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Z města

Střípky z majetkového odboru
Vedení města vydalo majetkovému odboru úkol vyhlásit výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k výstavbě potřebné infrastruktury v rámci plánovaného zastavění pozemků města v lokalitě Třešňovka.
V současné době je zpracována studie, kterou Rada města odsouhlasila. Dle této studie
by mělo na Třešňovce v budoucnu stát 20 rodinných domů. Předpokládané náklady na výstavbu této infrastruktury se dle sdělení projektantů budou pohybovat kolem 10 milionů
Kč. Záměrem města je využít možnosti získání finančního příspěvku od státu, který by mohl
činit cca jeden milion Kč. Pokud vše dobře půjde, mohlo by město zahájit výstavbu infrastruktury v roce 2014.
Červnová povodeň zabrzdila na cca 3 týdny opravy na levobřežním ramenu řeky Ohře.
Vzhledem k vysokému stavu vody nemohly práce pokračovat. Opětovně jsme je zahájili v posledním červnovém týdnu po opadnutí vody. Mimo tyto práce budeme odstraňovat povodňové škody, kdy voda vymlela část
chodníku a sešikmené dlažby na ostrově. Počátkem července by měly být obě opravy dokončeny a plavební kanál bude možné využívat.
Ani v tomto čase nezahálíme a pracujeme
na podávání žádostí o dotace. Do konce června jsme připravili a podali na Ministerstvo kultury ČR žádost o příspěvek na 2. etapu restaurování oltáře Sv. Anny ve zdejším katolickém
kostele, která by měla být uskutečněna v roce

2014. Jak již víte, letos jsme byli úspěšní a získali jsme od MK ČR celkem na oltáře částku
300 tisíc Kč.
Bohužel dotaci na obnovu návsi a opravu
místní komunikace v Liboci jsme již počtvrté
neobdrželi. Žádost jsme podali na Místní akční skupinu Sokolovsko (dále MAS), která vybírá zájemce k udělení dotace z Ministerstva
zemědělství ČR. Důvodem údajně byl nedostatek finančních prostředků. Je pravdou, že
na rok 2014 MAS vyčlenil na obdobné činnosti (fische), jaké my plánujeme, pouze 2, 5 milionu Kč. Město Kynšperk nad Ohří potřebovalo a požadovalo 1, 4 milionu Kč. Komu MAS finanční prostředky přidělil, nebylo v době odevzdání tohoto mého příspěvku na jejich web
stránkách uveřejněno.
Věříme, že počátkem července zahájíme společně s vlastníky Kynšperského pivovaru akci
rekonstrukce křižovatky Sokolovská - Truhlářská, jejíž součástí je nový chodník před pivovarem a výstavba odbočovacího pruhu na ulici Sokolovská. Dle výpočtů projektantů se
město podílí na pracích cca 30 % nákladů. Se
stavbou ještě nemůžeme začít, jelikož čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebnímu úřadu se totiž napoprvé nepodařilo doručit rozhodnutí jedné z účastnic řízení, která žije trvale v zahraničí. Pokud její souhlasné vyjádření obdržíme, nemělo by nám již
nic stát v cestě.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Likvidace použitých pneumatik
V únorovém zpravodaji jsme zveřejnili celkový
přehled produkce komunálního odpadu města
Kynšperk nad Ohří.
Samostatnou část přehledu tvořila likvidace
odložených, opotřebených pneumatik na území města. Jejich svoz zajišťuje Správa majetku
spol. s.r.o. (dále SM). V rámci hledání úspor
v celkových nákladech za komunální odpad
zajistila SM spol. s.r.o. likvidaci pneumatik u
společnosti, která se likvidací pneumatik zabývá a provozovnu má v místním regionu. Bylo
provedeno porovnání cen mezi oběma odběrateli.
Z tohoto porovnání vyšla nabídka nově poptaného odběratele jednoznačně výhodněji,
a proto jsou v současné době použité pneumatiky odváženy k likvidaci do sídla této společnosti. Veškerou manipulaci, to znamená
sběr po městě, dočasné uskladnění v areálu
SM střediska technické služby a následně odvoz je zcela v režii SM. V současné době proběhly dva svozy o objemu 2, 45 t, což činí cca
350 kusů pneu. Cena za 1 kus pneu, kterou
město zaplatí, je 16, 48 Kč včetně dopravy.
Níže je uvedena předpokládaná roční úspora, kde pro cenové srovnání jsou použita data
za rok 2012.
V roce 2012 město Kynšperk nad Ohří předalo k likvidaci stávajícímu odběrateli
12, 66 t pneumatik v celkové částce 62.452 Kč
včetně DPH 15%.
62 452 Kč : 12 660 kg = 4, 93 Kč/kg
12 660 kg : 7 kg/ks pneu = 1 809 ks pneu
(váha 1 kusu osobní pneu 7 kg)
62 452 Kč : 1 809 ks pneu = 34, 50 Kč/cena
za 1 kus pneu
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OZNÁMENÍ

Nabídka nového odběratele, cena za ks vč.
DPH 21% = 15, 25 Kč/ za 1 kus pneu
- průměrná předpokládaná částka za likvidaci, vycházející ze skutečnosti, že většinu likvidovaných pneumatik tvoří pneu osobních vozů
1 809 ks pneu x 15, 25 Kč/ks = 27.587 Kč
Předpokládaná roční úspora při shodném objemu v likvidaci pneu: 32 305 Kč
- Likvidace původní odběratel 62 452 Kč
- Likvidace nový odběratel 27 587 Kč
- Doprava Správa majetku 2 560 Kč
62 452 – (27 587 + 2 560) = 32 305 Kč
Rozdíl v dopravě: Tisová/ Dolní Rychnov
- Dodací list z likvidace duben 2013
160 Kč za 120 ks pneu = jeden svoz
- Předpokládané navýšení celkem: 1 810 ks
pneu : 120 ks/svoz = 16 svozů/ rok
16 svozů x 160 Kč = 2 560 Kč

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej:
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1070 m2
část pozemku p.č. 1440/1 (zahrada) o výměře cca 1041 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Těchto výše uvedených cca 30 tisíc Kč by
mohlo město využít jinak, třeba na opravy
chodníků, výsadbu zeleně, obměnu veřejného osvětlení, tedy na to, co nás ve městě pálí,
kdyby občané využívali zpětného odběru pneumatik jejich prodejci. Tito jsou povinni ze zákona zpětný odběr použitých pneumatik zajišťovat.
Místo toho odloží občan pneumatiky k nádobám na odpad kdekoliv ve městě, v lepším případě je odveze před středisko technických
služeb.

Michálek Václav
referent majetkového odboru
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MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OZNAMUJE ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Prodej pozemku:

pozemek p.č. 786/1 (zahrada) o výměře 880 m2,
pozemek p.č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.

Úřední deska
Doporučujeme občanům sledovat pravidelně úřední desku (nevyzvednuté nalezené věci).
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro
orgány územního samosprávního celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky
se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Kynšperk nad Ohří má zřízenu úřední desku na budově Městského úřadu, v Komenského ulici č.p. 221. Úřední deska je přístupná 24 hodin denně, včetně dálkového přístupu na stránkách města na adrese
www.kynsperk.cz.
Na úřední desce jsou zveřejňovány například
veřejné vyhlášky o doručení a uložení písemností z různých úřadů, dražební vyhlášky, exekuční příkazy, výstražné informace ČHMÚ, zá-

měry pronájmů a prodejů pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města, výběrová řízení, nabídky bytů do nájmu, územní řízení, návrh rozpočtu města, závěrečný účet města a další.
Mimo jiné jsou na úřední desce zveřejňovány nálezy. Každý nález je na úřední desce zveřejněn po dobu šesti měsíců a poté připadnou nevyzvednuté věci do majetku města.
Nyní můžete na úřední desce např. zjistit, že
byla nalezena spisová dokumentace ke stavbě, různé svazky klíčů, pracovní taška s termoskou, rukavicemi a organizérem, deštník,
mobilní telefon atd. Vlastníci nalezených věcí
se mohou informovat na MěÚ Kynšperk nad
Ohří v kanceláři č. 4.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Kynšperský zpravodaj – informace
Informujeme občany, že ve vestibulu MěÚ Kynšperk nad Ohří a na podatelně
jsou zdarma k dispozici starší čísla Kynšperského zpravodaje.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Trápí vás cena dálniční známky?
Od 12. 06. 2013 do 31. 08. 2013 máte možnost podepisovat na podatelně MěÚ Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, č. dv.
1 připravené petiční archy „Na podporu zavedení krajských dálničních známek“. Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání
se státními orgány je oprávněn PaedDr. Josef Novotný – hejtman Karlovarského kraje.
Celé znění petice můžete najít na úřední desce Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo
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na internetových stránkách města: http://www.
kynsperk.cz/files/uredni-deska/1291/149.pdf.
Petici lze podepsat i elektronicky na stránkách
Karlovarského kraje: http://www.petice24.com/
petice_na_podporu_zavedeni_krajskych_dalninich_znamek.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Zřízení přípravné třídy pro školní rok 2013/2014
Rada města Kynšperk nad Ohří schválila
na svém jednání dne 20. 03. 2013 pro další
školní rok opětovné zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří. Přípravná třída se v předchozích letech velmi osvědčila,
u zákonných zástupců a jejich dětí se setkává
s příznivým ohlasem. V letošním školním roce
navštěvovalo přípravnou třídu 12 žáků, někteří
z nich měli odloženou školní docházku.
Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky,
které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj. Třída slouží především
dětem, kterým byl dán odklad školní docházky
pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci
přípravné třídy ZŠ se budou vzdělávat podle vzdělávacího programu „Poznáváme sebe

a svět společně“ po dobu 20 hodin týdně. Celý
systém je založen na individuální práci s každým dítětem na základě konzultace s psychologickou poradnou. Práce s dětmi se uskutečňuje v tzv. blocích, kde se střídá relaxační cvičení, uvolnění, hraní, učení a jazyková výchova. Děti pracují s pracovními listy z oblasti matematiky, jazykových a grafomotorických cvičení. Škola pravidelně spolupracuje s logopedickou poradnou přímo ve škole.
Další informace o přípravné třídě můžete získat v základní škole (sekretariát ředitelky školy - tel. č. 352 683 135).

Pavla Cibová
vedoucí správního a sociálního odboru
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení ze schůzí Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnily
15. 5., 29. 5. a 12. 6. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje čtyř částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák).

6

Tato lokalita je určena k výstavbě rodinných
domů. Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel.č. 352 350 431.

7

Mateřská škola

Mateřská škola

Výlet Loket „Pohádková zahrádka“
Dne 11. června 2013 děti z naší Mateřské školy ve Školní ulici (zvonečci a hvězdičky) navštívily město Loket. Zde se konal dětský festival
Pohádková zahrádka v nádherném prostředí
místního amfiteátru.
Přivítaly nás pohádkové postavy, na děti čekalo mnoho atrakcí: kouzelník, sokolník, hudební klauni, malování na tvářičky, u dětí tolik ob-

Výlet do „Pohádkového zámku“
v Klášterci nad Ohří
Naše pohádkové dobrodružství začalo příjezdem k zámecké bráně. Při vstupu na zámecké nádvoří jsme se dozvěděli, že nás jako první čeká pohádka. Dopoledne plné hudebních
a pohádkových zážitků odstartovalo hudební divadlo „Hnedle vedle“ se svou pohádkou
„O drakovi a princezně“, která byla plná známých písniček, které jsme si společně zazpívali.

líbená nafukovací skákadla a jízda na koních.
S radostí jsme si prošli i další vzdělávací stanoviště, jako například výtvarnou dílnu profesionální výtvarnice, košíkářskou a hrnčířskou
dílnu.

herný výhled ze střechy věže na celé město
a jeho okolí.
Než jsme se vypravili na procházku po zámeckém parku, posílili jsme se vydatnou svačinkou od našich maminek. Mimochodem, moc
nám chutnala :-). Už cestou bylo slyšet křik
dvou pávů a vzápětí i vidět, jak si vykračují
po kamenné zídce. Obdivovali jsme jejich krásu a vznešenou chůzi z blízka, protože se nás
vůbec nebáli.

Zástupci ZOO Jihlava s sebou přivezli živá
zvířata. Hladili jsme si sibiřské hasky a vyslechli zajímavé povídání o včelách a hadech.
Z výletu si děti přivezly nejen krásné zážitky, ale také drobné dárky, sladkosti a diplom
za účast.

Učitelky MŠ Školní a MŠ Zahradní
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Po pohádce byl pro nás připraven další program a to tajemná stezka v podzemních prostorách zámku, protkaná kouzelnými skřítky,
čarodějnicemi, vílami a vodníky. A tak nikdo
neměl čas se nudit.
Po vystoupání z podzemí jsme naopak začali
stoupat do oblak a to přímo do zámecké věže.
Cestou jsme potkávali spoustu dalších postaviček z bájí a pověstí. Skoro až nahoře stála krásná, bílá, zimní víla. Odměnou za vyšlapání několika desítek schodů nám byl nád-

Po společném focení před zámkem jsme se
vypravili k autobusu, který na nás už čekal
před zámeckou bránou.
Plni krásných zážitků jsme vyjeli na cestu
domů. Po cestě na nás padla i příjemná únava. Ten den jsme všichni prožili opravdu „Pohádkově“.
MŠ U Pivovaru
Alena Kubisová
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Netradiční sportování

Poděkování
Děkujeme hasičům z Kynšperka nad Ohří,
kteří nám dodali dřevo i ohniště na opékání buřtů na naši akci sportování s rodiči
dne 29. 5. 2013 na školní zahradě u mateřské školy v Zahradní ulici.
Velmi si ceníme této pomoci.

Květnové počasí se na chvíli umoudřilo, a tak
si mezi dešťovými přeháňkami mohli malí i velcí sportovci přijít na školní zahradu MŠ Zahradní zasportovat. Kdo se rozhodl strávit
odpoledne pohybem, měl možnost si na stanovištích vyzkoušet třeba skákání v pytlích,

Zaměstnanci a děti z MŠ Školní 525, Kynšperk nad Ohří

píru. Po absolvování sportovišť, rozmístěných
po celé zahradě, si děti vybíraly v malém obchůdku (stánku) nějakou drobnost pro potěšení. Každý účastník obdržel na památku diplom.
A protože sportem vyhládne, připravili pro nás
naši kynšperští hasiči ohniště a dřevo na opékání buřtů.
A co sportovní výkony? No prostě skvělé!

jízdu na kárách, házení na koš, převážení nákladu na tatrách, chytání kinder vajíček do papírových plat, podbíhání lana, dětský kriket,
přenášení míčků na lžíci, přeskoky branek
nebo "chůzi po kamenech“. Vše pro sportovce
připravili uč. MŠ Školní a Zahradní. Samozřejmě kdo měl ještě dost sil, mohl využít i průlezky a klouzačku.
Za každý sportovní výkon obdrželi účastníci
žeton. "Nastřádané penízky“ si ukládali do peněženky, kabelky nebo kelímku, to podle toho,
co si na jednom ze stanovišť poskládali z pa-
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Předškoláci v bazénu
Plavecký výcvik pro nejstarší děti z MŠ Školní a Zahradní proběhl v sokolovském bazénu.
Děti si to pětkrát náležitě užily.

Pod vedením zkušených plavčic, které svým
velmi profesionálním a zároveň milým přístupem dokázaly zapojit do her s vodou, ve vodě
i pod vodou všechny děti, a to i ty, které měly
zpočátku obavy.

Naši "plaváčci" s přehledem sjížděli tobogán,
prováděli vydechování do vody, podplavávali molitanové mosty a skákali i do "třímetráku“. Všechno byla hra a zábava, a tak nechybělo: spadla lžička do kafíčka, na honěnou, na žabky, na krokodýly, ani nejrůznější
hračky do vody. Relaxací bylo koupání v malém bazénku pod vodotrysky nebo ve vířivce,
kde děti s oblibou zpívaly svým plavčicím písničky ze školky.
Velice příjemně se poslouchala slova instruktorek plavání, jak jsou naše děti samostatné,
snaživé a jak umí poslouchat pokyny, důležité
pro jejich zdraví a bezpečnost.
Proto se rády a s chutí vydáme s našimi dětmi zase na další zajímavé akce.
Učitelky MŠ Školní a Zahradní

Učitelky MŠ Školní, Zahradní
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Mateřská škola

Mateřská škola

Prodloužený školní výlet v přírodě
Ve čtvrtek 30. května jsme naložili kufry do autobusu a vydali se na prodloužený výlet do přírody.
Na čtyři dny se stala naším druhým domovem chata „Alžběta“ v Mariánské u Jáchymova. Když jsme se ubytovali a dali si dobrý
oběd, vyrazili jsme i navzdory deštivému počasí do okolní přírody.

obrázky týkající se našich největších zážitků.
Na den dětí jsme se těšili na sportovní dopoledne. Vždyť byly připraveny medaile pro nejlepší sportovce, ale stále pršelo.
Rozhodli jsme se využít prostory v chatě
a nakonec jsme soutěžili ve skoku do výšky,
v hodu na cíl, skoku do dálky a shazování kuželek. Všem se dařilo. Medaile a sladká odměna za to stála.

Po obědě nás čekal výlet autobusem do Jáchymova. Počasí se trochu umoudřilo, přesto jsem si oblékli pláštěnky a gumovky a vydali se do neznáma. Cílem naší cesty byla stará štola. Před vstupem do dolu nám paní průvodkyně rozdala přilby a my byli rázem jako
horníci. Procházení štolou bylo trošku tajemné
a strašidelné, ale všichni jsme to zvládli. Dozvěděli jsem se mnoho zajímavých věcí o práci horníků.
Abychom se dozvěděli také to, jak horníci žili,
jak se oblékali a kde bydleli, navštívili jsme
v Jáchymově hornické muzeum. Kam nás příjemná paní průvodkyně dovedla, o všem poutavě vyprávěla a dokonce nám řekla i pohádku. Viděli jsme tam i skřítky, kteří horníkům
v jejich těžké práci pomáhali.

Kdyby to šlo, možná bychom si nějakého hodného skřítka vzali i do školky. Na chatu jsme
se vraceli plni zážitků a už v autobuse si povídali, co si dnes do našich knih nakreslíme.
Po večeři jsme si udělali malou oslavu, vždyť
byl den dětí. Každý dostal malý dárek a diplom za to, v čem byl nejlepší. Pustili jsme
si písničky z pohádek, zatancovali si a šup
do postýlek, jelikož nás čekala poslední noc
a pak cesta do svých domovů. Přečetli jsme
si pohledy od rodičů, babiček, sourozenců
a paní učitelek, zabalili kufry a všichni jsme
spali, jako Šípková Růženka.
Když pro nás ráno přijel autobus, rozloučili jsme se s paní Němcovou, paní kuchařkou
a slíbili, že za rok zase přijedeme.
Děti a učitelky z MŠ U Pivovaru

Pozorovali jsme horské chaty, louky, kopce a
lesy. Nakonec jsme v jednom „pohádkovém“
lese vytvářeli domečky pro zvířátka a zasoutěžili si v běhu mezi překážkami.
Večer jsme přijemně unaveni uléhali do nových postýlek a těšili se na pěkné sny.
Další den jsme se těšili na jízdu na koni, ale
protože pršelo a pršelo, šli jsme se na koníky jen podívat.
V době strávené na chatě jsme v herně hráli společenské hry a vytvářeli „knihu“ o našem
výletu, do které jsme každý den vkládali své
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Uzavření MŠ
Mateřská škola v Zahradní ulici bude uzavřena
celé prázdniny (červenec, srpen) z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ.
Provoz mateřské školy bude zajištěn v budově MŠ ve Školní ulici.
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Sport

Různé

Mistrovství ČR v Turistickém závodě
V sobotu 15. června se v Havířově konalo
Mistrovství ČR v Turistickém závodě.
Sešlo se zde 183 závodníků všech 14 vypsaných kategorií. Závod se konal u příležitosti
oslav 125 let Klubu českých turistů.
V Turistickém závodě nejde jen o běh. Závodníci musí na trati projít kontrolními body, kde
plní zásadní turistické úkoly, které musí splnit
bez chyb a v co nejkratším čase. Chyby v provedení úkolů znamenají bodové hodnocení,
které se převádí na čas a přidává k času běžeckému. Vítězí ten závodník, který má v závěrečném hodnocení nejkratší čas.

čtvrtou příčku v kategorii mladší žákyně, Pavel
Bjalončik skončil dvanáctý v kategorii mladší
žáci a Ladislava Procházková šestá v kategorii ženy – B.
Tímto závodem byla ukončena i série závodů
Českého poháru v Turistickém závodě. Závody se postupně konaly v Kynšperku nad Ohří,
v Plzni, v Ivančicích a v Havířově. Naši školu
reprezentovalo deset žáků a po zdařilé sezóně jim patří celkové 9. místo v České republice.

Magdaléna Wagnerová
1. místo nejmladší žákyně

Kristýna Nováková
29. místo mladší žákyně

Petra Zemanová
25. místo nejmladší žákyně

Pavel Bjalončik
15. místo mladší žáci

Dominik Daniš
14. místo nejmladší žáci

Robert Eisenmann
28 – 30. místo starší žáci

Pavel Marek
25. místo nejmladší žáci

Vilém Dušek
13. místo mladší dorostenci

Marie Wagnerová
3. místo mladší žákyně

Všem závodníkům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za vzornou reprezentaci naší
školy a města.

Adéla Nováková
18. místo mladší žákyně

Vojtěch Wagner

Den otevřených dveří v Domově pro seniory
Dne 25. 5. 2013 se v areálu Domova pro seniory v Dolních Pochlovicích u Kynšperka nad
Ohří uskutečnil Den otevřených dveří k příležitosti vydání sborníku přísloví a rčení. Ten byl
vydán jako vázaná publikace k nedožitým 81.
narozeninám klientky p. Vorlové, která měla
i ve svém věku zásadní podíl na jeho zrodu.
Na trati v lese poblíž Havířova-Šumbarku se
plnily zajímavé, ale náročné úkoly různých disciplín. Hod na cíl, odhad vzdáleností, lanová
lávka, běh podle azimutů, orientace mapy, určování dřevin, určování turistických a topografických značek, poznání kulturních památek
a přírodních zajímavostí a uzlování.
Za Základní školu Kynšperk nad Ohří nastoupili čtyři závodníci a všichni ukázali, co umí.
Magdaléna Wagnerová se po výborném výkonu stala Mistryní české republiky v kategorii
nejmladší žákyně, Marie Wagnerová obsadila
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V souboji s mnohem početnějšími oddíly se
jedná o opravdu velmi dobrý výsledek. Naši
školu reprezentovali:

Sborník bude bezplatně distribuován do místních školek, školy a knihovny nebo pak na vyžádání i jinam, a to pro potřeby výchovy nebo
výuky. Sborník je vhodně doplněn kresbami nadějné grafičky K. Tomsové. Celý den
se pak nesl v duchu zpěvu, tance a divadla
s podtextem názvu projektu „Setkávání generací“. Tomu odpovídal i program.
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Různé

Různé

Dopoledne místní a regionální umělecké soubory a vystoupení kapely Mikeška z Bystřice
nad Úhlavou, odpoledne pak křest sborníku,
beseda a autogramiáda s herečkou Květou
Fialovou, vystoupení Báry Zemanové, vítězky jedné řady Superstar s kapelou pro mladší příchozí návštěvníky, našeho zaměstnance
a „hrajícího kuchaře“ Marka Bubenčíka s kapelou a jako hřeb dne koncert Václava Neckáře
a skupiny Bacily. Příchozí mohli využít nabídky několika stánků s upomínkovými předměty
a s občerstvením. Pro zaměstnance a účastníky bylo připraveno velmi příjemné a vhodné
občerstvení, další poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění celé akce a zejména
i všem fyzickým osobám, firmám, obcím

a městům i Karlovarskému kraji, kteří svým
příspěvkem nebo darem tuto akci pomohli zrealizovat a uskutečnit.
Mgr. Hrubý

Ohlédnutí za červnovou výstavou v Galerii
Již několik let pracuje při Městském kulturním
středisku Galerie. Po rozpačitém začátku své
činnosti se zaměřila především na prezentaci
výtvarných děl regionálních umělců a v neposlední řadě i výtvarných prací místních obyvatel. Červnová výstava ukázala, že je to správný směr, protože právě výstavy tohoto typu
bývají nejúspěšnější.

Výstavy "Šikovné kynšperské ruce“ se zúčastnilo více než padesát majitelů "šikovných kynšperských rukou“. I když převažovaly ženy, našlo se i několik odvážných mužů,
kteří ukázali, že jim nechybí cit pro nejrůznější výtvarné obory. Každý, kdo výstavu navštívil, mohl obdivovat nejen pletené, paličkované a háčkované drobnosti, ale i obrazy, keramiku, fotografie, šperky, tašky, šaty, výrobky
ze dřeva, hračky a řadu dalších věcí, na nichž
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Různé

Různé

Vítání nových občánků našeho města
Dne 14. června 2013 se uskutečnila tradiční
malá slavnost k příležitosti vítání nových občánků Města Kynšperk nad Ohří. Této druhé
letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 12 dětí
společně s rodiči a mnoha příbuznými, kteří zaplnili obřadní síň. K slavností náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské
školy. Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda zpříjemnil slavnost svým projevem. Slavnostní atmosféra byla zachycena fotografem, v pamětní knize i rodiči.
se nepoznalo, že je zhotovili amatéři bez výtvarného vzdělání.
Všechny nás potěšilo, že mezi vystavovateli nebyli jen lidé starší, ale i mladí a dokonce
velmi mladí. Všem tvůrcům patří poděkování
za to, že nám poskytli své práce na vystavení.
Patří jim poděkování i za to, že mnohým návštěvníkům byli inspirací.

Pan starosta upřímně maminkám poblahopřál
k této radostné události, předal kytičku, malou
upomínku na dnešní den a památníček. Všem
zúčastněným děkujeme za příjemné prožité
chvilky.
Přejeme velkou kopu zdraví, štěstí, úspěchů
a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským
úsměvem, neboť není většího štěstí než je
úspěch svého dítěte.
Gratulujeme

Spolek "Šikovných kynšperských rukou"
Eva Knížová
matrikářka

Usnesení z mimořádné schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. června 2013
č. 166
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 167
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
výjezd čtyřčlenné posádky jednotky SDH
Kynšperk nad Ohří s vozidlem na provádění
záchranných a likvidačních prací v Ústeckém
kraji postiženém povodněmi v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.

1. schvaluje
poskytnutí materiální pomoci ve výši 10.000,
- Kč (bez DPH) na pomoc oblasti Ústeckého
kraje zasažené letošními povodněmi.

18

Ing. Tomáš Svoboda
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka
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Slavnosti

Slavnosti

Poděkování

Za materiální podporu děkujeme ZDK Sušice. K dobré náladě přispěl i výkon moderátora Davida Petříka, za což mu též patří dík.

Dne 8. června proběhly tradiční letní slavnosti města v areálu městského sportoviště. Alespoň v krátkosti bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

Za krásná vystoupení poděkujeme městské hudbě, mažoretkám základní školy, jejich uměleckým vedoucím, učitelkám z mateřských škol a jejich dětičkám, bez nichž
by se žádné letní slavnosti neobešly.

Děkujeme také Jiřímu Vydrovi za zapůjčení pódia a ozvučení celé akce.
A na závěr bych chtěl také poděkovat všem
obyvatelům města za jejich shovívavost
a za to, že se přišli podívat a svou účastí podpořili nemalé úsilí celého realizačního týmu.
za MKS Ing. Vladimír Palík
V první řadě Správě majetku a technickým
službám města Kynšperk nad Ohří, dále pak
Městu Kynšperk nad Ohří, obvodnímu oddělení Policie ČR, městským strážníkům.

Hodně štěstí
Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.

V červenci 2013 oslaví své narozeniny členky
naší ZO SPCCH paní
Dvořáková Věra
Pšeničková Miluše
Kazilovská Kateřina
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH
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Různé

Knihovna

Vážení a milí Kynšperští,

jsou tu prázdniny, čas dovolených a s tím i
cestování za zaslouženým odpočinkem.
Vydáváme se na cesty nejen po naší republice, ale i do zahraničí, někdo z nás si ani dovolenou bez moře nedokáže představit. Ale ani
na dovolené a při cestování bychom neměli
podceňovat rizika, která se mohou objevit a je
dobré se na ně připravit.
Pro cesty do zahraničí je důležité cestovní pojištění, které slouží k tomu, aby si každý mohl
na cestách užívat bez zbytečných starostí.
Cestovní pojištění může být jednorázové pro
konkrétní cestu a pobyt nebo roční s automatickým prodlužováním, pro jednotlivce, celou
rodinu nebo skupinu.
Základní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, které mohou vzniknout při lékařském ošetření v zahraničí v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo jinou nepředvídatelnou událostí a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby což znamená,
že pojišťovna převezme závazek finančního
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aktuality z radnice

Městská knihovna
odškodnění, pokud někomu způsobíte škodu
na zdraví /třeba při sportu/ nebo na majetku.
Tato základní pojištění lze kombinovat s připojištěním a pojištěním dalších rizik:
úrazové pojištění – v důsledku úrazu budete
hospitalizováni nebo vám úraz zanechá trvalé
následky, zde bývá zahrnuta i přeprava zpět
domů,
pojištění zavazadel – jedná se o úhradu nákladů za odcizení, poškození nebo ztracení zavazadla,
asistenční služby základní - 24 hodinový servis denně v českém jazyce a doplňkové –
právní a technická pomoc,
pojištění rizikových sportů a zachraňovacích
nákladů
lze sjednat i pojištění veterinární péče pro psy
a kočky
pojištění storno zájezdu.
Při sjednávání cestovního pojištění je důležité
smlouvu důkladně přečíst – vědět přesně, která rizika mám pojištěna a před jejím podpisem
znát výluky z pojištění – to jsou rizika a události na které se pojištění nevztahuje.
Další rizika, která o dovolené nesmíme podcenit jsou ta, která mohou nastat pokud cestujeme vlastním vozidlem. Musíte mít nejen tzv.
povinné ručení, bez kterého nesmíte na silnici,
ale další zajištění v případě nehody a poškození vlastního vozidla, zajištění opravy a náhradní dopravy zpět.
Nepodceňujte tato rizika při cestování a zajistěte si jejich krytí včas.
Přeji vám všem krásné léto, pohodové dovolené a ať už jste kdekoliv – šťastný návrat domů.
Ulrike Trepáková
tel. 732 832 744

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba pro děti i dospělé v
době letních prázdnin:
Pondělí:
Čtvrtek:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 18.00

Novinky pro dospělé:
Erskin.B. - Řeka osudu, Franttini,
E. - Vodní labyrint,
French, D. - Drahá Silvie,
Nesvadbová, B. - Přítelkyně,
Dubská, K. - Člověk Gabriel,
Dugard, J. - Uloupený život,
Boučková, T. - Šíleně smutné povídky
Detektivky a thrillery:
Katzenbach, J. - Co bude dál,
Češka, S. - Arcibiskupova smrt,
Prošková, H. - Tajemství obří číše,
Garwood, J. - Nemůžeš mě milovat,
O´ Brien, K. - Údolí slz,
Nesbo, J. - Švábi,
Wallace, E. - Začouzená cela,
Paul, F. - Jed

Cooper, G. - Desátá síň
Romány pro ženy:
Müllerová, L. - Nevěrná,
Deveraux, J. - Šarlatové noci,
Höröpöli, E. - Rok milenkou,
Lecká, I. - Dámská jízda s Milanem,
Condon, B. - Přímo do srdce,
Stimson, T. - Kdo miluje nejvíc,
Urbaníková, E. - Za facku,
Probst, J. - Manželská smlouva,
Moyes, J. - Než jsem tě poznala
Naučná literatura:
Bružeňák, V. - Květen bez šeříků, Toulavá kamera 15, 16
Pro děti:
Cronin, A. - Co je šeptem,
Bass, G. - Záplaťák,
Friedrich, J. - Čtyři a půl kamaráda a špion v
sukních,
Dahl, R. - Obr Dobr,
Gerard, H E. - Heřman Hmmm a případ černé sedmy,
Stingl, M. - Ukradený totem
Krásné prázdniny s dobrou knihou
přejí knihovnice.

Historie:
Koláček, L Y. - Božská královna prokletých
adamitů,
Vondruška, V. - Msta písecké panny,
Bauer, J. - Zachraňte krále,
Howell, H. - Hříšník z Vysočiny,
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Noční obloha

Noční obloha

Noční obloha v červenci nad Kynšperkem
Uplynul další měsíc a my se opět setkáváme,
abychom si pověděli, co nás čeká na noční
obloze v následujícím období. Pokryjeme část
léta. To začalo letním slunovratem 21. června v 6:04 hod vstupem Slunce do znamení
Raka a končí podzimní rovnodenností 22.
září ve 21:43 hod SEČ, kdy Slunce vstoupí
do znamení Vah. Noci se postupně prodlužují
- na počátku července uplyne mezi západem a
východem Slunce pouhých necelých 8 hodin.
Tradičně začneme prohlídkou souhvězdí a zajímavých vesmírných objektů. Všechny následující údaje budou uvedeny v letním středoevropském čase (LSEČ) a popis situace bude
platit pro 15. července. V celém období nám
budou jako základní orientační body pomáhat velmi jasné hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Jedná se o Vegu, Deneb a Altair. Jedna z
nich, Deneb neboli alfa Cygni, nám v daném
okamžiku svítí téměř přesně nad hlavou. Je
to hvězda bílé barvy, nejjasnější v souhvězdí
Labutě (Cyg). Deneb je sice „až“ 19. nejjasnější hvězdou na obloze, to však jenom kvůli jeho obrovské vzdálenosti. Nachází se totiž
1500 světelných roků od Slunce. V porovnání se Sluncem je ale 60 000 krát svítivější. V Labuti se nachází také nádherná barevně odlišená dvojhvězda Albireo (beta Cygni).
Už v malém dalekohledu je možné rozpoznat
jasnější oranžovou a slabší bílou složku. Dalším zajímavým objektem v Labuti je otevřená
hvězdokupa M39, která leží východoseverovýchodně od Denebu a je pěkným objektem
pro triedr. Těsně pod Albireem nalezneme dvě
malá souhvězdí - Lištičku (Vul) a Šíp (Sge).
V Lištičce se nalézá známá planetární mlhovina zvaná Dumbell (Činka), která je snadným
objektem pro malý dalekohled.
 Na západ od Labutě nalezneme malé, ale nápadné souhvězdí Lyry a v něm 5. nejjasnější hvězdu oblohy - Vegu. Na rozdíl od Dene-
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ba je Vega poměrně blízkou hvězdou. Leží totiž ve vzdálenosti 26, 5 světelného roku. V
její blízkosti se nachází další zajímavá hvězda - epsilon Lyrae. Je to dvojhvězda, která je
rozlišitelná pouhým okem. Použijeme-li malý
dalekohled (o průměru zrcadla 10 cm), zjistíme, že každá z dvojice hvězd je sama dvojhvězdou. Máme zde tedy příklad čtyřhvězdy. Naprostým opakem k ní je pak další dvojhvězda beta Lyrae. Obě její složky obíhají kolem sebe ve velmi těsné blízkosti a dvojhvězdnost se projevuje periodickými změnami jasnosti hlavní složky. Ty jsou způsobeny zákryty jedné složky druhou. Beta je typickým představitelem jedné skupiny tzv. zákrytových proměnných hvězd. Majitelé středně velkých dalekohledů se mohou dále v Lyře pokochat
krásnou planetární mlhovinou M57 nazývanou pro svůj tvar Prstencová. Planetární mlhoviny jsou pozůstatky hvězd podobných našemu Slunci, a vznikají, když hvězda na konci svého života odvrhne svoji obálku. Poslední
hvězdu z letního trojúhelníku, Altair, nalezneme pod oběma výše zmíněnými. Tvoří s nimi
přibližně rovnoramenný trojúhelník. Svou jasností se „vejde“ do rozmezí dané oběma hvězdami. Altair je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Orla (Aql). Pokračujeme-li dále od Denebu přes Altair na jih, dostaneme se k malému
souhvězdí Štít (Sct) a ještě níže k souhvězdí zvěrokruhu, ke Střelci (Sqr). Přes všechna zmíněná souhvězdí se táhne pás Mléčné dráhy s řadou mlhavých oblaků jako např.
otevřená hvězdokupa M11 ve Štítu. Ve Střelci
se nachází řada zajímavých mlhovin jako jsou
M8 Laguna či M20 Trifid. Obě lze spatřit již
pomocí triedru, nevýhodou je však nízká poloha nad obzorem. Dalším pěkným objektem
je otevřená hvězdokupa M23, která se skládá
asi ze 120 hvězd pokrývajících plochu o velikosti Měsíce a která je také pěkně pozorova-

telná v triedru. Vrátíme se zpět k Labuti. Vydáme-li se na jih od Deneba, narazíme na malé
ale dosti nápadné souhvězdíčko pojmenované Delfín (Del). Máme-li alespoň triedr, můžeme se zde podívat na krásnou dvojhvězdu
gamma Delphinis. Na jihovýchod od Delfína
přejdeme před nevýrazné a malé souhvězdí
Koníčka (Equ) k dalším dvěma zvířetníkovým
souhvězdím. Jsou to Kozoroh (Cap) a Vodnář (Aqr). Ve Vodnáři se můžeme pokusit pozorovat pomocí triedru kulovou hvězdokupu
M2. Pod Vodnářem, těsně nad obzorem nalezneme souhvězdí Jižní Ryba (Psa) s velmi
jasnou hvězdou Fomalhaut. Ta je jasnější než
Deneb, ale nevystoupí více než 10 stupňů nad
obzor. Souhvězdí dále na východ od Labutě si
necháme na další setkání v srpnu.
Mytologie: Podle jenoho z nich Lyru stvořil
Hermés, posel bohů. Mimochodem, i on měl
být jedním z mnoha synů nejvyššího boha
Dia. Podle legendy lyru utvořil z krunýře velké želvy. Posléze se tento hudební nástroj měl
přes Apollóna dostat až k Orfeovi. Ten měl
na lyru hrát tak úžasně, že se jeho hudbě nedalo odolat. Poté, co však jeho žena Euridica zemřela, měl se Orfeus stáhnout do ústraní. Tím však rozhněval průvodkyně boha vína
Dionýsia.

Ty jej zabily a jeho lyru hodily do řeky. Když už
se zdálo, že skvostná hudební nástroj upadne
v zapomnění, múzy (bohyně umění) si vyžádaly, aby byla lyra z dna řeky na Orfeovu paměť
vyzdvižena na oblohu. Tak se i stalo.
Úkazy v červenci:
5.7. - Země nejdále od Slunce/ 152, 1 mil.km/,
17.7. - Měsíc v konjukci se Saturnem, 22.7.Mars v konjukci s Jupiterem a Merkurem ráno
nad V obzorem, 22.7. v 16:56 hod vstupuje
do znamení Lva. 22.7. v 19:15 hod - Měsíc
v úplňku, 28.7. - maximum meteorického roje
Akvarid.
Viditelnost planet: Merkur blízko Slunce slabě viditelný ráno nízko nad V obzorem, Venuše jako Večernice večer nízko nad SZ obzorem, Mars s Jupiterem ráno nízko nad V obzorem, Saturn v první polovině noci v souhv.
Vah, Uran a Neptun jsou velmi slabé a daleké objekty.
Zajímavosti: doba oběhu planety Neptun kolem Slunce trvá 165 pozemských let, planetě
Uran to trvá „pouze“ 84 let, ale neotáčí se podél své osy, proto na této planetě trvá den a
noc 42 let.
Všem Lvům a Lvicím přeji krásné narozeniny
Benda Pavel
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Sport

ZKO Kynšperk

místo druhé, z kterého měli obrovskou radost.
V nejbližší době se členové klubu chystají
na závody o Žabího krále do Břasů u Plzně.

Kynšperský kynologický klub vyrazil v neděli 23.6. do Kaznějova na závody agility. Vyrazil téměř kompletní místní agility tým. Na závodech na krásném cvičáku uprostřed lesa
s bezchybnou organizací se jim velmi dařilo.
Domů přivezli celkem 13 medailí. Soutěžilo se
v kategorii štěňat, nezávodníků (bez zkušeností s oficiálními závody) a závodníků (vlastnící výkonnostní průkaz a aktivně závodící).

Barbora Múdra

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského
kraje

Štěňátka zastupovala za klub jako jediná border kolie Saxana, která se svou paničkou Bárou Múdrou ve dvou tunelových bězích vybojovala 3. místo v součtech.

V kategorii nezávodníků se nejlépe dařilo
Anně Kábové s kříženkou Eby, která se v jumpingu (běh složený ze skokových překážek
a tunelů) umístila na 2. místě a v následném
agility (obsahuje překážky s kontaktními zóna-
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mi) vybojovaly místo první! Danka Havle závodila s kříženkou Benu v kategorii M, kdy v
jumpingu získaly 3. místo a v agility si ještě
o pozici polepšili. Pro Benu to byla premiéra
a hned takto úspěšná! Se svou druhou fenou
Phoebe Danka závodila v kategorii L, kde získaly dvakrát třetí místo. Poslední z týmu kynšperských nezávodníků byla Bára Kovářová
s ridžbečkou Tailou, které získaly v agility
krásné druhé místo a to šlo o jejich společnou
závodní premiéru.
V kategorii závodníků si nejlépe vedla Bára
Múdra s border kolií Merlinem, kdy si v jumpingu kategorie L čistým během zajistili 1. místo a v následném agility 2. místo. Šárka Smolíková ve stejné kategorii s křížencem Maxem
vybojovala krásné 3. místo v agility. Martina
Holubová s krysaříkem Marvinem, závodící
v nejobsazenější S kategorii, získali dvakrát

Jsme nevládní nezisková organizace – občanské sdružení.
Máme 3 pobočky – Sokolov, Karlovy Vary,
Cheb. V Sokolově nás najdete na adrese Rokycanova 1756, v budově polikliniky ve 3. patře.
Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři, kterým poskytujeme:
Odborné sociální poradenství - bezplatně
zajišťované našimi kvalifikovanými poradci
a ve spolupráci s externími odborníky (právníky, psychology aj.)

Služby osobní asistence – poskytované klientům v jejich domácím prostředí kvalifikovanými asistentkami
Doprava speciálně upraveným vozidlem – doprava klientů k lékaři, do školy apod., vozidlo
je vybaveno upravenou sedačkou spolujezdce, nájezdovými ližinami pro vozíčkáře.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – pronájem zdravotnických a rehabilitačních pomůcek
Prodej zdravotních pomůcek – zajišťujeme
prodej pomůcek na předpis lékaře i za hotové.
Zdarma zajistíme závoz až domů. Lze u nás
také zakoupit nebo zapůjčit Euroklíč, který je
určený pro osoby zdravotně postižené.
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Zprostředkování zaměstnání – bezplatně formou burzy práce na našich webových stránkách www.sluzbypostizenym.cz
Počítačové kurzy – každoročně pořádáme
bezplatně pro seniory, v rámci projektu Senioři komunikují, který je podporován Nadačním
fondem Livie a Václava Klausových. V letošním roce budou probíhat kurzy od září ve Vintířově, Dolním Rychnově a Královském Poříčí.
Bližší informace lze získat na pobočce Centra pro zdravotně postižené v Sokolově – poliklinika 3. Patro nebo na tel. č. 352 628 788
a 602 340 482.

Jak se vypořádat s povodní
Povodeň mi poničila majetek. Mám nárok
na nějaké dávky?
Pokud vás postihla povodeň nebo jiná živelní
pohroma, můžete podle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších přepisů, požádat o dávku mimořádné
okamžité pomoci. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a
příjmové situaci, a to vašim nebo společně posuzovaných osob. Mimořádná okamžitá pomoc může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy do 51 150 Kč.
Na základě individuální potřeby je možné poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci
také v případě, že nemáte (vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům) dostatek peněz na úhradu nákladů
spojených s pořízením nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby.
Tato pomoc může dosáhnout až do výše konkrétního nákladu. Součet takto poskytnutých
dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době 34 100 kč Ze systému pomoci v hmotné nouzi můžete získat po-
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moc i v případě, že nemáte vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatek peněz na zaplacení správního poplatku nebo na zaplacení noclehu (v případě nezbytné potřeby).
Takovou dávku lze využít v souvislosti s povodní, pokud jste si museli pořídit například
nové doklady nebo se přechodně ubytovat
kvůli zničenému bytu apod. Částka této mimořádné pomoci se stanoví až do výše vašich
konkrétních nákladů. I v tomto případě jde o
jednorázovou dávku, ale není vyloučeno ji získat i několikrát v roce
Kde a jak se o mimořádnou okamžitou pomoc žádá a kdy ji dostanu?
O dávky mimořádné okamžité pomoci můžete požádat na příslušných pracovištích Úřadu
práce ČR. Místní příslušnost se řídí místem,
kde jste hlášeni k trvalému pobytu.
Pokud se situace, která vyžaduje okamžitou
pomoc, stala mimo správní obvod příslušného pracoviště Úřadu práce ČR, ve kterém jste
hlášen k pobytu, je místně příslušné to pracoviště Úřadu práce ČR, v jehož správním obvo-
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du se právě situace stala.
O tyto dávky lze žádat prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi
k dispozici. Formuláře si rovněž můžete stáhnout z webu MPSV - www.portal.mpsv.cz/
forms - Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi – Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.
Kde mohu získat více informací?
Při řešení vaší konkrétní situace vám doporučujeme obrátit se s žádostí o radu či pomoc
na příslušnou krajskou pobočku nebo kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky.
Žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc podávejte na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.
Úřad práce České republiky - krajská pobočka
v Karlových Varech
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary
Tel. č. 950 125 511 - spojovatelka
Úřední hodiny:
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Ponděli: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý:
8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek:
8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
Kontaktní pracoviště Sokolov
Jednoty 654
356 01 Sokolov
Tel.č. 950 161 111 – spojovatelka
Hmotná nouze
Úřední hodiny:
Ponděli: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý:
8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek:
8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí a pozvání)
Zdroj: internetové stránky MPSV ČR

ČEZ - Pomáháme při povodních
Domácnosti a malí podnikatelé,
pokud vám letošní povodně vytopily obytné místnosti nebo provozovnu, můžete využít pomoci Skupiny ČEZ. Ta nabízí energie na
3 měsíce zdarma povodněmi postiženým zákazníkům ČEZ Prodej, s. r. o. Nabídka pomoci od Skupiny ČEZ se nevztahuje na vytopené
sklepy, garáže, kůlny či jiné užitkové prostory.
Dodávku energií (elekřiny či plynu) po dobu
3 měsíců zdarma můžete získat, pokud jste
zákazníkem ČEZ Prodej, s.r.o.,
jste odběratelem elektřiny z nízkého napětí či
plynu (tedy domácnost, nebo malý podnikatel),

povodeň vám vytopila obytné místnosti či provozovnu minimálně do výšky 0, 5 metru.
Co udělat pro získání 100% slevy na energie od ČEZ na 3 měsíce?
Vyplníte formulář Potvrzení o poškození odběrného místa povodní a dle instrukcí na něm uvedených ho necháte ověřit u
vašeho obecního či městského úřadu, řádně vyplněné Potvrzení o poškození odběrného místa povodní doručte buď na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, nebo na e-mail
cez@cez.cz, případně osobně na kterékoliv
z kontaktních míst Skupiny ČEZ,
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na základě doručení tohoto Potvrzení o poškození odběrného místa, bude zahájeno řízení o přiznání slevy na platbu za energie. O přiznání této slevy budete informováni na základě nového předpisu záloh, kde bude tato sleva na příští 3 měsíce zohledněna a který vám
bude na kontaktní adresu zaslán,
od této chvíle nemusíte tři měsíce platit zálohové platby.
Formulář „Potvrzení o poškození odběrného místa povodní“ lze získat také na Zákaznických centrech Skupiny ČEZ či u smluvních
partnerů Skupiny ČEZ, případně na obecním
úřadu, městském úřadu, nebo úřadu městské
části ve vaší lokalitě.
V případě dalších dotazů se obracejte
na Zákaznickou linku 840 840 840.
Zdroj:
http://www.cez.cz/cs/caste-dotazy/povodne-2013.html

Různé

Upozornění města Kynšperk nad Ohří pro
žadatele o potvrzení formuláře Potvrzení o
poškození odběrného místa povodní
Žadatelé, kteří potřebují od představitele místní samosprávy potvrdit formulář Skupiny ČEZ
Potvrzení o poškození odběrného místa povodní, mohou vyplněný formulář ponechat
na podatelně (kancelář č. 1 v přízemí) Městského úřadu Kynšperk nad Ohří. Prosíme žadatele, aby na formuláři uvedli své telefonní
číslo. Poté budou kontaktováni zástupci integrovaného záchranného systému (místní jednotkou SDH) a Policie ČR (obvodním oddělením Kynšperk nad Ohří), kteří žadatele navštíví, aby ověřili, zda odběrné místo bylo zasaženo povodní. Ti pak následně podají informaci starostovi města, který na základě jejich informace předložený formulář žadateli potvrdí.
POZOR! Nabídka pomoci od skupiny ČEZ
se vztahuje pouze na obytné místnosti
nebo provozovnu (nevztahuje se na sklepy, garáže, kůlny či jiné užitkové prostory)
a je určena domácnostem a malým podnikatelům.

Tisková zpráva
Karlovarský kraj má osm nově
oceněných výrobků se značkou
Regionální potravina
(Karlovy Vary, 15. června) Osm malých a
středních producentů z Karlovarska si v sobotu odpoledne přišlo převzít ocenění Regionální potravina pro své výrobky. Značku jim udělil
náměstek ministra zemědělství Jiří Mach spolu s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem
Novotným v rámci Krajských mysliveckých
slavností na nádvoří krajského úřadu.
„Soutěží Regionální potravina pomáháme malým producentům z regionů již čtvrtým rokem.
Chceme ocenit a zviditelnit jejich práci, do kte-
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ré dávají vše. Potřebují naši podporu, aby dokázali se svými produkty výjimečné kvality
uspět na trhu, “ říká ministr zemědělství Petr
Bendl. Značka Regionální potravina se uděluje ve 13 regionech České republiky, každý rok
ocenění získá přibližně stovka nejlepších výrobků z celé země.
„Jsme krajem, kde se dobře daří malým sýrárnám. Místní sedláci zpracovávají mléko výhradně z vlastní produkce, přírodní cestou
a na výsledcích je to znát. Horský statek Abertamy získal již podruhé ocenění Regionální
potravina, letos za Farmářský kozí sýr, “ vysvětluje Zdeněk Perlinger z místní Regionální agrární komory, která je regionální koordi-

nátorem soutěže. Vedle sýrů byla z devíti kategorií, ve kterých se ocenění uděluje, nejlépe obsazena kategorie Mléčné výrobky ostatní. Na Karlovarsku zůstala tradičně neobsazena kategorie Ovoce a zelenina.
Na Krajských mysliveckých slavnostech mohli návštěvníci oceněné výrobky ochutnat i zakoupit. Prezentace značky Regionální potravina byla součástí odpoledního programu
slavností, na kterém mohli návštěvníci vidět
řadu mysliveckých disciplín - práci sokolníků
s dravci, výcvik loveckých psů nebo koncert
trubačů a vábičů.
Značku Regionální potravina ministerstvo zemědělství uděluje těm nejlepším regionálním výrobkům na čtyři roky. V každé kategorii může v daném kraji vyhrát vždy jen jeden výrobek. Oceňuje se zejména vztah výrobku k regionu, použité suroviny či senzorické vlastnosti.
Značku Regionální potravina Karlovarského
kraje 2013 obdržely tyto výrobky:
Kategorie - Oceněný výrobek a výrobce
1. Masné výrobky tepelně opracováné včetně
mas - Myslivecká klobása (Karlovarské uzeniny s. r. o.)
2. Masné výrobky trvanlivé - Ořechový salám
(Roman Jelen, řeznictví a uzenářství)

3. Sýry včetně tvarohu - Farmářský kozí sýr
(Horský statek Abertamy s. r. o.)
4. Mléčné výrobky ostatní - Děpoltovické máslo (Farma Jiří Kubernát)
5. Pekařské výrobky včetně těstovin - Chléb
žitný (Antonín Baborovský, pekařství)
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek - Karlovarské trubičky (Miroslav Marek, cukrářství)
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje – Kynšperský zajíc 12° - světlý ležák (Kynšperksý pivovar s. r. o.)
8. Ostatní – Kolekce medů z Karlovarského
kraje – smíšený med (Včelařství M + M Dimovi)
Kontakt pro další informace:
Zdeněk Perlinger
Regionální agrární komora Karlovarského kraje
Email:perlinger@volny.cz, tel.: 607 103 244
O Regionální potravině
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu
malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku. Podrobné informace
o soutěži můžete najít na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz.
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