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Z města

Vážení spoluobčané,
vzhledem k příznivému vývoji situace ohledně Covid 19 mi dovolte provést malou analýzu a zhodnocení uplynulého období z tohoto
pohledu.
Začátkem letošního roku se naše Česká republika a s ní i celý svět začala zabývat problémem později nazvaným COVID – 19. Ze
začátku jsme se dozvídali kusé informace,
které naznačovaly, že se blíží velký problém,
který dosáhne celosvětové úrovně. I naše republika musela reagovat, a proto se s vývojem situace připravovala některá opatření. Ta
vyvrcholila v neděli 1. března 2020, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil potvrzení prvních tří případů v České republice.
V  souvislosti s dalším zhoršením situace
ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém
území ČR. Nouzový stav začal platit od 14,00
hodin dne 12. března 2020. Důvodem bylo
ohrožení zdraví obyvatel. Nouzový stav je
státní krizové opatření vyhlašované v případě
závažných situací, které ve značném rozsahu
ohrožují životy, zdraví či majetek nebo vnitřní
pořádek a bezpečnost. Nouzový stav může
trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny
i déle. V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu byla vládou ČR vydána nová mimořádná opatření, která se dotkla i našeho města.
Nouzový stav, který nakonec trval až do 17.
května 2020, byl pro nás všechny hodně
složitý a jsem rád, že se nám tuto náročnou
dobu podařilo překonat. Bylo to i zásluhou
mnoha našich organizací, které pomáhaly
s naplňováním jednotlivých nařízení, která
postupně přicházela.
Chtěl bych touto cestou poděkovat SM, která
se pravidelně starala o desinfekci jednotlivých objektů na žádost společenství vlastníků, pravidelný úklid a desinfekci veřejných
prostranství, zastávek, mateřských škol a zá-

kladní školy a neposlední řadě i prostoru okolo nákupních center, kde se pohybovalo velké
množství našich občanů.
Dále mi dovolte poděkovat všem, kteří v naší
základní škole po celou dobu tohoto stavu šili
roušky a později i vyráběli ochranné štíty. Tyto
ochranné prostředky byly potom bezúplatně
poskytovány našim občanům a organizacím,
jako MÚ, pošta, lékárna, obchody, nemocnice
a Sociální služby, a především našim seniorům, kteří byli nejohroženější skupinou.
Rád bych poděkoval našim dobrovolným hasičům v čele s velitelem Markem Matouškem,
kteří nás zásobovali desinfekcí a byli nápomocni ve všech situacích, které toto složité
období přineslo.
A pochopitelně děkuji všem občanům, kteří dobrovolně a bez nároku na odměnu šili
roušky, nakupovali a donášeli nákupy, a i jinak pomáhali potřebným.
Je konec června, situace se stále více rozvolňuje a život ve městě se postupně vrací
do normálu. Jediné, co je stále aktuální, je
nošení roušek, samozřejmě v určitých situací na místech. Musíme si uvědomit, že nařízení vlády jsou pro nás zavazující, a proto
apeluji na všechny občany o jejich důsledné
dodržování. Říkám to proto, že jsem se setkal s některými méně odpovědnými občany,
kteří roušky nechtějí nosit nikde a potom dělají problémy v obchodech a na místech, kde
je potřeba toto nařízení dodržovat. Uvědomte si, že prodavači za tuto situaci nemohou
a dohadovat se s nimi je úplně zbytečné.
Dochází k situacím, které nikdo z nás nechce
a narušují společné soužití občanů ve městě.
Toto se samozřejmě týká pouze několika
jedinců, většina našich občanů je rozumná
a situaci chápe. Proto chci touto cestou poděkovat všem zodpovědným občanům našeho města za jejich přístup v této složité době
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a možná i proto se v našem městě objevil
pouze jeden případ nákazy, a to ještě s lehkým průběhem.
Vážení občané, vedení města stojí plně
za vámi a doufám, že společně tuto složitou
dobu překonáme a vrátíme se brzy do normálního chodu našeho města.

S pozdravem starosta města
Ing. Tomáš Svoboda

Vítání občánků
Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace při výskytu nemoci COVID – 19 byly
zrušeny plánové akce vítání občánků v měsících březnu a červnu 2020. Předpokládáme,
že by slavnostní akce vítání nových kynšperských občánků mohla proběhnout v průběhu
měsíce září 2020, v několika termínech tak,
aby se v obřadní síni neshromažďovalo velké
množství občanů. Všem rodičům, kteří si podali přihlášky na tento slavnostní akt, budou
odeslány poštou pozvánky. Termíny vítání občánků budou také zveřejněny na úřední desce. Pokud by některé pozvané dítko již oslavilo svůj 1. rok života, i tak s ním přijďte, rádi ho
slavnostně přivítáme.
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Rodiče nově narozených dětí, kteří si chtějí
podat přihlášku na vítání občánků ji najdou
na webových stránkách města: http://www.
kynsperk.cz/radnice/formulare/. Na základě podané příhlášky bude rodičům zaslána
na slavnostní akt vítání dětí pozvánka. Další
termín vítání občánků je naplánován předběžně na měsíc listopad 2020.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Z města

Kynšperští jubilanti
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci červnu 2020 oslavili významné životní výročí:
pan Gabriel Verbovský (80 let)
a pan Miroslav Kučera (90 let)

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

Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici M. Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny 13. července 2020 a 3. srpna 2020.
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Policie

Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy,
žádné úkoly, jen dva měsíce plné her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však
dochází k velkému množství úrazů, které je
zapříčiněno roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha
dospělých. Policisté Karlovarského kraje Vás
proto upozorňují před hrozícím nebezpečím,
které na Vás může během letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte
před úrazy sebe i své děti.

Na co si dávat pozor:
Při sportovních aktivitách používejte sportovní
náčiní určené pro daný sport. Vždy myslete
také na vhodný sportovní oděv, který by měl
obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců, kteří se při sportovní aktivitě
účastní i silničního provozu. Reflexní prvky
nás však ochrání před úrazy i v běžném životě
a ne jen při sportu. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyklistické helmy i přesto, že je povinná jen do 18 let věku cyklisty. Důležité je
také si před každou jízdou zkontrolovat technický stav jízdního kola či povinnou výbavu.
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících
především při koupání. Zvlášť nebezpečné
může být koupání v neznámých a nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy.
Tam kde vodní hladinu neznáte, vyhněte se
skokům do vody, může Vám hrozit nebezpečí
vážného úrazu. Do vody neskákejte ani ihned
po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do studené vody Vám hrozí kolaps
organismu. Rodiče buďte při koupání s dětmi
vždy ve střehu, koupejte se jen v měl
kých vodách, které znáte a nenechávejte své
děti ani chvilku bez dozoru a to ani na koupalištích.
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Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte
je, jak se mají správně chovat. Naučte je také
jak správně volat na tísňovou linku v případě
potřeby. Děti by měly vědět, že nikomu nesmí
otvírat dveře ani bavit se s cizími lidmi, a to ani
doma ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat
bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici,
neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu.
V případě, že Vaše dítě někam odchází, mělo
by Vám nechat alespoň písemný vzkaz, kam
jde a jak dlouho se tam přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů.
Klíče od bytu by měly nosit děti skrytě, odděleně od jiných osobních věcí. Neměly by dávat
na obdiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají při sobě.
V případě, že se budete chtít účastnit turistiky
v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte
své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte
raději sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor,
dejte na doporučení svých známých. Zjistěte si včas, jaké požadavky mají pořadatelé
na Vás a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých
podmínkách bude dítě tábor trávit. Řiďte se
požadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.
V  případě potřeby volejte na čísla tísňových
linek: 158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí
policisté Karlovarského kraje.

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

ZUŠ

Zpráva ze základní umělecké školy
Po koronavirové odmlce se mohli do školy
vrátit i žáci kolektivních výuk a dokončit své
rozdělané ročníkové práce. Nebylo jednoduché udržet všechna vládní nařízení, která se
týkají rozestupů, nošení roušek, desinfikování,
apod. Ale nakonec se vše zvládlo a děti byly
šťastné, že se můžou zase společně setkávat,
muzicírovat, tvořit a někdy si třeba jen popovídat mezi sebou. Učitelé využili tento čas k debatám o této složité době a dali dětem prostor
se umělecky vyjádřit.
Ve výtvarném oboru byla letos vyhlášena soutěž „Branka do srdce“ a na aktuální téma vymyslela paní učitelka kreativní tvorby soutěž
„Můj svět v této době“. Podrobnosti o soutěžích
naleznete na stránkách naší školy www.zus-

kynsperk.cz. Obě soutěže jsou prodlouženy
na celý příští školní rok. Svá díla můžete tedy
nadále zasílat na email: zuskynsperk@gmail.
com, nebo je donést do sekretariátu naší školy.
Velmi si vážíme přízně rodičů a jsme moc rádi,
že se nám podařilo v těžkém období komunikovat s většinou našich žáků alespoň distančními
formami výuky. Jsme si dnes naprosto vědomi,
že osobní lidský kontakt nemůžou nikdy nahradit ani nejmodernější technologie, a proto doufejme, že se už tato nelehká doba nevrátí.
Chtěli bychom Vám všem popřát klidné prožití
prázdnin a dovolených. Budeme se těšit na viděnou zase v září.
Kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení
se od července změní
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku
na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného
formuláře nově uvádět všechny jedince, se
kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné
i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti.
Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném
bytě trvalý pobyt.
Od 1. 7. 2020 bude Úřad práce ČR, v souladu s platnou legislativou, brát při posouzení
nároku na příspěvek na bydlení manžele/lky
či nezletilé nezaopatřené děti a všechny jiné
osoby, které v dané domácnosti žijí. Tedy společně s žadatelem o dávku užívají byt a hradí
společné náklady na své potřeby. Týká se to
i otců, kteří doposud žili ve společné domácnosti se svou rodinou, ale měli odlišný trvalý
pobyt.

Co se od 1. 7. 2020 mění?
V  první řadě prošla úpravou samotná žádost
o příspěvek na bydlení. Klient musí nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování, také informaci o tom, kde skutečně
žije. V  části B pak už nebude uvádět jména
těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený
trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které
s ním v domácnosti skutečně žijí.
Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci

Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném
bytě šetření v místě. Cílem tohoto opatření
je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vnik nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP
ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně
posuzovaných osob. V  tomto ohledu je třeba
upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR
se vždy při výkonu šetření v místě prokáže
příslušným služebním průkazem i zvláštním
oprávněním, které vydává krajská pobočka
Úřadu práce ČR.

Co zůstává?
K žádosti o příspěvek na bydlení musí klienti
nadále dokládat příjmy a náklady na bydlení
za předchozí kvartál. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou než osobně. A to elektronicky (datovou schránou nebo e-mailem
se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.
Zdroj:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podminky-pro-priznani-prispevku-na-bydleni-se-od-cervence-zmeni

Mgr. Petra Milisdörferová
správní a sociální odbor
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Poděkování ředitelkám mateřských škol
Po podání rezignace na funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,
příspěvková organizace ukončila k 30.06.2020
své dlouholeté působení v mateřské škole
paní Milena Valešová, která zastávala funkci
ředitelky od 01.02.1995. Ze stejného důvodu
končí své působení k 31.07.2020 rovněž paní
Mgr. Vlastimila Prchalová, která vykonává
funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace od 01.08.2010.

Paní Mgr. Vlastimile Prchalové a paní Mileně
Valešové děkujeme za dlouhodobé kvalitní řízení mateřských škol, vynaložené úsilí při zajištění jejich provozu, spolupráci se zřizovatelem a dalšími subjekty, a v neposlední řadě
vzdělávání a výchovu nemalého počtu dětí.
Oběma dámám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
vedení města a kolektiv pracovníků
městského úřadu

Nové ředitelky mateřských škol
Dne 27.05.2020 projednala Rada města
Kynšperk nad Ohří na své schůzi výsledky
konkurzních řízení na obsazení vedoucích
pracovních míst ředitelek/ředitelů místní
mateřských škol a rozhodla o jmenování
nových ředitelek mateřských škol.
S účinností od 01.07.2020 je jmenována
paní Mgr. Martina Trnková ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace.

S účinností od 01.08.2020 je jmenována paní
Iva Jirsová ředitelkou příspěvkové organizace
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace.
Nově jmenovaným ředitelkám přejeme
ve funkci mnoho pracovních úspěchů a do budoucna se těšíme na spolupráci.

vedení města a kolektiv pracovníků
městského úřadu

7

Informace pro občany

Plánovaná oprava objektu „KAMENICTVÍ“
na městském hřbitově
V  průběhu letních měsíců je naplánována
další investiční akce v prostorách městského
hřbitova, do kterého město poslední dobou
pravidelně každoročně investuje nemalé finanční prostředky a snaží se tak napravit léta
opomíjenou část města, jejíž údržba a rozvoj
byla v minulosti neprávem „upozaděna“, neboť se zde popravdě řadu desítek let neinvestovalo vůbec. Areál je bohužel ve stavu tomu
odpovídajícím.
Pro rekapitulaci si připomeňme již realizované
investice z několika předchozích let, které se
nám již úspěšně podařilo zrealizovat:

• Zdravotní řez a ošetření zeleně
• Výstavba veřejného osvětlení
• Výstavba rozptylové loučky včetně
výsadby nové zeleně
• Částečná výměna oplocení
(zadní část)
• Osazení nové kované boční brány
• Oprava fasády hlavní vstupní brány
• Oprava střechy smuteční síně
• Celková oprava interiéru smuteční síně
• Oprava povrchu kolumbár
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Nyní se dostáváme k letošní I. etapě celkové
rekonstrukce objektu někdejšího kamenictví.
Ač se to na první pohled nemusí jevit jako
nevyhnutelné, objekt je již v havarijním stavu.
V  letošním roce proto bude provedena kompletní výměna celé střešní krytiny včetně krovu a současně bude opravena fasáda objektu.
V  následujících letech budou práce pokračovat v interiéru.
Jsme si vědomi skutečnosti, kdy areál potřebuje i další investice a pokud to bude jen
trochu možné, máme v plánu zařadit do investičního plánu na nadcházející roky další, již připravované akce, jako kompletní rekonstrukci
boční hřbitovní zdi, rozšíření kapacity kolumbárií, rekonstrukci areálových cest a komunikací apod.
majetkový odbor

Různé

Oznámení o možnosti nahlédnutí do interiéru
katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje, že počínaje datem 1. června 2020 a konče datem
30. září 2020 bude opět možno vždy v pondělí
a středu od 09:00 do 17:00 hodin nahlédnout
do interiéru kostela.
Město Kynšperk nad Ohří za tímto účelem
zpřístupní boční vchod od nám. 5. května (viz
zákres).

9

Sport

Kynšperská prakiáda 2020
Již 11. ročník prakiády proběhl v sobotu
20. června na zahrádce restaurace Kašna. V  kategorii mužů zvítězil Michal Daniš,
2. místo obsadil Ladislav Truhlář a třetí skončil Jan Nowak. V  kategorii žen to nejlépe
střílelo Pavlíně Hiblerové, Vendule Frajbišové a Anně Duškové. Mezi amatérskými
střelci měli nejpevnější ruku František Hibler,
Veronika Berková a Rudolf Fischer. V  kategorii dětí si nejlépe vedla Emílie Nowak.

Děkuji městu Kynšperk nad Ohří za finanční
podporu, panu Boreckému za výborné zázemí, Janě Tomsové za fotodokumentaci a výborné obsluze za občerstvení.
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Jan Hruška

Knihovna

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:

Romány pro ženy:

Fousek, J. – Pusa na špacír; Landsman, D. –
Na chalupě s moderním fotrem; McEwen, S.
– Elitní sniper, Neviditelný; Honzák, R. – Jak
přežít léčení; Backman, F. – Úzkosti a jejich
lidé; Třešňák P. a Třešňáková P. – Zvuky probouzení; Toušlová, I. - Toulavá kamera 30;
Pawlowská, H. – Čmelák – Láskyplné povídky; Budař, J. – Příběh lásky; Atwoodová, M.
– Svědectví; Šlachta, R. – Třicet let pod přísahou; Smith, W. – Král králů; Nevill, A. – Rituál
(horor)

George, N. – Krása noci; Jio, S. – Vzpomeň si
na lásku; Brogan,T. – Přeju si…tebe!; Třeštíková, R. – Foukneš do pěny; Laurenová, CH.
– Božská mrcha; Hooverová, C. – Pravda,
nebo lež; Enoch, S. – Někdo to rád skotské;
Quick, A. – Na hraně; May, N. – Obchůdek
na rohu; Jakoubková, A. – Zmizení perníkové
princezny; Moyesová, J. – Schovej mě v dešti; Jacobsová, A. – Kavárna U Anděla – Nová
doba; Fisherová, K. – Žena, kterou jsem byla;
Lonsdaleová, K. – Všechno, co dáme; Steel,
D. – V  hlavní roli; Keleová , Vasiliková, T. –
Slib;

Historie:
Vondruška, V. – Křišťálový klíč II, Vídeňský
sen; Reesová, J. – Dívka na útěku; Niedl, F. –
Já, ryríř; Jindra, J. – Sny umírají s králi, Válka
královen, Jed pro kralevice, Boj slepého krále;
Gablé, R. – Cizí královna; Bauer, J. – Než přijde kat

Čtení pro děti a mládež:
Petr, J. – Chytráčkovy trampoty a trumpety;
Komendová, J. – Prázdniny na koni; Chapmanová, L. – Hvězdný prach, Jen uvěřit; Zadinová, R. – Stíny v duši; Meyerová, M. – Renegáti, ProtivnWíci

Detektivky a thrillery:
Beran, L. – Zločin v abštajku; Mazáč, A. – Nezbytná opatření; Lapena, S. – Jeden z nás;
Shepherd, C. – Vražda na blatech; Jonsson,
M. – Muž, který si hrál s panenkami; Barker, J.
D. – Šesté dítě; Pennyová, L. – Světelný klam,
Dlouhá cesta domů, Oživlý kámen, Zátiší, Břicho nestvůry; Kubát, L. – Brutalita; Ptáčková,
J. – Pod jabloní; Braunová, L. – Vím, co jsi
udělala; Robb, J. D. – Nebezpečné známosti;
Marsonsová, A. – Osudný slib; Linková, CH.
– Zmizení; Hausmannová, R. – Milé dítě; Freeman, B. – Klikatá cesta; Ahnhem, S. – X způsobů smrti; Barker, J. D. – Čtvrtá opice, Pátá
oběť; Bolton, S. J. – Travič; Dán, D. – Nevíš
dne, nevíš hodiny; Spain, J. – S naším požehnáním; Rickstad, E. – Co po ní zbylo; Procházka, J. – Zločin na zámku

Krásné léto s knihou Vám přejí
knihovnice.
Těšíme se na shledanou – knihovnice.

UPOZORNĚNÍ!!!
Změna půjčovní doby od 1. 5. 2020
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Úterý:
zavřeno
12.30 - 15.00
Středa:
8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00
12.30 - 14.30
Městská knihovna, Chebská 386,
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352683278,
e-mail: knihovnamkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz
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MKS

Noc kostelů
Dne 12.6.2020 proběhla v Kynšperku nad Ohří
v kostele Nanebevzetí Panny Marie Noc kostelů. Po uvítání si návštěvníci poslechli varhanní skladby a bezmála hodinové povídání
o varhanách s bohatou historií. Poté následoval výstup na věž s vyhlídkou na město.
Děkujeme všem, co se zapojili a pomohli s organizací. Budeme se opět těšit za rok.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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MKS
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Různé

Hrátky s vodou pro děti a dospělé 2020
16. 8. 2020 - 22. 8. 2020
Kynšperk nad Ohří
Místo konání: Tábořiště Dronte v Kynšperku
nad Ohří Účast: 3-80 let. Samostatné děti od 6
let. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, babičky a dědečci s vnoučátky i bez, dorostenci,
junoři i vážení občané. Kapacita: 20 dětí Program a cíl: výcvik na vodě přizpůsobený věku
a náladě účastníků. Budeme jezdit na kanoích
i kajacích přímo u tábořiště, pod jezem, nad
jezem, na klidné vodě a na vodáckém kanále
a budeme vyjíždět na cvičnou peřej. Dopoledne a odpoledne 2 až 3 hodiny, podle sil a počasí. Osvojíte si správné základní i řídící záběry na obou typech lodí. Naučíte se přejíždět
proud, vyjíždět do proudu a přistávat. Dozvíte
se základní zásady bezpečné jízdy na vodě,
objíždění překážek, rozpoznání nebezpečných
míst, výběr optimální trasy. Naučíte se pozorovat a vnímat vodu, naučíte se v ní číst a pochopíte, co dělat, aby vám pomáhala ovládat kanoi i kajak. Zkusíme si plavat v proudu, dostat
se z řeky vlastními silami i pomocí záchranných pomůcek a kamarádů. Dozvíte se, jak
pomoci sobě i druhým při zvržení lodě. To vše
využijeme při sjíždění Ohře, úseky zvolíme podle složení skupiny a vodního stavu. Budete si
užívat na vodě, ve vodě i na suchu, pádlovat,
hrát si a dovádět. Rodiče se naučí učit své děti
na vodě. Na souši posedíme u ohýnku, vyjdeme na vycházky do okolí, něco si zahrajeme.
Dospělí si mohou udělat vlastní program, nebo
se zůčastnit společných her a vycházek. Ubytování: vodácké tábořiště Dronte v Kynšperku
nad Ohří na levém břehu řeky nad silničním
mostem. Budeme mít k dispozici vyhrazené
místo k táboření, velký stan jako společenskou
místnost pro případ deště. Na táboření byste
měli mít vlastní stan, spacák, matraci. V omezeném množství lze domluvit půjčení. Doprava: do místa táboření vlastní. V  omezeném
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počtu je možná společná doprava z Prahy.
Doprava na vodácké i pěší výlety je zahrnuta v ceně akce. Stravování: společné vaření
pro děti v polní kuchyni. Dospělí a rodiny si
mohou po domluvě vařit sami, zajít do restaurace, nebo využít občerstvení v kempu.
V Kynšperku není problém nakoupit. Vybavení: půjčení raftů, kanoí, kajaků, pádel, plovací
vesty, helmy, neoprenových kalhot a botiček,
vodácké bundy a ostatního potřebného vybavení na vodu je v ceně, ale dejte vědět co
potřebujete, velikost, ať víme a máme. Vlastní
vybavení - dobré boty do vody - nejlépe zavazovací plátěné tenisky, lepší jsou kotníčkové nespadnou a ochrání dobře nohu, dá se v nich
běhat po suchu i ve vodě i plavat, plavky, nenasákavé rychleschnoucí triko a kalhoty, šusťáky, nepromokavou bundu. Voděodolný krém
proti slunci, klobouček. Sportovní oblečení
na hry a výlety, malý batůžek, čelovku, tužku,
papíry. Misku na jídlo, hrnek, lžíci. KPZ Cena:
na celou dobu, 7 dní je 4200 Kč. Cena zahrnuje kvalifikované vedoucí, ubytování v tábořišti
včetně poplatku za stan, auto a poplatky obci,
půjčení lodí, pádel, vesty a helmy, dopravu
na vodácké výlety a zpět, stravu.

Různé

Je možné se zúčastnit pouze části akce,
cena bude úměrně snížena. Při přihlášce
do 30.6. sleva 500,- Kč na osobu, záloha
2000,- do 30.6., doplatek do 30.7. Vedoucí
akce: Mgr. Renata Neumannová - učitelka
vodní turistiky a raftingu, ředitelka vodácké
školy Dronte, mnohonásobná vítězka Českého poháru vodáků, matka 6 dětí. Mgr. Markéta
Rohanová - cvičitelka vodní turistiky a raftingu, zkušená středoškolská učitelka biologie
a chemie, zdravotnice. Podle počtu dětí další

kvalifikovaní instruktoři vodní turistiky a zkušení vedoucí vodáckých oddílů. Maximálně 5 dětí
na jednoho vedoucího. Přihlášky: prostřednictvím objednávkového systému Dronte do 30.7.
Dodatečné přihlášky pouze omezeně.

Dotazy a informace:
Renata Neumannová - mail: skola@dronte.
cz, tel.: 605 242 819, 604 737 687,
Markéta 777 002 560
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MKS

Absolventský koncert
Dne 24. 6.2020 proběhl v zimní zahradě kina
v Kynšperku nad Ohří absolventský koncert
pořádaný Základní uměleckou školou v Kynšperku nad Ohří. Součástí koncertu byla vernisáž výstavy prací výtvarného oboru. Výstava bude k vidění do konce července v zimní
zahradě kina.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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MKS

Výstava v zimní zahradě kina
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ZUŠ

První ročník akademie pro seniory města
Kynšperk nad Ohří úspěšně zakončen
Studenti senioři Akademie umění a kultury
na Základní umělecké škole Kynšperk s úspěchem zakončili první rok studia hudebního
a výtvarného oboru. Letošní školní rok byl bohužel na čas přerušen, ale naši senioři nám
zachovali i po dobu mimořádného stavu svou
přízeň a někteří se dokonce zapojili i do distanční formy výuky, za což jim patří náš obdiv
a dík. Jsme rádi, že se situace začátkem května trochu uklidnila a my mohli Akademii společně znovu otevřít. Původně měl být semestr
ukončen 30. květnu 2020. Vzhledem k neočekávaným okolnostem byly prodlouženy výuky studentů, kteří neměli možnost distančně
pracovat, až do konce června. Z reakcí všech
přihlášených studujících vím, že naší školu navštěvují s nadšením. Vzniklo mezi námi krásné
přátelské pouto a my si výuky s nimi doslova
užíváme. Jsou velmi pilnými studenty. Velmi si
vážíme podpory a finančních prostředků, které
Město Kynšperk na tuto aktivitu vyčlenilo.
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Akademie bude opět pokračovat v příštím
školním roce, a to od října 2020. Zatím je kapacita plně obsazena, neboť naši současní
studenti mají garantován 3 letý cyklus. O volném místě v tomto programu budeme zájemce
včas informovat na stránkách naší školy www.
zuskynsperk.cz. V této chvíli však nikdo z přihlášených ukončit studium nechce, přestože
studium na naší škole je mnohdy náročné. To,
že ve studiu pokračují všichni naši studenti,
nás samozřejmě velmi těší.
Za všechny lektory Akademie bych všem dvaceti studentům chtěla popřát krásné, zasloužené prázdniny. Užijte si sluníčko, odpočiňte
si od nás i od nástrojů, ale až budete odpočatí, začněte opět pilně cvičit a tvořit a my se
na Vás opět budeme těšit koncem září 2020,
kdy bude slavnostně zahájen druhý ročník Vašeho studia.

ZUŠ

Alena Konečná – ředitelka ZUŠ a lektorka
Akademie umění a kultury
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SPCCH

Bylinky pomáhají léčit
17.6.2020 od 14,00 hod. se konala v prostorech zimní zahrady kina Kynšperka nad
Ohří, zajímavá přednáška MUDr., Ing. KARLA
ŠTEINBAUERA / bývalého spolupracovníka
bylinkáře Pavla Váni/ na téma: Všeobecně
o zdraví, posílení imunitního systému a potlačení bolesti pohybového aparátu.
Přednáška byla zajímavá. Dozvěděli jsme se
o spoustě bylin, o jejich využití pro zlepšení
našeho imunitního systému, ale taky o skladování, sušení, dávkování a kombinacích. Zodpověděl spoustu konkrétních dotazů a poradil,
které byliny na co použít a v jakém poměru.
Vysvětlil i kombinace, které by mohly našemu
zdraví ublížit. Zúčastnilo se kolem 40 lidí.

U přítomných vzbudil pan doktor velký zájem
o toto téma a navrhli nám, že by byli rádi, kdybychom mohli pana MUDr.,Ing. Karla Šteinbauera znovu pozvat.
Za SPCCH
Katarína Studeničová

Výběr z nabídky:
Pronájem, prostory bývalé pobočky banky ČS, centrum, Kynšperk nad Ohří
Prodej, budova bývalé pobočky banky ČS, centrum, Kynšperk nad Ohří

2.900.000,- Kč

Prodej, rodinný dům po rekonstrukci se zahradou, dvojgaráž, Libavské údolí, Kolová

3.900.000,- Kč

Výstavba rod. domu, stavba + zákl. deska + pozemek 967 m2, Třešňovka, Kynšperk

2.750.000,- Kč

Realitní kancelář: náměstí SNP 858, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt pro smluvení schůzky: kosina-reality@email.cz, tel.: 604 109 442

20

14.025,- Kč/měsíc

Z města

Městská branka bude zachována
Vyzýváme Kynšperáky - patrioty, historiky,
kteří vlastní dokumenty a předměty vztahující
se k městské brance, o jejich zapůjčení pro
pořízení kopií. Městská branka se začne opravovat. Letos proběhnou nezbytné záchranné
práce - oprava krovu a střechy, aby nedocházelo k dalšímu poškození objektu.

V  dalších letech zde bude vybudováno infocentrum, expozice historie města, připomenutí života rodiny Karla a Fritze Ledererů
a muzeum předmětů, které se dochovaly.
Kontaktní osoba: Jana Tomsová
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Z města

Srdce věnované z lásky
„Měla jsi báječný nápad Katarína Varechová
Studeničová. Poděkovat paličkovaným srdíčkem těm, kteří se o nás starali v době pandemie. Určitě Tě to stálo hodně práce (kynšperské paličkářky a spolek SPCCH), ale potěšila
jsi mnoho lidí.“ Děkuji Eva Fréharová
Také bych chtěla poděkovat kynšperským paličkářkám – Spolek Krušnohorská krajka KV,
SPCCH v Kynšperku, ale především Kateřině
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za skvělý nápad. Díky ní jsme vykouzlili úsměv
na tváři nejen lékařům v našem městě, ale navštívili jsme a obdarovali i MKS, Policii, ZŠ,
DpS, lékárnu a hasiče. Jsi človíček se srdcem
na správném místě.
					
		
Jana Tomsová

Z města
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Z města
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Různé

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

MÁ

SMYSL
PO ROCE

30 000 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:
6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
13 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobností
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP
KARLOVARSKÝ KRAJ
krpk.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE
TEL.: 974 361 (406, 411, 412),
725 389 779, 607 043 643
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Kino
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Kino
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Kultura
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Kultura

15. ročník
O pohár Povodí Ohře, s. p.

rku nad Ohří u lávky

25. července 2020 v Kynšpe

PŘEHRADA HORKA
Od 9.00 do 14.00 Den otevřených dveří přehrady Horka
TRŠNICE
13.00 Prezentace závodu o Pohár Povodí Ohře
14.00 Start závodu Tršnice - Kynšperk nad Ohří
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
14.00 hudba MKS, občerstvení, příprava, TOP vodácký guláš
15.00 Uvítání, začátek programu
15.00 Kapela Jakub Klier Plzeň
k

áá

h
e
ác áááš
PRŮBĚŽNĚ BUDEME SLEDOVAT DOJÍŽDĚNÍ ZÁVODNÍKŮ DO CÍLE
áágulá
A DEKOROVAT VÍTĚZE

18.00 Zapálení Vatry Ohře a vyhlášení vítěze TOP vodácký guláš
18.00 Country kapela GREZY Cheb k tanci i poslechu
22.00 Konec programu

22.30 Ukončení akce
Info: pořadatel

Půjčovny lodí:
Maskáč: mob. 777 167 779
Mail: jardaloket@seznam.cz

Miroslav Volf 602 833 596

Občerstvení zajišťuje z. s. Vodácká Ohře, čepovat se bude Kynšperský Zajíc
Leština: mob. 777 283 232
Mail: lodelestina@seznam.cz

PUTZER: mob. 606 902 310
Mail: ohre@putzer.cz

PIRRAT: mob. 736 101 570
Mail: boat@pirrat.c.z

DRONTE: mob. 739 257 873
Mail: ohre@dronte.cz

25. července 2020 v Kynšperku nad Ohří u lávky
Stavebniny Kessl

Kynšperk nad Ohří

Miroslav Volf
18
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SPRÁVA MAJETKU
KYNŠPERK NAD OHŘÍ

32

Putzer půjčovna
lodí

NEXANS POWER
ACCESSORIES

SDH Kynšperk nad Ohří

Kultura
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