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Z města

Kynšperští jubilanti
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci červenci 2020 oslavili významné životní
výročí:

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

paní Helena Halajová (90 let)
a paní Marie Hrudková (80 let).

Vítání občánků
Vážení rodiče,
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické
situace při výskytu nemoci COVID – 19, proběhne slavnostní vítání občánků v měsíci září
ve dvou termínech - 18. a 25. září 2020. Rodiče, kteří již mají podanou přihlášku, obdrží
písemnou pozvánku na slavnostní akt.
Další termín vítání občánků je předběžně naplánován na měsíc listopad 2020. Přihlášku
je možné si vyzvednout osobně na MěÚ Kynšperk nad Ohří, také je uložena na webových
stránkách města: http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.

Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

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 3. srpna 2020 a 7. září 2020.
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Z města

Upozornění - poštovní schránky a jejich označení
Při distribuci hlasovacích lístků ve volbách
do Evropského parlamentu v roce 2019 bylo
zjištěno, že řada nemovitostí na území města
označena čísly domovními není vybavena poštovními schránkami a v bytových domech jsou
některé poštovní schránky bez označení.
V souvislosti s vyhlášením voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 2.
a 3. října 2020 vyzýváme voliče, aby si zajistili
řádné označení poštovních schránek (jménem
a příjmením), aby jim mohly být v měsíci září
dodány hlasovací lístky.

Informace k volbám najdete i na webových
stránkách:
http://www.kynsperk.cz/
mesto/volby-do-zastupitelstev-kraju-dne-2-a-3-10-2020/ a budou postupně vyvěšovány i na úřední desce.
Děkujeme za pochopení
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Chceme řešit problémové lokality našeho města
a nejen je – ministerstvo nabízí pomoc.
Na posledním zasedání zastupitelstva před
vyhlášením karantény jsme řešili problémy
nepřizpůsobivých občanů. Vedení města navrhlo odkoupit nemovitost s problémovými
nájemníky. Nesouhlasili jsme. Podle nás by to
byly vyhozené peníze. Čas nám dal za pravdu
– problémová rodina se odstěhovala a městu
zbyly finance na jiné užitečnější investice. Tím
se ale situace nevyřešila, mohou se přistěhovat další lidé, kteří budou nějakým způsobem
znepříjemňovat život svému okolí na jiném
místě našeho krásného města. Také vnímáme nedostatek městských bytů určených pro
sociálního bydlení (nebo nejsou peníze na jejich rekonstrukci). Dalším problémem našich
občanů jsou dluhy a exekuce.
Proto přišla Re-Generace hned na dalším zasedání zastupitelstva 10. června s návrhem
pozvat do našeho města zástupce Agentury
pro sociální začleňování spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato agentura nám
nabízí:
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– zpracování koncepce bydlení (zjistí, jaké
byty a kolik jich v našem městě chybí)
– pomoc při získání dotací na sociální bydlení
(abychom byty nemuseli platit z městského
rozpočtu)
– zprostředkování exkurzí do jiných měst, kde
se daří sociální problémy a bydlení řešit
– přípravu na čerpání z Evropských fondů (ESIF) v dalším programovém období,
tj. od r. 2022 – investice do sociálního bydlení
(podpora sociální práce, zaměstnanosti, prevence kriminality apod.)
– návrhy na pomoc lidem s dluhy či exekucemi
Zastupitelé města se 22. července na podnět
pana Boreckého sešli se zástupci agentury,
aby se seznámili s konkrétními možnostmi
spolupráce, a pokud poté na svém zářijovém
zasedání tuto spolupráci schválí, bude to jedna z možností jak řešit sociální problematiku
města.
Za Re-Generaci zastupitelka města
Mgr. Daniela Synáčová

MKS

Prázdniny pro děti - červenec
Prvních 14 dní v červenci uspořádalo městské
kulturní středisko akce pro děti. Děti si např.
tvořily, malovaly, četly knihy v přírodě, soutěžily
a šly na pěší výlet do Mostova.
Výlet do Mostova byl pro děti opravdu zážitek.
V cíli pro ně bylo připravené občerstvení a pití.
Po odpočinku řešily různé kvízy, přetahovaly se
lanem a opékaly buřty.
Další den v knihovně na zahradě pro děti hrálo
loutkové divadlo, následovala prohlídka knihovny, kde si také mohly namalovat obrázky z knih.
Malovalo se nejen v knihovně, ale i v kině
po promítaných pohádkách. Všechny obrázky
budou k vidění zimní zahradě kina po celý srpen.
Obrázky se dětem opravdu povedly. Na akcích
byla také různá tvoření, takže si děti odnesly
i krásný dáreček pro maminky. Poslední den

jsme se odebrali k řece, kde si na dekách děti
četly knihy, které si s sebou přinesly. Po čtení se
opět hrály různé hry, soutěže a kvízy. Nakonec
jsme společně nakrmili na řece kačeny. Všechny děti byly opravdu šikovné a hodné.
Chtěla bych zejména poděkovat zaměstnancům
MKS, knihovnicím za spoluúčast a sponzorům
Valerii Šumpíkové za krásné čepice, Pavlu Bendovi za sladkosti, Pavle Kočárkové za zázemí
v Mostově a sehnání drobných dárků a všem,
kdo se na akcích podíleli. Největší pochvala samozřejmě patří všem zúčastněným dětem, které
si za účast odnesly drobný dárek. My se na ně
opět těšíme posledních 14 v srpnu, kdy už pro
ně máme připravený opět pestrý program.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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MKS

Naši malí čtenáři
Od ledna probíhala knihovní akce s názvem Naši malí čtenáři. Akce byla ukončená poslední den v červenci. Děti si půjčovaly a četly knihy z naší městské knihovny, ze
kterých malovaly příběhy a postavy. Obrázky
budou po celý srpen vystaveny v prostorách výstavní síně v Panském domě. Jelikož se jednalo o soutěž, je možné hlasovat
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o ty nejhezčí, které budou odměněny krásnou cenou. Určitě se přijďte podívat a hlasovat. Děkujeme našim malým čtenářům
za krásné obrázky.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Zajímavosti

Pamětní mince rodáků
Možná nevíte, že v Kynšperku nad Ohří a v Libavském Údolí žijí Češi, kteří se nenarodili v naší
republice, ale v dnešním polském Slezsku.
6. července t. r. se ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v ul. M. J. Husa
uskutečnilo setkání rodáků ze slezské obce
Husinec (asi 40 km od polské Vratislavi).
Češi, kteří pro víru odešli z Čech, obec založili
v roce 1749. Důvodem setkání bylo předání
pamětní medaile. Navrhla a nechala ji zhotovit
při příležitosti 270. výročí založení obce Husinec (dnes Gesiniec), které se tam mělo konat
v minulém roce. Tam je chtěla darovat rodákům. Protože se setkání neuskutečnilo, obrátila se na Dr. Kühneho, který vytvořil rodokmeny
tamních rodáků a na Dr. Štěříkovou s prosbou
o sdělení adresy někoho v Čechách, koho by
mohla obdarovat. Tak došlo ke korespondenci s neznámou autorkou medaile a následně k předání medaile rodákům v Kynšperku
a okolí. Setkání proběhlo v přátelském du-

chu, vzpomínalo se na rodiště a stěhování
do Čech zpět po 2. světové válce. Historické
události této doby a nucené emigrace Čechů
do Slezska popisuje ve svých knihách Dr. Edita Štěříková (Pozvání do Slezska, vydal Kalich
2001, Exulantská útočiště v Lužnici a Sasku,
vydal Kalich 2004 a mnoho dalších). Její knihy
a články vycházejí v češtině, němčině a polštině.
Dr.Štěříková shodou okolností nějakou dobu
bydlela a pracovala v Kynšperku. I přes nechtěnou emigraci do NSR v roce 1969 si
s manželem zachovali vřelý vztah k naší republice. Byla také iniciátorkou uspořádání mezinárodní konference z. s. Exulant s názvem
„Exulanti, vyhnanci a uprchlíci, která se konala
v r. 2016 v Litomyšli. Za celoživotní spisovatelskou činnost byla mimo jiné oceněna zapsaným spolkem Exulant cenou Obris terrarum
k jejím 80. narozeninám.
Rudolf Braha
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Kynšperáček

První rok mateřského centra Kynšperáček
Milé maminky, tatínci a prarodiče, rok utekl jako voda a my v září budeme slavit první
rok našeho otevření. Pro nastávající maminky
a čtenáře Kynšperského zpravodaje bychom
chtěly zmínit, co vše se během jednoho roku
u nás událo.
Dne 17. 9. 2019 jsme slavnostně otevřely naše mateřské centrum, které jsme vybudovaly společně s Městem Kynšperk
nad Ohří. Slavnostní zahájení bylo velmi početné a přišli nás podpořit a pogratulovat i zastupitelé Kynšperka společně s panem starostou Ing. Tomášem Svobodou.
V průběhu několika pár týdnů našeho působení nás maminky společně s jejich ratolestmi
začaly pravidelně navštěvovat. Velmi často
nás také navštěvují tatínci a babičky, za jejich
přízeň jsme nesmírně vděčné. Vytvořila se
zde i velmi početná skupinka se stejnou věkovou kategorií dětí, na žádost této skupiny jsme
jí vyhradily určené hodiny k návštěvě našeho
centra.
Dne 25. 10. 2019 se stalo naše mateřské
centrum strašidelným. Vše bylo zahaleno
do pavučin s pavouky a děti a jejich maminky k nám přišly ve strašidelných maskách
a my tak společně oslavili Halloween. Přinesly jsme si různé pamlsky a udělaly jsme
si strašidelnou diskotéku.
Třetího prosince nás navštívil Mikuláš společně s andělem a hodným čertem. Mikulášská
nadílka byla ve velmi hojném počtu a Mikuláš s andělem byli velmi spokojení, jak máme
u nás hodné děti, a tak čert odešel s prázdnou.
Dne 20.2.2020 jsme pro děti uspořádaly maškarní karneval, který se velice vydařil. Všechny děti dorazily v krásných maskách a za odměnu jsme pro děti připravily překvapení
v podobě zábavného klauna, který měl pro
děti připravený nádherný program plný her,
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zábavy, cukrátek, balónků a bublinek. Úsměvy
na tvářích našich dětí mluvily za vše.
Jak všichni dobře víme, v březnu nás navštívil
nikým nevítaný host vir Covid 19 a my s lítostí
musely naše centrum uzavřít. Měly jsme pro
děti připravené spoustu zábavných programů
v podobě čarodějnického reje, kynologické
odpoledne s ukázkou pejsků a jejich psovodů,
den dětí, míčkové odpoledne a mnoho další.
Některé programy se pokusíme nahradit a určitě se budeme snažit o vynahrazení uzavření
našeho mateřského centra.
Tímto bychom Vás chtěly naši příznivci i noví
zájemci srdečně pozvat na opětovné slavnostní otevření spojené s naším ročním výročím
dne 31. 8. 2020 v 16 hodin. Můžete se těšit
na spoustu zábavy a opět nebude chybět velké překvapení.

Kynšperáček / Betonový peklo

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
Zavřeno
Uzavřená skupina
9:00 – 11:00
Zavřeno
9:00 – 11:00

Odpoledne
16:00 – 18:00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno

Po slavnostním otevření jsme nuceny trochu
opět upravit otevírací dobu našeho mateřského centra z důvodu opětovného nástupu
do pracovního režimu a jedné maminky očekávající další přírůstek.
Nicméně bychom velmi rády mezi sebe přivítaly další maminku, která by se chtěla s námi
podílet na činnosti našeho mateřského cent-

ra, nebo popřípadě si maminky mohou opět
vytvořit uzavřenou skupinu. Maminky, můžete nás kontaktovat na kynsperacek@email.
cz nebo na tel. 603 598 937, popřípadě se
informovat přímo při návštěvě v otevíracích
hodinách. Nejde o žádnou náročnou činnost
a mohu Vám zaručit skvělý kolektiv, budeme
se těšit na vaše kontaktování.
Rády bychom chtěly touto cestou poděkovat
Radě Města Kynšperk nad Ohří za podporu,
poskytnutí prostor a finanční příspěvek.
Nezapomeňte 31. 8. 2020 v 16 hodin
se na vás budeme moc těšit na slavnostním
otevření.
Tým Kynšperáček

Betonový peklo
Rád bych všem poděkoval za účast,
při akci „Betonový peklo“! Díky účastníkům
a divákům, byla akce úplným TOPEM, za posledních 7 let.
Vzhledem velkému množství zúčastněných,
jsme kluky museli rozdělit do dvou kategorií, a to do kategorie do 15 let a do kategorie
od 15 let.
Juniorskou skupinu za naše město zastupoval mistr Vydra, ale absolutním vítězem se
stal přespolní Lukáš Hynek. Starší skupinu
za naše město zastupovali 3 kandidáti, a to:

Adam Touš, Petr Macháček a Vítek Kocián.
Víťa se probojoval do finále a vyhrál 3. místo! Na 2. místě se umístil ašský Martin Balšán
a 1. místo obájil Márty!
Děkujeme také sponzorům za ceny pro vítěze, zejména: město Kynšperk, Bishop Cheb,
Florisportu a Kynšperský pivovar, LeGrind aka
maddesign Cheb.
Hudbu zajistil tradičně a profesionálně DJ
Ozzy, Jaroslavvozky.cz.
Budeme se těšit na další povedený ročník!
Jakub Synáč
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Policie

Preventivní článek PČR
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem našla chybičku
v předchozím textu článku a už se mi někteří
z Vás ozývají, že opět nejde otevřít příloha posílám opravený text článku přímo zde.
Vydáváte se na dovolenou, dávejte na sebe
pozor.Během letních prázdnin se nás spousta
vydává na dovolenou. Policisté Karlovarského
kraje si pro Vás připravili několik rad, které Vám
mohou usnadnit cestování a návrat domů.

Než vyrazíte na cesty:
• O svém odjezdu řekněte jen nejbližším osobám. Rozhodně na svou nepřítomnost neupozorňujte na sociálních sítích po dobu své
dovolené. Mohlo by se Vám to vymstít.
• Před odjezdem svůj byt či dům řádně zajistěte proti nezvaným hostům. Okna zcela
uzavřete a dveře zamkněte.
• Blízkou osobu požádejte o kontroly nemovitosti v době Vaší nepřítomnosti.
• Před cestou si zjistěte, jaká bezpečnostní
pravidla platí v místě Vaší dovolené.
• Pokud budete cestovat vozidlem, zkontrolujte si dobře povinnou výbavu Vašeho vozu
a dolijte provozní kapaliny. Dále zkontrolujte
také tlak v pneumatikách a dotažení kol.
• Zavazadla ve vozidle by měla být řádně zajištěná proti pohybu v zavazadlovém prostoru, aby v případě dopravní nehody nedošlo
k poranění pasažérů vozidla.

8

• Jestliže vyrážíte na delší cestu, trasu si naplánujte dopředu, dělejte bezpečnostní přestávky a dodržujte dostatečný pitný režim.
• V případě, že se cítíte unavení, zastavte vozidlo a projděte se. Nejlepší lékem na únavu
je spánek. Raději si pár minut zdřímněte,
než byste ohrozili sebe, své blízké a další
účastníky provozu.
Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a letních
dovolených a hlavně šťastnou cestu domů.
Děkuji za spolupráci
S přáním krásného dne
nprap. Mgr. Věra Hnátková
vrchní inspektor oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Policie

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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Srpen

Srpen
O měsíci srpen:

Pranostiky na měsíc srpen:

Srpen je osmým měsícem kalendáře a druhým
měsícem letních prázdnin. Jméno si získal zřejmě od srpu, kdy byl v raném zemědělství používán ke sklizni obilí a žní. Těm patřil právě srpen. Jméno měsíce srpen prošlou řadou změn,
než se dostal k dnešní podobě. To že mají děti
dva měsíce prázdnin s nejvíce dny, můžou děkovat Juliusovi Césarovi.
V roce 46 př. n. l. zavedl změnu starořímského kalendáře. Na jeho počest dostal jeho
jméno i měsíc červenec – JULI(us) a měl 31
dní. Následující měsíc srpen dostal jméno
po Césarovic nástupci, císaři Augustu. Tento měsíc byl kratší než červenec, a tak měsíci srpen byl ještě jeden den přidán. Aby byl
kalendář vyrovnaný, museli jeden den ubrat,
a tak ho ubrali měsíci únor, který byl už tak
kratší.
Dříve byl únor posledním měsícem v roce,
a proto se stal nejkratším měsícem s 29 dny
a jedenkrát za čtyři roky se 30 dny. To bylo
za doby Césara.
Za doby Augusta, když srpnu přidali den, museli únoru ubrat dny a to na 28 dní, kdy jedenkrát za čtyři roky byl rok přestupný, jako je to
do dnes.

• Srpen–k zimě hledí a rád vodu cedí.
• Když v srpnu hřímá – bude na sníh bohatá
zima.
• Nejsou-li v srpnu hřiby – nebude v zimě sněhu.
• Jaký srpen – takový únor.

Malé připomenutí
dnů v měsíci srpnu:

významných

• 4. srpen–byl v Olomouci zavražděn český
král Václav III
• 10. srpen 1296 – narodil se Jan
• Lucemburský, král český, polský, hrabě
Lucemburský
• 11. srpen 1948 – narodil se Jan Palach
• 18. srpen 1830 – narodil se František Josef I.,
císař rakouský, český a uherský král
• 21. srpna uplyne 52 let československé
hranice překročily armády pěti států Varšavské smlouvy
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Srpnové svátky a významné dny:
• 2. srpen – Den suchého zipu
• 3. srpen – Den vodního melounu
• 6. srpen – Světový den boje za zákaz
jaderných zbraní
• 6. srpen – Mezinárodní den boje lékařů
• za mír
• 7. srpen – Den odpuštění
• 8. srpen – Mezinárodní den ženského
orgasmu
• 9. srpen – Mezinárodní den původního
obyvatelstva
• 12. srpen – Mezinárodní den mládeže
• 13. srpen – Den leváků
• 13. srpen – Den šicích strojů
• 15. srpen – Den relaxace
• 15. srpen – Mezinárodní den energy drinků
• 19. srpen – Světový den humanitárních
pracovníků
• 23. srpen – Mezinárodní den památky obětí
obchodu s otroky
• 23. srpen – Evropský den památky obětí
stalinismu a nacismu
• 28. - 29. srpen – Evropská noc pro netopýry
• 29. srpen – Mezinárodní den proti jaderným
zkouškám
• 30. srpen – Mezinárodní den obětí násilného zmizení

Horoskop

Horoskopy
BERAN (21.03. – 20.04.)
Berani, v srpnu 2020 se budete muset vypořádat s mnoha vnějšími zákazy. Horoskop však
říká, že o to větší prostor získá Vaše soukromí,
intimita a schopnost ovlivnit druhé zajímavými
myšlenkami. Beran bude formou pro odlitky
duší druhých jedinců.

BÝK (21.04. – 21.05.)
Soudit, odpouštět a užívat si. To jsou tři základní principy, které Býka povedou srpnem.
Máte rádi spravedlnost, ale musíte se i naučit
ostatním odpouštět jejich prohřešky. Horoskop
na osmý měsíc roku 2020 jasné ukazuje, že
právě to přinese Býkům radost a úlevu.

BLÍŽENCI (22.05. – 21.06.)
Blíženci v srpnu dají hodně na to, jak věci a lidé
vypadají a jak jejich slova zní. Blíženci budou
velmi společenští, i když by Vám v tom chtěl
bránit třeba sám Lucifer, Vy se rozhodně nedáte. V lásce a partnerství dokážete mistrně
obrušovat hrany sporů a kulantně řešit nedorozumění.

RAK (22.06. – 22. 07.)
Raci, horoskop prozrazuje, že srpen 2020
bude plodný měsíc. Samozřejmě však nejde
jen o Váš sexuální apetit, ale ona energie se
může probudit v podobě tvůrčího ducha. Geniální nápady tak budou jen třešinkou na dortu
a zpestřením toho, co každý den věnujete sobě
i druhým.

LEV (23.07. – 22.08.)
Lev, jak je jeho dobrým zvykem, i v srpnu ohromí. Nejen ostatní, ale především sebe. Ano,
osmý měsíc roku 2020 je ideální pro osobní
rozvoj, ale i postup v nějaké práci, projektu či
dokonce kariéře. Lvi, pokud máte nějaká ředsevzetí, neváhejte je v srpnu uskutečnit.

PANNY (23.08. – 22.09.)
Panny, Váš temperament bude nezkrotný. Srpen je zhruba polovinu roku a Vy zjistíte, že
Vám docházejí síly, stejně jako vyprahlé kraji-

ně vláha. Měli byste proto v práci, ale i v lásce,
trochu přibrzdit a spíše se rozhlížet než aktivně
jednat. Znáte přece přísloví: Dvakrát měř, jednou řež.

VÁHY (23.09. – 23.10.)
Pro lidi narozené ve znamení Vah se srpen
2018 stane měsícem proměny. Horoskop Váhy
nabádá, aby zbořili to, co se v jejich životě kymácí a je vratké. Začněte stavět pěkně od znova. Podle horoskopu je srpen jakýmsi čistým
platném, na které Váhy začnou malovat jako
na nový obraz.

ŠTÍR (24.10. – 22.11.)
U Štíra převládne cílevědomost, avšak doprovázená lehkostí. Srpen je měsícem svobody, kdy
chcete klouzat jako větroň na obloze – ladně,
lehce, nenáročně. Štír se rozhodně nechce tlačit
někde ve frontě ... ať už by to měla být fronta
milenecká nebo třeba konkurence v práci.

STŘELEC (23.11. – 21.12.)
Pro Střelce má horoskop jasné sdělení. Obnova a regenerace jsou hlavní cíle Vaší snahy.
Rychlost, s jakou naberete energii, bude připomínat let vesmírné rakety předhánějící paprsky
světla. Střelec se stane houbou, která nasává
pozitivní sílu druhých, tváříc se při tom však nevině jako lesní víla.

KOZOROH (22.12. – 20.01.)
Kozoroh zatouží po čistotě. Horoskop
na srpen 2020 ukazuje, jak lidé narození
v tomto znamení těžce ponesou nejen špinavé
ruce, znečištěné oblečení, ale i vnitřní nedostatky nebo poklesky druhých. Čaj z kopřiv je
dobrým začátkem očisty organizmu, ale nesmí
zůstat jen u něj.

VODNÁŘ (21.01. – 20.02.)
Horoskop na srpen představuje Vodnáře jako
velmi bystrého trhovce. Selský rozum a schopnost odhadnout požadavky ostatních podle horoskopu zajistí Vodnářům skvělé pracovní vyhlídky, ale i obratnost v mezilidských vztazích.
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Horoskop
RYBY (21.02. – 20.03.)

Dítě Lev

Cítíte všechny ty krásné vůně? Srpnový horoskop dává Rybám do vínku zvýšenou vnímavost a citlivost. Od kulinářských dobrodružství,
až po hotové romány, které Vám zprostředkuje
láska a intimní život. Na srpen 2020 Ryba rozhodně jen tak nezapomene!

Lvíče je veselé a hravé dítě, které dobře vychází se spolužáky, ve škole se mu daří,
je oblíbené a brzo se naučí samostatnosti.
Velmi rádo se však předvádí a potřebuje pozornost.
Silné stránky: Bývá obdařeno velkou inteligencí a přirozeným talentem vycházet s lidmi.
Už odmalička může projevit vůdčí schopnosti.
Slabé stránky: Když se toto dítě cítí podceňované, může vás trochu potrápit neposlušností.
Ve skutečnosti mu však jenom chybí pochvala.

Charakteristika znamení lev,
indiánský horoskop znamení losos
Osobnost Lva
Zrozenci ve znamení Lva jsou rodilými vůdci,
kteří jsou předurčeni k pozicím, kde mohou
uplatnit svoji přirozenou autoritu. Jsou to charismatické osobnosti stvořené k tomu, aby
stály v centru pozornosti, a to v tom nejlepším
slova smyslu. V kariéře jim velmi pomáhá organizační a diplomatický talent. Rádi se chlubí
svými úspěchy a kritiku nenesou právě nejlépe. Jsou to však velmi dobrosrdeční lidé.

Muž Lev
Lev je rozený vladař a ve společnosti hned
upoutá něčí pozornost. Nesmíří se s tím, aby
hrál druhé housle. Rád stojí v popředí a usměrňuje ostatní. Umí perfektně vycházet s lidmi.
Silné stránky: má všestranně silnou osobnost
a je rodilým vůdčím typem. Disponuje organizačními schopnostmi a přirozenou autoritou.
Slabé stránky: Díky svému vrozenému talentu je zvyklý stát v centru pozornosti. Může být
proto citlivý na kritiku a potřebuje obdiv.

Žena Lev
Lvice je temperamentní a energická žena, jíž
nechybí sebedůvěra. Je to průbojná a vyrovnaná bytost, která vždy ví, co chce.Přitom však
působí neskutečně žensky a velmi přitažlivě.
Silné stránky: je sebevědomá, má příjemné
vystupování a velký talent jednat s lidmi. Je to
silná osobnost, je nezávislá a spolehlivá.
Slabé stránky: Někdy přecení své schopnosti
a nabere si toho na sebe příliš. Se svou šikovností to však obvykle nakonec stejně zvládne.
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Slavné osobnosti ve znamení Lev
Bolek Polívka, Jan Kraus, Ewa Farna,
Madonna, Jennifer Lopez, Ben Affleck

Indiánská charakteristika Losos
Lidi narozené mezi 22. červencem a 21. srpnem
zveme v názvosloví Indiánského horoskopu
"Lososy". Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel
(aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr
jižní (cítění, vnímání, empatie). Losos je symbol
obrovské síly, energie. Na své cestě zdolává
nespočet zdánlivě nepřekonatelných překážek.
"Lososí lidé" vynikají především silnou osobností. Jsou to rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv.

Infocentrum

Turistické informační centrum Kynšperk
Vážení a milí spoluobčané,
po náročných dobách Covid-19 jsme se vrátili
plni sil a naše turistické, městské infocentrum
má nový vzhled.

Přijďte využít našich služeb,
které infocentrum nabízí a to:
• informace regionálního rozsahu
• informace o dopravním spojení
• prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek přes systém AMSBus
a prodej mezinárodních a vnitrostátních (jen
na pevné datum) místenek Student Agency
se slevou či bez slevy
• kopírování, skenování, laminování či tisk
za poplatek
• využití internetového připojení pro veřejnost
za poplatek
• typy na výlety po okolí
• prodej kamenů a turistických suvenýrů
• letáky a zpravodaj ZDARMA!
Každá recenze a zpětná vazba je pro naše infocentrum v Kynšperku nad Ohří velice důležitá, a to pro zkvalitňování našich služeb.
V případě jakýchkoliv připomínek, nápadů,
pochval anebo kritiky, nás neváhejte navštívit nebo napište e-mail anebo rovnou recenzi
na našich facebookových stránkách „Turistické
informační centrum Kynšperk nad Ohří. Na našich facebookových stránka naleznete i typy
na výlety, pořádané akce, aj.

Facebook
Turistické informační centrum
Kynšperk nad Ohří

V případě, že jste s našimi službami spokojeni,
rádi bychom Vás touto cestou požádali o hlas
v anketě "Oblíbené informační centrum roku".
Tuto anketu pořádá Asociace turistických infocenter a Kam po Česku. Postačí kliknout
na níže uvedený odkaz, nebo naskenovat QR
kód, poté kliknout na tlačítko "HLASOVAT",
dále pak vyplníte svou e-mailovou adresu, kam
Vám obratem přijde link, který je nutno otevřít
dalším klikem, a Váš hlas bude započítán.
www.kampocesku.cz/informacni-centrum/68/
infocentrum-kynsperk-nad-ohri

Provozní doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

–
–
–
–
–
–

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
ZAVŘENO

Neděle a st. svátky: ZAVŘENO

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Turistické infocentrum Kynšperk
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Infocentrum

Karlovy Vary Region Card
Vážení a milí,
začaly prázdniny a spoustu z Vás trápí otázka,
kam s Vašimi ratolestmi, partnery či s rodinou,
po dobách COVID 19 zavítat.
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat,
že KarlovyVARYREGION připravil registrované KARTY, díky kterým můžete využít slevy
či volných vstupů do více než 80 památek,
míst a atrakcí, jako je kultura, muzea, expozice, turistické zajímavosti, tradiční výroba,
lázně a bazény, gastronomie, služby či sport
v Karlovarském kraji.
Pro držitele těchto karet je městská doprava
(autobus, trolejbus, lanovka) ZDARMA!
Vyberte si kartu na 2, 4 nebo 7 dní, pro jednotlivce nebo rodinu. Dostanete také tištěného
průvodce v PDF – ke stažení zdarma.
Pevně věříme, že nejen díky slevové kartě, si
prázdniny užijete!

Svou slevovou kartu si můžete objednat po načtením
QR kódu, anebo na odkaze:
https://karlovyvarycard.cz/
cs/online
Váš tým MKS!

Senior pas
Vážení a milí,
věděli jste, že kraje České republiky zřídily karty pro seniory, na které mohou lidé
od 55 let, s trvalým pobytem, na území České republiky, čerpat slevy?
Slevy se týkají různých odvětví, jako je:
cestování, gastronomie, hobby, hudba, literatura, móda, motorismus, muzea, galerie,
památky, ostatní, péče o tělo a wellness, potraviny, sport, vzdělávání, zdraví.
Zřiďte si svou slevovou kartu „SENIOR PAS“,
a těm členům Vaší rodiny, kteří nemají možnost připojení k internetu, anebo se na internetu moc neorientují pomozte, a zařiďte společně SENIOR PAS.
Váš Tým MKS!
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Registrace této karty je zcela
ZDARMA na níže uvedeném
odkazu nebo po načtení QR
kódu!
https://www.seniorpasy.
cz/#registrace

Infocentrum

Vyhrajte wellness pobyt pro dva!
Vážení a milí,
vyplňte dotazník a soutěžte o prodloužený víkendový pobyt s wellness pro dva! Destinační
agentura pro Karlovarský kraj ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni v letošním
roce zkoumá spokojenost výletníků a turistů!
Pomozte cestovnímu ruchu se posunout dál
svými poznatky, výlety v Karlovarském kraji
a vyhrajte cenu!
Pevně věříme, že budete mít štěstí a vyhrajete
pobyt!

Naskenujte QR kód, vyhraďte si
10 minut Vašeho času, vyplňte
dotazník a soutěžte o wellnessový pobyt pro dva!

Váš tým MKS!

Večerníček v září!
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou oznámili,
že plánujeme na měsíc září obnovit akci jménem Večerníček. Spousta z Vás si určitě pamatuje plnění úkolů, zábavy na stanovištích
a srandu, které každé dítě zažilo,
když se akce Večerníček zúčastnilo.
Děti budou plnit různé úkoly na různých stanovištích a závěrem bude opékání buřtů. Samozřejmě si odnesou domů diplom a cenu
za účast.
Akce bude věnována dětem všech věkových
kategorií. Rádi uvítáme i děti teprve pokukující
z kočárků.
Akce Večerníček se bude konat v měsíci září.
Informace o konání akce budou upřesněny
v kynšperském zpravodaji měsíce září
a na facebookových stránkách turistického infocentra Kynšperk nad Ohří.
Budeme se těšit na Vaši účast.
Tým MKS!

15

Knihovna

Městská knihovna
Městská knihovna, Chebská 386, Kynšperk
nad Ohří
Kontakt: 352683278,
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

UPOZORNĚNÍ!!!
Změna půjčovní doby od 01. 05. 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

Novinky pro dospělé:
Ivana a Karel Gottovi – Život s láskou; Pospíšilová, J. - …a naposled konvalinky;

Fantasy:
Roberts, N. – Poselství krve (pokračování knihy Nový začátek); Sheperd, P. – Kniha M

Sci – fi:
Thompson, Walker, K. – Snílci; Cargill, C., R.
– Moře rzi; Bond, G. – Temný experiment (ze
série Stranger Things)

Historie:
Vondruška, V. – Pomsta bílého jednorožce;
Koubková, Z. – Zázračný medailon; Moloney,
J. – Dopisy ze Sachsenhausenu; Rettinger,
W., D. – Elizino tajemství; Jindra, J. – Případ
šíleného tambora

Detektivky a thrillery:
Češka, S. – Oprávněná vražda; Kuťák, J. –
I vrazi mají své dny; Ryder, J. – Bývalá manželka; Fieldingová, J. – Na špatném místě;
Temple, P. – Staré dluhy; Hodge, S. – Za tebou; Rollins, D. – Mexický pat; Blok, R. – Stíny
jezera; Ewan, C., M. – Rozbité okno
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Romány pro ženy:
Riley, L. – Půlnoční růže; Douglas, D. – Sestřičky v nesnázích; Lindseyová, J. – Miláčkovo pokušení; Cartland, B. – Láska z Orientu;
Robertsová, N. – Cena za lásku; Enoch, S. –
Nezkrotný horal; Názlerová, R. – Tisíc a jedna
noc s Arabem; Lundbergová, S. – Otazník je
polovina srdce

Čtení pro děti a mládež:
Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol, Starostlivá veverka
Příběhy se šťastným koncem Nezbedné
kůzlátko, Zachráněná sovička, Zapomenuté
jehňátko, Ztracený ježeček, Osamělý králíček,
Uzdravený poník, Zatoulané štěňátko, Našlo
se koťátko!
Griffiths, A. – Ztřeštěný dům na stromě 26
pater; Čtvrtek, V. – Pohádky z pařezové
chaloupky Křemílka a Vochomůrky; Astley,
N. – Prasátko Peppa a hasiči; Smolíková, K.
– Knihožrouti; Koubová, E. – Bráchova bota;
Šinkovský, M. – Lapálie v Lampálii; Stančík,
P. – Fíla, Žofie a smaragdová deska; Karinsdotter, E. – Ostrov tisíce hvězd; Tamakiová,
J. a Tamaki ová, M. – Jedno obyčejné léto
Těšíme se na Vaši návštěvu
Knihovnice

Kynšperské lístečky

Kynšperské lístečky
Milé děti,
v našem kynšperském zpravodaji je pro vás
vyhrazena část, kterou jsme pojmenovali "Kynšperské lístečky", ve které si můžete
zbystřit mozky, ať už vyplněním tajenky, vystřižení kočičky, anebo pouze vybarvováním.

Díky tomu, že začaly prázdniny a nemusíte se
učit, můžete si procvičit čtení kynšperskou pověstí „O černém kašpárkovi“.
Přejeme Vám příjemnou zábavu!
Tým MKS!

Vymaluj a vystřihni kočičku
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Kynšperské lístečky

Pověst O kynšperském kašpárkovi
Pověst o ČERNÉM KAŠPÁRKOVI je spojena s velkým požárem, který vznikl ve městě
Kynšperk nad Ohří, dne 15. srpna 1706. Tento
požár vypukl v domě soukeníka a to od zapomenuté pánvičky s uhlím, která byla položena na dřevěné podlaze. Díky silnému větru,
který ten den byl, se požár šířil celou horní
částí města, a tak celá tato horní část Kynšperka shořela. Z města zůstala jen dolní část
a nejstarší čtvrť s kostelem a školou. Bohužel
v té době nikdo lidem, které požár zasáhl nepomohl. Městská rada byla totiž ve sporu s rodinou Metternichů. Dlouhá léta se pak pořádali
sbírky pro poškozené.
Samotná pověst o ČERNÉM KAŠPÁRKOVI,
se vyprávěla až do 19. století. Černý kašpárek byl malý mužík, který měl dlouhý špiča-

tý vous. Nosíval černý frak, špičatou čepici,
hodně krátké nohavice od kalhot a vysoké
boty. Do té doby, dokud v Kynšperku stál
hrad, kašpárek se ve městě velmi často objevoval. Jeho objevení ve městě znamenalo, že se blíží neštěstí. Tehdejším obyvatelům města jeho zjev naháněl hrůzu a strach
z toho, co se zase přihodí. Jednoho krásného slunečního dne v létě, kašpárek procházel
uličkami Kynšperka. Byl strašně smutný, vzlykal, plakal a potácel se. Za tři dny, od kašpárkovy procházky městem vypukl v Kynšperku
velký požár. Požár nezasáhl pouze domy, kolem kterých kašpárek neprošel.
Až teprve, když byly odstraněny zbytky hradu,
zmizel i tento tajuplný obyvatel, černý kašpárek. Od té doby ho už nikdy nikdo neviděl.

Odpověz na otázky:
Kdo je to soukeník?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kdo byl černý kašpárek?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jak černý kašpárek vypadal?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Co se stalo, když prošel kašpárek ulicemi?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jaké poučení vyplývá z toho, proč nemáme nechávat rozehřátou pánvičku
s uhlím na dřevěné podlaze?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kynšperské lístečky

Omalovánky, vystřihni, kresli a vyhraj cenu!
Milé děti, podle kynšperské pověsti, kterou
jste si právě přečetly, se v našich ulicích pohyboval ČERNÝ KAŠPÁREK. Vystřihněte obrázek kašpárka, nalepte si ho na papír, a kolem
kašpárka dokreslete pověst, jak to asi vypadalo, když černý kašpárek procházel kynšperskými ulicemi.

Své výtvory pak přineste do 20.08.2020 do turistického infocentra v Kynšperku nad Ohří,
a tři nejkreativnější výtvory, které vybere odborná porota, vyhrají cenu a budou otištěny
v kynšperském zpravodaji měsíce září.
Nezapomeňte na druhou stranu svého výtvoru
napsat Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo
a e-mailovou adresu.
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Kynšperské lístečky

Křížovka
Tajenka křížovky je ten, kým jste! Tajenka: ……………………
Na e-mailovou adresu info@mkskynsperk.cz zašlete tajenku, která Vám vyjde. Dne 20.08.2020
vylosuje odborná porota 3 výherce, kteří vyhrají cenu.
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Podpořme kynšperské podnikatele

Podpořme kynšperské podnikatele
Vážení a milí spoluobčané,
podpořte s námi kynšperské podnikatele, kteří
se zapojili do srpnové akce. Podniky, které nabízejí 10% slevu na zakoupené zboží či služby
jsou: Stavebniny Kessl a zámek Chetau Kynšperk na Kamenném Dvoře.
Vystřihněte si poukázku na 10% slevu daného
podniku a zpříjemněte si čas se svými přáteli
či rodinou na krásně zrekonstruovaném zámku

Chetau na Kamenném Dvoře, anebo nakupte
materiál ve stavebninách Kessl nad 500,-KČ.
Pevně věříme, že kynšperské podnikatele
podpoříte a zpříjemníte si prázdninové dny.

Společnost KESSL se svými prodejnami
v Karlových Varech, Sokolově a Kynšperku
nad Ohří řadí mezi nejvýznamnější prodejce
stavebnin v karlovarském regionu.
Vlastní produktová řada nátěrů, omítek, tmelů
a dalších výrobků stavební chemie, realizovaná v Otovicích, pak doplňuje portfolio firmy
zaměřené na stavebnictví.
Svou 10% slevu můžete využít ve stavebninách Kessl v Kynšperku nad Ohří, při nákupu
v hodnotě 500 Kč před slevou.

Jako v pohádce se budete cítit v restauraci
či kavárně zámku na Kamenném Dvoře, Chateau Kynšperk. Jedná se o luxusní zámek poskytující ubytování a další služby. Potěší Vás
zážitková restaurace i úchvatné wellness centrum, motorizovaní hosté ocení dostatek bezplatných parkovacích ploch.
Svou 10% slevu můžete využít v restauraci,
která nabízí kvalitní a čerstvé pokrmy, lahodné a osvěžující nápoje při stylové atmosféře,
v zámeckém parku s daňky a alpakami.

Váš tým MKS!
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Poděkování

Poděkování za restauraci Skleník
Vážená a milí spoluobčané,
ráda bych touto cestou poděkovala městu
Kynšperk nad Ohří a městskému kulturnímu
středisku za rekonstrukci restaurace Skleník,
která proběhla v březnu a dubnu 2020.
Rekonstrukce se týkala toalet, vzduchotechniky, nových dveří a vstupního prostoru.
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Také bychom chtěli poděkovat městu Kynšperk nad Ohří a městskému kulturnímu středisku za odpuštění nájmu po dobu 3 měsíců,
v době COVID 19.
Za kolektiv restaurace Skleník
Iveta Baierová

Pořádané akce v srpnu
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Pořádané akce v září
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Pořádané akce v září
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Kultura
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Kultura
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Kino
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Kino
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Inzerce
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Inzerce

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

14.025,- Kč/měsíc
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
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Výstavy
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Výstavy
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