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Pozvánka na výstavu

Poděkování - vzpomínka

Poděkování
V tomto roce nás přišli potěšit svým zpěvem
a hrou na kytaru a harmoniku p. Eva Haufová,
p. Jiří Homolka a p. Martin Krulich. Děkujeme
muzikantům za pozitivní náladu v této nelehké
době a městu Kynšperk za finanční příspěvek
k uskutečnění hudebních produkcí.

aktivizační pracovnice
Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří

Vzpomínka
Dne 6. 1. 2022 uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil všemi milovaný, obětavý a pracovitý člověk Ladislav Borecký, námi všemi známý Špaček. Nikdy na tebe nezapomeneme.

Se vzpomínkou v srdcích
Karin Borecká a dcera Michaela
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SPLATNOST A SAZBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2022
POPLATKY ZA PSA
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 23. června 2021 usnesením č.
ZM 16/2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místních poplatcích, která byla
Ministerstvem vnitra ČR shledána v souladu se zákonem.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ponechávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2021
a mění se splatnost poplatku, a to následovně:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Kynšperk nad Ohří. Tomuto poplatku podléhají psi starší
třech měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,
která jej chová v bytovém domě			
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele uvedeného v písmenu a)			
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, nebo osoba,
která v rozhodném období dovrší věku 65 let			
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele uvedeného v písmenu c)				
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,
která jej chová v rodinném domě				
f) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele uvedeného v písmenu e)				
g) za prvního psa chovaného mimo rodinný či bytový dům		
h) za druhého a každého dalšího psa uvedeného v písmenu g)

1 000,- Kč
1 500,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
500,- Kč
750,- Kč

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.
Poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet
Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 10. listopadu 2021 usnesením č.
ZM 43/2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, která byla Ministerstvem vnitra ČR shledána v souladu se zákonem.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ponechává poplatek ve stejné výši jako v roce 2021 a mění
se splatnost poplatku, a to následovně:

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:
700,- Kč na osobu a kalendářní rok

Splatnost poplatku:
poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Tento poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud je zaslaná platba za více osob, je nutné zaslat avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz,
ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku z důvodu správného
přiřazení platby.

Provozní doba pokladny:
Pondělí 07.30
Úterý
07.30
Středa 07.30
Čtvrtek 07.30
Pátek		

–
–
–
–

12.00
11.00
12.00
11.00
ZAVŘENO

12.30
12.00
12.30
12.00

–
–
–
–

16.45
14.45
16.45
14.45

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary

Elektronicky podepsáno
16. 12. 2021
Ing. Dana Vavříková
vedoucí oddělení

Oddělení majetkových daní
Č. j.: 944717/21/2400-14600-402224
Vyřizuje: Dana Vavříková
Tel: (+ 420) 353 101 625
E-mail: Dana.Vavrikova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: q9in2ev
všem obcím v působnosti
Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
Daň z nemovitých věcí – informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022 běží zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání
k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Pro vyměření daně z nemovitých
věcí je rozhodný stav k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Povinnost podat daňové
přiznání se týká těch vlastníků nemovitých věcí, u kterých došlo ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. ke změně
výměry nebo druhu pozemku, k nově zapsané budově, koupi či prodeji nemovité věci apod.).
Poukazujeme přitom na zákonnou okolnost na této dani, že pokud poplatník ve stanovené
lhůtě daňové přiznání nestihne podat, nebude ze strany správce daně sankcionován
(nebude-li k tomu vysloveně úředně vyzván), neboť mu nevzniká povinnost uhradit pokutu
za pozdní podání (ustanovení § 15a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů).
Z důvodu zajištění zdravotní bezpečnosti daňových poplatníků a úředních osob v době
nepříznivé epidemiologické situace v tomto exponovaném období žádáme poplatníky, aby
minimalizovali osobní návštěvu úřadu pro své potřeby související s podáním daňového
přiznání a přednostně využili možnosti telefonické konzultace. Na jednotlivých
pracovištích Finančního úřadu pro Karlovarský kraj byly zřízeny telefonní informační linky,
na které se mohou poplatníci obrátit s dotazem, žádostí o informace či pomoc s vyplňováním
daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Jejich seznam zasíláme v příloze a bude rovněž
zveřejněn na stránkách finanční správy a budovách našeho úřadu.
Daňové přiznání je také možné podat elektronicky přihlášením do Online finančního úřadu na
portálu Moje daně www.mojedane.cz, kde jsou k dispozici potřebné formuláře v elektronické
formě. Při jejich vyplnění, po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách
nebo jednotkách, aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně (sazby
daně, průměrné ceny za 1 m2 pozemků zemědělské půdy, koeficienty atd.), daň vypočte a
formálně zkontroluje. Daňové přiznání je pak možné vytisknout, podepsat a doručit místně
příslušnému finančnímu úřadu. Odeslání lze také realizovat přímo z aplikace s dodatečným
doručením systémem generovaného a poplatníkem pouze podepsaného potvrzení (do 5 dní).
Pokud jste již poplatníkem daně z nemovitých věcí, můžete získat údaje z posledního přiznání
pro předvyplnění přihlášením do daňové informační schránky (DIS+).
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V současné době není vyhlášeno žádné omezení úřední doby finančních úřadů. I v případě
územních pracovišť v režimu 2+2, tj. v místě Územního pracoviště v Aši, v Kraslicích,
v Mariánských Lázních a v Ostrově, bude během úředních dnů zajištěn plný provoz
podatelen.
Na všech územních pracovištích jsou zároveň po převážnou část každého pracovního dne pro
vlastní podání daňového přiznání umístěny veřejně přístupné sběrné boxy (poštovní
schránky), kam mohou poplatníci vhodit vyplněné daňové přiznání s uvedením
telefonního a e-mailového kontaktu pro možnost zpětného kontaktu ze strany správce
daně. Stejně tak je možné do boxu vložit i jen neformální požadavek na telefonickou konzultaci
s uvedením nacionálií a kontaktů.
Daň z nemovitých věcí je splatná k 31. 5. 2022. Připomínáme, že od roku 2016 existuje
možnost placení daně prostřednictvím SIPO (přímé inkaso daně prostřednictvím České
pošty s. p.). Tuto možnost lze využít za předpokladu, že poplatník u místně příslušného
finančního úřadu podá Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO
placena, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
Pro úplnost ještě upozorňujeme na službu spočívající v zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Tato služba je určena výhradně pro
poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím
SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Podmínkou je podání
vyplněného tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí
e-mailem v termínu do 15. března zdaňovacího období u místně příslušného finančního
úřadu. Zároveň poplatníci, kteří podávají daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022, mohou o službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím e-mailu požádat rovnou vyplněním příslušného řádku na inovovaném
formuláři daňového přiznání.
Veškeré informace k problematice daně z nemovitých věcí a související tiskopisy jsou
veřejnosti dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Ing. Dana Vavříková
vedoucí oddělení

Přílohy
Seznam telefonních informačních linek pro poplatníky daně z nemovitých věcí místně
příslušné FÚ pro Karlovarský kraj
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Prosinec v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Svatý Martin nám sníh sice nepřivezl, ale brzy
po jeho svátku jsme se dočkali a užili si první
sněhové radovánky. Už se také moc těšíme
na Ježíška, nakreslili jsme mu naše nejtajnější
přání a abychom si ho přiklonili na svou stranu,
každý den jsme poctivě plnili úkoly z adventního kalendáře. Během prosince jsme měli několik milých zpestření níže vyjmenovaných.
3.12.- Mikulášská nadílka
7.12.- Ukázka řezbářství
8.12.- Statek Cheb – vánoční vyrábění
9.12.- Vánoční pohádka – Divadlo Z Bedny
10.12.- Filmové představení v kině

Kolektiv MŠ U Pivovaru
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Tajemná návštěva
Děti z MŠ Zahradní zažily opravdové PEKLO.
Nebojte se, bylo to peklo pohádkové. Mají ho
ve sklepě jedni šikovní rodiče a dětem se tam
líbilo. Popovídaly si s hlavním čertem a ten jim
dal preventivně bonbón proti zlobení.
Děti ještě zazpívaly čertovskou písničku, předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a každý
si odnesl balíček sladkostí.
Děkujeme panu Tomášovi a paní Hoškové za krásný zážitek i dárky a slibujeme, že
za rok, do jejich PEKLA přijdeme zas.
MŠ Zahradní
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BRANKA DO SRDCE
Dne 24. 11. 2021 se konal v KINOSÁLE MKS
Kynšperk nad Ohří koncert pořádaný místní
ZUŠ, spojený s předáváním cen a vernisáží výstavy na téma "Branka do srdce".
Projekt probíhal dva roky, ale jeho průběh bohužel narušil nouzový stav spojený s distanční
výukou a tak měli žáci jen jednu kresbu historické stavby Branka. Od září letošního školního
roku tak žáci ZUŠ s novou p. učitelkou A. Šneberkovou obdivuhodně vytvořili na 12 výstupů několika výtvarnými technikami, jako jsou:
grafický tisk, koláž, drátování, kresba portrétů
uhlem, modelování z hlíny, zlacení, prostorová
koláž z přírodnin, hebrejská kaligrafie aj. V kreativní tvorbě se zase věnovali pod vedením paní
učitelky P. Křížkové grafické úpravě vlastních
fotografií Branky.
Seznámili se tak nejen s výtvarnými postupy,
ale také s historií tzv. kynšperské Branky, kterou obývali bratři Ledererovi, z nichž jeden byl
významným výtvarníkem a grafikem a druhý
sběratelem tradičního lidového nábytku. Proto výstavu rozličných bran, klíčů, srdcí, vstupů
do jiných světů atd. doplňuje také zmenšený
model lidové židle, jehož prvky tvoří vymodelovaní chebští muzikanti v tradičních barvách.
Velmi dobrou zprávou je, že se do projektu
s nadšením zapojili i ti nejmladší žáci z přípravné trojkombinace ZUŠ (navštěvující ještě MŠ).
Dokonce byl za grafiku historické stavby oceněn
prvním místem teprve 5ti-letý žák výtvarné tvorby. Přínos spatřuji také v tom, že se žáci zajímali
o historii svých předků a místa, kde žijí. Uchopili
díky tvorbě toto téma nejen jako "bránu do města", kterou občas procházejí, ale Branka pro ně
bude nadále místem i příměrem, které ztvárňovali mnohými způsoby, s použitím rozličných
materiálů. Přínosné je i to, že se v neposlední
řadě o původních obyvatelích svého rodného
města dozvídali a sami zjišťovali plno informací
zábavnou formou, kterou tvorba přináší.
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K vystaveným výtvorům přispěly též obě místní MŠ (U Pivovaru a Zahradní), kde paní učitelky s dětmi vytvořily společná prostorová díla
a spolek rodičů s dětmi z Kaceřova, kde vytvořili velkou, společnou malbu za což jim byla
udělena zvláštní cena a poděkování.
Ocenění by si zasloužila všechna díla, neboť vznikala s velkým nasazením, kreativitou
a všechna byla i za ztížených podmínek dokončena. Bylo velmi těžké vybrat v každé kategorii jen jeden nejlepší výtvor, protože umění
je nepoměřitelné a každé dílo je něčím originální a zajímavé. Přesto porota ZUŠ nakonec
rozhodla takto a malý dárek si nakonec odnesl
každý z výtvarníků.

ZUŠ

Kategorie a vítězové (1. místa):
1. Tradiční chebští muzikanti (součást židle ze sbírky F. Lederera) – keramika		
Jakub Jirásek - 7let
2. Městská brána a dlažba – koláž s přírodninami + malba 				
Kamila Sovová - 8 let
3. Kořeny a Branka v srdci – koláž s kresbou a hebrejským písmem 			
Tomáš Hai Tran Trong - 7 le
4. Drátované srdce s talismanem – upomínka na předky z kynšperské Branky		
Katrin Fečová - 10 let
5. Grafická fotografie Branky – počítačová grafika					
Vojtěch Kohout - 12 let
6. Klíč a zámek k bráně, Branka i židovské symboly (hamsa) – grafika			
Václav Novák - 5
7. Portréty původních obyvatel – bratři Ledererovi – kresba				
Eliška Rusnáková - 14 let
8. Klíč od brány srdce – keramika a patinování (kovový efekt)			
Jaroslav Žák - 9 let
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Za ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Andrea Šneberková
vyučující výtvarného oboru

Výstavu prací bude možno shlédnout od 7. 1. do 27. 1. 2022 ve výstavní
síni v Panském domě.
13
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ODPADOVÝ DETEKTIV
Ve středu 08.12.2021 se na radnici sešli výherci soutěže Odpadový detektiv, kterou
vyhlásilo Město Kynšperk nad Ohří v říjnovém vydání Kynšperského zpravodaje.
V soutěži z obce ODPADOVA jste hádali, kdo ze sousedů vyhodil na černou
skládku lednici.
Správnou odpověď: LEDNICI NA SKLÁDKU VYHODIL PAN BARTOŠ, poslali
a odměnu získali žáci Základní školy Kynšperk nad Ohří: Vanessa Šághy,
Markéta Vágnerová, Anna Návarová, Anna Nováčková, Matyáš Kočí, Daniel Drnek,
Tomáš Nováček a Jan Udaev.
Odměnu předal výhercům pan starosta Ing. Tomáš Svoboda.
VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME 
Kynšperk nad Ohří
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Mýty o „Kynšperských odpadech“.
Mýtus č. 9: „Tříděný odpad musí být dokonale čistý“.
Umýváte PET láhve, igelitové sáčky, plastové vaničky nebo polystyrenové
obaly před tím, než je zanesete do kontejneru? Nemusíte.
Do kontejnerů na plast je možné kromě PET láhví vhazovat také fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. Včetně
obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že
tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí. Stačí např. plastový
kelímek od jogurtu před vhozením do žlutého kontejneru pořádně vyškrábat.
Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Problém ale je mastnota.
Pokud tedy nechcete vymývat lahev od oleje, raději ji hoďte do popelnice.
Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit prázdné obaly od mýdel
nebo šamponů a dalšího běžného drogistického zboží. „V tomto případě se
nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických
přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete,“ radí web
jaktridit.cz.
Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek do žlutého kontejneru
nepatří vůbec! Stejně jako podlahové krytiny z PVC či novodurové trubky!

Foto: třídička plastových obalů v Černošíně
Věděli jste, že …
Takřka 8 % celosvětové produkce ropy je využíváno na výrobu plastových
výrobků. A ty se postupem času stávají odpadem.
Kromě negativního vlivu v podobě zátěže pro přírodu a životní prostředí
mohou mít nevhodně používané plasty negativní vliv na naše zdraví. Ne
všechny plasty jsou vhodné např. pro styk s potravinami, nebo k výrobě
dětských hraček – správnému používání plastů je vhodné věnovat zvýšenou
pozornost a informovat se na etiketách na obalech, kde by výrobci měli uvádět
podstatné informace.
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Z města

SBĚRNÝ DVŮR
OPOTŘEBENÉ PNEUMATIKY
70 000 tun. Tolik se v ČR prodá každoročně
pneumatik. Na místech zpětného odběru přitom řidiči
odevzdají jen 63,6 % z nich. Zbytek končí
v komunálním odpadu a na černých skládkách.
Věděli jste, že likvidace je již v ceně pneumatik při
zakoupení? Kde se jich ale zbavit?
Opotřebené pneumatiky můžete odložit ZDARMA na sběrném dvoře! Odtud si
je odveze společnost ELT Management Company Czech Republic s.r.o., se
kterou město Kynšperk nad Ohří uzavřelo smlouvu o zřízení a provozu místa
zpětného odběru kolektivního systému ELTMA.
CO SE DĚJE S OPOTŘEBENÝMI PNEUMATIKAMI
Materiál z pneumatik je skvělou druhotnou surovinou. Má některé vynikající vlastnosti,
o které je škoda přijít. Opotřebené pneumatiky se rozdrtí a drť se využívá např. k výrobě
podlahových krytin, podlah sportovišť. Z granulátu lze vyrábět protihlukové izolace nebo
obklady ve stájích. Granulát (mechanicky rozdrcená pryž) slouží k výrobě například brzd,
tlumičů nebo protihlukových tvárnic u železničních přejezdů. Malá část granulátu je navíc
použita jako základ pro nové pneumatiky. Své uplatnění nacházejí výrobky z recyklátu také
ve stavebnictví (přísady do asfaltů).
Jak je vidět zpětný odběr pneumatik má smysl. Samozřejmě že zpětný odběr pneumatik
není spásou, ale pouze jakýmsi řešením, kterým se snažíme snížit negativní dopad tohoto
průmyslového odvětví na tzv. životní prostředí – a v podstatě na nás všechny.

Věděli jste, že …
Upcyklací opotřebených pneumatik (upcycling je přeměna
starých a nepotřebných produktů na produkty s vyšší užitnou
hodnotou, než jakou měl původní výrobek) se zabývá
například americká firma Indosole, která začala vyrábět obuv
s podrážkami ze starých pneumatik.
Ručně vyráběné šperky z použitých pneumatik, kabelky,
batohy nebo třeba pouzdra na notebooky najdete na stránkách
balijské dílny ARTcycleBALI.
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MŠ

Svatá trojice
Druhá adventní neděle byla ve znamení ČERTA, ANDĚLA A SVATÉHO MIKULÁŠE. K nám
do školky dorazili tito tři, s menším zpožděním,
až v pondělí. Děti zazpívaly písničku, zatancovaly taneček a za odměnu dostaly balíček
dobrot.
Chtěla bych poděkovat Svaté trojici, která
k nám do školky dorazila již podruhé a doufám, že příští rok za námi zase dorazí.
Moc děkujeme
děti a kolektiv MŠ Zahradní

Akce v prosinci v MŠ Zahradní
Prosinec byl nabitý akcemi, děti ani paní učitelky se opravdu nenudily. Společně vyráběly
vánoční dárečky, přáníčka, připomenuly si adventní i vánoční tradice.
Akorát vánoční besídky pro rodiče se opět kvůli
covidové situaci nekonaly.

Akce, které proběhly v měsíci v MŠ:

-

ČERTOVSKÉ BUBNOVÁNÍ
NÁVŠTĚVA PEKLA U TOMÁŠŮ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
POHÁDKA V MŠ – BETLÉM
ČERTOVSKÁ POHÁDKA V KINĚ
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
PROJEKT MŠ A KNIHOVNY

Všem přejeme krásné Vánoce, bohatého
Ježíška a hodně zdraví v novém roce 2022.

Kolektiv MŠ Zahradní
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Sociální služby

Mezigenerační setkávání
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o.
a Základní škola Kynšperk ani v době covidové nepřestala spolupracovat v projektu „Mezigenerační setkávání“.
Děti z družiny pod vedením paní vychovatelky
Soukupové do našeho zařízení jezdily potěšit
naše klienty, ať už zpěvem, hrou, vyráběním,
nebo si jen tak společně povídat.
Tento projekt vznikl před třemi lety na podnět
sociální pracovnice zařízení Mgr. Ivy Jiráskové a vedoucí vychovatelky Hany Soukupové.
Vzhledem k epidemické situaci nebylo v poslední době setkávání možné, ale děti na nás
nezapomněly, posílaly pohledy, pozdravy
a malé dárky v podobě svých výrobků.
V roce 2020 paní ředitelka Sociálních služeb
Mgr. Lenka Antolová vysoutěžila finanční
částku od DM markt drogerie právě na účely
mezigeneračního setkávání, kdy jako podě-
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Sociální služby

kování za spolupráci se ZŠ bylo zakoupeno
několik kreativních výrobků dětem, například
papíry, fixy, barvy a jiné.
Děti byly velmi rády a slíbily, že díky darovaným pomůckám budou dále vyrábět a tvořit
pro seniory, které navštěvují.
Přejeme si, aby příští rok byl ve znamení možnosti vídání se dětí s našimi klienty, aby se
prostory zařízení nesl opět dětský smích, zpěv
i dupot.
Klienti se velmi těší na děti, které nás navštěvují. Děti nám letos pomohly s výrobky vánočních dekorací a s ozdobou vánočního stromu a vyrobily seniorům nádherná přáníčka,
za což jim velice děkujeme.
Za Sociální služby všem přejeme hlavně zdraví do roku 2022, opatrujte své blízké a nezapomínejte na ty nejkřehčí.

Děkujeme za Vaši přízeň. Stáří je studnou
moudrosti a člověk je stvořen ke vzájemné
pomoci.
Mgr. Iva Jirásková
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ZŠ

Adventní (předvánoční) čas se seniory
Dne 8. 12. 2021 jsme se v rámci pravidelné spolupráce společně vydali do Domova pro seniory
v Dolních Pochlovicích. Cílem bylo zpříjemnit
v této nelehké době předvánoční čas klientům
tohoto zařízení a při této příležitosti jsme našim
babičkám a dědečkům pomohli ozdobit jejich
vánoční stromeček. Všichni jsme se do toho
pustili s velikým nasazením.
Na zdobení jsme měli připravené nejrůznější ozdoby. Společně jsme si dokonce i zazpívali pár
vánočních koled a naladili se tak na tu pravou
vánoční atmosféru. Zaměstnanci se o nás také
velice hezky postarali a připravili nám i teplý čaj,
který nás zahřál. Prožili jsme spolu velice hezké
a nezapomenutelné odpoledne. Bylo patrné, že
naše přítomnost udělala seniorům velikou radost a zpříjemnila jim den. Bylo pro nás potěšením, vidět na jejich tvářích úsměv, který jsme jim
naší přítomností vykouzlili.

22

ZŠ

23

ZŠ

Zaměstnanci v čele s paní ředitelkou Domova
pro seniory na oplátku přijeli za pár dní k nám
do družiny. Chtěli nám poděkovat za čas, který jsme věnovali zdobení stromku
a klientům domova. Všimli si, že v naší škole
máme velice šikovné děti, proto se rozhodli
nás obdarovat nejrůznějšími kreativními potřebami. Dostali jsme například speciální popisovače na kamínky nebo množství barevných
čtvrtek. Vhod nám také jistě přijdou speciální
ozdobné děrovačky. Všechny dary jsme si
rozdělili a určitě najdou při našich činnostech
patřičné uplatnění.

Vychovatelka Soukupová,
asistent pg. Žofčinová a děti z 1. oddělení
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Turnaj

Milí čtenáří a příznivci „drobného hazardu“,
přes organizační nesrovnalosti s postupem
hráčů do pavouka jednotlivců mám za to, že
se nakonec VI. ročník Memoriálu H. Žiliny
v PRŠÍ, po roční pauze zaviněné epidemií,
povedl. Je však nad čím popřemýšlet, co
na příště upravit či změnit, abychom se oněch
nepříjemností vyvarovali. Opět na třicet účastníků, velmi pohodové a vstřícné zázemí baru
Šajtle, občerstvení účastníků na úrovni, ceny
hodnotné. Vedlejší hru dvojic pro sebe získali
bukovanští Roman s Martinou, v jednotlivcích
zvítězil L. Sadílek před L. Tomsem a „přespolním“ J. Rozsnyakim.
Za turnajový štáb děkuji za zajištění občerstvení a mnoha cen celé řadě dárců (nechci
jmenovat, ať na někoho nezapomenu a někteří
ani jmenovat nechtějí). Děkuji rovněž pořadatelům a doufám, že se podaří uskutečnit za rok
další ročník. Více fotek je na fb……
Jiří Hrubý
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Knihovna

Vánoční tvoření
Dne 10. prosince proběhla v městské knihovně akce s názvem Vánoční tvoření. Děti si vyráběly vánoční dekorace a ozdoby na vánoční
stromeček. Samozřejmě nechybělo ani malé
občerstvení. Poděkování patří organizátorkám, které s dětmi vyráběly Pavle Kočárkové
a Helence Velíškové.

Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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ZUŠ

Příjemné vystoupení v domě seniorů Pochlovice.
Jsme rádi, že to vyšlo!
Ve čtvrtek 2. 12. 2021 navštívili žáci ZUŠ
se svými učitelkami E. Kutišovou a E. Mrázkovou domov seniorů v organizaci Sociální
služby Pochlovice. Pro radost i vzpomínání
zahrály děti z hudebního oboru babičkám
a dědečkům na klávesy a akordeony a děti
z literárně dramatického oboru zarecitovaly
básně s vánoční tématikou. Děkujeme naší
žačce Akademie umění a kultury pro seniory paní Janě Kacetlové za upečení krásných,
chutných perníčků, kterými jsme všechny seniory na závěr obdarovali. Bylo to velice dojemné setkání, protože nám pandemie minulý
rok všechna vystoupení znemožnila. Už teď
se těšíme na příští setkání a opět vezmeme
na vystoupení šikovné děti, které se rády
a poctivě na vystoupení připravují.
Za ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Erika Kutišová – učitelka hry na klávesy
a akordeon
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Slovo senátora

Trochu netradiční přání do nového roku
Je za námi další rok, na který ne každý bude
v dobrém vzpomínat. Doba covidová výrazně
zasáhla do našich životů a citelně ovlivnila
mezilidské vztahy. Ztížila a v některých případech dokonce zcela znemožnila setkávání.
Lidé k sobě mají dál, a třebaže máme techniku, která nám umí zprostředkovat kontakt,
osobní setkání to nahradit nedokáže. Bohužel rok 2021 nebyl jen o odloučení, nemoci,
ztrátě blízkých nebo ekonomických problémech. V uplynulém roce totiž pokračovalo
další štěpení už tak rozdělené společnosti.
Vedle příkopů, které mezi sebou lidé vykopali
například kvůli opačným názorům na politiku
nebo na řešení migrační krize, postupem času
dozrálo další jablko sváru, a to postoj k očkování. Lidé se do sebe tvrdě pouštějí kvůli nošení a nenošení roušek, teď také pro opačný
názor na vakcinaci. Říkám si, kam až tohle

může vést? Je naše společnost opravdu tak
citlivá, že jakýkoli názorový střet z nás pokaždé udělá nesmiřitelné protivníky? Měli bychom
se snažit o svých názorech diskutovat. Myslím
tím debatu, kdy člověk nejprve poslouchá, co
říká ten druhý a teprve pak reaguje. Zároveň
respektuje opačný názor.
Taková disciplína se však ze společnosti vytrácí. Místo vzájemného dialogu na sebe lidé
útočí, všelijak se očerňují, nálepkují a přitom
používají zákeřnost zvanou dezinformace.
Někde si přečetli nějakou mylnou informaci,
kterou pak bez dalšího ověření pouštějí dál
do světa. Ano, to se může stát, že člověk
naletí na nějakou fámu. Každý máme právo
na omyl. Mnohem horší však je, když dotyčný ví, že se jedná o falešnou zprávu a ostatní
klame záměrně.
Proč o tom všem píšu? Protože bych si moc
přál, aby ten nový rok byl lepší a abychom
do něj nevstoupili špatnou nohou. Když jsem
psal o rozdělené společnosti, tak jsem v duchu myslel na to, jaké by to bylo, pokud by
ubylo rozepří a názorových válek. Osobně si
třeba myslím, že žádná nevraživost mezi generacemi tady není, třebaže se nám to někteří
politici snažili namluvit. Mladí se staršími umí
vycházet a respektují se. Stejně tak vedle sebe
dokáží žít a pracovat očkovaní i ti, co vakcínu
odmítají. Je to vždy o lidech, jak se k rozdílům
kolem sebe postaví. Naše společnost je rozmanitá, stejně jako naše názory na svět.
Mé přání do nového roku je poněkud odlišné
od těch předchozích. Co zůstává, je, že všem
přeji štěstí, lásku, radost a pevné zdraví.
Doufejme, že rok 2022 bude lepší.

Miroslav Balatka,
senátor, www.miroslavbalatka.cz
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