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Z města

Vážení občané,
s ohledem na současnou epidemiologickou
situaci a mimořádná opatření vlády informujeme, že až do zklidnění celé situace jsou pozastaveny návštěvy u občanů města k jejich

životnímu jubileu, konání Dne se starostou
a místostarosty a je také odloženo vítání občánků.
Kancelář starosty

Blahopřání
V prosinci roku 2020 oslavil významné životní jubileum Pavel Haluška, dlouholetý člen
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří – oddíl stolního
tenisu. Touto cestou bychom mu chtěli podě-

kovat za vše, co pro stolní tenis, a to nejen
kynšperský, udělal a stále dělá a ještě jednou
mu přejeme hlavně pevné zdraví! Děkujeme!
Spoluhráči z TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří – oddíl stolního tenisu

Blahopřání
Dne 24. prosince 2020 oslavili manželé Zdeněk a Zdeňka Jurusovi diamantovou svatbu.
Krásné je milovat, když máš koho.
Krásné je smát se, když máš s kým.
Krásné je snít, když máš o kom.
Krásné je žít, když máš pro koho…

blahopřejí:
Jana a Kája
Pavla a Standa
Pavel a Bětka
Kristýna a Tonda
Miška a Tomáš
Anička a Toníček
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Poděkování

Poděkování
Za celoroční podporu rybářského kroužku
děkují mladí rybáři sponzorům:
MO ČRS Kynšperk nad Ohří
Lékárna Primula - Mgr. Ľudmila Moravčíková
MUDr. Miroslava Komárková
Penzion Predigerovi
Restaurace Skleník
Alfík – Fiedlerovi
Ing. Tomáš Svoboda

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2021.

Petr Kříž
vedoucí rybářského kroužku
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SPCCH

Podzim v SPCCH
Ani v podzimních měsících členky a členové
nezaháleli. Pěkné počasí umožnilo chodit
venku s holemi až do konce listopadu, když
nám nastalá situace nedovolila chodit do tělocvičny. Kromě zájezdu na hrad Jezeří jsme
ještě stihli navštívit divadelní představení Hledám milence zn. „Spěchá!“. Též varhanní kon-

cert prof. Jaroslava Tůmy byl zážitek. Potom
byl vyhlášen stav nouze, který nám znemožnil
uskutečnit další plánované akce.
Přejeme všem, aby toto období přečkali
ve zdraví. Nepodléhejte pesimismu a všichni
se těšíme, že se v roce 2021 zase sejdeme při
naplánovaných akcích.

Výbor ZO SPCCH

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
ZO SPCCH v Kynšperku nad Ohří

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí a úspěchů v novém roce
přeje všem za organizaci
Mgr. Hana Fogatošová
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Policie

Buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy
stmívá. Proto by měli být opatrní zejména nejzranitelnější účastníci silničního provozu, kterými jsou chodci a cyklisté.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny
účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto
pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět i Vy
a používejte reflexní prvky, které ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči
mohou včas zareagovat a předejít tak střetu
s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí
mít každý chodec, který se bude za snížené
viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení.
Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit
pokutu až do výše 2000 korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných
barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či
za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes
je možné pořídit si mimo reflexních pásek či
vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporuču-
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jeme umístit viditelně, zejména na končetiny
směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech
stran, tedy zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li
se na pozemní komunikaci chodec v tmavém
oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení
je viditelný již na 55 m a pokud je jeho oděv
doplněn reflexním označením, vidí jej řidič
na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro
bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že
žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud
chodce zahlédne na poslední chvíli anebo
pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne
do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

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

Z města

COVID-19: DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ OBČANŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
ANTIGENNÍMI TESTY (POC)
Povinná rezervace termínu Konkrétní čas odběru určuje pracovník call centra podle aktuální vytíženosti
odběrového místa
O provedení POC antigenního testu lze požádat maximálně 1x za 5 dní.
Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid a od prvního pozitivního PCR testu
neuplynulo více než 90 dnů nebo u osob, u kterých byl v posledních 5 dnech proveden POC nebo PCR test
s negativním výsledkem.
Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru:
- není umožněn vstup do areálu odběrového místa a
- není umožněno provedení antigenního testu
Základní informace o odběrových místech pro antigenní testování
Adresa odběrového místa
Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary
vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)
Adresa odběrového místa

Lab In Karlovy Vary, Bezručova 1098/10, Karlovy Vary
Dětská poliklinika Karlovy Vary
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek
Adresa odběrového místa

Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov
provozuje Nemocnice Sokolov
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)
Adresa odběrového místa

Karlovarská krajská nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, Cheb
(před pavilonem A)
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)
Adresa odběrového místa

Dia-gon Cheb, Májová 582/19, Cheb
Poliklinika Flora
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech úterý, čtvrtek
Adresa odběrového místa
Lab In Mariánské Lázně, Komenského 515/6, Mariánské Lázně
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek
Adresa odběrového místa

Lab In Aš Nemocniční 52, Aš
areál LDN
Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek
Adresa odběrového místa

Dia-gon Aš, Palackého 1615, Aš
Dětská poliklinika Aš
Vyšetření POC antigenními testy se provádí v pátek
Rezervace termínu
Krajské call centrum

950 380 380

Provozní doba

v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle
ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

5

Z města

Optický internet Kynšperk nad Ohří
Vážení občané,
dovolte nám Vás informovat o připravované
výstavbě optické sítě elektronických komunikací společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.,
člena skupiny ČEZ ve vašem městě. Veškeré náklady spojené s výstavbou optické sítě
hradí v plném rozsahu společnost Telco Infrastructure a po dokončení samotné výstavby optické sítě budete mít možnost využívat
optický vysokorychlostní internet a interaktivní
televizi s pestrou nabídkou TV programů.
V nejbližších dnech Vás bude osobně kontaktovat zástupce realizační společnosti InfoTel,
spol. s r.o. se žádostí o souhlas s umístěním optické přípojky v jednotlivých bytových
a rodinných domech, který se prokáže platným
průkazem a bude také připraven zodpovědět

vaše případné dotazy. Výstavba optické přípojky v žádném případě není provázaná s odběrem služeb Telco Infrastructure a po dokončení samotné výstavby bude rozhodnutí o využití
některé ze služeb poskytovaných společností
Telco Infrastructure výhradně na obyvatelích
jednotlivých bytů a rodinných domů.
Děkujeme za spolupráci.
Antonín Daněk
Telco Infrastructure, s.r.o.
www.ceznet.cz

Majetkový odbor
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Slovo senátora – leden 2021
„Miliardy z Evropské unie pomohou našemu regionu“
Všechny nás čeká v mnoha ohledech nelehký rok. Letos se plně projeví propad ekonomiky, způsobený čínským virem. Pro náš region
bude situace díky jeho orientaci na cestovní
ruch a lázeňství o to těžší. V rozpočtech obcí
a měst se vzhledem k nižšímu výkonu ekonomiky očekávají znatelné propady. Zároveň
bude pokračovat transformace Sokolovska
a odklon od těžby a zpracování uhlí. Zkrátka
v mnoha směrech nastane složitá doba. O to
víc budou důležité vztahy mezi lidmi, vzájemná pomoc a důvěra. Ale v těžkých dobách se
kromě negativního má šanci projevit i to lepší
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v nás, to, co bývá často přehlíženo nebo jaksi nevyužito. Společné překonání krize pak
může tvořit velmi silná pouta. A každá krize
někdy skončí.
V obtížné době je dobré vědět, že na problémy nejste sami. Mám velkou radost, že náš
region spolu s dalšími podobně zatíženými
regiony v ČR, získá finanční pomoc v řádech
miliard eur z Evropské unie. Tyto finance jsou
určeny pro strukturálně postižené regiony
a regiony v ekonomické transformaci. Všichni
co tu žijeme, dobře víme, že příhraniční regiony a oblasti, kde probíhala nebo probíhá

Slovo senátora

těžba, mají své specifické problémy. Proto
jsem navrhnul, aby se situací ve strukturálně
poškozených oblastech zabýval nový senátní
„Podvýbor pro regiony v transformaci“, který
vznikl v listopadu loňského roku. Je to vůbec poprvé, kdy na půdě parlamentu vznikla
na tato témata zaměřená platforma. Osobně
jsem za to moc rád a také je mi velkou ctí
a závazkem, že jsem byl zvolen předsedou
tohoto podvýboru.
Členy podvýboru se stalo 10 senátorů napříč
politickým spektrem, kteří pocházejí právě
z těchto oblastí. Členy jsou Přemysl Rabas z Chomutovska, Marek Hilšer, který se
v Chomutově narodil a vyrůstal, dále Miroslav Plevný a Jan Horník z našeho Karlovarského kraje, Zbyněk Linhart z Děčínska, Jiří
Cieńciała z Třinecka, Hynek Hanza z Teplic,
Herbert Pavera z Opavska a Petr Vícha z Bohumínska. Známe situaci v přehlížených regionech. Typicky se jedná o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická
jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou. V podvýboru chceme otevírat dlouhodobě tíživá témata těchto regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy,
poslanci napříč politickým spektrem, stejně
jako dalšími institucemi na národní, ale i evropské úrovni. Chceme se velmi zajímat například o navržený způsob a metodiku rozdělení nových evropských fondů, o kterých jsem
se zmínil v úvodu, například Modernizačního
fondu a Fondu spravedlivé transformace.
Máme obavu, aby z toho nebyla podobná
blamáž, jako svého času ROP Severozápad
a peníze skutečně sloužily tam, kde mají.
Činností podvýboru bude také posuzování
zákonů, které spojuje dopad do strukturálně
postižených oblastí, a to od transformace
fosilního průmyslu až po sociální záležitosti,
jako jsou nezaměstnanost, exekuce, odliv
lidí nebo vyloučené lokality. Vznik podvýboru je jasným signálem, že Senát na tyto re-

giony a jejich občany nezapomíná, na rozdíl
od současné vlády ČR.
Rok 2020 se zapsal do naší mysli a paměti
velmi výrazně. Věřím, že nezapomenutelný
bude i rok 2021. Věřím také, že bude v mnohém lepší, že bude rokem změn. Každému
z Vás přeji dostatek sil, pevné zdraví a společnost blízkých, na které se můžete spolehnout.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Z města

Záchrana Městské branky č.p. 8 – I. etapa
Začátkem letošního roku se město po mnohaletém úsilí opět stalo majitelem nejvzácnější
historické památky ve městě – Městské branky č.p. 8 a přilehlého roubeného domu č.p. 9.
Bohužel, na stavu obou objektů se výrazně
podepsalo téměř 30 let zanedbané údržby,
respektive naprosté neúdržby. Rozpadlou
střechou do budov, zejména do Branky dlouhodobě zatékalo, došlo k promáčení zdiva
a statickému narušení budovy. Dřevěné části
stropů a roubení na několika místech prohnily
a zbývající části jsou výrazně narušeny dřevokaznými houbami. Dá se říci, že město Branku
zachránilo doslova za minutu dvanáct.
Okamžitě po nabytí obou budov do svého
vlastnictví zahájilo město práce na jejich záchraně a na první fázi rekonstrukce.
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Obě stavby jsou památkově chráněny a práce probíhají za dohledu pracovníků Národního
památkového ústavu ČR, odborného pracoviště Loket.
V I. etapě byly objekty staticky zajištěny
ve spodních podlažích tak, aby nedošlo
k jejich zřícení a mohlo dojít k opravě krovu
Branky. Z fotografií je patrné, že celý krov je
výrazně napaden dřevomorkou. Pozední trámy musely být nahrazeny téměř kompletně,
u vazných trámů a krokví byly na pokyn památkářů poškozené části opraveny tzv. „vyprotézováním“. To znamená, že části napadené dřevomorkou byly vyříznuty, nahrazeny
novým dřevem a zpevněny. Opravené krovy
byly pokryty prkenným bedněním a v průběhu ledna 2021 bude zhotovena finální krytina
střechy včetně laťování a pojistné fólie.

Z města

V průběhu prací byly odkryty i zajímavé historické detaily. Oba štíty budovy Branky jsou
hrázděné s původními dřevěnými „špány“
a hliněnou omazávkou. Pod novější prkennou
podlahou v podstřeší byl odkryt původní historický „špánový“ strop s povřísly a hliněnou
omazávkou, zasazovaný do drážek ve stropních trámech. Podle probíhajícího stavebně
historického průzkumu, pocházejí jak štíty,
tak hliněný strop i krov z období baroka. Byly
zhotoveny po velkém požáru 15. srpna 1706,
kdy shořela celá horní část Kynšperka. Hliněné stropy měly do budoucna sloužit zejména
jako protipožární přepážka, aby se při dalším
případném požáru dřevěných šindelů a krovu
zamezilo prohoření do spodní části budovy.

I. etapu zabezpečovacích prací, opravu krovu
a střechy provádí mariánskolázeňská pobočka
společnosti BOLID M, s.r.o., která má bohaté
zkušenosti s opravou historických památek.
V minulosti se podílela například na opravě Chebského hradu, Kláštera svaté Voršily
v Praze, Kláštera v Teplé nebo třeba Chebského statku v Milíkově.
V současnosti probíhá ve spolupráci s NPÚ
dokončování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci obou budov a po vydání
stavebního povolení budou následovat další
etapy oprav.

Petr Kučera
tajemník úřadu
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Z města

Městská branka - oprava
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Z města

Městská branka - oprava
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Z města

Dobrý den, přeji všem!
V uplynulé době jsem se stal opakovaně, ať
již svědkem či přímo adresátem, debat kolem
zrekonstruované křižovatky u ZUŠ na ulici Sokolovská v Kynšperku. A „co že to tam vzniká“, „kdo mohl dát vůbec souhlas k něčemu
takovému“, „to jsem zvědav, kolik tam bude
nehod“ atd. Chápu a vnímám všechny názory,
pochybující vždy budou pochybovat, přesvědčení budou přesvědčeni….Dovolím si však
malinkou reakci. Téměř na každé vzniklé parkovací místo u nás jsou snad vždy negativní
ohlasy a podívejte se na takové místo za měsíc. Mohlo by se budovat další. Nebo jinak.
Správa majetku upravila vjezd na parkoviště
u bývalé drogerie p. Krycnera, nyní prodejna
potravin, na Sokolovské ulici vybudováním
chodníku a přesto se najdou „řidiči“, kteří se
postaví podélně právě na ten chodník, protože
tak nejspíš stávali i v době předchozí. Brání
výhledu i výjezdu a chodcům v chůzi. Co tedy
dodat závěrem? Onu křižovatku někdo musel
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vyprojektovat, podle projektu někdo vybudovat a samozřejmě i někdo zkolaudovat. Svévole zde není na místě a to zejména v dnešní
době silných vozidel a mnoha nezkušených
řidičů. Povolenou “50“ se sice projet nedá, ale
právě proto byla vybudovaná tak, jak byla vybudovaná. Pro pomalejší projetí, pro více ohleduplnosti a zejména pro zvýšení bezpečnosti.
Za sebe jsem tedy spokojen, jen si musím ještě
nastudovat, jestli používat znamení o změně
směru jízdy při příjezdu do Kynšperka od mostu a pokračování z hlavní na vedlejší k novému
sídlišti. Jedu vlastně rovně, když s levým blikačem bych jel nejspíš doleva k pivovaru. Proto
jedu pomalu a oči mám na stopkách.
Hezký den a bezpečný návrat přeji všem!

Mgr. Jiří Hrubý
zastupitel města a řídič

Z města
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MŠ

Mikulášská nadílka a besídka
Ve čtvrtek 3. 12. na zahradu naší školky zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Herci z chebského divadla nám představili krátkou a zábavnou pohádku. Každá třída přednesla svou
básničku a poté dostala mikulášskou nadílku.
O týden později 10. 12. jsme si s dětmi v rámci
školky udělali vánoční besídku a každá třída
předvedla, co se během roku naučila.

Mateřská škola U Pivovaru
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MŠ
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MŠ

Sférické kino
Cože to sférické kino vlastně je? Jedná se
o velikou kopuli, kde se přes celé stěny i strop
promítá pohádka. Viděli jsme krásnou pohád-

ku o zvířátkách a vesmíru. Děti byly z kina
velmi nadšené. Určitě si tento krásný zážitek
zopakujeme.
Mateřská škola U Pivovaru
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MŠ

Návštěva kostela
S příchodem Vánoc se děti z mateřské školy
Zahradní směly podívat do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prohlédly si Betlém a poslechly si koledy na varhany. Touto cestou
velmi děkujeme P. Milanu Kučerovi O.Cr.
a panu varhaníkovi Janu Kuželkovi, že nám
návštěvu s obrovskou ochotou umožnili.

Za všechny děti a učitelky přejeme
krásné a klidné svátky
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MŠ

Plyšák pro děti, ARO a Vánoční dům
Naše školka oslovila rodiče dětí, pokud mají
nějaké plyšáky, aby je přinesli. Sešlo se jich tu
celkem dost. Plyšáky jsme rozdělili na tři části. První část plyšáků zůstala ve školce, aby
dělala radost našim dětem, druhá část z nich
putovala do nemocnice v Sokolově, konkrétně na oddělení ARO, kde budou dělat radost
nemocným dětem po narkóze. Pytel chlupáčů
od nás převzala sestřička p. Zdenka Svobodová, Dis., staniční sestra, kterou vidíte na obrázku.
A ta třetí část plyšáků, konkrétně pouze medvídci, poputuje do Medvědího muzea v Karlových Varech, do Vánočního domu, kde budou
dělat radost i dětem i jejich rodičům, kteří se
tam přijedou podívat.
Všem, kteří chlupaté kamarády přinesli, moc
děkujeme. Udělali jste v předvánočním čase
dobrý skutek. A to se cení.
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Děkujeme všem
Iva Jirsová, ředitelka MŠ Zahradní

Škola

Barevný týden
Červené pondělí, žluté úterý, ve středu zelená,
modrý čtvrtek a v pátek ve vánočním oblečení. DDM připravil pro děti akci týden v barvách
duhy, kdy se děti oblékaly do různých barev.
Děti a hlavně rodiče s nadšením vymýšleli, co
na sebe. Vše probíhalo na I.stupni ZŠ celý týden. Do akce se zapojili nejen děti, ale i učitelé, asistenti, uklizečky, paní sekretářka s paní
ředitelkou a pracovníci DDM. Každý den se
o velké přestávce v jednotlivých třídách pořizovaly fotografie. Barevný týden měl úspěch
a všichni jsme si akci náležitě užili.

Chtěla bych poděkovat všem za podporu
a účast. Budeme se těšit na podobné akce
v následujícím novem roce 2021. Věřím, že
bude příznivější a šťastnější.

Jana Tomsová
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Škola
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Škola
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Škola

Čerti ve škole
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ZUŠ

Výtvarný obor ZUŠ v koronavirové krizi
V současnosti se nacházíme ve zvláštním období. Naše rituály a zvyky se v tomto nejistém
období mění a nezvyklá situace přináší nové
podněty. Výtvarný obor by měl učit děti tvořit na základě osobitého přístupu k událostem
běžným i výjimečným. Možná právě tato doba
umožňuje odstup a zamyšlení nad neustálou
proměnlivostí světa.
Komunikace s žáky v poslední koronavirové
vlně probíhala zejména prostřednictvím aplikace Teams. Překvapilo mně, s jakou rychlostí se žáci a jejich rodiče seznámili s novou
formou výuky, a jak se zvýšilo procento dětí
distančně komunikujících, ve srovnání s první
vlnou. Asi proto, že výtvarný obor na umělecké škole je zájmový a děti se rozhodly
dobrovolně jej navštěvovat, mohla jsem být
svědkem upřímného nadšení a radosti při společném setkání spolužáků jednotlivých výtvarných skupin, sice jen přes monitor, ale v reálném čase a s možností diskuse. Toto nadšení
a radostná nálada během vyučování mi velmi
pomohly se postupně přizpůsobovat novým
podmínkám.

Vyučovací lekce přes Teams probíhaly na základě mého výkladu a popisu k danému tématu. Následovala společná diskuse, při níž
se upřesnily možnosti, žáci dostali prostor
k vlastnímu pojetí a mohli zadání obohatit
vlastními nápady. Každý žák potom zpracovával úkol individuálně v průběhu našeho společného setkání. Tvořila jsem také, jako bych
byla jedním z dětí. To mi umožňovalo získat
představu, jaká úskalí žáci právě překonávají
a při tom popisovat různé možnosti a způsoby
myšlení, jak k problému přistupovat a prakticky řešit. Podle potřeby jsem žáky odpovídajícího věku směrovala k různým odkazům
na internetu a příležitostně je vyzývala, aby
během práce o své činnosti hovořili. Děti mi
práce během výuky průběžně ukazovaly. Svoji
činnost jsem proto mohla přizpůsobovat jejich
nápadům. Komunikace mezi námi měla často
dobrodružnou atmosféru a práce dětí byly někdy překvapivé a přesahující původní záměr.

Za ZUŠ Kynšperk nad Ohří
BcA. Lenka Hořínková – vyučující VO
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ZUŠ

Předvánoční aktivity ZUŠ
S nápadem „Úsměv pod rouškou“ přišla paní
učitelka paní Pavla Křížková – vyučující kreativní tvorby. Žáci kreslili do předem připravených šablon usměvavé smajlíky, které
následně učitelka zatavila do folií a opatřila
špendlíkem, takže si je mohou obdarovaní připnout například na oděv. Tyto smajlíky jsme
předali klientům Sociálních služeb Kynšperk
nad Ohří. Děti také pro seniory vytvořily krásný betlém, který bude po dobu vánočních
svátků svítit v prostorách DPS.
Ráda bych zde poděkovala všem rodičům,
kteří umožňují našim žákům distanční vzdělávání. S těmi nejmenšími dokonce řada z nich
pracovala na samotných hodinách, vedených
přes aplikaci Teams. Mohu říci, že jsme rádi
za moderní ICT technologie, jež nám tyto výuky umožňují. Nejen, že jsme s většinou žáků
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neztratili kontakt, ale byli jsme i mile překvapeni, že se za dobu distanční výuky mnohé
naučili. Nám tato forma výuky přinesla nový
rozměr například v tom, že jsme se naučili
nahrávat výuková videa a posílat dětem nahrávky vlastní interpretace skladeb, na kterých momentálně pracují. V hudební nauce se
dokonce paní učitelka Karla Andreánska seznámila s aplikací tvorby únikových her, které
dnes sama vytváří.
Za zaměstnance ZUŠ Kynšperk bych Vám
chtěla popřát krásný a hlavně pohodový nový
rok 2021. Hlavně přeji všem občanům města
hodně štěstí a zdraví a snad se brzy setkáme
na akcích školy, na které jste byli v ZUŠ zvyklí.

Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

ZUŠ
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Sociální služby

Aktivity - Sociální služby
V letních měsících našim seniorům zpříjemnili náladu hudebníci p. Eva Haufová s Petrem Bumbou, Martin Krulich, p. Jiří Homolka
a v rámci canisterapie p. Stránský se svými
psy. Velice děkujeme městu Kynšperk za finanční podporu na uspořádání těchto akcí
a zase se budeme těšit na jejich další návštěvy až pomine tato těžká doba.

aktivizační pracovnice
SS Kynšperk nad Ohří
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Sociální služby
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Knihovna

Městská knihovna
Z důvodu stále se měnících podmínek pro provoz knihovny se raději
před návštěvou informujte o aktuálním stavu prostřednictvím
telefonu nebo e-mailu.
Půjčovní doba pro děti i dospělé:

Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352683278, 725 952 001
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek:

Novinky pro dospělé:

Romány pro ženy:

Hora-Hořejš, P. – Toulky českou minulostí 16;
Toušlová, I. – Toulavá kamera 31; Slavíková
van Gils, M. – Famózní; Jonasson, J. – Sladká
pomsta; Svoboda, J – Lidský vztah a jeho role
při řešení problémů; Woodward, B. – Strach –
Trump v Bílém domě

Robertsová, N. – Magická chvíle; Brown, S. –
Střemhlavý pád; Poncarová, J. – Podbrdské
ženy; Attar, L. – 53 dopisů; Ferrante, E. – Příložitostné nápady; Clarkeová, L. – Pozvala mě
dál; Owens, D. – Kde zpívají raci; Karlíková,
I. – V zajetí islámu; Robertsová, N. – Pramen
moci (3. v sérii)

8.00 - 12.00
zavřeno		
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30
12.30
12.30
12.30
12.30

-

17.00
15.00
17.00
17.00
14.30

Historie:
Scarrow, S. – Piráti; Niedl, F. – Cesty rytířů;
Ebertová, S. – Srdce z kamene; Escobar, M –
Děti s hvězdou

Detektivky a thrillery:
Rollins, J. – Poslední odysea; Dán, D. – Klubko zmijí; Nesbo, J. – Království; Slaughter, K.
– Mlčící žena; Tudor, C. J. – Ti druzí; Musso,
G. – Válka vzpomínek; Quick, A. – Zmizení;
McKinty, A. – Řetěz; Pennyová, L. – Vysoký
účet; Clancy, T. – Povinnost a čest; Karolová,
K. – Zítřek ti nikdo neslíbil; Laubry, J. – Útočiště; Jewellová, L. – Pod dohledem; Nesser,
H. - Osamělí

QR kód facebookových stránek
městské knihovny

Na Vaší návštěvu se těší knihovnice
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Putovní výstava

Putovní výstava - 20 let Karlovarského kraje
Putovní výstava byla umístěná v zimní zahradě kina Kynšperku nad Ohří od 19. 10. do 2. 11.
2020. Z důvodu nařízení vlády o uzavření všech výstavních prostor ji nebylo možné zhlédnout.
Výstavu umístíme po částech ve zpravodaji. V lednovém zpravodaji je umístěno: zdravotnictví
a bezpečnost.
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Výstava
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Různé
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