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Z města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V MĚSÍCI ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2021
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 22.10.2021 případně na 1. polovinu
měsíce listopadu 2021. Přihlášku si rodiče
mohou vyzvednout na MěÚ Kynšperk nad
Ohří, dveře č. 4 nebo ji najdou i na webových stránkách http://www.kynsperk/formulare/. Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti
ve věku od 6 týdnů do 1 roku dítěte. Termín vítání občánků bude upřesněn na úřední desce,
v Kynšperském zpravodaji a maminky obdrží
poštou pozvánky.

Termín odevzdání přihlášek je 11.10.2021.
Přihlášky lze odevzdávat i po tomto termínu,
rodiče budou pozváni na další slavnostní akt,
který bude následovat, případně na listopadový termín.

Za správní a sociální odbor   
Bc. Alena Kadavá

Dárci krve
V pondělí 6.9.2021 přijal starosta města
na radnici občany našeho města, kteří darují
tu nejcenější věc na světě a tou je krev. Tímto
způsobem zachraňují lidské životy a my máme
tu čest, jim za to poděkovat.
Podle počtů odběrů jsou udělovány medaile
prof. MUDr. Jana Jánského a to za dvacet odběrů je medaile stříbrná a za čtyřicet medaile
zlatá. Dnešního ocenění se zúčastnili:

Zlatá medaile
Vlastimil Horák
Jan Hrubý
Milan Hřebejk
Alena Monhartová
Dovolte nám touto cestou všem dárcům poděkovat za jejich dárcovství a popřát jim do dalších let mnoho zdraví, aby ve své ušlechtilé
činnosti mohli pokračovat co nejdéle.

Stříbrná medaile
Štefan Růžička

Vedení města
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Gratulace - vzpomínka

Gratulace k 90. narozeninám
Dirigent z Městské dechové hudby v Kynšperku
nad Ohří pan Jan Zmrzlý oslavil 90. narozeniny.
Všechno nejlepší, lásku, šestí, zdraví, radost ze
života a hojnost všeho dobrého
přeje
Vedení města

Vzpomínka
Dne 13.10.2021 jsou to již 3 roky, co od nás
odešla naše milovaná maminka, babička, prababička paní Karolína Válková.

S velkou láskou stále vzpomínají
děti, vnoučata, pravnoučata a ostatní
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Slovo senátora

Slovo senátora – říjen 2021
„45 milionů pro náš kraj je opět na stole“
Znovu jsem se s 12 dalšími senátory z různých
stran a z různých koutů naší republiky, pokusil získat do regionů zasažených povrchovou
těžbou peníze, které platí těžaři jako náhrady za vydobytý nerost – hnědé uhlí, kámen,
písek, kaolín apod. Tyto peníze zatím plynou
z větší části do státního rozpočtu a menší část
jich putuje do obcí, na jejichž území těžba probíhá. Předložili jsme v září senátní návrh změny horního zákona.
Stát strukturálně postižené kraje nijak finančně nezvýhodňuje, prostředky se do regionů
v nijak výrazné míře nevrací a jdou neznámo
kam. Těžba navíc často postihuje nejen obec,
kde je lom. Zničené jsou komunikace, po kterých jezdí těžce naložené automobily a ani
prach a znečištěný vzduch hranice katastru
obce neberou v potaz.

Navrhl jsem tedy s dalšími senátory, aby část
peněz určených do státního rozpočtu byla přerozdělena a mířila rovnou do krajů. Nezměnily
by se tím ani úhrady od těžebních společností,
obce by také o své peníze nepřišly a kraje by
mohly za přímo přidělené prostředky pořídit
nemálo užitečného.
Nejvíce by se změna týkala hnědouhelných
regionů, kde jsou vytěženy největší objemy.
Pro náš kraj by to znamenalo přínos zhruba
45 milionů korun ročně a pro Ústecký kraj přibližně 200 milionů korun za rok. Jak jsem psal
v úvodu, návrh změny zákona se však nezaměřuje pouze na regiony, kde probíhá povrchová těžba hnědého uhlí, ale i povrchová
těžba ostatních nerostů jako je písek a kámen.
Takových lomů je v celé ČR více než 900.
Senátem již tato změna drtivou většinou prošla v lednu tohoto roku jako pozměňovací
návrh k zákonu předloženému Poslaneckou
sněmovnou. Poslanci však následně Senát
přehlasovali a poslali tak tuto změnu k ledu.
Staronový návrh změny však bude nyní mířit
do nové Sněmovny, a tak je naděje, že tentokrát uspěje.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Policie

Kyberkriminalita se stále rozšiřuje
KARLOVARSKÝ KRAJ – Přežijete v online světě?
Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla nová forma trestné činnosti týkající se
kyberprostoru, kdy pachatelé napodobují různá telefonní čísla, jejichž prostřednictvím pak své
oběti kontaktují jakožto pracovníci klientské linky určité banky s tím, že je nutné z různých důvodů
zprostředkovat převod jejich peněz.
Právě na tuto problematiku má upozorňovat celorepubliková „kyberkampaň“, v rámci které proběhly v Karlovarském kraji preventivní akce, kterých se účastnily policistky z oddělení tisku a prevence. Na těchto akcích preventistky poskytovaly veřejnosti preventivní rady týkající se dané
problematiky, jako např. jakým způsobem mají lidé chránit své úspory, aby se nemohli stát obětí
útočníka nebo také jak chránit své osobní údaje.
Kyberkampaň upozorňuje především na problematiku týkající se bankovnictví. Česká bankovní
asociace a Policie ČR varují před pachateli, kteří mohou po oběti chtít jménem banky přístupové
údaje do internetového bankovnictví, údaje o platební kartě nebo provedení platební transakce
z důvodu hrozícího útoku na její účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky nereagovali, neboť jde o podvodníka.
Na základě výše uvedeného je potřeba připomenout 5 rad pro bezpečí vašich peněz:

1. NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ přihlašovací ÚDAJE do internetového bankovnictví ani
čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!
2. NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, E-MAILY ani ZPRÁVY, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky
pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno už bez
vás.
3. Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE ani v aplikaci NEPOTVRZUJTE PLATBY, které
vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO vašeho
POČÍTAČE.
4. MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a ANTIVIRUS. A to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník
dokáže napodobit jakékoli telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail včetně těch vaší banky.
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který naleznete na internetové stránce www.
kybertest.cz . Test obsahuje 10 obrázků představující běžné situace, do kterých se jako uživatel
internetu a klient banky může dostat. Můžete si tak vyzkoušet, zda byste podvodná jednání poznali.
prap. Mgr. Lucie Machalová, kpt. Bc. Zuzana Týřová
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Sedmiboj

Kynšperský sedmiboj - Memoriál Pepy Gregora
V sobotu 4. září 2021 proběhl již 28. ročník
Kynšperského sedmiboje, který byl na památku zakládajícího člena této soutěže, Pepy
Gregora, přejmenován na Memoriál Pepy Gregora. Jako spoustu jiných akcí jsme byli nuceni přesunout tento turnaj z Velikonoc na září,
abychom ho mohli vzhledem ke koronavirové
situaci vůbec uskutečnit.
Za nádherného slunečného počasí se sešlo 8 soutěžních dvojic, které podaly úžasné
sportovní výkony. Zápolení probíhalo do odpoledních hodin, které bylo přerušeno pouze
za účelem posilnění se výborným gulášem,
který všichni ocenili. Z těchto zápolení vzešly
tyto výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří se podíleli na cenách pro
soutěžící, mezi ně patří paní Fidlerová, paní
Gregorová, pan Hrubý a řeznictví Krkovička.
Zvláštní poděkování patří Martinu Dlugošovi,
který poskytL zázemí ceny. A díky patří i celému realizačnímu týmu v čele se Svatavou
Gregorovou a celou její rodinou. Těšíme se
na další ročník, který, i vzhledem k počasí, necháme v zářijovém termínu.
                                     Svoboda Tomáš

Hrušne
Párci
Szozdovci
Rychlá Rota
Hokáč
Kluci z venkova
Pepa a Pepa
Victorky
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Závody - MŠ

Závod horských kol
Dne 4.9.2021 se uskutečnil 3. ročník vytrvalostního závodu horských kol Sokolovská
24MTB. Na jezdce čekala náročná trať okolo
koupaliště Michal. V kategorii na 12 hodin zvítězil Martin Poláček z Kynšperka nad Ohří s ná-

jezdem 212 km a s převýšením 3650m. Touto
cestou mi dovolte Martinovi pogratulovat a poděkovat mu za reprezentaci našeho města.

Máme třídu v novém kabátě
Během prázdninových měsíců prošla třída Motýlků rozsáhlou rekonstrukcí. Byly odstraněny
všechny skleněné přepážky, čímž vznikl krásný velký světlý prostor pro dětské hry. Ve třídě
je nový koberec, lino, nové elektrické osvětlení
odpovídající současným normám. Těšíme se,
že se třída v novém kabátě bude líbit rodičům
a především všem nově příchozím dětem.

Kolektiv
MŠ U Pivovaru
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Tomáš Svoboda, starosta města                       

MŠ

Záložky do knížky
Po roce se děti z naší školky dostaly do Městské
knihovny na návštěvu. V rámci projektu Záložky do knížky, který již od loňska probíhá mezi
knihovnou a školkou, byl pro děti připraven
pěkný program. Prohlídka knihovny, prohlídka
dětských knih a dětského oddělení knihovny.
A co by to bylo za knihovnu, kdyby nám paní
knihovnice Helenka Velíšková nepřečetla nějakou tu pohádku. Tentokrát to bylo o Drakovi.
A čtení pohádek dětem od dospělých se prolíná dalším projektem Celé Česko čte dětem.
A co by to bylo za návštěvu, kdyby se při
odchodu nevypůjčila nějaká ta kniha. Za odměnu vyrobily naše děti pro návštěvníky
naší knihovny záložky do vypůjčených knih.
Děkujeme za návštěvu a pěkný program.

MŠ Zahradní
třída Berušky     
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MŠ

Září v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Školní rok jsme zahájili 1.9.2021. První dva týdny byli adaptační, mnohdy nová
třída, nové paní učitelky, nová pravidla,
stýskání po mamince a tatínkovi, ale vše
jsme zdárně zvládli.Počasí nám přeje, pro-
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to od prvního dne chodíme na vycházky
do okolí školy, ale využíváme také hřiště
v areálu MŠ. U vchodu máme nově nainstalované cvičební prvky, které děti rády využívají.

MŠ

13. září byl zahájen kroužek AJ. V pátek
17.9. jsme navštívili výstavu chovatelů, kde
jsme mohli vidět různé druhy holubů, drůbeže a králíků. V pondělí 20.9. se děti zúčastnily hry stopovaná za skřítkem Podzimníčkem, na cestě za ním musely ale překonat
pár překážek a také plnit úkoly, nebylo to
nic snadného, ale všichni se dostali úspěšně do cíle, kde byli sladce odměněni, přivítali
jsme podzim. Ve středu 22.9. nás navštívilo Divadlo loutek Karlovy Vary s poutavou
pohádkou Moucha a drak. Ve čtvrtek 23.9.
proběhl u předškoláků tzv. projektový den.
Kolektiv MŠ U Pivovaru
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MŠ

VÝSTAVA CHOVATELŮ
Začátek školního roku si děti z mateřské
školy zpestřily návštěvou výstavy chovatelů. Tam si mohly prohlédnout i pohladit spoustu zvířat. Tímto děkujeme panu
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Lentesovi, že nás celou výstavou provedl,
a navíc řekl dětem i spoustu zajímavostí.
Děti a učitelky
MŠ v Zahradní ulici

Tábor

Letní příměstský tábor 25. – 31. 8. 2021
DDM Kynšperk nad Ohří pořádal na závěr prázdnin druhý příměstský tábor.
Připravených akcí se zúčastnilo 111 dětí a 11
pedagogů. Ve dnech s tématem Master Chef
si děti vytvořily kuchařské čepice a zástěry,
upekly skořicové růže. V rámci studené kuchyně připravily „veselé“ svačinky a jednohubky.
Program „Malý pekař“ na Statku Bernard
v Královském Poříčí, byl také velmi zajímavý a poučný. Vlastnoručně upečená chlebová placka z kamenné pece všem chutnala.
Pobyt na Discgolfovém hřišti Myslivna v Chebu dětem zpestřili profesionální hráči, kteří se
připravovali na MČR a rádi se podělili o své
zkušenosti v tomto sportu. Bylo to seznámení
s novým nenáročným sportem pro celou rodinu.
S ohledem na počasí se neuskutečnil plánovaný výlet do okolí Přírodního koupaliště
Michal v Sokolově. V tomto prostoru se pohybuje velké množství zvířat, ale i lidí. A tak
je pod stálým dohledem místních myslivců. Aby děti o program nepřišly, přijel jeden
z nich tentýž den do DDM. Povídání o zví-

řatech mělo velký úspěch. Na oplátku jsme
s ním prošli naučnou stezku na Sýkoráku.
Těšíme se na vás a na nová táborová dobrodružství o letních prázdninách 2022.
  Jana Špačková
a kolektiv zúčastněných pedagogů
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SPCCH

Zájezd SPCCH
Naši senioři, členové základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami
Kynšperk nad Ohří, se dne 14. září zúčastnili poznávacího zájezdu severočeského regionu Louny. Navštívili jsme a prohlédli si
zámek v Libochovicích na břehu řeky Ohře
a jeho krásně upravenou zahradu ve francouzském stylu. Na tomto zámku prožil své
dětství Jan Evangelista Purkyně, jehož otec
zde působil jako správce. Ve výstavní síni
jsme se seznámili s dílem J.E.Purkyně, který působil jako lékař, fyziolog, vědec, objevitel organické buňky a jejího jádra. Další
cesta vedla do Peruce, kde podle pověsti
potkal kníže Oldřich svoji budoucí manželku, prostou selku Boženu. Viděli jsme tisíc
let starý Oldřichův dub, Boženinu studánku,
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muzeum vesnice a nádherně opravený zámek.
Poslední zastávka vedla do Panenského Týnce, kde jsme nejprve výborně poobědvali a pak
jsme šli do prostor nedostavěného gotického
chrámu, který stojí na silné léčivé zóně a má
tvar kříže. Odstraňuje negativní energii, přináší
optimismus a dobrou náladu. Každý z nás si působení této energie vyzkoušel na vlastní kůži.
Ve čtyři hodiny odpoledne jsme odjížděli
zpět k domovu. Výlet se vydařil, líbil se nám.
K tomu přispělo i nádherné slunečné počasí,
ochota řidiče, pana L. Beránka a dobrá nálada
všech účastníků.
Výbor
SPCCh

MH

Městská hudba Kynšperk n. O. a mažoretky Luckies
reprezentovaly naše město v ČR i v zahraničí
V letošním roce zahájila Městská hudba Kynšperk po dlouhé pauze způsobené covidovou
situací opět svoji činnost. Prvním vystoupením
dne 5. 6. 2021 byl pochod orchestru s mažoretkami Luckies ve Františkových Lázních.
Dne 4.9.2021 přijal orchestr pozvání na festival s názvem Fadrhonsova Dobrovice v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Pod taktovkou dirigenta Jana Zmrzlého orchestr zahrál zhruba
hodinový koncertní program, který doplnily
svým tanečním vystoupením kynšperské mažoretky Luckies. Následující týden v pátek
10.9.2021 orchestr odcestoval na týdenní hudební festival do Chorvatska. Festival se konal ve starobylém městě Stari Grad na ostrově
Hvar. Orchestr absolvoval několik dopoledních zkoušek a po náročné přípravě vystoupil v sousedním městě ve večerním průvodu
spolu s mažoretkami. Další večer orchestr
vystoupil v hotelovém komplexu, kde byl ubytován, a předvedl svůj koncertní program pod

taktovkou dirigenta Viliama Béreše a za tanečního doprovodu mažoretek. Orchestr sklidil
velké ovace a nadšení diváků, a vysloužil si
tak pozvání na další ročník. Velké poděkování patří městu Kynšperk za finanční podporu,
bez které by se tento zájezd neuskutečnil.
Eva Bilinčuková
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ZO ČSCH

ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
opět zahájila sezónu výstav
Tak jako v předchozích letech, tak i letos zahájila základní organizace ČSCH Kynšperk nad
Ohří výstavní sezónu v Karlovarském kraji.
První „propagační a prodejní výstava „po jarní“ přestávce, kdy jsme se všichni úspěšně či
méně úspěšně věnovali množení našich zvířátek, proběhla dne 26. června v multifunkčním
areálu ČSCH v Kynšperku nad Ohří. Po, všem
jistě známém klasickém kolečku, zavolat potencionálním vystavovatelům, nabídnout možnost vystavovat a prodat zvířátka a dohodě,
„že si zavoláme tehdy a tehdy a upřesníme
co, kolik a kdy“ se voliéry zvolna plnily. Bylo
již dopředu zřejmé, že po tak dlouhé výstavní odmlce bude po zvířátkách na prodej hlad.
Našli se i tací co radši nepřipouštěli, protože
nevěděli, jak se bude situace vyvíjet, tak aby
jim nezůstaly „plné králikárny“, ale těch bylo
minimum. Takže po klasickém kolečku se nám
na výstavu sešlo 120 ks holubů, 130 ks drůbeže, 90 ks králíků a morčat a 30 ks zpěvného
ptactva. Ke shlédnutí pro ty, co to neznají, byly
i 3 křepelky a 1 křepelák a také byla pro radost
dětem dodána kvočna s dvoudenními kuřátky.
Ke shlédnutí i koupi byla králičí plemena Belgický obr činčilový a černý, Berani, Kalifornský králík, Velký světlý stříbřitý, zakrslý Beran, zakrslý Ruský a další.
V drůbežích voliérách byly ke koupi husy
i pyžmovky. Další voliéře vévodil krocan, krůty
Naraganset a hned vedle kohout po domácku zvaný „Mamut“ a dvě slepičky Brahmánky žluté, černé kolumbijské. V dalších voliérách se předváděly Hempšírky, Maransky,
Ayem cemany, Leghornky, kuřata Hedvábniček, Hamburčanky, Araukany, Vyandotky
v několika barevných variacích, Bantamky, zdrobnělé Velsumky a jedna z nejmenších zakrslých slepiček Sebritka ve velmi
oblíbené stříbrné černě lemované barvě.

14

Holubi se předváděli, jak ve voliérách, tak
i v jednotlivých klecích. Mohli jste shlédnout
různá plemena.

Jak jsem již dříve zmínila, po tak dlouhé výstavní pauze byl po chovných zvířatech i mazlíčcích hlad. U pokladny se vinula dlouhá
řada koupěchtivých zájemců. Každou naši
výstavu obohacujeme i „soutěží na podporu
chovatelství“ rozuměj „tombolou“. Tentokrát
byly lístky vyprodány do posledního kousku. Nechybělo občerstvení ve formě guláše
s chlebem, grilovaná klobása případně špekáček. Touto cestou děkujeme všem rodinným příslušníkům chovatelů, kteří se podíleli
na chodu kuchyně, pokladny i prodeji tomboly.
A také sponzorům, kteří nám věnovali finanční částku, případně věcné ceny do tomboly.
ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří

Z města

Mýty o „Kynšperských odpadech“.
Mýtus č. 7: „Drobné elektrospotřebiče patří do směsného odpadu“.
Elektrospotřebič, který vám dosloužil, odevzdejte v rámci zpětného odběru,
odvezte do sběrného dvora či vhoďte do některého ze sběrných kontejnerů.
Za ekologickou recyklaci a odstranění nebezpečných látek z vysloužilých
elektrospotřebičů jste již většinou zaplatili tzv. recyklační poplatek (PHE).
Ten nově najdete uvedený na účtenkách za nákup elektrospotřebiče, viditelně
a odděleně od ceny výrobku.
Recyklací elektroodpadu se rozumí recyklace materiálů, které elektrospotřebiče
obsahují. A není jich málo! Všechno začíná u nás, u zodpovědných spotřebitelů.

Věděli jste, že …
 Roční produkce elektroodpadu dohromady obsahuje až 1400 tun ryzího zlata.
Kdyby byl elektroodpad, který se ročně na světě vyprodukuje, naložen na
vlak s přepravními kontejnery, vlak by byl tak dlouhý, že by obtočil celý
svět.
 Ročně se na světě vyprodukuje až 50 milionů tun elektroodpadu, což je
hmotnost všech letadel, které byly kdy vyrobeny.
 V EU se prodá za rok 28 miliónů počítačů a 23 miliónů notebooků. Tyto
výrobky obsahují množství drahých kovů – cca 51 tun stříbra, více než 10 tun
zlata, okolo 4 tun palladia nebo 25 tisíc tun mědi.


V českých domácnostech leží asi 8 milionů nepoužívaných mobilních
telefonů. Kdyby tyto mobily byly zrecyklovány, získalo by se velké množství
drahých kovů (zlato, stříbro, platina, palladium), jejichž přibližná hodnota se
pohybuje okolo jedné miliardy korun.
Další informace:

https://www.youtube.com/watch?v=OzKlE7x2BSc
https://www.youtube.com/watch?v=Iy3k_kip5x4
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SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 12 LET

ODPADOVÝ DETEKTIV

Ahoj, chceme tě pozvat k účasti v soutěži, ve které si můžeš zahrát na
odpadového detektiva.
Za rodinnými domy v obci Odpadov (na obrázku) vyrostla černá skládka.
Tvým úkolem bude odhalit viníky vzniku černé skládky. Pozorně si
prohlédni obrázek a přečti nápovědu na druhé straně.

Vyplněnou tabulku vytiskni a vlož do obálky. Nezapomeň napsat svoje
jméno, adresu a telefonní číslo a obálku označit velkým písmem „SOUTĚŽ“.
V zalepené obálce odevzdej v podatelně městského úřadu do konce měsíce
října.
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Z města

Fakta
1.
2.
3.
4.

Je 5 domů v 5 rozdílných barvách.
Všechny domy stojí vedle sebe v řadě na jedné ulici.
V každém domě žije různý počet členů domácnosti.
Každý z obyvatel má jiné příjmení, chová domácí zvíře a odložil na skládku
odpad.
5. Nikdo se nejmenuje stejně, nikdo nechová stejné zvíře a nikdo neodložil na
skládku stejný odpad.

Nápověda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ta, co žije v prostředním domě, chová prasata.
Pan Zahradil se přiznal, že vyhodil na skládku mikrovlnku.
Pan Jedlička žije sám v prvním domě zleva.
Zelený dům je hned nalevo od bílého domu.
Obyvatel zeleného domu chová slepice.
Ta, co žije s manželem a dítětem, vyhodila na skládku staré učebnice.
Obyvatel žlutého domu žije sám.
Paní Najmanová žije v červeném domě.
Paní Voborníková chová koně.
Ta, co žije jen s dcerou, žije vedle toho, co se přiznal, že vyhodil rádio.
Ta, co údajně vyhodila jen lampu, žije vedle toho, co bydlí sám.
Ten, co žije s rodiči a dvěma bratry, má psa.
Pan Bartoš žije s přítelkyní a dvěma sestřenicemi.
Pan Jedlička žije vedle modrého domu.
Ta, co žije s dcerou, má souseda, co má kočku.

Nápověda je ukrytá také na obrázku.

Otázka
Kdo vyhodil na skládku ledničku?
Informace o pachatelích

Barva domu

Dům 1.
Dům 2.
Dům 3.
Dům 4.
Dům 5.
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ŽLUTÝ KONTEJNER
Plast, NÁPOJOVÝ KARTON, kovy
Do žlutých kontejnerů patří kromě plastu a kovu:
•
•
•
•

krabice od džusů,
krabice od vína,
krabice od mléka a mléčných výrobků,
krabice od tekutých potravin.

Do žlutých kontejnerů nepatří:
• „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
• Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Není potřeba odstraňovat plastové uzávěry! JE POTŘEBA OBAL
SEŠLÁPNOUT, aby nezabíral v kontejneru zbytečně moc prostoru.
CO SE DĚJE S NÁPOJOVÝM KARTONEM
Nápojové kartony se společně s plasty dovezou na dotřiďovací
linku, kde jsou vytříděny a pak slisovány do balíků a převezeny na
další zpracování.
Existují dva způsoby, jak nápojové kartony zpracovávat, a to buď
v papírnách, kde se oddělí jednotlivé materiálové vrstvy
nápojového kartonu a poté se dále zpracovávají jen papírová
vlákna. Zbylý hliník a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev
vody nebo výrobu páry.
Druhým způsobem je zpracování na specializované lince, na které
se nápojové kartony rozdrtí a teplem a tlakem lisují do desek, ty se
používají jako stavební materiály (panely, desky, izolace).
Věděli jste, že …
 30 sešlápnutých nápojových kartonů se vejde do koše o objemu 20 litrů.
 Na stavbu menšího domku je potřeba přes 5 tun stavebních desek vyrobených
z nápojových kartonů.
Další informace:

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/napojove-kartony
https://www.trideniodpadu.cz/napojove-kartony
https://www.tetrapak.com/en-cz/sustainability/local-pages/recyklace-a-sber-v-cr
https://arnika.org/recyklace-napojovych-kartonu-v-ceske-republice
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Drobné sakrální památky z počátku 18. století
Po vymření rodu Metternichů se roku 1695
majitelem Kynšperku stává Filip Adolf. Během
jeho vlastnictví vzniká ve městě a jeho nejbližším okolí řada poměrně významných skulptur.
V horní části náměstí Míru ( Marktplatz ) stojí
od roku 1700 na čtverhranné podstavě s několika stupni schodů sloup Nejsvětější Trojice ( čelem obrácen k jihu). Na pískovcovém
soklu jsou reliefní nápisy o vztyčení, datace
a trnová koruna, protější strana je vyplněna
dekorativním figurálním reliéfem, boky zdobí
akantová rozvilina. Samotný dřík sloupu s entazí a kompozitní hlavicí nese oboustranné
sousoší Nejsvětější trojice, jež je ztvárněno
jako tzv. Trůn milosti (Gnadenstuhl) - jedná
se o ikonografický typ, kdy Bůh Otec ukrývá
pod svým pláštěm Syna. Památka je vótum
měšťanů za ušetření města od morových
ran. Sloup je ohrazen žulovou balustrádou

a na soklech zábradlí stávaly ještě sochy sv.
Judy Tadeáše a Jana Nepomuckého. Na počátku padesátých let byla jedna ze soch stržena, ještě r.1959 stála na svém místě druhá,
ale již poškozená. Jako autor celého sochařského díla se uvádí sochař Wilhelm Felsner
(1647 - 1731), který se usadil v Chebu r.1677
(autorem textu o trojičním sloupu je Vl.Prokop ml.) V roce 2003 bylo celé sousoší zrekonstruováno, bohužel bez obou vedlejších
soch – nebylo k dispozici přesnější zobrazení.
Na stejném náměstí, jako morový sloup - jen
o něco málo severněji - se nachází sloup se
sochou sv. Floriana, který nechala postavit městská obec po velkém požáru města
15.8.1706. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů,
hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení

Trojič. sloup – 1908

Trojič. sloup - 2014
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sv. Florian – 1910

Immaculata – 1931

sv. Florian – 2011

Immaculata - 2015
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římského důstojníka s nádobou na hašení,
případně přímo hasící požár. Jeho kult byl
značně rozšířen i v českých zemích a jeho
sochy se budovaly na ochranu proti požáru.
Kolem sloupu byla postavena kašna s osmibokou žulovou nádrží. Na severní straně byl

vytesán nápis o renovaci (13.11.1894). Socha
světce, spočívající na jednoduchém sloupu,
byla natolik poškozena diletantskou opravou
po roce 1946, že nebylo možné ji restaurovat
a byla roku 2001 nahrazena kopií - původní socha je ve sbírkách chebského muzea.

sochy, katastr – 1841

sv. Josef – 1932
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sv. Josef – 2018

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

sv. Antonín – 1932

sv. Antonín - 2016

Výše zmíněný požár, který vznikl neopatrnou
manipulací jakéhosi řemeslníka se žhavými
uhlíky, zničil nejméně 68 domů. Po něm přichází velká rekonstrukce města, která vyvrcholila
stavbou nového kostela Nanebevzetí Panny
Marie v letech 1721-1727 (o něm bude příští
kapitola). Mezitím se ovšem Filip Adolf velmi
zadlužuje a tak Kynšperk propadá správě věřitelů. Po odškodnění věřitelů probíhá v roce
1725 ocenění majetku Filipa Adolfa, ve kterém je uvedeno, že z kynšperského hradu již
zbývají jen sklepy a část ohrazeného nádvoří.
Ale zpět k tehdy nově vytvořeným sochám. Při
severním průčelí farní budovy byla v r.1713
postavena socha Panny Marie Immaculaty (neposkvrněného početí, též na obláčku).
Na jejím soklu krom datace a erbu Perglerů
jsou i iniciály donátorky C.B.P.G.V.Z.- což
byla majitelka statku Nový Dvůr v Pochlovicích Catharina Barbara Pergler, Gebor. Von
Zedtwitz. Současná socha je ovšem jen kopie z r.2006, originál je v lapidáriu muzea.

Východně od města, kde ve svahu stával
kostel se špitálem sv. Uršuly, byly před rokem 1726 vztyčeny sochy tří světců, některé
zdroje uvádějí dokonce ještě za Metternichů,
ale pravděpodobnější je datace až po r.1713.
Po upravení terénu tak vznikla jakási poutní
cesta, korunovaná pohledem od sv.Uršuly
dolů na město a nově postavený kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na jižním začátku cesty,
na nejnižším jejím místě, stála socha sv.Josefa, čelem obrácená k městu v ose dnešní
Školní ulice a na kostel. U severní stěny špitálu byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého a o pár metrů dále socha sv. Antonína
Paduánského, obě taktéž čelem otočené dolů
k městu, na které byl v té době krásný výhled.
Bohužel, poúnorový režim projevoval tragickou neúctu k historii a památkám, zejména
církevním. A tak blahosklonně přehlížel řádění
puberťáků z řad nomenklaturní „zlaté mládeže“, kteří na pomezí 50. a 60. let minulého století považovali za nadmíru zábavné tyto sochy
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zničit. Nejprve je povalili a zuráželi jim hlavy,
později je skutáleli do vod rybníku pod Sýkorákem. Socha sv. Jana Nepomuckého nebyla
dodnes nalezena, torza ostatních dvou byla
vylovena v r.1992 – sv. Antonín byl odvezen
a později umístěn na nádvoří zámku v Sokolově, torzo sv. Josefa spočívá velmi nedůstojně
na paletě v areálu kynšperských Technických
služeb – snad se dočká důstojnějšího umístění.
Mezi pivovarem a mostem stávala ještě
socha Jana Nepomuckého z r. 1883, kterou dal vztyčit David Riedl. Říká se, že
byla zničena v roce 1946 - na jejím místě
zůstal uchován jen hranolový podstavec.
Tak to je v této kapitolce vše, pokračování příště

                Čeněk Malý
sv. Jan u pivovaru - 2015

sv. Jan Nepomucký – 1932
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sv. Jan Nepomucký – 2020

ZUŠ
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Výstava
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Divadlo - akce
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Seminář
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Akce

29

Beseda

BESEDA CIZINCI MEZI NÁMI

SÝRIE
Na besedě se dozvíte fakta a zajímavosti o diskutovaném tématu cizinců v
Česku. S hostem, Syřanem žijícím v ČR, budeme mluvit o tom, jak se dostal do
České republiky, jak vzpomíná na začátky v nové zemi a jak se mu dařilo se
zde se svojí manželkou a dcerkou usadit.

Chcete si poslechnout jeden zajímavý lidský příběh?
Rádi byste si poslechli, jak cizinec vnímá Česko?
Zajímá vás, jak to funguje v Sýrii?
Od pana Rameha se dozvíte nejen to, jak si zvykl na život v Česku, ale také
informace o společnosti a kultuře země, ze které pochází. Ukáže, jak se v
Sýrii žije, jaké jsou speciality místní kuchyně a další tradice pohledem
místního.

Program doplní živé hudební překvapení.

KDE: SPCCH Kynšperk, zimní zahrada kina

KDY: středa 20. 10. 14:00
Těšíme se na Vás!
Šárka Paličková a Rameh Ibrahimi
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Inzerce - Krimifest

Realitní kancelář,
nyní od 01.10.2021 na adrese
náměstí Míru 19, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: www.kosina-reality.cz, info@kosina-reality.cz, tel. 604 109 442

21. ROČNÍK

KRIMIFEST
ˇ
BREZOVÁ u Sokolova
pod záštitou policejního prezidenta ČR

3.-7. 11. 2021
3.11.

4.-7.11.
5.11.

7.11.

Koncert HUDBY HRADNÍ STRÁŽE a Policie ČR
VÝSTAVA Kriminalistického ústavu Policie ČR
DROGY: „Hrozba mezi námi”
FILMová promítání v kině ADMIRA
Program Policie ČR pro školy a veřejnost
BESEDA s „Poldou z TV Prima” DAVIDEM MATÁSKEM
Koncert filmových melodií orchestru
FILMOVÉ FILHARMONIE z pražského Rudolfina
zpěv Lucie Večeřová

Mediální partneři:

www.mfc-brezova.cz
Změna programu vyhrazena.
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Prodej bytů,
domů, pozemků
CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
HLEDÁTE BYDLENÍ?

obstaráme maximální množství inzerce
zajistíme nejvýhodnější financování a pojištění
používáme nejmodernější informační technologie
garantujeme odborné znalosti a profesionalitu
Vaši nemovitost ( byt, dům, chatu, pozemek) prodáme
nejrychleji a za nejvyšší cenu

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
realitní expert ve vašem regionu

776 172 744
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mcselarova.mmreality.cz

mcselarova@mmreality.cz

Inzerce
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