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Ztráty a nálezy
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o tom, jak nakládat s nalezenou věcí/zvířetem.
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ust. §
1051-1062) je ten, kdo nalezne ztracenou věc
povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být
věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, je nálezce povinen bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů, nález oznámit obci,
na jejímž území byla věc nalezena. Nalezená
věc musí být uschována; přitom se ponechává
obci na vůli, aby tak učinila sama, popř. aby
věc ponechala v detenci nálezce či ji předala do úschovy jiné osobě. Městský úřad Kynšperk nad Ohří vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na úřední
desce http://www.kynsperk.cz/radnice/uredni-deska/.
Nepřihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její
vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, nabude
nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc
svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
V případě města Kynšperk nad Ohří je orgánem příslušným k oznámení, přebírání, uschovávání a vydávání ztrát a nálezů Městský úřad
Kynšperk nad Ohří. Příslušným pracovištěm,
kde je možno oznámit nález, je podatelna
městského úřadu, kancelář č. 1, přízemí, Jana
A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad
Ohří. Na podatelnu je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam,
nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, zničené či zkažené (např. jídlo) a věci, jejichž
nakládání se řídí zvláštními předpisy (zbraně,
munice, výbušniny, autovraky, jedy, chemikálie apod.). Do agendy ztrát a nálezů také

nespadají věci viditelně poškozené, jako např.
nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen
nebo chybí a věc je nepoužitelná.
Nalezené doklady (např. občanské průkazy,
řidičské průkazy, cestovní pasy apod.) vydané orgány veřejné správy, jsou předány orgánu, který je vydal.
V případě, že věc bude nalezena ve veřejné
budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc
provozovateli tohoto zařízení.
Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že
mělo vlastníka, oznámí nálezce nález zvířete
bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba,
která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako
řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo
do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude
k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li
nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se
zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo
nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo
zvíře svěřeno.
Odchyt psů zajišťuje městská policie. Pokud
ztratíte psa, informujte městskou policii, která
odchyt provádí. Zde nahlaste ztrátu/zaběhnutí svého psa. Informujte se, zda pes již nebyl
odchycen. V případě ztráty/zaběhnutí psa zanechte na sebe kontakt včetně podrobného
popisu psa.
Přihlásí-li se v zákonné lhůtě ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, je nutné:
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před převzetím věci prokázat totožnost (např.
občanským průkazem), prokázat vlastnické
právo k věci, či jiné dispoziční právo, sdělit
obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena, sdělit popis ztracené věci, provést úhradu
nutných nákladů a nálezného a podepsat protokol o převzetí nalezené věci.
Na podatelnu Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří se mohou vlastníci ztracených věcí dostavit v úředních hodinách:
pondělí a středa
07:30-12:00 12:30-17:00
úterý a čtvrtek
07:30-11:30 12:00-15:00
pátek
07:30-11:30
Kontakt na pověřené zaměstnance:

pí Anna Žilinová, správní a sociální odbor
Telefon: +420 352 350 421
E-mail: podatelna@kynsperk.cz
p. Jaroslav Pajerek,
Městská policie Kynšperk nad Ohří
Telefon: +420 352 324 270
Neodevzdání nalezené věci vlastníkovi či obci
a její ponechání nálezcem, může být řešeno
v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je
pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci
neoprávněně vydává jiná osoba.
za správní a sociální odbor
Anna Žilinová

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci září 2019 oslavili významné životní výročí:
pan Miroslav Hubálek (80 let)
pan Václav Roch (80 let)
pan Bedřich Braha (80 let)
paní Ladislava Horáčková (80 let)
pan Václav Zelený (80 let)
a paní Zdeňka Procházková (80 let).

Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

jubilantka paní Horáčková
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Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
7. října a 4. listopadu 2019

Povinné čipování psů
Majitelé psů v Česku mají už jen pár měsíců
na splnění nové povinnosti, jinak jim budou
hrozit vysoké pokuty
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Majitelé psů v Česku tak mají ještě zhruba tři
měsíce na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem.
Štěňata musí být označena nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší
psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost
a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.
Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či
fretky) čipem povinné v případech, kdy s ním
majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto
povinnost na lokální úrovni již roky ukládají
místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srov-

natelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
zhruba jeden centimetr je sterilně aplikován
pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Za psa bez označení bude hrozit ve správním
řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 korun.
„Apelujeme na chovatele, aby včas navštívili
se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
„Chápeme, že nová povinnost přinese sice
jednorázovou administrativní a finanční zátěž
pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně
její přínosy by měly být dle našeho očekávání
výrazně vyšší,“ dodal Semerád.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů
na území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:
zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce
atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek,
zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat,
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umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních,
tak z hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což
je velmi důležité v případě odcizených psů
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi
pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby
v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno
číslo mikročipu. Mikročip je pouze pasivním
nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen
speciální čtecí zařízení. Málokdo však ví, že
samotný čip informaci o tom, komu pes patří, nenese. K označování zvířat se používají
podlouhlé čipy s pouzdrem z bioskla a unikátním alfanumerickým kódem, který nelze

4

přeprogramovat. Aby byla zajištěna čitelnost
různých čipů různými čtečkami, zařízení musí
splňovat ISO normy 11784/11785 – za takových podmínek lze čip přečíst kdekoli na světě. V současné době není zatím řešena oblast
jednotné celostátní evidence psů. Po označení psa mikročipem proto doporučujeme všem
majitelům psů zaregistrovat se v Národním
registru majitelů zvířat www.narodniregistr.
cz/o-nas.php
Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje
mezi 120-450 Kč a závisí na typu čipu. Co se
jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni
účtují 300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje
na 25 let.
Použité zdroje:
Státní veterinární správa https://www.svscr.cz/,
Moderní obec https://www.moderniobec.cz/
			

za správní a sociální odbor
Anna Žilinová
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Vítání občánků
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří proběhne dne
01.11.2019. Pozvánky na slavnostní akt nejsou rodičům zasílány automaticky. Přihlášku
rodiče najdou na stránkách našeho města:
http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/
nebo si ji mohou osobně vyzvednout. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do 18.10.2019 na Městský úřad
Kynšperk nad Ohří, kancelář č. 4.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Informace o posledním vývoji situace
kolem Městské branky
Současný majitel této památky NADACE
EVROPSKÉ EUROPÄISCHES COMENIUM
Cheb, ji v loňském roce prostřednictvím realitní kanceláře nabídl k prodeji. Zastupitelstvo
města dne 20. června 2018 schválilo záměr
koupě „Branky“, za maximální cenu ve výši
140 000 Kč, která byla podle zástupce realitní
kanceláře majitelem akceptována.
V době, kdy zastupitelstvo koupi „Branky“ projednávalo, kontaktoval realitní kancelář další
zájemce ze zahraničí, konkrétně rabín ze státu
Izrael. Od realitní kanceláře se dozvěděl, že
je „jediným zájemcem“, za Branku nabídl požadovaných 320 000 Kč, tedy město „přeplatil“
o 180 000 Kč, a i když budovu nikdy skutečně
neviděl, zaslal realitní kanceláři rezervační zálohu ve výši 50 000 Kč.
Poté kontaktoval zástupce města a z celé korespondence je zřejmé, že tento kupující měl
naprosto zkreslenou představu o stavu budovy a tudíž i o finanční náročnosti rekonstrukce,
která se odhaduje na více než 15 miliónů Kč.
Dále vůbec netušil, jaké má povinnosti z hle-

diska zákonu o ochraně památek, atd. Po několika měsících zájemce od koupě odstoupil
a o rezervační poplatek přišel.
Na 13. srpna 2019 jsem sjednal schůzku, které se také zúčastnil tajemník MěÚ, vedoucí
majetkového odboru úřadu a zástupce realitní kanceláře. Na schůzce jsme si vysvětlili
podmínky a podrobnosti prodeje a stále platné
stanovisko města. Podle posledních informací majitel „Branky“ považuje cenu nabídnutou
městem za nedostatečnou a požaduje cenu
ve výši 320 000 Kč.
S realitní kanceláří budeme samozřejmě dále
jednat, ovšem již teď je zřejmé, že vzhledem
ke stavu, účelu a umístění budovy je požadovaná cena výrazně nadhodnocená.
O městské brance č. p. 8 a židovské modlitebně č. p. 9 toho bylo řečeno a napsáno
už mnoho, ale chátrání těchto objektů bohužel nadále pokračuje. O to smutnější je, že
se jedná o středověkou památku zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek
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ČR, její stav je havarijní a z mého pohledu pro
město i ostudný.
Její získání do majetku města, aby mohla být
v několika etapách z grantů a dotací na rekonstrukce památek zrekonstruována, považuji
za prvořadé.

Vím, že je to běh na dlouhou trať, že město má
spoustu závazků, které stojí nemalé finanční prostředky, ale nikdo nechce zažít to, aby
za několik let stavební úřad musel nařídit demolici a suť z naší nejstarší historické budovy
skončila na skládce.
Marek Matoušek, místostarosta

Vzpomínka
Tento rok 13.10.2019 uplynul
1 rok, kdy nás navždy
opustila naše nejdražší a milovaná
maminka Karolína Válková.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
smutečního obřadu i za květinové dary.
S láskou vzpomínají dcera Vlasta s manželem,
děti Olda, Milena,
Miroslav s rodinami, vnoučata
a pravnoučata
6
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Hasiči města oslavili 145 let
První poválečná oslava historie hasičů města proběhla poslední prázdninovou sobotu na městském sportovišti. Oslava začala
průvodem od hasičské zbrojnice, kterého
se zúčastnily všechny sbory včetně kolegů
z Himmelkronské oblasti. V průvodu nechyběli zástupci našeho i partnerského města.
O zpestření průvodu se nám skvěle postaral
Bohemian Marching Band a hasičská stříkačka tažená párem statných koní, které kočíroval
Péťa Gössl.

Pro návštěvníky jsme na městském sportovišti přichystali nejen ukázku techniky z počátku
19. století až po současnost, ale také ukázku
požárního útoku mladých hasičů, vyproštění
osoby z havarovaného vozidla a hašení požáru osobního automobilu.
Předvedli se i kolegové od PČR a ZZS KK
a kdo si chtěl vyzkoušet, jaký pocit má posádka osobního automobilu při dopravní nehodě,
měl možnost v simulátoru od ÚAMK.

Významní hosté, kteří přijali pozvání na oslavu, ředitel ÚO Sokolov HZS Kk Mgr. Martin
Mulač, starosta města Ing. Tomáš Svoboda,
starostka L. Údolí Ing. Petra Gajičová a starosta Himmelkronu Gerhard Schneider, poděkovali hasičům za jejich veškerou činnost.
Z rukou starosty města si velitel JSDH převzal
nového pomocníka TERMOKAMERU. Pozvaní hasiči - senioři, kteří se v historii aktivně

podíleli na chodu hasičského sboru si převzali
upomínkové předměty města a sboru.
Členové JSDH města Kynšperk n/O dostali plaketu vyrobenou k výročí 145 let sboru
„Za příkladnou činnost v PO“.
Oslava nebyla jen oslavou, ale hlavně setkání
občanů, přátel, kolegů a několika hasičských
generací.
Chtěl bych poděkovat partnerům, bez kterých
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by oslava nemohla být realizována
Město Kynšperk nad Ohří
MKS Kynšperk nad Ohří
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol s.r.o
HZS Karlovarského kraje
PČR Karlovarského kraje
ZZS Karlovarského kraje
Autodoprava Josef Rybár
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Pivovar Kynšperk nad Ohří
Reklama NIKO
Petr Gössl ŠUSTR

Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk nad Ohří

Hasiči

9

Lukostřelba

Lukostřelcům v roce 2020 půjde do tuhého
Martin Hámor ml. letos patřil mezi trojici nejlepších starších žáků v České republice, což
potvrdil v halovém i venkovním mistrovství
republiky třetími místy v individuálních soutěžích.

Martina Hámora st. naopak čeká s největší
pravděpodobností poslední šance dostat se
na olympijské hry. Tomuto snu letos věnoval nesmírné tréninkové úsilí, které vyústilo
57. místem na Mistrovství světa v holandském
S-Hertogenbosch, kde nastřílel svůj osobní
rekord a s reprezentačním týmem vylepšil rekord český.
S družstvem ESKY Cheb pak přidal titul z halového a 2. místo z venkovního mistrovství
republiky. Sezonu pak zakončil s ESKOU
3. místem v dlouhodobé ligové soutěži a 2.
místem v Českém poháru mezi jednotlivci.
Na tomto výkonnostním posunu má svůj podíl
i Město Kynšperk nad Ohří, které ho dlouhodobě podporuje.
LK ESKA Cheb
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V nadcházející sezoně Martin ml. postoupí
do vyšší kategorie mezi kadety, se kterými si
letos zkusil zasoutěžit v několika přípravných
závodech a vůbec nebyl jenom do počtu.

Policie

Začíná se stmívat buďte vidět
Policisté Karlovarského kraje upozorňují
na nastávající podzimní situaci, kdy se již brzy
začíná stmívat a ráno se začíná pomalu rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy
budeme muset počítat i s častějším výskytem mlhy. Opatrní by měli být zejména chodci a cyklisté, kteří se za snížené viditelnosti
pohybují na pozemních komunikacích, neboť
jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na pozemních komunikacích, které platí
pro všechny účastníky provozu. Za snížené
viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto
buďte vidět a používejte reflexní prvky. Reflexní doplňky ve světlech projíždějících vozidel
výrazně září a můžou Vám tak zachránit život. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout
se a předejít tak střetu s tragickými následky.
V případě, že z domu vycházíte za snížené
viditelnosti, noste oblečení jasných barev.
Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy.
Vhodným používáním reflexních prvků lze
zabránit střetu vozidla s chodcem. Dnes je
možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest

i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reflexních
doplňků. Reflexní prvky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem
do komunikace. Chodec musí být viditelný pro
ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu i zezadu.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že
žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud
chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne
do jízdní dráhy.
V případě, že se stanete účastníkem dopravní
nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku
158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství police Karlovarského kraje.
S přáním krásného dne
nprap. Mgr. Věra Hnátková
vrchní inspektor
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Fotbal

100 let fotbalu v Kynšperku nad Ohří
– oslava se mimořádně vydařila
Skoro se tomu nechce věřit, ale je tomu opravdu tak, přesně v roce 1919 byl v Kynšperku
nad Ohří založen první fotbalový oddíl. Zažili
jsme různá období, svého času se zde hrála
druhá nejvyšší soutěž v republice (Krajské
mistrovství) a někdy jsme pro změnu bojovali
o přežití.

Taková událost se musí samozřejmě pořádně
oslavit a to se povedlo. V sobotu 21.září jsme
připravili celodenní program pro všechny fanoušky a nadšence tohoto sportu a bylo pro
nás velmi příjemným potěšením – možná až
překvapením, jak velký zájem oslava vyvolala.

V průběhu celého dne se v areálu fotbalového
hřiště pohybovaly stovky lidí.
Program byl zahájen exhibičním utkáním našich fotbalistů proti bývalým reprezentantům
Československa z Nadace fotbalových internacionálů. Zápas nakonec skončil vítězstvím
hostů 2:1, ale to nebylo až tak důležité. Po jarním zápase proti FK Baníku Sokolov si mohli
naši fotbalisti a hlavně fanoušci užít další mimořádný zápas na našem hřišti a vidět takové
legendy jako jsou například Antonín Panenka,
Jan Berger nebo Horst Siegl. Po skončení
zápasu proběhla autogramiáda a focení s vel-

kým zájmem fanoušků.
V sestavě hostů nastoupili:
Tomáš Panenka (Tatra Smíchov)
Michal Petrouš (Bohemians Praha, Slavia
Praha)
Lukáš Hartig (Bohemians Praha, Sparta Praha, Slovan Bratislava, Zenit Petrohrad)
Petr Vlček (Viktoria Plzeň, Slavia Praha)
Vítězslav Mojžíš (Bohemians Praha, RH Cheb)
Michal Jiráň (Bohemians Praha)
Zdeněk Koukal (Bohemians Praha, Baník Ostrava)
Antonín Panenka (Bohemians Praha, Rapid
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Fotbal

Vídeň)
Jan Berger (Škoda Plzeň, Dukla Praha, Sparta Praha, FC Zürich)
Horst Siegl (Sparta Praha, RH Cheb, 1.FC
Kaiserslautern)

Milan Škoda (Bohemians Praha, RH Cheb)
Jakub Slunéčko (Bohemians Praha)
Jaroslav Myslivec (Bohemians Praha)
Václav Knížek (Bohemians Praha)
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Fotbal

Pro následující část programu jsme využili přítomnosti jedné z největších legend našeho fotbalu Tondy Panenky a spolu s ním jsme vyhlásili a ocenili 13 osobností za mimořádný přínos
fotbalu v Kynšperku nad Ohří. Jednalo se o:
Miroslav Štrunc
Roman Bělunek
Antonín Mrva
Jan Kardoš
Bohumil Salaba
Oldřich Škarecký
Stanislav Liška
Čeněk Malý
Petr Košata
Karel Havlíček
Boris Bjalončik
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Petr Marek
Milan Rosol
Následoval další exhibiční zápas, a sice Stará garda vs. Ženy. Pokud někdo předpokládal
jednoznačné vítězství Staré gardy, tak se šeredně zmýlil a po remíze 7:7 v základní hrací
době zvítězil tým žen pod vedením hlavního
kouče Jany Tomsové na penalty. Po skončení
zápasu došlo také na tradiční rituál – výměny
dresů. Zda proběhlo také společné sprchování
zdroj neuvádí…
Pěkné vystoupení předvedla divákům hudební kapela s názvem Bohemian Marching Band,
která hraje většinou na dechové nástroje moderní písničky a dokáže přítomné diváky hezky
„rozproudit“.

Fotbal

Poděkování patří také oddílu leteckých modelářů ze Sokolova za komentovanou ukázku
modelů.
K poslechu nám zahrála country kapela „Hluchý miši“ a to už se začalo pomalu stmívat
a mohla následovat diskotéka pod vedením
DJ Bendiče a DJ Kobry.

Celá tato akce se mimořádně povedla díky výborné organizaci celého organizačního týmu,
díky manželům Dlugošovým, kteří zajišťovali
v celém průběhu občerstvení a hlavně díky
fanouškům, kteří dorazili a akci si s námi užili.
Moc všem děkujeme.
Fotbalový oddíl TJ Slavoj
Kynšperk nad Ohří
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Různé

Slavnostní otevření mateřského
centra Kynšperáček
Dne 17. 9. 2019 v 10 hodin dopoledne jsme
slavnostně otevřely naše nové mateřské centrum Kynšperáček. Na slavnostní otevření
dorazila spousta dětí, maminek, tatínků i babiček, ale i pan starosta se zástupci Města
Kynšperk nad Ohří. Hosté si na slavnostním
otevření mohli prohlédnout herničku a naše
vyzdobené zázemí a dále si mohli nabídnout
pochoutky z cateringu, který nám zajistil Vladimír Jurygáček a jeho firma Heron Services
(Bistro a Bufet U Mlsného Podnosu).
Jako
předsedkyně
našeho
spolku jsem nesmírně pyšná, že jsme
to
s
mými
kolegyněmi
dotáhly
až
do samotného finále a podařilo se nám otevřít
mateřské centrum v Kynšperku nad Ohří, neboť dvě skupinky maminek se před námi o to
již pokoušely, ale bohužel nebyly tak úspěšné.
Jak jsem se již zmínila v Kynšperském zpravo-
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daji či na sociální síti cesta k založení spolku
a otevření centra nebyla nikterak jednoduchá
a proto jsme moc rády, že se nám vše tak vydařilo.
Svépomocí bychom centrum nikdy neotevřely, a proto mi dovolte, abych poděkovala našim sponzorům a dárcům. V prvé řadě
mockrát děkujeme Městu Kynšperk nad Ohří
za poskytnutí prostor a finanční dar, dále
děkujeme MŠ Zahradní za nábytek a hračky, dále firmě Immogard za závěsy a záclony, reklamní společnosti NIKO za reklamní
cedule, Míše a Martinovi Dlugošovým, paní
Jiřině Klimentové z bytového textilu za záclony, bytové doplňky, ušití záclon a velkou
pomoc. Dále děkujeme všem maminkám,
které nám darovaly hračky či jiné potřebné
zařízení a rovněž si ceníme finančního daru
od tatínka Martina Lhoty, mockrát děkujeme.

Různé

V červenci jsme se zúčastnily soutěže od obchodního řetězce Tesco „Vy rozhodujete,
my pomáháme“. Soutěžily v Jihomoravském
kraji a vyhrály jsme krásné 3. místo a obdržely jsme tak 10 000 Kč. Ten největší dík patří
našim rodinám a blízkým, kteří nám pomáhali
s úklidem, stěhováním a především hlídáním
našich dětí. Ještě jednou všem děkujeme,
moc si toho vážíme.
Rády bychom měly otevřeno každý den dopoledne od pondělí do pátku od 9 do 11 max.
12 hodin. Podle zájmu maminek při špatném
počasí se můžeme domluvit i na odpoledních
kroužkách. Na každém setkání si budeme

společně hrát, zpívat, tancovat a někdy i podle
zájmu vytvářet. Jedna z našich zakladatelek
Veronika počátkem listopadu očekává další
přírůstek do rodiny, a tak Vám milé maminky
nabízíme možnost ujmout se vedení skupinky.
Není to nic náročného, jen včas přijít a odemknout, být trochu vůdčí a zodpovědný typ.
V případě zájmů či dotazů mě neváhejte kontaktovat na mail kynsperacek@email.cz nebo
603 598 937.
Doufáme, že se Vám u nás bude moc líbit
a hlavně přejme našemu Kynšperáčkovi, aby
tu měl co nejvíce spokojených dětí a maminek
a vydržel spoustu a spoustu let.
		
Andrea Klimentová,
předsedkyně spolku Kynšperáček

Přednáška
Ve čtvrtek 19.9. jsme zpestřily dětem ve školní družině odpoledne velmi zajímavou přednáškou. Přednášku JÍME ZDRAVĚ S CHUTÍ
provedl realizační tým z Informačního centra
bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství
a Spolku my a děti. Byla vedena v duchu hesla

3P = pestře, pravidelně, přiměřeně. Obsahovala základní informace o zdravém stravování
a neobsahovala žádnou reklamu. Děti formou
her a soutěží velmi dobře spolupracovaly
a lecčemus se přiučily.
Za ŠD vychovatelka H. Soukupová

17

Zajímavosti

Milovníci hotdogů
V sobotu 14.9. se konal první ročník v pojídání párku v rohlíku. S nápadem přišel Jaromír
Kazilovský, který oslovil kamarády s výzvou
„kdo sní nejvíc hotdogů“ získá pohár. Akce se
konala v Šajtli na fotbalovém hřišti. Do soutěže se přihlásilo devět borců, kteří pokořili horu
sestavenou z párků v rohlíku. Do samotného
finále se prokousali Packy a Stenly a hrdě
bojovali o putovní pohár. Nakonec o půl rohlíku zvítězil Packy. Martin a Míša Dlugošovi,
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masna Krkovička, Jaruška a Jaromír a Pavel Benda přispěli na ceny. Poděkování patří
všem soutěžícím (Deka, Vlastík, Ampér, Eča,
Roman, Dominik), ale také sponzorům a samozřejmě i vítězům. Těšíme se na další ročník
2020.
Celkové umístění:
Packy – 13 hotdogů
Stenly – 12 hotdogů
Pifka – 10 hotdogů

Zajímavosti
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Kultura

Kultura pro seniory
V letních měsících si klienti Sociálních služeb
v Kynšperku nad Ohří zpříjemnili chvíle poslechem a zpěvem moravských a českých písní
v podání hudebního sdružení Zdeňka Černohouze Viola Olomouc.
V průběhu celého roku naše zařízení navštěvuje pan Jiří Homolka, který svým zpěvem

20

a hrou na akordeon dopřává našim klientům
velkého uměleckého zážitku. Za naše klienty
děkujeme městu Kynšperk za finanční podporu hudebních produkcí.
aktivizační pracovnice
SS Kynšperk nad Ohří

Různé

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

SENIORSKÁ OBÁLKA
VZNIK A VÝZNAM

Osvětový materiál pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje Milana Vojty MBA., M. A. ,
pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví.

Cíl: Usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
Oblast působení: oblast sociálních věcí, která je zastoupena náměstkem
hejtmana Mgr. Markem Šlapalem a oblast zdravotnictví, která je
zastoupena členem Rady JMK Milanem Vojtou MBA., M. A.
Výstup: kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“, společné dílo na podporu
sociálně zdravotního pomezí
Spolupracovali: Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Odboru rodinné
politiky a politiky stárnutí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zdravotní
záchranná služba Jihomoravského kraje p. o., tísňová služba Girasole
z. s. Hustopeče.
Distribuce: Tiskopis Seniorské obálky, její vznik i Pravidla pro vyplnění
jsou k dispozici pro volné stažení na webových stránkách
www.seniorskapolitikajmk.cz a jsou též zasílány zájemcům v elektronické
podobě PDF.
Kontaktní osoba pro zasílání a další informace:
Dana Žižkovská
koordinátorka pro Jihomoravský kraj
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
mobil: 770 11 65 65 e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz
detašované pracoviště: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Terezy Novákové 62a, 621 00
www.mpsv.cz
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POZOR NA CIGARETY

KONTROLA KOMÍNŮ

TOPTE, JAK SE MÁ

3.

4.

5.

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

2.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

ČTĚTE NÁVODY

1.

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO
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10.

9.

8.

7.

6.

domov i sebe

CHRAŇTE

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

POUČTE SVÉ DĚTI

Informace pro občany

Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Vašíček, A. – České tajemno; Honzák, R. –
Všichni žijem´v blázinci; Fischerová, V. S. –
Mengeleho děvče; Toman, I. – Božka; Kopta,
V. – Prodloužená jízda; King, S. - Povznesení
Historie:
Cornwell, B. – Válka vlků; Bauer, J. – Dvě císařovny; Bauer, J. – Válka božích bojovníků;
Vondruška, V. – Právo první noci; Körnerová,
H. M. – Andělská tvář II.; Macneal, E. – Továrna na panenky

Detektivky a thrillery:
Beran, L. – Někdo z vás je vrah, pánové!;
Jackson, L. – Jako o život; Stručovský, M. –
Zavátá sněhem; Lagercrantz, D. – Dívka, která musí zemřít; Cooper, E. – V kleci; Jonesová, S. – Matčina hra; Harris, T. – Cari Mora;
Abbottová, R. – Dům na útesu; Coben, H. –
Na útěku; Bjork, S. – Clona; Parry, A. – Smrt
si nevybírá; Fieldsová, H. – Dokonalá smrt;
Lapena, S. – Nevítaný host
Romány pro ženy:
Skočílková, M – Violka; Riley, L. – Sedm sester; Riley, L. – Sestra bouře; Riley, L. – Sestra
ve stínu; Martinezová, A. – Nejjasnější soumrak; Kasten, M. – Věřit znovu
Čtení pro děti:
Habersack, Ch. – Neotvírat!!! Kouše; Flanagan, J. – Hraničářův učeň , kniha třináctá;
Chapmanová, L. – Škola jednorožců: Honba
za pokladem; Pospíšilová, Z. – Kouzelná třída
v ZOO; Pospíšilová, Z. – Vánoční pohádky;
Jurková, P. , Vlčková, J. – Viktor a případ zmizelého psa
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Zajímavosti z regionu

Karlovarský kraj zná svoji Babičku roku
V úterý 3. září se v Mariánských Lázních v Hotelu Continental uskutečnila soutěž Babička roku
Karlovarského kraje 2019. Odborná porota volila mezi osmi seniorkami. Na prvním místě se umístila a
titul Zlatá babička získala 84letá Marie Kozlová se soutěžním číslem 5. Porota dále volila Babičku
Stříbrnou a Bronzovou, hlas lidu zvolil Babičku Sympatie a oceněna byla i nejstarší účastnice.
V tomto kraji to byl první ročník soutěže, uskutečnil se za podpory Karlovarského kraje a záštitu nad akcí
převzala paní hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Nominované dámy soutěžily ve třech disciplínách – rozhovor, ukaž, co umíš a módní přehlídka. Na podiu
se zpívalo, tancovalo, recitovalo… Výherkyně a zároveň nejstarší babička, paní Kozlová, zpívá, kudy
chodí, a tak nemohla zvolit jiný koníček, než právě zpěv.
Stříbrná Babička, Marie Karhánková, také zazpívala, ale ne sama. Na pomoc si pozvala svoji vnučku. Obě
vystoupily v nádherných chodských krojích.
Oldřiška Csáková, která získala titul Bronzová Babička roku Karlovarského kraje 2019, zatancovala na
píseň Ivety Csákové.
Ta nejsympatičtější, Iveta Maroušková, zaujala obecenstvo a porotu vlastnoručními výšivkami.
„Akce byla opravdu úžasná, plná emocí a
nakonec i dojetí. Znovu jsme si mohli všichni
společně připomenout důležitost rodiny,
kam bezesporu patří i starší generace.
Soutěžící babičky přišly podpořit nejen
kamarádky, ale v publiku bylo i spoustu
mladších tváří. Jsme rádi, že se nám podařilo
spojit generace a posílit tak vztahy
v rodinách“, řekla Marika Kreuzerová,
ředitelka soutěže.
Soutěž přišla podpořit také hejtmanka
Karlovarského
kraje
Jana
Mračková
Vildumetzová. Společně s náměstkem Martinem Hurajčíkem, 2. místostarostou Mariánských Lázní
Miloslavem Pelcem a zástupci seniorských organizací usedla v porotě a rozhodla i ona o vítězce, která se
18. listopadu bude účastnit celorepublikového finále v Olomouci.
Akci moderoval a o zábavu se postaral Vladimír Hron, Václav Žákovec a Anna Volínová z TV Šlágr, který je
hlavním mediálním partnerem. Mladší generaci zastupovaly mažoretky Kopretinky z Jihu.
Ceny do soutěže věnovaly společnosti Mary Kay, Just, bylinná kosmetika a společnost Travelking
věnovala vítězce poukaz na pobyt.
Pro návštěvníky bylo připravena řada doprovodných aktivit - fotokoutek, kadeřnice, kosmetička, měření
zraku, tlaku, čokostánek, ale i zdravá výživa apod.
Jak se první ročník vydařil můžete shlédnout na webových stránkách www.babickaroku.cz.
Kontakt
Marie Horňáčková
Sun Drive Communications
mhornackova@sd-c.cz
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Pozvánka

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
Pochlovická 57, Dolní Pochlovice 357 51 Kynšperk nad Ohří

Vážení, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří našeho zařízení, který
se koná 7. října 2019 od 10 hodin v budově A a B v areálu zařízení

Program:
10:00 – 12:00 rukodělný workshop pod vedením p. Munkové – výroba textilních
vánočních ozdob v jídelně Dolního domova, 1. patro budovy A
Přijďte si vyrobit nebo koupit drobné textilní ozdoby na Vánoce
10:00 – 12:00 fotografický workshop pod vedením p. Řezáče – fotografování
klientů domova ve společenské místnosti v přízemí budovy B
13:30 – 15:00 seminář o paliativní péči – prezentace o paliativní péči a její realizaci
v našem zařízení ve společenské místnosti v přízemí budovy B
Těšíme se na setkání s Vámi
Za zaměstnance a klienty zařízení

Lenka Antolová, ředitelka
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Zajímavosti

Povinné čipování psů
Vážení spoluobčané – majitelé čtyřnohých kamarádů. Jak již jistě někteří víte, od 1. ledna 2020
vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat
psy na území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 by měl být na území České republiky označen mikročipem každý pes. Pokud
pejsek nebude očipován, nebude platné ani jeho
povinné očkování proti vzteklině. Štěňata musí
být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.
Povinnost čipování je zavedena především pro
jednodušší zjištění identity psa, má také pomoci
při účinnějším sledování chovů a jejich kontrole
(např. počet držených zvířat, jejich prodej, věk,
vakcinace, životní podmínky). Bude také jednodušší prokázat vlastnictví psa v případě jeho
odcizení, zatoulané a řádně označené zvíře má
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému majiteli. Čipování je jednorázové, není nebezpečné
ani zdravotně závadné, čip je jednoduše aplikován pod kůži zvířete.
Pokud se rozhodujete KDY svého pejska nechat
očipovat, pak není vhodné čekat na poslední

chvíli, nebo snad až do dalšího povinného očkování proti vzteklině. Jak jsme již napsali výše –
od nového roku 2020 pokud nebude mít pes čip,
nebude bohužel platné ani jeho očkování.
Se žádostí označit vaše miláčky mikročipem se
samozřejmě můžete obrátit na oblíbeného veterinárního lékaře. Nově vám však také nabízíme
možnost nechat pejska označit během HROMADNÉHO ČIPOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PSŮ,
KTERÉ PROBĚHNE V SOBOTU 26. ŘÍJNA. Celou akci jako již tradičně povedou zkušení lékaři
MVDr. Jan Kubát a MVDr. Michal Houtke, pod
záštitou zastupitele pana Josefa Kubáta ml. (SNK
RE-GENERACE). Časový harmonogram s rozpisem zastávek (parkoviště u kurtů, restaurace
U Splavu, Chotíkov náves) je uveden v letáku.
Časy jsou samozřejmě orientační, žádáme vás
tak o případnou trpělivost. Ostatní místa a časy
jsou možné po předchozí telefonické dohodě.
Neváhejte nás proto kontaktovat na emailu: regenerace.kynsperk@volny.cz nebo na telefonním
čísle 721 948 246 – Josef Kubát.
V případě extrémně nepříznivého počasí bude
akce přesunuta na jiný termín.
Josef Kubát
		
SNK RE-GENERACE

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011
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Různé

ČIPOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PSŮ
PROBĚHNE V SOBOTU 26. ŘÍJNA 2019
ČAS A MÍSTO (orientační):
8.30 HOD. - CENTRUM - PARKOVIŠTĚ U TENISOVÝCH KURTŮ
10.30 HOD. - DOLNÍ POCHLOVICE – PŘED REST. U SPLAVU
11.00 HOD. - CHOTÍKOV – NÁVES
OSTATNÍ MÍSTA DLE PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOHODY.
VZHLEDEM K POVINNOSTI OD 1. 1. 2020
OZNAČOVAT VŠECHNY PSY, NABÍZÍME
NOVĚ TAKÉ ČIPOVÁNÍ.
A) ČIPOVÁNÍ – 550,- Kč.
B) VAKCINA ZÁKLADNÍ – 100,-- Kč / KOMBINOVANÁ – 400,-- Kč.
MOŽNOST VYSTAVENÍ OČKOVACÍHO PRŮKAZU V CENĚ 30,--Kč.
ODBORNÁ KONZULTACE ZDARMA.
ČIPOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PROVEDOU MVDr. JAN KUBÁT A MVDr. MICHAL HOUTKE.
V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN.
SVÉ DOTAZY PIŠTE NEBO VOLEJTE: REGENERACE.KYNSPERK@VOLNY.CZ, 721 948 246 – JOSEF KUBÁT
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