. A. – Izabela a její lásky; Cartland, B.
– Bohatství lásky
Detektivky thrillery:
Patterson, J. – Citlivé místo; Beck, H. – Byly
tady, a už nejsou; Schröder, R. M. – Nebe, na
němž nesvítily hvězdy; Hardenová, H. – Příliš mnoho nevěst; Rinsky, E. Z. – Palindrom;
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Češka, S. – Smrt malé blondýnky; Cummins,
F. – Chrastění kostí; Kukafka, D. – Dívka na
sněhu; Silva, D. – Dům špionů; Granger, A. –
Taková je vražda
Romány pro ženy:
Bliss, A. – Na velikosti záleží; Hlavatá, D. –
Nevinné lži; Renshaw, W. – Nebezpečná iluze; Gillerová, K. – Cizí ložnice; Zahřívalová,
P. – Sex, víno a cigarety; Potter, A. – Hledá
se Romeo; Rimmer, K. – Když jsem tě ztra-

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2018
pátek 2.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Kingsman: Zlatý kruh
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 141 min.
pátek 9.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Barry Seal: Nebeský gauner
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 114 min.
pátek 16.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Oklamaný
USA, MP, vstupné 50 Kč, délka 94 min.
pátek 23.3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Zahradnictví: nápadník
Česko / Slovensko / Polsko, MP, vstupné 50
Kč, délka 113 min.

tila; Roberts, N. – Výhodný obchod, Jílková,
C. – Najím se a zhubnu
Čtení pro děti a mládež:
Meadows, D. – Kamarádky kouzelných zvířátek; Nicholas, S. – Zákeřná soupeřka; Brezina, T. – Hon na přístavního žraloka; Vostrá,
P. – Poplach na horské dráze

Za knihovnu Irena Zolotarová

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI BŘEZNU

neděle 4.3. v 15.00 hod.
Koala Johnny:
Zrození hrdiny
Animovaný, Jižní Korea, MP, vstupné 30 Kč,
délka 85 min.
neděle 11.3. v 15.00 hod.
SnĚhová královna:
Tajemství ohnĚ a ledu
Animovaný, Rusko, MP, vstupné 30 Kč, délka 89 min.
neděle 18.3. v 15.00 hod.
Tarzan:
Král džungle i.
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
80 min.
neděle 25.3. v 15.00 hod.
Tarzan:
Král džungle ii.
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
80 min.
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Mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do MŠ dne 2. 5. 2018
od 9 – 11.30 a od 12.30 - 16 hodin v budově Mš v Zahradní ulici
v srdíčkové třídě
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být
přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské školy se
přijímá na základě:
•
•

žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte (žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ od 4. 4. 2018)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

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

dne 16. 5. 2018.
Mgr. Vlastimila Prchalová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří U Pivovaru 367

ZÁPIS 2018/2019
se uskuteční 3. května 2018

od 10.00 hodin do 15.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Becková,uč., Alena Kociánová,uč., Ivana Vebrová,uč., M.Nejdlová,chůva,
Milena Valešová, ředitelka.
Přihlášku, evidenční list (k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené) vyzvedněte si v mateřské škole - denně od 14.00
hodin do 16.00 hodin.
Termín zveřejnění výsledku zápisu- 10. 5. 2018 ve vývěsní skříňce u vchodu do MŠ.
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého
trvalého pobytu dítěte.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Dítě v posledním roce před vstupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání)
2. Trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří
3. Dítě, které dovrší k 31.8.18 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data narození
4. Dítě, mladší 3. let v případě volné kapacity mateřské školy
5. Jestliže budou volná místa v mateřské škole, budou přijímány i děti zákonných zástupců, kteří v Kynšperku nad Ohří nemají trvalé
bydliště .
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Inzerce

Změna pracovní doby:
Po 15:00 – 18:00
Út 15:00 – 17:00
St 15:00 – 18:00
Čt 15:00 – 17:00
Pá 15:00 – 18:00
Máme pro vás kvalitní moravská vína.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Internet a televize
tel.: 775 077 154
Připoj se :-)
Jsme místní poskytovatel internetu pro Kynšperk a okolí.
NewWifi Start
NewWifi Basic
NewWifi Optimal
NewWifi Premium

6 Mb/s
20 Mb/s
35 Mb/s
50 Mb/s

250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč

Optic Start
Optic Basic
Optic Optimal
Optic Premium

8 Mb/s
20 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s

250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč

* dostupné pouze v Kynšperku, U Pivovaru, náměstí SNP a okolí

Cena zařízení pro příjem Wifi včetně domácího routeru je 1500 - 2000 Kč.
Instalace a aktivace je ZDARMA. Žádné závazky.
Při přechodu od jiného operátora máte až 2 měsíce zdarma.
Cena zařízení pro zájemce v bytových domech je 500 Kč.

Multifunkční televize + internet od 380Kč / měsíc.
•
•
•
•
•
•

Sledujte až 7 dní po odvysílání
Zdarma Genius Go na 4 zařízení
Nahrávání více pořadů najednou
Desítky programů v HD kvalitě
Dostupná kdekoliv na telefonu, tabletu či PC
90 programů (35 v HD) v základní nabídce
Nabízíme také realizaci
příjmu televizního a satelitního vysílání.
Zajišťujeme prodej a opravy
veškeré výpočetní techniky.
Pro uživatele našeho internetu sleva 10 %.
Můžete nás navštívit v naší nové pobočce
v Kynšperku. Ulice Chebská naproti
autobusovému nádraží (dříve tabák).

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