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Z města

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 a Nový rok jsou obdobím, kdy se každý snaží být s blízkými, kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství, lásky, úcty a obětavosti.
To všechno jsou hodnoty, které znamenají
hodně pro každou rodinu. Pro každého z nás
je důležité, aby se dny naplnily spokojeností,
lidskou společností, osobním uplatněním a dosažením cílů. 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 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.
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 našly
to, co si přály. 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 spokojenosti.
Ať je nový rok rokem plný radostných chvil
a splněných snů.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje všem
starosta města
Ing. Tomáš Svoboda

Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
2. prosince 2019 a 6. ledna 2020
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Z města

Kynšperští jubilanti

Říjnová jubilantka paní Anna Ridziková (90 let)
Milým jubilantkám přejeme ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

Zářijová jubilantka paní
Zdeňka Procházková (80 let)

Vítání občánků
Dne 01.11.2019 přivítal starosta města Ing. Tomáš Svoboda nové občánky našeho města
– Julii Brantlovou, Vojtěcha Kutiše, Viktorii
Cigánkovou, Zuzanu Hoskovcovou, Josefa
Holpucha, Antonii Dleskovou, Jaroslava Macala a Miroslava Rance.
Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně
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štěstí, pevné zdraví a bezstarostné dětství.
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří proběhne v měsíci
březnu 2020.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Z města

Pronajatá parkovací místa
Vážení občané,
na základě podnětů a zaznamenaných skutečností bylo zjištěno, že někteří nájemci pronajatých míst pro parkování městem Kynšperk
nad Ohří nabízí svá pronajatá parkovací místa
k pronájmu třetím osobám, anebo jako součást, bonus, k nabídce pronájmu bytu.

Důrazně upozorňujeme, že pokud bude zjištěno porušování uzavřené smlouvy o nájmu
pozemku pro užívání parkovacího místa, bude
ze strany pronajímatele města Kynšperk nad
Ohří nájemní poměr vypovězen.
Zdeňka Černá
referent majetkového odboru

Policisté Karlovarského kraje varují...
I o adventu nám hrozí určitá nebezpečí
S blížícím se Vánočním časem by Vám chtěli
policisté Karlovarského kraje přinést několik
preventivních rad, abyste se nestali obětí protiprávního jednání, neboť i tato doba sebou
nese určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako
jsou vánoční trhy či přeplněné nákupní domy
věnujte zvýšenou pozornost svým osobním
věcem. Právě velké uskupení osob na jednom místě je pro kapsáře velkým lákadlem
a místem snadného výdělku. Skutečnému
kapsáři totiž stačí k odcizení vašich cenností
jen několik málo okamžiků a chvilka Vaší nepozornosti. Mějte proto své osobní věci pod
neustálým dohledem a finanční hotovost noste odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při výběru z bankomatu. PIN v žádném případě nezadávejte, pokud někdo stojí
ve Vaší blízkosti nebo narušuje Vaši diskrétní
zónu.

S blížícími se Vánočními svátky také stoupá
riziko podvodného prodeje či nabídek výhodných půjček. Podomní prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají mnohdy velmi
neoblomní, dejte si proto pozor, komu otevřete dveře svého bytu. Nepodlehněte vidině
levného nákupu či zprostředkování na první
pohled výhodných půjček. Ve většině případů jde totiž o podvody. Pamatujte si, nikdo
Vám nedá nic zadarmo. Nikdy nesdělujte své
osobní údaje cizí osobě.
V případě, že se stanete obětí protiprávního
jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší
policejní služebnu.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný
vstup do nového roku.
Za Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Při nakupování nenechávejte svá příruční zavazadla, kabelky ani batohy volně položené
v nákupních košících. Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.
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Kultura

Varhanní koncert v kostele
V katolickém kostele zazněly po dlouhé době
varhany, na které zahrál Adam Viktora a lahodným zpěvem nás potěšila sopranistka
Gabriela Eibenová. Tito dva velikáni navštívili
naše město.
Adam Viktora, varhany
Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam
Viktora vystupuje na hudebních festivalech
po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí
jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan
a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní
stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu
a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým
ředitelem ojedinělého projektu Český varhanní
festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři
v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž
uskutečnil bezpočet novodobých koncertních
a nahrávacích premiér evropského barokního
repertoáru a s nimiž se stal také v posledních
letech nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního
génia, Jana Dismase Zelenky.

Gabriela Eibenová, soprán
Sopranistka Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři a studiu v Londýně zaměřila především na koncertní činnost
a interpretaci staré hudby. Během let svého
působení se stala vyhledávanou sopranistkou
v tomto oboru. Účinkovala po boku renomovaných umělců jako např. Eduardo Lopez Banzo,
Ian Partridge, Simon Standage, Evelyn Tubb,
Magdalena Kožená, Peter Kooij aj. Vytvořila
několik titulních rolí v barokních operách u nás
i v zahraničí: J. Blow – Venus and Adonis, J.
M. Leclair – Scylla et Glaucus, C. Monteverdi
– Il combattimento di Tancredi e Clorinda, H.
Purcell – Dido and Aeneas ( inscenace, která
se stala v Čechách představením roku 1998
a získala cenu Alfréda Radoka.) V r. 2000
založila spolu s Adamem Viktorou Ensemble
Inégal a později i soubor Pražští barokní sólisté. Účinkuje na prestižních hudebních festivalech po celé Evropě (Pražské Jaro, Bruggy,
Utrecht, Londýn), zpívala v Izraeli i Japonsku. Hostovala např. s Českou Filharmonií,
ve Státní opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla
v Plzni. Natáčí pro rozhlas a televizi, na svém
kontě má více jak 30 CD nahrávek. Zpívala
pro papeže Jana Pavla II, Dalajlámu i řadu vysokých evropských státníků.

Za všechny přítomné bych chtěla
poděkovat za nádherný zážitek
Jana Tomsová
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Zajímavosti

Partě kynšperských běžců vyšla
letošní sezóna na jedničku
Petru Hurdichovi, Jaroslavu Novému a Stanislavě Mandzakové se v letošní běžecké
sezóně podařilo vybojovat tituly ,,RunCzech
Stars“. Toto ocenění se každoročně uděluje
všem běžcům, kteří dokážou úspěšně zvládnout celou sérii běžeckého seriálu Runczech
běžecké ligy. Letos bylo potřeba zvládnout
8 závodů, které se konaly na různých místech celé České republiky. Celá série začala
v dubnu půlmaratonským závodem v Praze,
kde se o měsíc později konal i 42 km dlouhý
maraton. Poté následovaly ve 14ti denních
intervalech půlmaratóny v Karlových Varech,
Českých Budějovicích a Olomouci. V září čekal na běžce šestý závod této série v podobě
desetikilometrové trati, která se běžela opět
v centru Prahy. Poté museli běžci zvládnout
ještě jeden půlmaraton v Ústí nad Labem, kde

je čekala další 21 km dlouhá trať. Celá série
vyvrcholila náročným 23 km dlouhým krosovým závodem v Liberci.
Všechny zmíněné závody zvládla tato parta běžců z Kynšperka úspěšně dotáhnout
do konce, a tak jim mohl být dne 5.11.2019
předán titul RunCzech Stars. Slavnostní ocenění se konalo v Pražském hotelu Hilton, kde
byl ještě mimořádně oceněn Petr Hurdich, kterému se podařilo v nabité konkurenci vyhrát
svou kategorii v povolání.
Celého seriálu se zúčastnilo asi 30 tisíc běžců
z nichž na titul RunCzech Stars dosáhlo pouze 260 z nich! O to víc je úspěch této trojice
z našeho města vynikající.
					
					
Adam Tobiáš

5

Různé

Myslivecký spolek ,,LESANA“ Kynšperk
navštívil MŠ v Zahradní ulici
Dne
23.
10.
2019
jsme
navštívili již po několikáté děti ve školce.
Udělali jsme jim přednášku o zvěři, která žije
v našem okolí. Děti si osahaly preparovanou
zvěř a shozy. Měly možnost si pohladit živé dravce, sovu a káně Huberta
ze
záchranné
stanice
SOS.
Tímto
díky
za
zapůjčení
dravců.
Děti byly pozorné a hodné. Za odměnu dostaly drobné dárky a cukrovinky.
Toto setkání můžeme již několik let pořádat
díky městu Kynšperk nad Ohří, které nám
na tuto akci přispívá. (Děkujeme). A jako každý rok jsme od dětí dostali žaludy, kaštany
a
suché pečivo, které nám během roku nasuší pro zimní přikrmování zvěře. Za to jim patří velký dík.
Rozloučili jsme se s vědomím, že jsme dětem něco málo předali z toho, jak se mají k
přírodě chovat.

Již teď se těšíme na setkání v příštím roce.
myslivecký spolek LESANA Kynšperk n/O.

Postel pro anděla
umělce. Na závěr přišlo milé překvapení pro
nápovědu, Míšu Paláčkovou, které patří poděkování a veliká gratulace k jejímu životnímu
jubileu. Chtěla bych za všechny diváky co nejsrdečněji poděkovat a popřát hercům do budoucna mnoho elánu a skvělých nápadů. Těším se na další setkání.
			
Jana Tomsová

Divadelní komedie Jaroslava Koloděje je
o tom, co si počít, když anděl strážný potřebuje pomoc. Zaplněný sál kina poskytl úžasnou
podívanou. Kynšperský ochotnický divadelní
soubor nastudoval divadelní komedii a v sobotu uvedl návštěvníky kina do varu.
Důkazem byl i závěrečný potlesk pro naše
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Kultura

Kynšperské strašení 2019
V podvečer 9. 11. se uskutečnil další ročník
již tradičního kynšperského strašení pořádaného skautským střediskem Lípa Kynšperk.
Ač během dopoledne nebylo příznivé počasí,
odpoledne bylo líp a již před začátkem akce
se tvořila fronta podél hřbitovní zdi tvořená
odvážlivci, kteří si přišli vyzkoušet naši strašidelnou stezku. Předtím, než účastníci vyrazili
na trať, vyrobili si v hangáru na cestu amulet
se strašidýlkem. Pak už si každý prošel stezku
plnou strašidel. Na všechny statečné, kteří se
postavili svému strachu, čekala v cíli možnost
opéct si buřta. Odvážných dětí je v Kynšperku dost, neboť Strašení se zúčastnilo cca 130
dětí, které s sebou měly doprovod. Byli jsme
potěšeni, že i letos přišlo zhruba 200 lidí, kteří

se přišli s námi bát. Na další strašidelné setkání se budeme těšit za rok.
Iva Pídová – Chechty, vedoucí střediska
Lípa Kynšperk

Kultura pro seniory
Dne 21. 11. zavítaly do DZR na Zámečku soubory lidových písní a tanců Máj, Máječek a Radost z Krásna. Pro naše seniory to byl malý
svátek sledovat to barevné hemžení tanečníků
a tanečnic v krojích, pobíhající drobotinu i setkání vrstevníků ze všech oddělení našeho zařízení. Vystoupení zhlédli i někteří rodinní příslušníci našich seniorů, takže se zde potkalo hned
několik generací v jedno deštivé, ale zároveň
veselé odpoledne.
Děkujeme všem velkým i malým tanečníkům
za zpestření podzimních dnů i za úsměvy, které dokázali vykouzlit na tvářích našich klientů.
Poděkování patří i personálu, který se staral,
aby každý z klientů měl své pohodlí a mohl si
nerušeně užívat kulturní akci.
Těšíme se na další, tentokrát jarní setkání
s těmito milými tanečníky všech věkových
kategorií.
Za DZR Zámeček Soňa Heroutová                                                

7

Různé

Krásné setkání
Vloni započatém projektu Setkávání napříč generacemi pokračujeme i letos.
Děti ze školní družiny se 22.10. vydaly na první návštěvu seniorů. Ti pro ně měli
připravené společné vyrábění podzimníčka. Děti nejdříve nasbíraly listy v krásné
přilehlé zahradě. Potom se přesunuly do společenské místnosti, kde na ně už
čekaly babičky a dědečkové. Všichni se rozdělili ke stolům a začali společně vyrábět.
Odpoledne se moc povedlo a výrobky také.
H. Soukupová vychovatelka

Informace o činnosti
I v roce 2020 obecně prospěšná společnost
KSK centrum, Karlovy Vary, za finanční podpory Města Kynšperk nad Ohří, poskytuje občanům města Kynšperk nad Ohří a přilehlým
obcím odborné sociální poradenství formou
dluhové a občanské poradny.
Poradna pomáhá občanům s vyřešením jejich
dluhů, poskytuje rady jak postupovat v případě exekucí. Na poradnu se mohou obrátit
i v případě dluhů, exekucí, rozvodů, majetkového vyrovnání, dědického řízení, vyživovací
povinnosti, svěření dětí do výchovy a výživy,
domácího násilí. Pomáháme řešit i pracovně
právní vztahy, poskytujeme pomoc při řešení
problémů v rámci trestního a přestupkového
řízení, ochrany spotřebitele.
Na poradnu se mohou obrátit se svými problémy fyzické osoby starší 18 let, které se ocitly
v tíživé životní situaci nebo kterým taková si-
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tuace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit
vlastními silami.
Služba je osobám poskytována bezplatně,
je jim zajištěna diskrétnost, nezávislost a nestrannost.
Kde nás najdete?
Město Kynšperk nad Ohří poskytlo občanské
poradně kancelář v přízemí budovy Radnice,
ul. Maxima Gorkého 1/16, Kynšperk nad Ohří.
Služba je poskytována po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 608 742 209 (B. Haindlová) a na tel. č. 608 496 069 (Bc. Maňhalová) každé úterý v době od 10:00 h do 15:00 h.
Božena Haindlová, DiS.

Kultura

Jiřinková zábava
Dne 26. října proběhla v zimní zahradě kina
opět Jiřinková zábava. O velkolepý úvod se
zasloužily místní mažoretky se svým vystoupením. Tentokrát se nově o moderování postaral profesionální moderátor pan Ladislav
Feierfeil, přestože byl vlastně na této zábavě
poprvé, zvládl to chvályhodně a s velkým potleskem. Tradičně se volila MISS Jiřinkové zábavy a taneční páry sympatie. Ale pozor! Nově
se volil také muž Jiřinkové zábavy. Tuto cenu
si domů odnesl pan Miroslav Püchner. Velké
poděkování bylo i s darem od přátel věnováno

Miloslavovi Neubauerovi za pořádání těchto
akcí. Tombola byla jako vždy bohatá. K tanci
a poslechu zahrála kapela Šarkani. Již teď jste
zváni na Velikonoční zábavu, která je naplánovaná na příští rok v dubnu. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Různé

Vzpomínka
Dne 30. prosince 2019 uplyne rok,
kdy od nás navždy odešel náš milovaný tatínek
pan Emil Válek.
S láskou vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naší maminkou
paní Marií Hrubou
dne 18. 11. 2019 na hřbitov v Kynšperku,
taktéž děkujeme za květinové dary.
Dcery Marie, Eva, Helena s rodinami a vnuk Zdeněk

Poděkování
Za celoroční podporu rybářského kroužku děkují mladí rybáři sponzorům:
MO ČRS Kynšperk nad Ohří
Lékárna Primula - Mgr. Ľudmila Moravčíková
MUDr. Miroslava Komárková
Penzion Predigerovi
Restaurace Skleník
Alfík – Fiedlerovi
Ing. Tomáš Svoboda
Helena Dreiseitlová
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Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2020.

Petr Kříž, vedoucí rybářského kroužku

SPCCH

Členská schůze SPCCH
2. října 2019 se na členské schůzi sešlo 55 %
členů.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s částí
metodického pokynu k rekondičním pobytům termíny, způsob přihlašování, úhrada, storno
poplatky, s náplní rekondičních pobytů (nezaměňovat s lázeňskou péčí). Zájemci musí
počítat s mírným navýšením ceny za pobyt.
I příští rok se rekondice uskuteční ve Františkových Lázních.
Členové byli též seznámeni s kontrolou účetnictví za první pololetí. Poté se rozvinula bohatá diskuze, zejména k místu rekondičních
pobytů. Příští rok se již nedá místo změnit, ale
náměty jsme předaly OO SPCCH v Sokolově.

Jsme rádi, že se členové aktivně zapojují a dávají různé podněty a náměty na další akce.
Výbor SPCCH

Historie Kynšperka do roku 1945 ve fotografii
Na 6. listopad se těšilo 36 členů SPCCH. Plni
očekávání jsme se sešli před školou, pak se
přesunuli do auly, abychom spolu s Mgr. Fréharovou zavzpomínali u pohlednic na Kynšperk před rokem 1945. Ke každé fotografii
nám paní Fréharová něco pověděla. Většinu
míst jsme poznali, ale u některých jsme dlou-

ho pátrali v paměti. Devadesát minut uběhlo
jako voda, a tak se těšíme na další pokračování.
Paní Fréharová, ještě jednou Vám děkujeme.
Za účastníky Mgr. Hana Fogatošová

Ježíškova vnoučata
Blíží se vánoční svátky, které většina z nás
chápe jako svátky rodinné pospolitosti.
Ne
každý však má to štěstí, že je může prožít
v kruhu své rodiny, ne každému se splní o Vánocích i to nejskromnější přání. Pak takový
člověk vnímá o svátcích ještě více svou opuštěnost.
Pojďte a připojte se k projektu Českého rozhlasu ,,Ježíškova vnoučata“. Pomozte splnit
vánoční přání Vám úplně neznámému člověku v našem Domově seniorů v Dolních Pochlovicích. Stačí malý dárek (přání, kosmetika,
cukroví, časopis atd.) ve vánočním balíčku.

Nebude Vás to stát moc peněz, ale určitě uděláte nějakému dědečkovi či babičce velikou
radost. Pomůžete jim tak přemoci pocit osamění…

Balíček můžete předat v MKS (v kině) nebo
paní Janě Tomsové ve škole nejpozději
do 20.12.
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SPCCH

Týden s SPCCH 2019
I během léta naše členky nezahálely. Scházely se v 7 hodin ráno, kdy nebylo ještě takové
horko, aby společně ušly několik kilometrů.
Proto jsme se rozhodly, že i na podzim si uděláme „výšlap“ do znovuotevřeného Chateau
Kamenný Dvůr. Sešlo se nás téměř 30. Kromě exteriéru jsme se podívaly na stádo daňků
s mláďaty a na alpaky. Po příjemném posezení u kávy či vínka jsme se opět vrátily domů
i s „úlovkem“ hub, které rostly při stezce.
Kromě toho se naše členky zúčastnily i akce
Rozchodíme civilky ve Františkových Lázních,
kterou pořádalo ústředí SPCCH z Prahy.
Některé z nás jely do Sokolova, aby si připomněly prevenci kriminality páchané na seniorech a zásady bezpečného internetu. Dále nás

Mgr. Čermák seznámil s valorizací důchodů
v roce 2020 a s projektem pro seniory – kartou
I. C. E, kterou nám město slíbilo zajistit.

Výbor SPCCH
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Kultura

Paní Louka a kouzlo Vánoc na SnowFilmFestu
Ti z vás, kteří předposlední listopadovou sobotu v našem kině navštívili festival dokumentárních filmů SnowFilmFest, mají velkou výhodu.
Měli totiž jedinečnou příležitost shlédnout nejen zajímavé dokumenty s tematikou zimních
sportů, ale mohli již také pocítit vůni a chuť
nadcházejícího adventního času a Vánoc. Tu
vůni a chuť pro ně svou výzdobou a domácími
sirupy připravila Veronika Trčková. Někteří ji
možná znáte ještě z dob, kdy bydlela v našem
městečku a studovala obor zahradní a krajinářské architektury. Postupem času studium
úspěšně zakončila a osud ji zavál do severních Čech. Zde se kromě profesionálního focení a výroby domácích sirupů čistě z přírodních
produktů, věnuje vázání kytic a výzdob pro každou příležitost. Jak sama prozradila, nejraději
pro příležitosti svatební. Na výrobcích objevíte
její podpis pod pseudonymem Paní Louka.
Stejně se jmenují i její webové (panilouka.cz)
a facebookové stránky.
Jaká je Paní Louka a proč právě tato přezdívka, zeptali jsme se Veroniky při přípravách
na festival.
Krása, osobitost, nevšednost. Rozkvetlá Louka. Voňavý les. Láska k přírodě. Náruč plná
barev, vůně a touha přinést vám s láskou
a přírodou vypěstované květiny pro každou
příležitost. Taková je Paní Louka. Prošla jsem
kus světa, abych si uvědomila, že nejkrásnější
květiny jsou stejně ty naše. Zvonky, zahradní růže, vlčí máky, kopretiny... Proč kupovat
květiny mluvící cizím jazykem, které, než dojdou do českého květinářství si projdou trnitou
cestou plnou hnojiv a pesticidů. Kytice nejsou
jen o karafiátech, gerberách, červených růžích
a když přijde na nejhorší, tak i těch modrých.
Jsou to rozevlaté květy všech tvarů, barev
a jejich tónů. Meruňková, smetanová, lososová, růžová a ružovější, vínová a bordó... Květi-

ny s ptačími pery, s větvičkami šípku i květenstvím trav. Sázíme a pěstujeme, sbíráme z luk,
lesů a hájů. Paní Louka připraví květiny pro
váš svatební den. Provoní svatební tabuli i obřadní místo. Obleče do květin vás i vaše hosty. Uvije květinové věnečky, vytvoří kytice pro
nevěsty, ozdobí slavobrány... Květinová atmosféra nesmí chybět ani na večírcích, firemních
akcích a párty. Paní Louka myslí i na kouzlo
Vánoc. Paní Louka myslí na vás.
Spolu s Paní Loukou přejeme nejen fanouškům festivalu SnowFilmFest, ale všem čtenářům Zpravodaje, aby prožili klidné a příjemné
Vánoce, plné květinové vůně a vánočního
kouzla. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás
v novém roce.

Josef Kubát
člen sdružení Kynšperská
RE-Generace,z.s.
regenerace.kynsperk@volny.cz
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Různé

Krmení ptáků v zimě
Krmte, ale správně!
Přelétající veliká hejna ptáků, která směřovala
přes naše město na jih, nám připomněla, že je
čas připravit se na zimní přikrmování ptactva.
Základem je krmítko, kde na ptačí krmení nebude pršet. Pokud položíte semínka přímo
na parapet, navlhnou a mohou rychle zplesnivět. (A sousedi vás nebudou mít rádi, protože
slupky budou padat na jejich parapet a lepit se
na jejich okna!). Z krmítka vítr zrnka také tak
snadno neodfoukne. Pokud chcete dát krmítko
na zahradu, vyberte místo v blízkosti keře a krmítko zavěste tak, aby se k němu nedostaly
kočky. Někteří ptáci, hlavně sýkorky, potravu
nesnědí na krmítku, ale zrnko po zrnku si ji odnášejí na nejbližší keř, kde se cítí bezpečněji.
Platí také, že je lepší mít několik malých krmítek než jedno obrovské.
Ptákům můžete předkládat jakákoliv semena – slunečnicová, proso, řepku, mák, dále
i rozdrcené oříšky, občas můžete přidat oves-

né vločky nebo nastrouhanou mrkev. Nejvíce
energie ptáci získají ze slunečnicových semen. Můžete jim dát i sádlo a vyškvařený lůj,
ale vše NESLANÉ!
V žádném případě nedávejte ptákům zbytky
z kuchyně! Naše jídlo je kořeněné, kynuté,
oslazené nebo osolené. Ptáci po něm dostávají žízeň, uzobávají sníh a pak snadno umírají. Rozhodně nesmí dostávat drobky z chleba,
knedlíků, těstovin, buchet, vánoček a jiných
lidských dobrot!
Nezapomeňte občas krmítko vyčistit od prázdných slupek a trusu.
Odměnou za trochu péče bude možnost pozorovat mnoho různých ptačích druhů. Jen v našem městě a nejbližším okolí jsem před časem
napočítala 56 různých druhů ptáků.
Tak krmte! Ale správně!
					
			
Eva Fréharová

Ohlédnutí za podzimem
Minulý týden nám skončila podzimní část
1.B. třídy, sezóny 2019-20. A nevedlo se nám
vůbec špatně. I když se nám nevyhnulo malé
zakolísání, celkově musíme být s podzimem
spokojeni. Získaných 26 bodů, (z možných
36) za 8 výher, 1 výhry po penaltách a 3 prohrách, skóre 45-18, nám stačilo na 3. místo.
Z celé soutěže jsme vstřelili nejvíce branek
(45) ø 3,75, a inkasovali nejméně branek
(18) ø 1,5. Za naše mužstvo mužů nastoupilo
celkem 19 hráčů a 2 brankáři.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům,
kteří se podíleli na výborné reprezentaci našeho fotbalového oddílu, pod hlavičkou Tělovýchovné Jednoty Slavoj Kynšperk nad Ohří
a také městu Kynšperk nad Ohří. Zvláštní po-
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děkování patří také předsedovi oddílu, Miloši
Munkovi, trenérům Janu Kardošovi, Jiřímu Kocourkovi a dalším lidem, kteří se starají o chod
našeho oddílu, všem, kteří se věnují a starají
o naše mládežnické kategorie. Děkujeme fanouškům, kteří nám fandí a neváhají s námi
jezdit na venkovní zápasy.

Za oddíl kopané Karel Bayer

Fotbal

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
15.
16.
17.

#
1.
2.

TABULKA PODZIM
Mužstvo
PZ V VP PP P
Hvězda Cheb "B"
12 9 0
1 2
Sokol D. Žandov
12 8 0
3 1
Slavoj Kynšperk
12 8 1
0 3
Sokol Lipová
12 8 1
0 3
Jiskra Plesná
12 7 1
1 3
Baník Kr.Poříčí "B"
12 6 1
0 5
TJ Hranice
12 6 0
1 5
Loko M.Lázně
12 6 0
0 6
Sokol Chyše
12 4 0
0 8
Jiskra Aš
12 2 3
0 7
Jiskra Hazlov
12 3 1
1 7
Spartak Chodov "B"
12 3 0
0 9
Ajax Kolová
12 0 0
1 11

HRÁČSKÉ STATISTIKY
Jméno, příjmení
PZ G
Radek Panajotov
9 9
Miroslav Vágner
11 9
Daniel Packert
12 8
David Benda
6 3
Erik Miko
9 3
Stanislav Marek
11 3
Filip Šefl
6 2
Jakub Marek
12 2
Zdeněk Beran
12 2
Jan Kardoš ml.
7 1
Martin Lhota
9 1
Michael Carda
11 1
Jaroslav Urbánek
11 1
Jan Nosil
3 0
Jiří Mareček
5 0
Miroslav Bobčík
7 0
František Hanzlíček
7 0
Dominik Bandurič
8 0
Martin Najman
11 0

øG
1,00
0,82
0,67
0,50
0,33
0,27
0,33
0,17
0,17
0,14
0,11
0,09
0,09
0
0
0
0
0
0

BRANKÁŘSKÉ STATISTIKY
Jméno, příjmení
PZ IG
øIG
Jiří Urbánek
10 16
1,60
Martin Průša
2
2
1,00

Skóre
41-22
37-19
45-18
39-31
34-24
33-21
39-32
35-39
32-38
24-37
23-43
26-53
13-44

ŽK
1
3
4
4
0
1
1
4
0
2
0
2
0
0
0
1
4
1
0

ŽK
0
0

Body
28
27
26
26
24
20
19
18
12
12
12
9
1

ČK
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Min.
624
682
1020
537
138
997
247
1007
883
262
684
772
889
84
304
637
631
233
300

ČK
0
0

Min.
900
180
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Různé

Slovo senátora
Svátky, vztahy a rodina
Adventní doba a Štědrý den jsou obdobím,
na které se někdo těší a někdo se ho obává.
Pro leckoho z nás jsou Vánoce každoročně
poklidným svátečním setkáním rodiny plným
pohody, pro jiné zase zdrojem stresu z „povinného“ setkání s příbuznými, které zrovna nemusí. A pro některé znamená toto období pocit
samoty a opuštěnosti. Jsou to lidé, na které
příbuzní zapomněli, nebo jim odešel nedávno
někdo blízký. Vánoce jsou zkrátka plné emocí,
od radosti, lásky a štěstí až po pocity marnosti,
závisti, osamělosti a zloby. Jsou jakýmsi „koncentrátem“ pocitů, které nás provázejí celý
rok. Právě v době Vánoc si je ale uvědomujeme hlouběji a ostřeji.
S mnoha věcmi a okolnostmi nemůžeme udělat nic. Ale mnohé můžeme sami změnit, a to
velmi výrazně, aniž se to třeba může na první pohled zdát. Všechno, co děláme, říkáme
a jak jednáme má nesmírný dopad, ať už dobrý, nebo špatný, to je jen na nás. Mějme na paměti, že právě dobré vztahy v rodině, stejně
jako ve společnosti jsou tím nejdůležitějším,
a měli bychom o ně pečovat. Respekt k druhým a ochota naslouchat jsou tím, bez čeho
se přitom neobejdeme. Nenechme se ovlivnit
konfrontační atmosférou ve společnosti, která
je někdy uměle vyvolávána a mluvme spolu.
Nenechme se rozdělit leckdy domnělým strachem, který mnozí z nás cítí, nevysmívejme se
mu a snažme se ho pochopit. Využijme společné chvíle k tomu, abychom si popovídali
o obyčejných věcech, které nás trápí, využijme
náš čas k tomu, abychom rozdali trochu lásky,
klidu a porozumění. Pokusme se najít v sobě
vzájemnou pokoru, velkorysost a odpuštění.
Ona láska k bližnímu, jakkoli může toto křesťanské slovní spojení někomu znít zastarale
a vyvanutě, je tím podstatným, co drží rodiny,
ale i celou naši společnost pohromadě. A to
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je podle mne hlavním poselstvím Vánoc. Nebojme se probudit v sobě to lepší v nás. I jedno odpoledne věnované osamělému člověku
nebo pár korun do sbírky může leccos změnit.
A to nejenom v době vánočních svátků.
Chtěl bych vám popřát krásné a klidné vánoční svátky plné radosti, mnoho štěstí, zdraví
a porozumění v novém roce.

Miroslav Balatka, senátor
za obvod č. 2 - Sokolov

Různé

Tvořivé odpoledne u Pastelek
Podzim pro děti z mateřské školy v Zahradní
ulici znamená společné tvoření s rodiči. Letošní rok je ve znamení vesmíru, a proto si děti
vyráběly trička právě s tímto motivem. Hvěz-

dy, planety, vesmírné rakety či kosmonauti, to
vše se objevovalo na tričkách. A opravdu se
všem dařilo! Děkujeme rodičům.

Kurz sebeobrany ve školce
Díky nabídce kurzu ze strany pana Daniela
Pekuniaka a paní Lenky Vejvodové se děti
z mateřské školy v Zahradní ulici učí základy sebeobrany. Důraz je kladen na opatrnost
při komunikaci s cizími lidmi, nebrat od nich

žádné hračky či sladkosti a ani s nimi nikam
neodcházet. Zábavnou formou se děti učí, jak
se ubránit před napadením ze strany cizího
člověka.

Muzikoterapie – bubnování
Děti v mateřské škole v Zahradní ulici se zúčastnily lekce bubnování, směly si zahrát na opravdové indiány, kteří poslouchají svého šamana.

Moc děkujeme manželům Fojtíkovým.
učitelky MŠ v Zahradní ulici

Adventní a vánoční program 2019
Farní sbor ČCE Sokolov, kazatelská stanice v Kynšperku
vás srdečně zve na všechna shromáždění :

Ne

1.12.

I. advent

9:00

Bohoslužby a vysluhováním VP

Ne

8.12.

II. advent

9:00

Bohoslužby

Ne

15.12.

III. advent

9:00

Bohoslužby

Ne

22.12.

IV. advent

9:00

Bohoslužby

Út

24.12.

Štědrý den

14:00

Vánoční slavnost s dětmi a pro děti

23:00

Půlnoční

16:00

Bohoslužby a vysluhováním VP

St

25.12.

Ne

29.12.

Boží hod

St

1.1.2020 Nový rok

9:00
16:00

Bohoslužby
Bohoslužby a vysluhováním VP

Všechna setkání se konají v evangelickém kostele v Husově ulici (kostel s jednou věží).

Přejeme vám všem pokojný a požehnaný adventní čas a radostné prožití vánočních svátků.
Kazatel a staršovstvo sboru
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Kino

18

Kino
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Kultura

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:
Taylor, P. – Doktore, to bude v cajku!; Svěrák,
J. – Bohemia; Brown, S. – Zuřivost; Selner,
M. – Autismus a chardonnay II; Devátá, I. –
Džungle v kuchyni; Trpiš, J. – Volba; Kmenta,
J. – Rudý Zeman; Vondruška, V. – Kronika zániku Evropy; Honzák, R. – Holky to někdy nemají lehký; Di Fulvio, L. – Sen, který se naplnil;
Toušlová, I. – Toulavá kamera 29
Historie:
Lester, N. – Pařížská švadlena; Vondruška, V.
– Mstitel z Jenštejna; Tremayne, P. – Pokání
mrtvých; Bornstein, M. – Ti, kdo přežili; Cowar, I. H. – Mořská panna a paní Hancocková;
Volný, Z. – Toulky českou minulostí 15
Detektivky a thrillery:
Niedl, F. – Inspektor s velkým ptákem; Deaver,
J. – Hra na nikdy; Dán, D. – Pohřben zaživa;
Bolton, S. J. – Rakvář; Tudor, C. J. – Jáma;
French, T. – Temná zahrada; Gerhardsen, C.
– Náledí; Ptáčková, J. – Homunkulus; Pres-

ton, D. – Verše pro mrtvé; Child, L. – Rozstřel;
Bryndza, R. – Kanibal z Nine Elms
Romány pro ženy:
Riley, L. – Milostný dopis; Silver, J. – Den, kdy
jsem zahlídla lásku; Douglas, D. – Sestřičky
na příjmu; Hoover, C. – To nejlepší z nás; Kocábová, N. – Nepatrně smutná žena; Anderson, R. – Volba lady Harriett; Malpas, J. E.
– Ochránce; Kubátová, T. – Bukůvky; Moore,
A. – Úsvit naděje; Riley, L. – Olivovník; Anderson, R. – Vzestup slečny Notleyové; Harasimová, M. Osmnáct
Čtení pro děti a mládež:
Tirel, Élodie, P. – Prokleté město; Blyton, E.
– Správná pětka na Finnistonské farmě - 18.
dobrodružství; Kaaberbol, L. – Divočarka; Peters, H. – Káčátko Knoflík
Krásné Vánoce s knihou a úspěšný rok
2020 přejí knihovnice.

POZVÁNKA
na již V. ročník memoriálu
Jana „Hansiho“ Žiliny v
PRŠÍ
14.12.2019 od 09:00 hod,
Bílá Labuť
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Své náměty a výrobky můžete do 31. 3. 2020 přinést do sekretariátu
Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, odevzdat svému učiteli,
psaný text a fotografie popřípadě zaslat na mail školy:
info@zuskynsperk.cz. Vybraná díla vystavíme v květnu 2020 v zimní
zahradě MKS a autoři nejlepších prací budou oceněni na akci ZUŠ
Open, která proběhne v kinosále 20. května 2020 od 17 hodin.

Umělecky vyjádřit se můžete výtvarně nebo literárně. Rozšiřujeme i
možnost objekt nafotit a popřípadě i fotografii zajímavě upravit.

Tématem se tentokrát stává kynšperská BRANKA.

Soutěž je určena jak žákům ZŠ a ZUŠ Kynšperk nad Ohří, tak i
dospělým studentům naší školy (od října 2019 nově vyučujeme
seniory města Kynšperk nad Ohří).

BRANKA DO SRDCE

vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 soutěž s názvem

KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

NAMALUJ, NAKRESLI, VYTVOŘ, VYFOŤ,
NAPIŠ PŘÍBĚH, POVĚST, BÁSEŇ

ZUŠ
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ZUŠ
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ZUŠ

Program 6. vánoční trhy – 7. 12. 2019
10.00 hod.

Zahájení – nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10.10 – 10.30 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte /venku/

10.40 - 11.00 hod.

Koledy – reprodukovaná hudba

11.00 - 11.30 hod.

Vystoupení žáků ZUŠ – pěvecký sbor + soubor zobc. fléten

11.30 - 12.00 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte /venku/

12.00 – 12.30 hod.

Reprodukovaná hudba - koledy

12.30 - 13.00 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

13.00 - 13.30 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

13.30 - 14.00 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

14.00 - 14.30 hod.

Vystoupení pěveckého sboru PANČELKY – ZUŠ /venku/

14.30 - 15.00 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

15.00 - 15.30 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

15.30 - 16.00 hod.

Reprodukovaná hudba

Od 10 do 13 hod. v zimní zahradě restaurace - vánoční vyrábění pro děti

Prodejci
ZUŠ Kynšperk – drobné vánoční upomínkové předměty
SŠŽ Sokolov - cukroví, pečivo, káva, čaj, truhlářské výrobky, dekorace apod.
Paní Prančlová – vánoční perníčky
Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.
Paní Dobošová – háčkované hračky
Pan Kříž – chilli čokoláda, utopenci
Paní Polskojová - ozdobná mýdla
Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina, jmelí,
Paní Zoubková - keramika
Paní Oxana - vánoční výrobky
Paní Sedláčková – mléčné výrobky
Paní Urbánková – oblečení pro děti
Paní Vomočilová – hračky pro děti
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Kultura

MIKULÁŠ 2019
5. 12. 2019
od 17.00 hod.

areál VKKnO (Sokolovská 499)
pekelná stezka, sladká odměna, podepsané balíčky předejte u vchodu
Těší se na Vás čertíci z VKKnO, pekelní přátelé i ďáblíci z DDM
24

Kultura
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Kultura
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Kultura

27

Kultura

28

Kultura

29

Kultura
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Inzerce, kultura

Veselé vánoce a šťastný nový rok
Vám přejí Vladislav Kosina, Iveta Kosinová a Ing. Jiřina Fišerová

Realitní kancelář z Kynšperka nad Ohří
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Inzerce

T

STAX Metal Fibers s.r.o.

357 09 Dasnice 95
+420 352682610-12, +420 352681438,e-mail: zahorova@stax.cz ; arnoldova@stax.cz

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
2 osoba – elektrikář a
zámečník pro úsek údržby
finanční ohodnocení
27 000,- až 30 000,- Kč /měs.
(nebo dohodou)

Požadujeme
• Střední odborné vzdělání v oboru
elektro (ÚSV)
• Platná zkouška z vyhlášky č.
50/1978 Sb.
• řidičský průkaz skupiny B
• výhodou průkaz řidiče VZV
• výhodou znalost NJ (základní)
časovou flexibilitu (práce o víkendu,
případné pohotovosti

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
• Stravenky v hodnotě 75 Kč/
směna
• Příspěvek na dojíždění (dle
vzdálenosti)- v případě
Chebu 1.000 Kč/ měsíc
• Dvousložkové výkonnostní
měsíční prémie + případné
mimořádné prémie

2-3 osoby do výroby: Obsluha
zařízení na zpracování a
povrchovou úpravu kovů a
jiných materiálů
finanční ohodnocení (nástupní mzda

100 kč/ hod + výkonností prémie) ;
obvyklá mzda od 24.000 Kč brutto
měsíčně (až nad 35.000 kč měsíčně

dle výkonu); první měsíc garantujeme

20.000 kč + prémie při výkonu nad normu
Požadujeme
• Ukončené základní vzdělání ,
ideálně vyučení v oboru zámečník nebo
podobném
• výhodou průkaz řidiče VZV
• časovou flexibilitu (třísměnný provoz,
občasná práce o víkendu)

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
• Příplatek za noční a
víkendový provoz a práci
v neděli či o svátek
• 5 týdnů dovolené
• Závodní stravování
• Jistotu v podobě fixního platu
a stabilní zázemí tradičního
zaměstnavatele s tradicí
v Dasnicích od r. 1994 (německá
rodinná firma založená r. 1951)
• Perspektivní zaměstnání v
přátelském kolektivu
• Firemní akce

Za přátelskou atmosféru a rovný přístup k zaměstnancům a dodržování zákoníku
práce ručí i tuzemské vedení , jednatel Ing. Tomáš Peták
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Různé

NEJČASTĚJŠÍ
NÁVŠTĚVNÍCI KRMÍTEK

FOTO: F. DERER

FOTO: N. WOLF

FOTO: F. DERER

BRHLÍK LESNÍ

ZVONEK ZELENÝ

PĚNKAVA OBECNÁ
Sbírá semena plevelů, stromů i kulturních rostlin, na krmítku
nepohrdne různými dužnatými plody typu jeřabin. Vybarvení
samců je výrazně pestřejší než u samic.

Brhlík nás upoutá obratným pohybem po kmenech stromů, je
schopen šplhat i hlavou dolů. Patří ke stálým ptákům. Na krmítku
dává přednost velkým druhům semen, např. slunečnici, kukuřici
a ovesným vločkám.

FOTO: F. DERER

FOTO: Z. TUNKA

FOTO: F. DERER

ČÍŽEK LESNÍ

Krmítka navštěvuje často v hejnech, běžně i s dalšími pěnkavovitými
ptáky. Požírá semena i různé bobule a plody. Potravu sbírá
převážně na zemi, vídáme ho proto i pod krmítkem, kde sbírá
popadaná semínka, či na zásypech.

VRABEC DOMÁCÍ

Ke krmítkům s drobnými semeny a drcenou slunečnicí se hejnka
čížků stahují zejména v únoru a začátkem března, kdy vypadají
semena z olšových šišek na zem, kde už je nemohou čížci sbírat.

SÝKORA KOŇADRA
Častý návštěvník krmítek, ocení nejvíce olejnatá semena, hlavně
slunečnici. Má velmi ráda i lůj s kousky masa a stejně jako ostatní
sýkory obratně šplhá po zavěšených tukových koulích.

Je častým hostem krmítek a zásypů, kde jako zrnožravý pták pojídá
všechna nabízená semena, která sbírá převážně ze země pod
krmítkem.

FOTO: Z. TUNKA

FOTO: F. DERER

FOTO: F. DERER

KOS ČERNÝ

ČERVENKA OBECNÁ

Patří mezi naše nejznámější ptáky. Na krmítkách přijímají bobule
a plody nejrůznějších dřevin, rádi mají zejména jablka, která lze
volně poházet po zemi, ale nepohrdnou ani rýží, ovesnými vločkami,
strouhanou mrkví, či bramborami vařenými v nesolené vodě.

Obývá prostředí s hustým podrostem, tedy i zahrady s množstvím
keřů. Zpívá nejčastěji brzy ráno a rovněž večer až do soumraku. Na
krmítku dává přednost tukům a olejnatým semenům.

VRABEC POLNÍ
Potravou ani způsobem jejího přijímání se neliší od vrabce
domácího. Často přilétá v hejnech i se zvonky a strnady.

FOTO: F. DERER
FOTO: F. DERER

FOTO: F. DERER

SÝKORA MODŘINKA
Modřinky šplhají po zavěšených tukových koulích podobně jako
koňadry, ale stejně rády vyzobávají i semena např. z celých
plodenství slunečnic. Na krmítku konzumuje hlavně rostlinné
i živočišné tuky a olejnatá semena.

STRAKAPOUD VELKÝ

STRAKA OBECNÁ

V zimě se živí převážně semeny jehličnatých stromů, na krmítku
vyhledává plody a bobule, rád vyklovává zavěšený lůj. Díky své
velikosti většinou svým příletem odežene z krmítka všechny ostatní
druhy.

Krmítko navštěvují jedinci z blízkého okolí a vyhledávají zde hlavně
různé druhy větších semen, kterými si naplní hrdelní vak a potravu
zpracují jinde. Na krmítku jsou však velmi ostražité a zdrží se zde
většinou velmi krátce.

Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020
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