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Doplňující fotografie z Prázdnin pro děti - srpen

Z města

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 7. září 2020 a 5. října 2020.

Oznámení konání voleb
Starosta města Kynšperk nad Ohří podle ust.
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
v platném znění oznamuje:
1.Volby do zastupitelstva kraje Karlovarského se uskuteční v pátek dne 2. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.Místem konání voleb

ve volebním okresku č. 1
je volební místnost: Základní umělecká škola
Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk
nad Ohří pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:část Dolní Pochlovice adresy mimo ulice 85
Nádražní 27/24, 47, 63/22
Pionýrská 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36,
36/16, 50/42, 52/38, 53, 56, 57, 58/5, 76/26,
77/24, 78/3 ev. č. 1
část Chotíkov 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 ev. č.: 1, 2
část Liboc 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23,
24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42 ev. č. 1
část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice 569, 915, 923, ev. č. 19
Barvířská 920/1, 924/2

Hornická 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká 365/2, 366/4
Nádražní 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6,
556/20, 559/13, 570/10, 571/7, 586, 595/8,
599/12, 617/3, 623/11, 625,
682/14, 757/15
Okružní 512/3, 513/1, 519/15, 836/19, 839/20,
884/23
Pionýrská 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,
911/9
Pobřežní 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16, 921/17
Sokolovská 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,
511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56, 917/57
ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staré náměstí 306/18, 307/16, 309/10, 313/8,
315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3, 340/5,
348/7, 349/24, 351/9, 544/12, 930/25
Truhlářská 352/2, 507/1
U Pivovaru 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
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362/6, 363/4, 364/2, 367/3

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:část Kynšperk nad
Ohří
Dlouhá 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,
87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 487/3,
541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7
Malá ulička 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6
Maxima Gorkého 1/16, 4/21, 5/19, 6/17, 12/15,
13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10, 218/3,
219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4, 230/2,
562/14, 872/22
Mistra Jana Husa 26/5, 62, 65/10, 67/3, 71/4,
72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18
Na Příkopech 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8, 25/10,
30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní 134/5, 266/5, 268/11, 269/13, 446/17,
518/9 ev. č. 8/7
Petra Bezruče 103/2, 104/4, 107/10, 109/12,
110/14, 140/16, 142/13, 148/15, 153/17,
159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21, 479/11,
488/23, 528/18, 546/50, 547/34, 551/3,
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560/32, 577/30, 578/28, 580/26, 581/24,
678/38, 689/1, 690/3, 691/5, 692/48, 708/42,
709/50, 718/20, 719/40, 727/1, 728/44,
731/22, 741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9,
816/18, 825/51, 840/49, 870/52, 918/53,
919/54, 926/55
Pod Domovem 117/5, 119/3, 500/1
Slepá 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
Sokolovská 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7,
Strmá 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha 430/3, 432/1, 686/4, 694/6,
755/2
Štěpánská 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků 228/2
V. B. Třebízského 605/2, 608/4, 643/6, 822/7,
853/8, 883/9
Zámecká 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch 48/10
Zámečnická 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka 722/2, 724/5, 725/3, 787/1,
805/4, 916/6
Bedřicha Smetany 716/2, 762/4, 769/8, 770/6,
849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
Ericha Adler Orlického 922
Chebská 927/3
J. K. Tyla 441/21, 442/23, 443/6, 444/4,
896/34
Jana Nerudy 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27

Z města

Josefa Suka 767/1, 779/3
náměstí SNP 255/21, 381/25, 382/23,
383/19, 387, 388, 389, 395/27, 396/29,
397/31, 418/15, 419/17, 420/9, 423/11,
424/9, 425/7, 429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka 739/4, 743/2, 784/6

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: Budova města čp. 764,
Školní 764, Kynšperk nad Ohří (bývalá budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice ev. č.: 21, 23,
č.p. 931
Boženy Němcové 422/4, 427/3, 428/1,
618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9, 861/10
Havířská 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6
Heydukova 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská 197/5, 210/3, 211/1, 386/17,
492/10, 493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616,
683/15, 693/11, 697/19, 698/10, 699/21,
717/25, 756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7,
834/27, 867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla 610/1, 635/5, 636/7, 657/15, 659/3,
673/19, 676/9, 677/11, 703/27,
738/17, 749/19, 753/25, 754/29, 795/2,
855/30, 856/31, 881/32, 882/33
Jana Jiskry 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8,
412/6, 416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7,
714/5, 723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky 679/7
Jiráskova 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835/19, 933/20
Jiřího z Poděbrad 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka 400/11, 401/13, 402/15, 413/12,
434/8, 437/6, 447/26,
Borovského 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,

626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6,
862/15
Křižíkova 433/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše 604/12, 607/6, 680/31
Mládeže 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem 829/2, 852/1 ev. č. 18
Pod Lesem 748/2, 761/4
Potoční 573/1, 574/3, 644/2
Prokopa Holého 398/14, 399/12, 640/7, 642/4,
646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10, 651/2,
666/9, 667/11, 705/6
Příčná 406/2, 408/4
Školní 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28
U Tavírny 329, 627/1, 628/14, 629/12, 630/10,
631/8, 632/6, 633/4, 634/2
Úzká 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní 385/3, 668/2, 721/4, 892/5, 932/6

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost: ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
část Dvorečky 48, 49, 50, 52
část Kamenný Dvůr 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35 ev.
č.:1, 2, 3
část Štědrá 2, 10, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43,
44, 45, 46
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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část Zlatá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 ev. č.:
1, 2
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb do zastupitelstva kraje.
5. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Rozloučení s profesí
S koncem roku 2020 končí i má práce dětské
lékařky v Kynšperku nad Ohří.
V roce 1966 jsem začala pracovat jako pediatr
v sokolovské nemocnici a občas jsem jezdila na zástupy do Kynšperka nad Ohří. Toto
město jsem si zamilovala, a proto jsem zde
v roce 1970 nastoupila na obvod a léčím zde
děti dodnes. Je to dlouhá doba, a tak přišel
čas se rozloučit a jak se říká „Pověsit profesi
na hřebík“. Byla to krásná léta, děti mi vždy
dodávaly energii a radost do života. Pohled
do dětských očí je nenahraditelný a určitě mi
bude chybět.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem svým sestřičkám, které se
v naší dětské ordinaci za ta léta prostřídaly.
Našemu městu přeji, aby se našel nový dětský lékař/lékařka a převzal tu štafetu po mně.
MUDr. Miroslava Komárková
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6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města

Oznámení / Policie

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

OZNÁMENÍ
o realizaci stavby
od 01. 09. 2020 do 31. 10. 2020
„Stavební úpravy křižovatky Sokolovská - Truhlářská, Kynšperk nad
Ohří“ (křižovatka před pivovarem)
____________________________________________________________________________________________________________________

Město Kynšperk nad Ohří a Druhá severočeská stavební spol. s r.o. uzavřely smlouvu o realizaci
akce „Stavební úpravy křižovatky Sokolovská - Truhlářská, Kynšperk nad Ohří“.
V období od 1. 9. 2020 – 31. 10. 2020 bude částečně omezen provoz v ulicích Sokolovská a
Truhlářská z důvodu stavebních úprav povrchů komunikací na křižovatce ulic Sokolovská –
Truhlářská.
K úplné uzavírce komunikací nedojde.
V uvedeném období bude v tomto prostoru platit přechodné dopravní značení, které je potřeba
dodržovat a respektovat z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
S případnými dotazy se obraťte:
Jiří Bednář, pracovník majetkového odboru, tel.: 725 043 848
Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru, tel.: 724 416 016

Preventivní článek PČR
Letní měsíce byly plné preventivních akcí.
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních
prázdnin a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však během letních měsíců nezaháleli a účastnili se několika preventivních
akcí. Jednalo se o různé akce preventivního
charakteru, které se týkaly například ochrany
majetku, bezpečné jízdy na kole či ochrany
zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik obchodních domů v Karlovarském
kraji, kde upozorňovali návštěvníky na nutnost řádného zabezpečení majetku nejen
před dovolenou. Návštěvníci si zde mimo jiné

mohli vyzkoušet i několik typů nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali
také několik preventivních akcí na cyklostezkách v celém Karlovarském kraji. Cyklisté se
s nimi mohli setkat například v Tašovicích,
v Chebu či na cyklotrase mezi obcemi Přebuz
a Jelení. Preventisté kraje společně s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu
silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty
na možná rizika. V případě drobných pochybení,
se kterými se policisté setkali, cyklisty na jejich
nedostatky prozatím jen upozornili. Pro cyklisty mohla být zastávka u preventivního stánku
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velmi příjemnou chvilkou, neboť zde mohli
získat i zajímavé předměty, jako např. cyklistickou lékárničku, červenou blikající odrazku
na kolo, cyklomapy a jiné reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané „Bezpečně u vody“. Tato
akce byla zaměřená zejména na bezpečné
chování u vodních ploch a jak postupovat při
zajištění majetku právě při návštěvě koupališť
a kempů. Policisté navštívili během léta několik koupališť například v Ostrově, Nové Roli
a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili jen
na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém Karlovarském kraji jako například v Radošově, Lokti,

v obci Teplá či na vodní nádrži Jesenice. I zde
policisté návštěvníkům koupališť a kempů rozdávali letáčky s preventivními radami a drobné upomínkové předměty, jako je voděodolné
pouzdro na mobilní telefon, frisbee, praktické
balení náplastí či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát
klidný vstup do nového školního roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Poděkování
Vážení,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem
zúčastněným za adopční sbírku a to jménem
Záchranné stanice Droser z Bublavy.
Dne 21.8.2020 jsme byli v domě Sociálních
služeb v Kynšperku nad Ohří, v Pochlovické
ulici, poděkovat klientům i zaměstnancům
za adopční sbírku pro naše hendikepovaná
zvířata, která jsou ve stanici na dožití. Všichni
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tito báječní a dobrosrdeční lidé se rozhodli pomoci naší záchranné stanici, která je v těžké
finanční situaci. Za zvířátka jim byl poděkovat
náš Sovík – ochočená sova pálená. Zúčastnil se i redaktor z Českého rozhlasu Karlovy
Vary .
Za ZS Drosera
Babičovi

Pamětní mince rodáků

Pamětní mince rodáků
"Tento článek byl již uveden v minulém vydání
zpravodaje. Z důvodu výpadku věty je článek
otištěn znovu."
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 paní
Patricie Suppala z Finska, jejíž rodina také ze
slezského Husince pochází. Medaile je replikou husineckých pečetí. Paní Patricie tyto medaile z vlastního zájmu a na vlastní náklady
nechala 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 autorkou medaile
a následně k předání medaile rodákům v Kynšperku a okolí. Setkání proběhlo v přátelském
duchu, 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 Lužici 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 Německa 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 Orbis terrarum
k jejím 80. narozeninám.
Rudolf Braha
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Den Ohře

Ohlédnutí za Dnem Ohře
25. 7. 2020 se konal již 18. ročník úcty k řece
Ohře a 15. ročník vodáckého závodu o Pohár
POVODÍ OHŘE s.p. v Kynšperku nad Ohří.
Počasí a voda stála při nás!
Akce začala, jako každý rok, dnem otevřených dveří na přehradě Horka. Ve 14 hodin
odstartoval vodácký závod z Tršnic a cíl byl
v Kynšperku nad Ohří.
Letošní ročník kvůli Covid - 19 měl menší
účast příznivců, ale naopak, při změně kapel – hudba MKS, kapela Jakub Klier Plzeň
a Country kapela Grezy Cheb byla velice
dobrá nálada. Den Ohře byl nově zpestřený
soutěží o TOP Vodácký guláš. Ohňostroj se
letos nekonal.
Pořadatelé by chtěli poděkovat nejen svým

finančním sponzorům, ale i podnikům a lidem,
kteří nám pomohli zajistit krásné prostředí.
Děkujeme Správě majetku Kynšperk nad Ohří
za zajištění areálu na akci. Dále také našim
zastupitelům města za finanční příspěvek.
Poděkování sponzorům a všem, kteří se
na akci podíleli:
Miroslav Volf, Starosta města Kynšperk nad
Ohří, Městské kulturní středisko Kynšperk nad
Ohří, Město Kynšperk nad Ohří, Správa majetku Kynšperk nad Ohří, Povodí Ohře, VOOS
Sokolov, Stavebniny Kessl, Živý kraj, Dronte,
Putzer půjčovna lodí, Reklama NIKO s.r.o.,
NEXANS, SDH Kynšperk nad Ohří, Kynšperský pivovar, Karlovarský kraj.
Pořadatelé Dne Ohře
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Škola

Žáci základní školy v Kynšperku nad Ohří
soutěžili i ve školním roce 2019/2020
Osobností školy byl vyhlášen Marek Klier,
žák IX.B, který reprezentoval velmi úspěšně školu v mnohých sportovních soutěžích
v rámci okresu, Karlovarského kraje a v republikovém finále:
gymnastika – 1.místo v OK, silový víceboj –
1.místo v OK, 1.místo v KK, přespolní běh
– účast v republikovém finále.
Dalších významých úspěchů dosáhli žáci
a žákyně:
a) ve vědomostních soutěžích:
Vanessa Šághy, IV.C - 4. místo – KK matematická soutěž Pangea
Petr Pečinka, IV. B – 5. místo - KK – matematická soutěž Pangea
Barbora Ďurkovová – 44. místo – KK – logická olympiáda
Petr Sova, VII.B
- 2. místo - OK v olympiádě v anglickém jazyce
Ondřej David, IX.A – 6. místo - OK chemické olympiády
Štěpán Šašek, IX.A – 6. místo - OK v olympiádě v anglickém jazyce
Klára Bělocká, IX.A – 7. místo –
OK v olympiádě z českého jazyka
b) ve sportovních soutěžích:
Natálie Vlčková, IX.B – 1. místo OK v gymnastice
Kateřina Hrubá, I. B – 1. místo - mezinárodní
turnaj v kickboxingu
Šarlota Matoušková, IV.B – 3. místo - OK
ve sportovní gymnastice
Klára Lukáčová, IV.C – 10. místo - OK
v plaveckých závodech

c) ve sportovních soutěžích – kolektivy:
v přespolním běhu – 1. místo v OK, 1. místo
v KK a účast na mistrovství ČR - Mikuláš Bešta, Jan Radl, Matěj Vaňura, Marek Klier, Pavel
Fürst,
ve sportovní gymnastice – 1. místo v OK –
Marek Klier, Antonín Košař, Luděk Budiský
a Václav Hoskovec
ve sportovní gymnastice – 3. místo v OK - Natálie Vlčková, Anna Drahokoupilová, Kateřina
Radlová, Bianca Böhmová, Šarlota Matoušková, Adéla Borecká, Natálie Miková a Sofie
Kaiglová
v silovém víceboji – 1. místo v OK – Jan Radl,
Daniel Vyrut, Matěj Vaňura, Jiří Vydra, Marek
Klier
Všem úspěšným účastníkům blahopřejeme
k výborným výsledkům, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a našeho města.
Pedagogům a trenérům děkujeme za výraznou péči a dobré vedení žáků a jejich přípravu
na soutěže.
V mnohých případech oceňujeme i velkou
podporu rodiny, bez níž by některé druhy
sportů děti nemohly realizovat.
		    Za vedení školy
Mgr. Š. Neubergová
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Škola

Jak se měnilo zázemí školy a samotná výuka
nejen v době koronavirové
V době uzavření školy pro žáky (po 11.
březnu) se ve škole usilovně pracovalo. Pedagogové komunikovali s rodiči a žáky prostřednictvím webových stránek školy, maily
a prostřednictvím skypu, dále pak mnozí připravovali pracovní listy a učivo, které si žáci
a jejich zástupci mohli vyzvednout každý týden
ve škole.
V březnu a dubnu probíhala ve škole oprava
podlah v sedmi třídách 1. stupně, pět tříd bylo
vybaveno novým nábytkem (nastavitelné lavice a židle).
Byl odstraněn a zlikvidován starý nábytek.
Byla vymalována kuchyně školní jídelny.
Došlo k dokončení projektu z IROP „Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd
a dílen“ a proběhlo finanční vypořádání celého projektu. Z celkové částky 7 054 377,26
Kč, bylo 90 %, tj. 6 348 939,52 Kč pokryto
získanou dotací. Vlastní zdroje 705 437,74 Kč
byly poskytnuty městem. Žáci a vyučující
tak získali tři zcela zrekonstruované učebny,
součástí bylo také zajištění konektivity školy
a obnovení menší části školní zahrady. Poděkování patří zejména realizátorům celé akce
a zastupitelům města, kteří finanční prostředky
na realizaci projektu schválili.
V květnu a červnu proběhla další realizace obnovy zahrady - pořízení záhonů, výsadba keřů
a květin.
Ve spolupráci s MO města byla provedena demolice pódia za budovou 1. stupně. V dalších
letech se počítá s úpravou tohoto prostranství
pro parkování a výstavbu dětského dopravního hřiště.
Mnohé vyučující věnovaly své síly a um k výrobě a šití roušek v době, kdy jich byl kritický
nedostatek. Bylo ušito kolem 12 000 roušek,
které byly zdarma předány občanům města,

10

prodavačkám, lékařům, zdravotníkům, nemocnicím, pečovatelským domům a žákům naší
základní školy. P. Kříž pak vyráběl ochranné
štíty pomocí 3 D tisku.
Od 11. května byla umožněna a realizována
výuka žákům devátých ročníků jako příprava
na přijímací zkoušky na střední školu.
Od 25. května mohli nastoupit do školy žáci
1. stupně. Byla zajištěna i školní družina. Výuka byla přizpůsobena žákům za dodržování
maximálních hygienických opatření.
Od června mohli nastoupit do školy i žáci
2. stupně, jimž byla opět výuka přizpůsobena.
Žáci, kteří do školy nechodili, si mohli vyzvednout pracovní listy a materiály 1x týdně
ve škole v době po vyučování na stanoveném
místě.
Školní jídelna vařila obědy pro přihlášené
žáky za dodržování doporučených hygienických podmínek. Školní rok byl ukončen 30.
června předáním vysvědčení všem žákům
školy.
O prázdninách byla vymalována část sklepních prostor ve školní jídelně, byl pořízen nový
robot do kuchyně.
V patrech pavilonu A a B byly opraveny podlahy na chodbách.
Nyní je škola zcela připravena na nový školní
rok 2020/2021. Bude otevřena přípravná třída,
na 1. stupni bude 11 tříd, na druhém stupni
bude 11 tříd, pro odpoledne jsou pro žáky
1. stupně připravena 3 oddělení školní družiny a DDM, školní jídelna bude nabízet výběr
ze dvou druhů jídel. Pro zájmovou činnost
budou od října opět zřízeny zájmové kroužky
DDM.
Milí žáci a žákyně, těšíme se na vás…..
Za vedení školy
Mgr. Štěpánka Neubergová

Prázdniny pro děti

Prázdniny pro děti
Posledních 14 dní v srpnu uspořádalo městské kulturní středisko opět akce pro děti.
V rámci pestrého programu si např. tvořily,
pekly sušenky, malovaly, strávily s fotografem den v přírodě a den se zvířaty v chovatelském areálu, vyzkoušely si dovednosti
na sportovní olympiádě, soutěžily a podívaly
se na představení loutkového divadla v zahradě knihovny.
Výlet do přírody s fotografem byl pro všechny naučný zážitek. Naučily se, jak se maskovat v přírodě při fotografování a poznávaly
místní faunu. V chovatelském areálu se děti
seznámily s tím, jak se chovat k domácím
zvířatům a jak je krmit.
Obrázky namalované při akcích budou do konce září opět vystavené v zimní zahradě kina.

Byly opět povedené. Na akcích byla také různá tvoření, takže si děti odnesly i krásné upomínkové dárky.
Chtěla bych zejména poděkovat zaměstnancům MKS, knihovnicím za spoluúčast a sponzorům Pavlu Bendovi za sladkosti, Petru Korelusovi za přednášku v přírodě, chovatelům
za uspořádání malé výstavy zvířátek pro děti.
Největší pochvala samozřejmě patří všem zúčastněným dětem, které si za účast odnesly
drobný dárek. My se opět budeme příští rok
těšit na všechny děti při prázdninových akcích.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

11

Skautský tábor

Skautský tábor 2020 v Říši pohádek
I v letošním roce strávily děti ze skautského střediska Lípa Kynšperk druhou polovinu
července na táboře na Ďuriho louce u Krásna. Tábor se nesl v pohádkovém duchu. Pohádkovou říši pohlcuje nicota a královna říše
je smrtelně nemocná, tak začínala táborová
hra. Děti mohly zachránit pohádkovou říši
od nicoty tak, že pohádkové příběhy samy
prožily. Získávaly písmena z nového jména královny, po jehož vyslovení se královna
uzdravila.
Prožili jsme např. Perníkovou chaloupku, kdy
si děti stavěly perníkové chaloupky, zdobily
perníky a vyzkoušely si pozornost na cestě potom, co měly z výletu samy určit cestu
zpět do tábora. V rámci pohádky Sedmero
krkavců jsme vyráběli táborová trička, která
jsme barvili pomocí přírodnin. Ve Zlatovlásce
si děti pekly hada, kterého připravoval Jiřík
králi. Každý si upekl hada ve stylu trdelníku
na ohni a všem moc chutnalo. Protože rozuměli řeči zvířat, vyzkoušeli si různé šifry. Děti
prožily ještě různá dobrodružství z pohádek
Jak Krtek uzdravil Myšku, O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku, Tři zlaté vlasy děda Vše-
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věda; Hrnečku, vař! Věřím, že si všichni tábor
užili, navázali nové vztahy a také se něčemu
přiučili.
Po prázdninách skauti zahájí opět svou běžnou činnost, doufejme, co nejmíň ovlivněnou pandemií koronaviru. Budeme se těšit
i na nové zájemce, kteří by se k nám chtěli přidat. Pro bližší informace o začátku skautského roku a také fotky z tábora sledujte stránku
www.facebook.com/kynsperk.skauting.cz
Iva Pídová – Chechty, vedoucí střediska

Září

Září
O měsíci září:

Zářiové svátky a významné dny:

Devátým měsícem kalendáře je měsíc září, který
má 30 dní. Kolem 23. září začíná na naší severní
polokouli podzim, také nazýváno podzimní rovnodennost. Mnoho zemí převzalo latinský název
pro tento měsíc september. Ten pochází dle
označení, že býval sedmým měsícem kalendáře. U nás je označení tohoto měsíce odvozeno
od spojení "za říje". To zavání říjnem, ovšem
"za říje", neboli zářuj či zářij patří měsíci září.
Září není příliš oblíbeným měsícem, a to z toho
důvodu, že začíná školní rok. Zemědělci si
užívají podzimní sklizně, dozrává vinná réva,
chmel, ovoce, brambory. Díky těmto sklizním
se také po republice konají různé sklizňové
slavnosti, jako vinobraní, dočesná apod. Významným dnem je také 28. září, kdy má svátek
Václav a díky svatému Václavovi je také státní
svátek a pracovní volno.

• 5. září - Mezinárodní den charity
• 7. září - Den otevřených dveří památek v ČR
- Řada památek bývá tento den zpřístupněna
zdarma.
• 8. září - Mezinárodní den gramotnosti
• 9. září - Evropský den recyklace baterií
• 10. září - Světový den prevence sebevražd
• 12. září - Mezinárodní den OSN spolupráce
jih-jih
• 14. září - Evropský den židovské kultury
• 15. září - Mezinárodní den demokracie
• 16. září - Den církevního školství
• 16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
• 16. září - Evropský týden mobility
• 20. září - Den malování mandal
• 21. září - Mezinárodní den Alzheimerovy
choroby
• 21. září - Mezinárodní den míru
• (21.) 22. září - (Evropský) Mezinárodní den
bez aut
• 23. září - Mezinárodní den neslyšících
• 26. září - Evropský den jazyků
• 26. září - Mezinárodní den antikoncepce
• 26. září - Mezinárodní den kulturního dialogu
• 27. září - Světový den cestovního ruchu
(Světový den turismu)
• 28. září - Den české státnosti - Státní svátek
• 28. září - Světový den boje proti vzteklině
• 29. září - Den bílého heterosexuálního muže
• 29. září - Světový den srdce
• 30. září - Mezinárodní den překladatelů

Malé připomenutí
dnů v měsíci září:

významných

• 2. září 1347 – byl Karel IV korunován českým
králem
• 11. září 1861 – čeština byla ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách
• 18. září 1848 – byla čeština zavedena na českých gymnáziích, jako vyučovací jazyk
• 24. září 1483 – V Praze na staroměstské a novoměstské radnici došlo k defenestraci purkmistra a sedmi konšelů.
• 28. září 935 – byl zavražděn kníže Václav svým
bratrem Boleslavem I. ve Staré Boleslavi

Pranostiky na měsíc září:
• Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
• V září mnoho požárů bývá, proto se obloha
rdívá.
• Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta.
• Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
• Září, na léto jde stáří.
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Horoskopy

Horoskopy
BERAN (21.03. – 20.04.)

PANNY (23.08. – 22.09.)

Brambory jsou nevzhledné, ale když je povaříme, jedná se o docela výživnou pochoutku. Horoskop na září Beranům radí, aby tento měsíc
také důkladně povařili a že pak jej teprve ocení.
Jak září 2020 ale vařit? Dívejte se kolem sebe,
kritizuje, neberte si servítky. V září Váš aktivní,
až agresivní přístup zvítězí.

Panny, víte, co je to utopenec? Ne, naštěstí nemyslíme mafiány uvězněné v sudech na dně
Orlické přehrady, ale spíše člověka, který je
ponořen až po uši ve vlastních problémech,
ve vlastním životě, ve vlastní šťávě. Horoskop
na září 2020 předjímá změnu v tomto ohledu.
Panny se přestanou konečně zabývat sami sebou a přijdou na jiné myšlenky.

BÝK (21.04. – 21.05.)
Býci, horoskop na září 2020 ukazuje rytmus,
v němž se střídá příliv a odliv. Býky čeká pasivní
období. Nevěšte ale hlavu a nebědujte. Přichází
čas, schovat se za závoj tajemství a vyčkávat,
jako trpělivý rybář. Domácí štěstí za Vámi přijde
samo. Příboj rozkoše a blaženosti bude následovat.

VÁHY (23.09. – 23.10.)

BLÍŽENCI (22.05. – 21.06.)

ŠTÍR (24.10. – 22.11.)

Září je pro Blížence mostem od jednoho způsobu života ke druhému. Horoskop Blížence nabádá, aby se vzdali roztomilosti koťátka a ukázali
ostatním, že mají tygří drápky. A nejenom to. Podle horoskopu na září Blíženci opravdu dokážou
zahnat žízeň po životě. Bujaře, nespoutaně!

Horoskop na září 2020 Štíra vybízí k obratnosti
a lstivým manévrům. Budete-li chtít řešit problémy jako rytíř v brnění přímo: mečem, osobně,
bez skrupulí, dost možná narazíte a neuspějete.
Devátý měsíc roku 2020 je vhodný k diplomacii,
vytáčkám a vychytralosti. Zákulisními prostředky
získáte více v soukromí i v lásce více.

RAK (22.06. – 22. 07.)
Raci, kdo jinému jamu kopá, sám do ní padá.
Měli byste se v září přece jen trochu uskromnit
a přestat ostatní popichovat. Vaše ješitnost patří
minulosti, podobně jako dinosauři. Tedy měla by
patřit minulosti. Rak by, jak horoskop doporučuje, měl sestavit mapu svých splněných přání
a pak ji dát do kamen! Nová přání přijdou brzy
a budou skromná.

LEV (23.07. – 22.08.)
Lvi, přišel čas na zlepšení. Zářijový horoskop
ukazuje devátý měsíc roku 2020 jako příležitost
dát sbohem tomu, co Vám již léta pije krev. Můžete rozlomit Váš mobilní telefon a zasadit jej
do zahrady. Mohutné třešně či jabloně z něj sice
nevyrostou, ale i tak můžete mít radost, že jste
o jednu SIM kartu blíže přírodě. Anebo zkuste
něco méně drastického.
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Září podle horoskopu bude skutečným hnízdem úspěchu a ocenění pro Váhy. Pokud máte
v roce 2020 uspět, pak září 2020 je ideálním měsícem. Váhy, někdy je dokonce vhodné o sobě
pochybovat, ale září je příležitostí, jak získat jistotu a lepší sebevědomí.

STŘELEC (23.11. – 21.12.)
Pexeso a vůbec jakékoli hry náročné na paměť
a kombinace by pro Střelce v září 2020 měly
být inspirací. Paprsky světla jsou tím správným
vodítkem. Nepoddávejte se truchlení a depresi. Zkuste nemyslet jen na sebe a být součástí
týmu, rodiny, mileneckého páru.

KOZOROH (22.12. – 20.01.)
Kozoroh by podle zářijového horoskopu měl
vsadit na vlastní síly, kterých bude mít více než
dost. Energie přírody se u Kozoroha rozvine
ve všech oblastech, které souvisí se zemí a jejími plody. Upečete skvělý koláč s ovocem, nebo
se stanete králem / královnou zahrady či záhonu. Každý den je jako zrnko kukuřice, a dohromady udělají z devátého měsíce roku 2020 velmi
sytý a chutný klas.

Horoskopy

VODNÁŘ (21.01. – 20.02.)

RYBY (21.02. – 20.03.)

Podle horoskopu se u Vodnáře rozvinou k dokonalosti všechny smysly. A to nejen zrak,
čich, hmat, sluch, chuť ... Ale také smysl šestý, vnitřní, který Vodnáře spojuje s ostatními neviditelnou pavučinou intuice, předtuchy
a soucitu.

Září 2020 bude pro Ryby měsícem, kdy
duch zvítězí nad hmotou. Horoskop předznamenává ideální čas pro meditaci, rozjímání, ale i platonickou lásku nebo přátelství.
Pro okolí se Ryby stanou velmi přitažlivé, avšak
v nitru si zachovávají chladný rozum.

Charakteristika znamení Panny, indiánský horoskop Medvěd

Osobnost Panny
Lidé narozeni v zemském znamení Panny
jsou obdařeni pečlivostí, logickým myšlením
a trpělivostí. Jsou pracovití a mají velký smysl
pro detail. Jsou to spíš realisté než snílci, stojí
nohama pevně na zemi. Mají sklon k perfekcionismu a k věcem se staví kriticky. Často je
najdeme v pečovatelských pozicích, rádi pomáhají ostatním a velmi důležité pro ně bývá
zdraví, čistota a pořádek ve všem, co dělají.

Muž Panna
Je to člověk na úrovni, na kterého se můžete spolehnout. Je vzdělaný, má přehled, je
pracovitý a velmi pečlivý. Nepatří mezi snílky
a v tom, čemu se věnuje, se snaží být nejlepší.
Silné stránky
Ve všem, co dělá, má rád systém a pořádek,
díky čemuž je jeho práce perfektní a ve svém
oboru bývá opravdovým expertem.
Slabé stránky
Když má nějaký problém, drží ho v sobě a není
pro něj snadné mluvit o tom, co ho trápí. Své
pocity projevuje opatrně.

Žena Panna
Žena narozená pod vládou Panny je pevně
ukotvená v realitě, ale v srdci má sny, kterým věří a jde za nimi. Je to dáma, která vždy
působí důstojně a své emoce si nechává pro
sebe.

Silné stránky
Je to praktická žena, která stojí nohama pevně
na zemi. Na všem, co dělá, si dává velmi záležet a je na ni spolehnutí.
Slabé stránky
Nejraději by měla všechno perfektní a někdy
je přehnaně kritická. Nejen vůči svému okolí,
ale především sama k sobě.

Dítě Panna
Dítě narozené ve znamení Panny bývá hodné,
poslušné a zřídkakdy zlobí. Má hezký vztah
ke zvířatům a baví jej o ně pečovat. Škola jej
zajímá a učitelé si jej nemohou vynachválit.
Silné stránky
Je to velmi vzorné dítě, které má smysl pro
pořádek a disciplínu a s radostí vždy pečlivě
plní to, co se po něm chce.
Slabé stránky
Někdy může mít strach se projevit a zůstane
tak trochu zakřiknuté, obzvláště pokud se setká s kritikou a nepochopením.
Slavné osobnosti ve znamení Panny
Valérie Zawadská, Magda Vašáryová, Hana
Zagorová, Pavel Nový, Michael Jackson, Salma Hayek, Sean Connery
Jedinci ve znamení Medvěda spoléhají hlavně
sami na sebe. Jsou samostatní, praktičtí a rozvážní. Mohou působit až lenivým dojmem,
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Horoskopy / Knihovna

Indiánská charakteristika Medvěd
ve skutečnosti skrývají obratnost a sílu. Nemají rádi překvapení, všechno si systematicky
plánují.

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

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 - 12.00
Úterý:
ZAVŘENO
Středa: 8.00 - 12.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00
Pátek:
8.00 - 12.00

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00
12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.30

Novinky pro dospělé:
Klíma,J. a Epstein, M. – Šarlatán; Haratischwili,
N. – Osmý život ( pro Brilku); Bonviciniová, S.
– Louis Vuitton Životní sága; King, S. – Svědectví; Cussler, C. – Keltské impérium; Boučková,
T. – Bhútán, má láska

Historie:
Kechlibar, M. – Krvavé levandule; Kechlibar,
M. – Zapomenuté příběhy 1, 2, 3; Mňačko, L. –
Smrt si říká Engelchen; Macadam, H. D. – 999
– Příběh žen z prvního transportu do Osvětimi;
Bauer, J. – Na straně českého krále; Fluvio,
L. D. – Dívka, která se dotkla nebe; Niedl, F. –
Hráč; Gordon, N. - Ranhojič

Detektivky a thrillery:
Uher, F. – Madona s usmívajícím se dítětem;
Uher, F. – Temný hlas jezera a další povídky;
Cílek, R. – Propustka do lepších časů a další
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povídky; Cimický, J. – Chrámová věž; Dán, D.
– Nevinným se neodpouští; Klabouchová, P. –
Anglická zahrada; Gibney, P. – Stará tajemství;
Klevisová, M. – Drak spí

Romány pro ženy:
Kleypas, L. – Ďáblova dcera; Jakoubková, A. –
Přišla třetí blondýna; Gregory, P. – V nejistých
vodách; Jacobs, A. – Venkovské sídlo Časy se
mění

Čtení pro děti a mládež:
Otevřel, M. – Štaflík a Špagetka; Váchová, Š.
– Chaloupka na vršku; Sfar, J. – Malý upírek;
Braunová, P. – Sám v muzeu; Rüdiger, B. –
Coolman a já, Coolman a já Zachraň se, kdo
můžeš; Štěpánová, H. – Tři kamarádi; Sekora, O. – Ani Muk v Africe; Mary, A. a Blanck,
U. – Pobřežní piráti; Smolíková, K. – Řemesla;
Smolíková, K. – Husův dům; Vostrý, M. – Kreslené vtipy pro děti; Nitobe, J. – Bušidó Duch
samuraje; Sedláčková, J. – Letem módním
světem; Kolektiv autorů – Válečná technika;
Poznávejte města s Bertíkem a Benem

Pro nejmenší čtenáře:
Peppa Pig Učení s Peppou 1 2 3; Peppa Pig
Pohádky do postýlky; Ovečka Shaun jede
na dovolenou; Ovečka Shaun cestuje kolem
světa; První encyklopedie; Hrajeme si na schovávanou Zvířata; Hrajeme si na schovávanou
Můj svět; Hrajeme si na schovávanou Slova
Na Vaší návštěvu se těší
Knihovnice.

Kynšperské lístečky

Kynšperské lístečky
Milé děti,
již v minulém vydání Kynšperského zpravodaje byla pro vás vyhrazena část nazvaná
KYNŠPERSKÉ LÍSTEČKY. Doufáme, že se
vám rubrika líbí a budete se nadále zapojovat do různých soutěží, které rubrika nabízí.
Těm, kteří jste odevzdali své výkresy Černého kašpárka, mnohokrát děkujeme
za účast. Díky krásným obrázkům, které
jste odevzdali, bylo složité vybrat ten nejhezčí. Nakonec se odborná porota rozhodla, že výkresy rozdělí do dvou skupin. První
skupina dětí junior 6-10 let, druhá skupina
dorost11-13 let.
Hlavní cenu vyhrál Maxmilián Dan Stolarik,
jehož obrázek je otištěný pod tímto článkem.

1. místo ve skupině junior 6-10 let vyhrála Valentýna Kopperová, 2. místo obsadila Natálie
Richterová, 3. místo získala Nela Tomanová.
Ve skupině dětí dorost 11-13 let vyhrála 1.
místo Pavla Kočárková, 2. místo obsadila
Michaela Bočanová, 3. místo získala Petra
Křenková.
Ostatním zúčastněným děkujeme za účast
a pevně věříme, že i vy se příště umístíte
na předních příčkách.
Pro tento měsíc je pro vás připravena osmisměrka, vystřižení a vymalování pejska a legenda O svatém Václavovi.
Přejeme vám příjemnou zábavu!
Za tým MKS
Sandra Šultysová
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Kynšperské lístečky

Osmisměrka
Volná písmenka, která zůstanou v osmisměrce Ti dají dohromady větu, jaká je ta věta?
……………………………………….
Na e-mailovou adresu infocentrum@mkskynsperk.cz zašlete větu, která vám vyšla.
Dne 20.09.2020 vylosuje odborná porota 3 výherce, kteří vyhrají cenu.

Tato slova hledej v osmisměrce:
ATENTÁT; BABIČKA; CIRKUS; ČAJ; DĚDA; DOMY; DUŠE; JELEN; JÍCEN; KAKTUS; KOŘENÍ;
KOUŘ; KRABIČKA; KRTEK; LETADLO; LETEC; LŮJ; LUK; MAMINKA; MANKA; MAT; MATEMATIKA; MEDVĚD; MRAK; OKNO; POŠTA; ŘEKA; SEBEVĚDOMÍ; SLUNCE; SOVA; STROM;
ŠELMA; ŠKOLA; TALÍŘ; TATÍNEK; TETA; TŘI; VAK; VANA; VSTÁVÁNÍ; ZÁŘÍ; ZÁŘIVKA
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Vystřihni, vymaluj a nalep na špejli pejska

Pověst O blanických rytířích a svatém Václavovi
Milé děti,
každý rok, 28. září je den české státnosti. Tento den je státní svátek, a tak nejdete
do školy, a rodiče v tento den mívají obvykle
také volno.
Pojďme si společně připomenout svatého
Václava a pověst O blanických rytířích.
Kníže Václav byl jeden z prvních panovníků
českého státu, z větve Přemyslovců. Byl synem knížete Vratislava a Drahomíry. Po smrti
jeho otce Vratislava nastaly spory o trůn mezi
maminkou Drahomírou a babičkou Ludmilou.
Václav v tu dobu ještě nebyl dospělý, a tak
po smrti svého otce nemohl nastoupit na trůn.
Kníže Václav byl vychovávaný svou babičkou
Ludmilou. Václavovi se dostalo u panovníků
neobvyklého vzdělání, které spočívalo především v oblasti latinského žaltáře.

Když pak Václav nastoupil na trůn, byl pro
svou lásku k prostému lidu, šlechetnost, mírnou povahu, mírumilovnost a víru v Boha
velmi oblíbený. Po své smrti byl prohlášený
za svatého.
Samotná pověst O blanických rytířích a svatém Václavu praví, že v hoře Blaníku odpočívá
české vojsko, které čeká, až bude českému
národu nejhůře. Velitelem vojska je sám patron země České svatý Václav. Až bude naše
vlast v tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku
a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů.
Pak vyjedou z Blaníku blaničtí rytíři v čele se
svatým Václavem. Václavův bělouš na Karlově mostě klopýtne a vyrýpne z kamení kouzelný meč knížete Bruncvíka.
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Odpověz na otázky:
- Kdo je Václav?

………………………………………………………........................…

- Proč maminka Drahomíra měla spory s babičkou Ludmilou?
………………………………………………………………………………...............……….
- Jakého vzdělání se dostalo Václavovi?
………………………………………………….…………………………………................
- Co je to latinský žaltář?

……………………………………………………….....…..

- Co se stane až bude českému národu nejhůře?
………………………………………………………………………………………...........…

Soutěž – Omalovánky a kreslení
Milé děti, z pověsti vyplývá, že až českému
národu bude nejhůře, blaničtí rytíři se probudí
a v čele s českým patronem, se svatým Václavem, pojedou národu na pomoc.
Nechte svou fantazii pracovat a nakreslete
obrázek, jak by to asi vypadalo, kdyby se
družina rytířů probudila a jela se svatým Václavem na pomoc českému národu.
Můžete samozřejmě vystřihnout obrázek,
který nalepíte na papír A4 a kolem dokreslíte,
jak by to asi vypadalo.
Své výtvory pak přineste do 20.09.2020
do turistického infocentra v Kynšperku nad
Ohří a tři nejkreativnější výtvory, které vybere
odborná porota, vyhrají cenu a budou otištěny v Kynšperském zpravodaji měsíce října.
Nezapomeňte na zadní stranu vašeho výtvoru napsat vaše jméno, příjmení, věk, telefonní
číslo, popřípadě e-mail.

20

Výstava Pavla Janouškovce

Výlety za výstavami ve Zlíně,
Kynšperku nad Ohří i v Praze
Chtěli bychom vás pozvat na výstavy Pavla
Janouškovce, které se budou konat na zajímavých místech v naší republice. Pro seznámení s malířem, fotografem i grafikem přinášíme malé představení, který vám o jeho tvorbě
napoví více. Ale ne vše je možné rozhovorem
zažít, proto doporučujeme výstavy navštívit…

cením sbíral jako asistent mého otce, když
se v koupelně vyvolávaly negativy. Focení
mne však nezaujalo tolik jako malování, takže
jsem se k němu vrátil až v době, kdy jsem měl
za sebou pár výstav obrazů, protože mi to jednak umožnilo jakýsi záznam viděného, ale asi
hlavně mne to lákalo jako nové tvůrčí médium.

Kdy jste se začal věnovat malování – focení?

Pozvete naše čtenáře na Vaše výstavy v nejbližší době?

Já jsem začínal s malováním, focení přišlo až
později. Ale upřesním – první moje malířské
pokusy, ovšem samozřejmě to ještě nelze považovat za systematickou výtvarnou tvorbu, již
na základní škole. Nicméně měli jsme přísnou
paní učitelku, a tak moje známky z „kreslení“
nebyly zrovna nejlepší. K vlastní, systematické
výtvarné tvorbě mne přivedla až vlastně tehdejší Lidová škola umění, kterou jsem začal
navštěvovat v době svých středoškolských
studií. No a co se týká focení, tak v tehdejším
Československu asi hodně lidí mělo český fotoaparát Flexaret. Stejně tak můj táta a stejně
jako „vůni barev“ jsem první zkušenosti s fo-

Velmi rád, v letošním roce připravuji, po sedmi
letech od poslední samostatné výstavy, celkem 3 samostatné výstavy. Moje obrazy bude
možné shlédnout na následujících výstavách
– od 3.8. do 30.8. 2020 ve výstavních sálech
Hedvika, Zlínského zámku ve Zlíně (vernisáž
výstavy 2.8. 2020 v 17,00 hod), pak následně
od 3.9. do 30.9. 2020 v galerii Panský dům
v Kynšperku nad Ohří (vernisáž výstavy 3.9.
v 17,00 hod) a ještě pak od 17.10. do 21.11.
2020 v Galerii Divadla Pod Palmovkou v Praze (vernisáž výstavy 17.10. v 17,00 hod).
A budu se těšit, že některé z Vašich čtenářů
rád uvítám.
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