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MŠ - barevný měsíc

Barevný měsíc v MŠ Zahradní
Celý měsíc byl v naší školce BAREVNÝ. Každý týden naše děti i zaměstnanci chodili oblečeni
do předem stanovené barvy- červené, modré, žluté a zelené. Na začátku každého týdne jsme se
společně vyfotili a každé pondělí bylo barevně sladěné i jídlo od paní kuchařky.

Oslavy osvobození

Oslavy osvobození města Kynšperk nad Ohří
V pátek 06.05.2022 si představitelé města spolu s dalšími hosty, městskou dechovou hudbou,
mažoretkami a občany města připomněli 77. výročí osvobození města americkou armádou a konec II. světové války. Přítomní poděkovali všem známým i neznámým hrdinům, kteří v období války položili své životy, abychom my ostatní mohli žít v míru. Této vzpomínkové akce se zúčastnili:
- za město Kynšperk nad Ohří starosta Ing. Tomáš Svoboda, 1. místostarostka Jana Tomsová
a 2. místostarosta Marek Matoušek
- zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických Mr. Peter Lindland s manželkou
- zástupce Vězeňské služby ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, 1. zástupce ředitelky Rada
plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný
- ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, plukovník gšt. Ing. František Vilím
- zástupci Policie České republiky, plk. Mgr. Karel Stodola, ředitel Územního odboru Sokolov
KŘP KK a npor. Bc. Miroslav Bobčík, vedoucí oddělení Policie ČR Kynšperk nad Ohří
- farář Lukáš Bujna, Sbor církve československé husitské
- zástupkyně SPUSA p. Piškulová.
Jménem vedení města bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci,
zajištění a důstojném průběhu letošních oslav osvobození.
Kancelář starosty

1

Z města

Vítání občánků
Dne 29.04.2022 přivítala 1. místostarostka
města p. Jana Tomsová šest nových občánků
našeho města – Vojtěcha, Matěje, Teodora,
Miu Valerii, Stanislava a Emmu Sofii.

Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a bezstarostné dětství.
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne 24.
června 2022.
Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá
Foto: Jana Tomsová
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Změsta

Oprava povrchu komunikace v ulici U Pivovaru
Ve třetí třetině měsíce června bude zahájena oprava povrchu ulice U Pivovaru.
Konkrétně se jedná o tzv. „střední“ opravu, která spočívá v celoplošném odstranění obrusné vrstvy svršku komunikace bez potřeby opravy inženýrských sítí a konstrukčních vrstev komunikace.
Odstraněná vrstva bude následně nahrazena novou vrstvou ABO ACO 11 a dále bude obnoveno
vodorovné dopravní značení retroreflexním značením v plastu, které má delší živostnost.
Na základě otevřeného výběrového řízení byla vybrána společnost STRABAG a. s. za cenu
1 887 716,46 Kč.
Dle harmonogramu prací se předpokládá zahájení stavby od 20.06.2022 s předpokládaným dokončením do 30.06.2022. O přesných termínech budete včas informováni, jednak dopravním značením a jednak upozorněním ze strany města.
Náhradní parkování v průběhu stavby bude zajištěno v areálu Kynšperského pivovaru.
Děkujeme za trpělivost.
Město Kynšperk nad Ohří
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Policie

Evropský den proti vloupání
KARLOVARSKÝ KRAJ – Zabezpečte si svůj majetek
Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc vítající letní období a s ním i čas
dovolených a letních radovánek. Krom toho nám však také přinese Evropský den proti vloupání,
který tento rok připadá na středu 15. 6. 2022. Tento den je také připomínkou toho, aby lidé při
svých dovolenkových a letních radovánkách nezapomínali na řádné zabezpečení svého, na nějaký čas opuštěného, domova.
Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat několik základních preventivních rad,
které nás mohou ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž
vynalézaví a využijí každé příležitosti.
Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech oken
i dveří. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. Dnešní moderní technologie
dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosti někdo stále přítomen, a to například automatickým rozsvěcením světel.
Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí,
kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti
nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty. Nechlubte se
před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud
chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko
předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Označte a sepište cennosti - Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit.
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit
dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí
tak práci pojišťovně a policii.
Okolí domu - Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka.
Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje
odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy
nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně
prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše
v pořádku.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu
či bytu nevstupujte, může se stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte,
buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde
pachatel zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení.
por. Mgr. Lucie Machalová
komisař
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Policie
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Poděkování - burza

Poděkování Jiřímu Roubínkovi
Poslední březnovou sobotu zahájili kynšperští
turisté svou sezónu „Jarní Patnáctkou“. Trasa
tentokrát vedla přes obec Milíkov. Místní kamarádi se postarali o občerstvení. Ke zhlédnutí byl milíkovský historický statek. Povedená
akce za krásného počasí.
O měsíc později, téměř za stejného počasí,
vodácká parta symbolicky „odemkla“ řeku
Ohři. Raft a 18 lodí splnilo úsek Nebanice –
Kynšperk nad Ohří. Akce skončila posezením
s dobrým pivem a vodáckou kapelou z Chebu.
O obě akce se tradičně postaral Jirka Roubínek. Rozhodl se, že budou jeho poslední. Organizování přenechává mladším.
Jirka Roubínek …. ten, který přivedl ke sportu
spoustu lidí, kteří by sami sportovat nezačali.
Vždy se kolem něho soustřeďovalo mnoho
lidí. Cítili jeho energii, ochotu a trpělivost.
My všichni, kterým pomohl a stále pomáhá
najít cestu ke sportu, kondici a přátelství, bychom mu měli vyjádřit svůj dík!!!

Za všechny Zuzana

Burza v zimní zahradě kina
V prostorách MKS Kynšperk nad Ohří proběhla Dětská burza MKS Kynšperk, která se
pyšní již dlouholetou tradicí. Maminky nosí oblečení, hračky a jiné vybavení na prodej organizátorkám burzy (Michaela Miklešová, Pavla
Milotová, Iva Jirásková, Petra Kočišová, Hana
Gregorová, Radka Streicherová), které vše
připraví a následující den prodávají. Zájem je
opravdu obrovský.
Nakoupit a prodat si chodí nejen maminky
z Kynšperka, ale i z blízkého okolí.
Moc děkujeme za zájem a za poskytnutí prostoru, který je pro tuto akci již nedílnou součástí. Další Dětská burza v MKS Kynšperk
proběhne v měsíci září.
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Veškeré informace zveřejňujeme na plakátech, v Kynšperském zpravodaji a na Facebooku.
Děkuji celému burza týmu, který stráví přípravou několik dní.
		
Mgr. Iva Jirásková

Titul

Kynšperák Roman Malý obhájil v Chomutově
mistrovský titul
V barvách BC Baník Sokolov jel do Chomutova, kde bylo na programu mistrovství České
republiky kadetů a kadetek. Roman obhajoval
v Chomutově loňské prvenství.
Ve finále se postavil Romanovi Hurina z Poruby. Roman byl od začátku lepší, dokázal
uhýbat před soupeřovými útoky a zasahoval
soupeře direkty. Při jednom výpadu ve druhém kole zasáhl soupeře pravým direktem
a soupeř byl počítán. Ve třetím kole už boxoval pouze Roman a ke konci zápasu rozhodčí
zápas ukončil pro naprostou převahu našeho
borce. Tak se Roman Malý stal dvojnásobným
mistrem České republiky a získal český titul
v kategorii kadetů do 86 kilogramů.

Do dalších let přeji Romanovi pevné zdraví
a mnoho sportovních úspěchů.
Jana Tomsová
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MŠ

Návštěva u hasičů
Konec měsíce dubna a návštěva hasičárny
patří neodmyslitelně k sobě. Proto i tentokrát
se děti z celé naší MŠ Zahradní vydaly na Zámecký vrch, kde již čekala parta kynšperských
hasičů s přistavenými auty. Velmi ochotně se
ujali dětí a zasvěceného výkladu o vybavení
vozů a práce hasičů při zásahu. Samozřejmě
si zájemci mohli osahat a vyzkoušet některé
nářadí a vybavení používané hasiči k jejich
práci. Za ,,hasičárnou” již vrcholily přípravy
na pálení čarodějnic, a tak došlo i na prohlídku
májky a hranice z nařezaných dřevěných klád.
Malé větvičky posloužily dětem jako ,,košťátka
k přelétávání” hradního příkopu a Filipojakubská noc mohla začít....
Moc děkujeme touto cestou našim hasičům
za milé přijetí a čas, který mám věnovali.
A kdo z dětí bude hasič? Přijďte se zeptat
do školky.

uč. MŠ Zahradní
M.Kuhlová a E.Rozmušová Srdíčková třída

Školkový úklid
Naše školka se dne 20. 4. přidala k celostátní
akci Ukliďme Česko a děti a jejich rodiče si
vybrali ze tří tras, které si zaslouží být čisté
a společně se vydali na sběr odpadků.
1. trasa byla kolem městského sportovištěskateparku, 2. trasa vedla kolem tenisových kurtů mezi garážemi a 3. trasa byla nejdelší, vedla
od školky kolem rybníka, pod lesem, ke třem
kaštanům a kolem bývalého internátu zpět
ke školce. Po těchto trasách se pohybují i naše
děti. I Vaše děti. Proto si zaslouží být čisté.
Zájem rodičů byl veliký, což nás mile překvapilo
a na pilné „ sběrače“ čekalo občerstvení na zahradě MŠ - čáj, káva a paní kuchařka upekla
perník, který všem moc chutnal. Také jedna
z maminek paní Demitra donesla dobrotu v podobě dortíku Pavlov a paní Hošková donesla
džusíky pro malé pomocníky. Moc děkujeme.
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Na rozloučenou každý malý „ sběrač pomocník“
dostal diplom za pomoc naší přírodě. Všem,
kteří se zúčastnili, moc děkujeme, podpořili jste
dobrou věc pro Vaše děti a naše město.
Za celou školku
Zahradní Iva Jirsová

MŠ

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Radce Sättlerové, majitelce Bazárku v Obchodním
domě Kynšperk, za darování oblečení pro
naše děti do MŠ.

A ještě jedno poděkování
A to naší mamince paní Charvátové, za čarodějnické „prolétnutí“ naší školkou. Čarodějnické
sušenky, které děti dostaly, byly okamžitě snězené a nezbyl ani drobeček. Moc děkujeme.
Iva Jirsová - ředitelka

ZA ZVÍŘÁTKY NA STATEK
Děti z mateřské školy v Zahradní ulici se vydaly na výlet za zvířátky. Ve školním statku
v Chebu na ně čekal poutavý program. Děti
si prohlédly chlívky i ohrady, zkoušely dojení,

hřebelcovaly oslíky a směly si pohladit různá zvířátka. Celý den si všichni báječně užili
a snad si také pár zajímavostí odnesli.

LOUČENÍ S TĚLOCVIČNOU
Venku je stále tepleji, a proto se děti z Pastelkové třídy rozloučily s tělocvičnou. Děti
pozvaly do TJ Slavoj své rodiče i sourozen-

ce a předvedly jim, co se za rok naučily a co
všechno dokáží. A jako správní sportovci
na závěr dostali i medaile a diplomy.

PEJSCI VE ŠKOLCE
Do mateřské školy v Zahradní ulici dorazila psí
návštěva. Na zahradě nám pejsci předvedli,
jak tančí, jaké mají šikovné čumáčky a poslouchají povely. Děkujeme paní Přibylové a jejím
třem fenkám za návštěvu.

Učitelky MŠ v Zahradní ulici
Bc. Adéla Hrdličková a Jaroslava Režová
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MŠ

Květen v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Než se dostaneme k samotnému květnu, v pátek 29. dubna, který zde nebyl minulý měsíc
zmíněn, jsme zažili hned několik fajn věcí, které
stojí za zmínku. K příležitosti sobotního pálení
čarodějnic jsme si v MŠ vyzkoušeli čarodějnické lektvary s opravdickou čarodějnicí. Navštívili
jsme místní hasičskou stanici, kde jsme si mohli
prohlédnout veškerou techniku k záchraně životů a majetku. A odpoledne šlo několik dětí ze
třídy Les potěšit na akci vítání občánků.
Během května se na nás krásně usmívalo sluníčko, užívali jsme si společné chvíle venku,
také pampelišek, které nám dělají radost vždy
jen chvilku, upletli jsme si spoustu krásných
věnečků.
Na začátku měsíce u nás proběhl zápis, máme
radost, že se k nám přihlásilo tolik dětí a naše
MŠ bude v příštím školním roce plně obsazena.
Ke Dni matek jsme měli ve školce příjemné
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odpoledne s maminkami. Bylo připraveno několik koutků, kde děti dopřály svým maminkám
manikúru, kadeřnické služby, masáže, líčení
a společné posezení u kávy a něčeho dobrého
na zub.
Předškoláci navštívili 16. května kino, kde
na ně čekalo skvělé interaktivní divadelní představení Cesta do vesmíru (Divadlo Letadlo).
V úterý 17. května jsme se všichni fotili, budeme mít tak na památku fotografii i s paní učitelkami.
Konečně přišla řada také na den šílených účesů, kdy jsme si každý nazdobil hlavu co nejbláznivěji to jen šlo.
Na konci května odjíždíme na školu v přírodě,
tedy někteří z nás, ale o tom až příští měsíc.
Krásné slunečné dny
Kolektiv MŠ U Pivovaru

Družina

Výlet se školní družinou
Na den, kdy vyjedeme s dětmi a rodiči do Divadla Spejbla a Hurvínka, jsme si museli počkat dva roky, jelikož nám to překazil Covid
– 19. Sice to chvilku vypadalo, že nám to opět
překazí nemoc (chřipka a neštovice), která
zákeřně napadla zájemce o výlet, ale zvítězili
jsme. Sešlo se nás v neděli 24. 4. 2022 tolik,
že jsme naplnili autobus a vyjeli směr Praha.
Do Divadla S+H jsme se dostavili s předstihem, takže jsme si v klidu prohlédli divadlo
a plno loutek, které zde vystavují. Představení
Hurvínek mezi osly se nám moc líbilo a také
jsme se chviličku báli, ale vše dobře dopadlo.
Po představení nás autobus odvezl na Strahov, odkud jsme došli na Petřínskou rozhlednu. Když jsme vystoupali 299 schodů, a že
to pro každého nebylo úplně jednoduché se

pohybovat v takové výšce, odměnou nám pak
byl krásný výhled na Prahu. Po sestupu jsme
se odměnili výbornou zmrzlinou, kterou jsme
si za tento výkon zasloužili. Také jsme navštívili Petřínské bludiště, kde jsme si užili spoustu legrace. Při návratu k autobusu jsme pěkně
zmokli a neměli tedy možnost si prohlédnout
Petřínské zahrady. Na zpáteční cestě jsme
se sušili a luštili zábavné křížovky, které pro
nás připravila paní Nekvapilová. A též pro nás
měla malé odměny, ze kterých jsme se radovali. Výlet se nám líbil a příště jedeme zase.
Také jsme dostali velikou pochvalu, protože
jsme se všichni chovali velice vzorně.
Vychovatelky Soukupová a Lukáčová,
děti s rodiči
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Družina

Návštěva
Projekt mezigenerační setkávání opět pokračuje bez omezení.
Konečně mohou návštěvy dětí ze školní družiny a seniorů ze DpS opět pokračovat.
V pátek 24. 4. 2022 jsme přijali pozvání
do Dolních Pochlovic na akci pálení čarodějnic. Děti i senioři si odpoledne krásně užili,
zazpívali, děti zaskotačily, namalovaly obrázky a předaly klientům čarodějné přání, které
vlastnoručně vyrobily a nadepsaly. Počasí
nám přálo, hřálo sluníčko a hned byla lepší
nálada. Po zapálení ohně s čarodějnicí a snězení opečeného buřtíku jsme se rozešli.
Dětem se odpoledne líbilo, všichni byli moc
hodní a šikovní. Radovali se z drobných
sladkostí a krásných háčkovaných motýlků
od paní Norkové.
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Za měsíc zase na shledanou.
Vychovatelka
H.Soukupová a AP A.Žofčinová

ZUŠ

ŠIKOVNÍ BUDOUCÍ PŘEDŠKOLÁCI NAVŠTÍVILI
ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU
V květnu nás opět navštívili budoucí předškoláci z kynšperských mateřských školek.
Seznámili se zde se všemi aktivitami, které
se vyučují v oboru Trojkombinace. Děti jsou
v kynšperských školkách výborně vedeny
a jsou opravdu velmi šikovné a kreativní. Neváhají se zapojit do všech aktivit, proto jim
nedělalo problém vyzkoušet si hru na klavír,
flétnu, klarinet, housle, akordeon nebo kytaru.
Všechny ochotně a s nadšením spolupracovaly. Také se bez problému zapojily do improvizované výuky v literárně dramatickém oboru,
kde se projevovaly spontánně a bez ostychu,
což je velký předpoklad pro zvládnutí tohoto
oboru. Většina dětí také ráda maluje. To se
ukázalo ve výuce výtvarné tvorby a opět i zde
neměla většina z nich problém s vypracováním zadaného úkolu. Už se moc těšíme na tyto
šikovné nové žáčky. Kapacita tohoto oboru je
omezena a místa se velmi rychle zaplňují, proto neváhejte a přihlášku vyplňte zavčasu, ať
máte jistotu, že se Vaše dítě bude moci od září
u nás umělecky vzdělávat.

Všechny potřebné informace naleznete na našem letáku, viz níže.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ

PŘIJĎTE PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTĚ
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Ve školním roce 2022/2023 bude opět probíhat na naší základní umělecké škole výuka pro předškolní děti (pětileté a starší). Tento blok uměleckých oborů se jmenuje „TROJKOMBINACE“
a Vaše děti se zde seznámí s hrou na hudební nástroj /hra na flétnu nebo klávesové nástroje/,
naučí se jednoduché výtvarné techniky zahrnující i práci s keramickou hlínou a projdou divadelní
přípravkou. Tím, že si děti vyzkouší všechny obory, budou mít ony i Vy za rok představu, jaký
umělecký obor by se jim do budoucna líbil a chtěly ho popřípadě na naší škole dále studovat.
Budete-li chtít Vaše dítě přihlásit, vyplňte si přihlášku na www.zuskynsperk.cz.
Přijímací řízení proběhne v červnu 2022 (plakát s termínem naleznete v tomto zpravodaji). Pro
další informace volejte na tel. číslo 725054850. Úplata za vzdělávání činí celkem 230,-Kč na měsíc a výuka bude zahájena v září 2022. Děti k nám budou docházet jednou týdně v úterý od 15.45
do 18.00 hod.
Na shledanou se těší kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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ZUŠ
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Z města

JAK TŘÍDIT ODPAD V KUCHYNI?
Dávno jsou pryč časy, kdy se všechno házelo do jednoho pytle
a pak bez ladu a skladu do univerzálních popelnic před domem.
V Kynšperku nad Ohří můžete třídit odpad do 182 barevných nádob
a 600 nádob na biologicky rozložitelný odpad.
Víte, kam patří:
Nádobí z varného skla – směsný odpad. Do
kontejneru na sklo nepatří! V kuchyni bývá
vystavováno vysokým teplotám, má proto i vyšší
teplotu tavení, než klasické sklo. Z toho důvodu
nelze varné sklo recyklovat dohromady se sklem
klasickým.
Porcelán a keramika – stejně jako keramiku nelze
ani porcelán recyklovat. Patří do kontejneru na
směsný odpad.
Použité papírové ubrousky – mokré nebo jinak
znečištěné papírové ubrousky, kapesníky i utěrky
patří do kontejneru na směsný odpad.
Sáčky od kávy, instantních polévek a dalších
sypkých
potravin
–
většinou
se jedná
o tzv. kombinované obaly, tj. vyrobené z více druhů
materiálů. Každý materiál vyžaduje přitom jiné
podmínky pro recyklaci, proto tyto kombinované
obaly nelze znovu materiálově využít. Své místo mají
ve směsném odpadu.
Alobal, hliníkový obal od čokolády a víčka od
jogurtů – odpad z hlínku patří do kontejneru na plast
nebo do šedé popelnice. Odevzdaný alobal musí být
čistý (bez zbytků másla, sýra, tuků…) a bez
nalepených papírů. A jak poznáte, že se jedná
opravdu o alobal a ne o folii s hliníkových
povrchem? Z alobalu vám půjde udělat kulička.
Papírové pytlíky a sáčky – třídíme do papíru –
nesmí být ale mastné či jakkoli jinak znehodnocené
(třeba mokré), takové patří do směsného odpadu!
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Z města

SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 14 LET

ODPADOVÝ DETEKTIV
Ahoj, chceme tě pozvat k účasti v soutěži, ve které si můžeš zahrát
na odpadového detektiva. Spolu s detektivem vylušti tajenku.
Ponoř se do třídicí osmisměrky a najdi všechna skrytá slova.
Tajenku složíš ze zbylých písmen.
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Správné znění tajenky nám zašli nebo odevzdej v podatelně
městského úřadu do konce měsíce června. Nezapomeň napsat
svoje jméno, adresu a obálku označ velkým písmem „SOUTĚŽ“.
Jména vítězů budou zveřejněna v srpnovém vydání
měsíčníku Kynšperský zpravodaj a na vítěze čeká odměna.
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ZUŠ

Seminář pro učitele - dechaře v Základní umělecké
škole Kynšperk nad Ohří
V úterý 10. 5. 2022 uspořádala naše škola
ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR seminář pro učitele s názvem „Využití nových metod a forem ve výuce dechových
nástrojů na ZUŠ“.
Jádrem semináře byla
praktická metodologie výuky hry na dechové
nástroje specifikovaná pro osobité potřeby
žáků v základní umělecké škole, příprava žáka
na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové
literatury. Do programu byly efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků
kurzu se zaměřením na počátky výuky hry
na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky.
Zvláštním doplněním semináře byla diskuse
o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství. (z anotace NPI)		
V naší malé škole se sešlo na dvacet vyučujících z různých koutů Karlovarského kraje.
Lektor semináře Dalibor Bárta je bývalý kolega z naší školy a rád se do našich končin

vrací. Zveme jej již pravidelně jako předsedu poroty okresního kola ve hře na dechové
nástroje. Pan Bárta v současné době působí
jako pedagog hry na klarinet v ZUŠ Třemošná
a má velké úspěchy se svými žáky na celostátních soutěžích. Mimo svou pedagogickou
práci působí jako dirigent v Divadle J. K. Tyla
v Plzni. Také je aktivním hudebním skladatelem a spisovatelem. A právě jeho nakažlivý
entuziasmus a mimořádné schopnosti byly důvodem, proč jsme právě jeho jako odborníka
oslovili. A myslím, že volba byla skvělá. Učitelé, dle reakcí, byli ze společného setkání nadšeni. Přednáška byla velmi podnětná. Pozvali
jsme i naše malé klarinetisty, na kterých lektor
své praktiky a dovednosti pro lepší názornost
předváděl. Po tomto zdařilém semináři bylo
jasné, že se rozhodně nevidíme naposledy
a rádi se opět společně brzy setkáme.
Za pořádají školu Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Sraz

Ahoj volejbaloví kamarádi a kamarádky!
Domluvili jsme se, že každých pět let,
uspořádáme volejbalový slet.
Právě uběhlo čtyřicet let,
kdy uspořádali jsme 1. volejbalový slet.
V restauraci Skleník 11. 6. 2022 v 15. 00 hod. si sraz dáme,
u vína či u jiného moku společně zavzpomínáme.
Vezměte s sebou fota a dobrou náladu,
přibalte také zpěvníky, basu a kytaru.
Doufáme, že se tentokrát v hojném počtu sejdeme,
a na toto setkání dlouho vzpomínat budeme.
Pokud přijet nemůžete,
doufáme, že se alespoň ozvete,
na telefon či na e-mail,
tuto adresu tam zadej.
Jiří Roubínek
tm: 607 931 046
z.marinkova@seznam.cz

		
		
			

Yvetta Milfaitová
tm: 725 466 116
yvetta.milfaitova@isste.cz

Na setkání s vámi všemi se z celého srdce těší Jirka, Yvetta a ostatní Kynšperáci. Nezklamte naše
očekávání a určitě si najděte čas na své volejbalové kamarády.
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Pálení čarodějnic

NA ŠTĚDRÉ TAKÉ PÁLÍME ČARODĚJNICE
NA ŠTĚDRÉ JSME MÁJKU POSTAVILI,
A ČARODKU NA OHEŇ PŘIPRAVILI.
TENTOKRÁT JEN MALINKÁ BYLA,
PRÝ SI TO ALE ZASLOUŽILA.

NETRADIČNÍ 1. MÁJ NA ŠTĚDRÉ
Tradičně se slaví každoročně na Štědré
1. Máj, ale tentokrát ho Štěderští pojali netradičně. Na návsi se sešli občané v dobových
kostýmech a čekali na příjezd krále a královny.
Po jejich přivítání král poděkoval poddaným
za jejich věrné služby a nabídnul jim pohoštění, které přivezl na svém ,,alegorickém voze“.
Průvod v čele s královnou a králem se vypravil
na zámek Kamenný Dvůr, kde způsobil malé
pozdvižení. Přesto zaměstnanci zámečku reagovali s úsměvem, když král s královnou požadovali připravit své komnaty po dlouhé úmorné
cestě. Pózování při focení přispělo ke skvělé
atmosféře.			
Následně se průvod vydal na zpáteční cestu
a končil opět na návsi, kde pokračovala oslava
Svátku práce do pozdních večerních hodin.
Mgr. Yvetta Milfaitová
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Sociální služby

Výstava
Senioři ze Sociálních služeb v Kynšperku nad
Ohří, p. o. byli pozváni na výstavu výrobků
a připraveného programu dětí z Družiny ZŠ
Kynšperk nad Ohří.
Akce se konala v MKS Kynšperk nad Ohří,
kde bylo připraveno posezení pro naše klienty, doprovodný program dětí, kdy děti zpívaly
a měly připravené básničky. Nešlo si nevšimnout úsměvů ze strany seniorů, které šikovné
děti velmi potěšily. Na závěr senioři dostali
občerstvení od dětí.
Navštěvování seniorů ze Sociálních služeb je
výsledkem mezigeneračního setkávání, které
mělo dlouho odmlku kvůli Covid- 19.
Nyní děti z Družiny ZŠ Kynšperk budou naše
klienty opět pravidelně s paní vychovatelkou
Soukupovou navštěvovat přímo v prostorách
zařízení.
Moc děkujeme za pozvání, výstava byla velmi
krásná a děti nezklamaly, jejich výkon a výrobky byly velmi krásné.
Mgr. Iva Jirásková
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Pivovar

Pivovar Kynšperk
Během minulého týdne probíhaly degustace
32. ročníku mezinárodní degustační soutěže
Pivní Pečeť v Českých Budějovicích. Do jednotlivých kategorií dle druhů piva bylo přihlášeno opět téměř 1000 vzorků piva (https://
www.pivofestival.cz/). Letos jsme za Kynšperský pivovar přihlásili celkem 5 vzorků piva
a s potěšením oznamujeme, že všechny se
ve svých kategoriích umístily na finálových
pozicích, tedy mezi prvními šesti vzorky v kategorii. "Bramborovou" medaili, tedy čtvrté
místo ve výčepních pivech získala naše desítka, ale s vědomím, že někdo musí být čtvrtý
jsme rádi i za takovéto umístění, jelikož vzorků v kategorii bylo více než padesát.
Stříbrnou medaili získal náš Silný ležák
14%hm. EPM v kategorii ležáků chmelených
za studena (IPL), ale hlavně nás potěšila
naše "dvanáctka" tedy Světlý ležák 12%hm.
EPM, který, nejen že ve své velmi obsazené
kategorii získal bronz, tedy třetí místo, ale
v kategorii o absolutního vítěze bere letos
naše "dvanáctka" zlato, tedy první místo.

Po nelehkých chvílích, které nás v posledních
dobách trápily a sužovaly, věříme, že se Kynšperskému pivu blýská zase na lepší časy. Tak
tedy dej Bůh štěstí! a hlavně na zdraví!!!

Pivovar Kynšperk
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Inzerce

Věznice Kynšperk nad Ohří nabízí možnost pracovního uplatnění ve
stabilní a perspektivní státní organizaci, která dává svým zaměstnancům
jistotu a stabilitu zaměstnání v této nejisté době a možnost podílet se na
společnosti prospěšné činnosti, spočívající v procesu nápravy vězněných
osob.
KONTAKT PRO SDĚLENÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ:
Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá čp. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří
 Bc. Jiří Prančl, tel. 352 306 231, mobil: 778 469 779, e-mail: jprancl@vez.kyn.justice.cz

Svým zaměstnancům nabízíme množství BENEFITŮ










Závodní stravování
Možnost ubytování
Bezplatné využití tělocvičny a fitness
Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvky na rekreace nebo dětské tábory
Příspěvky na permanentky, vstupenky, masáže a podobně
Příspěvky na vstupenky do kin, divadel či na sportovní utkání
Bezúročné půjčky na bydlení
Využívání vlastních rekreačních středisek (Pracov, Přední Labská, Valdice, Květnice -Praha)

Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří,
nabízí možnost přijetí do SLUŽEBNÍHO POMĚRU příslušníka VS ČR na služební místo

STRÁŽNÝ/DOZORCE s náborovým příspěvkem 75.000,-Kč
Nabízíme:








platové ohodnocení = 2. TT – od 28.320,- hrubého bez praxe
ošatné
6 týdnů dovolené
pracovně lékařskou péči
náborový příspěvek 75.000,po 15 letech služebního poměru výsluhový příspěvek po skončení služebního poměru

Požadujeme:
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bezúhonnost
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost pro výkon služby
nástup možný ihned po úspěšném absolvování přijímacího řízení

Akce
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Informace - inzerce

Informace o otevírací době
Oznámení
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádné odstávky centrálních
aplikací nebude v termínu:

17.6. od 19:00 hodin - 20.6.2022 do 7:00 hodin
otevřená žádná pošta.
Dne: 16.05.2022
Vedoucí pošty: Šárka Šupková
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Betonový peklo
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Den Ohře
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Den Ohře
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