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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
3. února a 2. března 2020
Odpadové hospodářství města
V letošním roce bylo Město Kynšperk nad
Ohří, stejně jako i jiná města, nuceno zvýšit
poplatek za odpady o 100 Kč, na celkovou výši
700,- Kč za osobu a rok.
Ke zvýšení poplatku město přistoupilo z důvodu několikaletého postupného navyšování
nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu.
Celková suma vybraných poplatků za odpady
přestala pokrývat skutečné náklady na odstraňování odpadů a tento rozdíl muselo město
doplácet ze svého rozpočtu. V roce 2018 byl
tento doplatek ve výši 1,35 milionů Kč, za rok
2019 se tento rozdíl blíží sumě 2 milionům Kč,
kterou město muselo doplatit. Za roky 2014
-2019 tedy město muselo na likvidaci odpadu
občanů doplatit částku blížící se 5 milionům
Kč (!). Jen pro představu, za tuto částku se
dá kompletně zrekonstruovat jedna celá ulice
nebo vybudovat 4 km nových chodníků.
Za zvýšením nákladů nestojí pouze navyšování ceny skládkovného, ceny za svoz (tj. např.
zvyšování nákladů na pohonné hmoty), ale
zejména nárůst celkového objemu odpadů,
které obyvatelé města vyprodukují.
V průběhu let 2015 - 2018 docházelo na území města k různým úpravám odpadového hospodářství, jako je zavedení sběru bioodpadu,

zavedení sběru elektroodpadů, textilu apod.
Tato opatření plní svůj účel, v předchozích
letech docházelo k mírnému poklesu hmotnosti skládkovaného komunálního odpadu
v návaznosti na zahájení sběru bioodpadu
v roce 2015 a to zejména v prvních dvou letech po zavedení sběru. Nejlepších výsledků
bylo dosaženo v roce 2016. Následně došlo
opětovně k nárůstu a to zejména v roce 2018.
Křivka průběhu má ovšem zatím nadále mírně
klesající průběh.
S tímto opatřením souvisí i zvýšení sběru separovaného odpadu, v současné době eviduje
město stoupající trend, avšak má stále velké
rezervy v plnění obecného cíle k opětovnému
využití/recyklaci alespoň 50 % papíru, skla,
plastů a kovů z komunálních odpadů.
V letech 2017 - 2018 byla recyklace na úrovni
přibližně 16 % - 18 % (papír 19 %, plasty 15 %
a 20 % sklo).
Jeden z největších problémů v odpadové oblasti města je však v produkci objemného odpadu. Produkce objemného odpadu každoročně narůstá v řádu desítek procent. S likvidací
následně narůstají nejen finanční prostředky
nutné na úhradu skládkovného, ale i na zajištění jeho svozu a úklidu města.
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Porovnání skutečných nákladů za minulá období a příjmů z poplatků za odpady

NÁKLADY NA SVOZ
NETŘÍDĚNÉHO
ODPADU
A.S.A. + FCC - uložení
odpadu

2014

2015

2016

1 648 133,00

1 638
629,00

1 634 112,00 1 832 088,00 1 890 142,00

1 472
762,28

1 922 761,98 2 073 281,43 2 407 372,98

2 903 472,99

3 111
391,28

3 556 873,98 3 905 369,43 4 297 514,98

4 869 777,96

Správa majetku s.r.o. - 1 482 249,86
svoz odpadu
Celkem Kč

3 130 382,86

2017

2018

2019

1 966 304,97

Příjmy z poplatků
(pokud by byl 100%
výběr poplatku)

3 009 600,00

2 968
800,00

2 950 200,00 2 943 600,00 2 941 200,00

2 941 200,00

Doplatek města na
svoz a likvidaci
netříděného odpadu

-120 782,86

-142 591,28

-606 673,98

-1 928 577,96

Město musí postupně přistoupit k dalším
změnám ve svém odpadovém hospodářství.
K těmto změnám dojde zřejmě již v průběhu
letošního roku. Postupné kroky spočívají zejména v těchto opatřeních:
Zvýšení poplatku za odpady (již provedeno
od ledna 2020);;
Úprava frekvence a tras svozu odpadů
Zvýšení četnosti a úprava způsobu svozu tříděného odpadu
O zavedení jednotlivých opatření Vás budeme
průběžně informovat.
Základním opatřením v odpadovém hospodářství je však spolupráce všech obyvatel s vedením města, zejména s důrazem na správné
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-961 769,43

-1 356 314,98

a důsledné třídění odpadů, plného využívání
objemu odpadových nádob (stlačením plastových lahví, rozebrání papírových krabic
apod.), sledováním a hlášením zakladatelů
černých skládek, neboť zejména ti jsou zodpovědní za zvyšování nákladů za úklid těchto
černých skládek.
Majetkový odbor
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Z města

Vítání občánků
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno předběžně na 27. března 2020. Pozvánky nejsou
rodičům zasílány automaticky. Přihlášku rodiče najdou i na stránkách našeho města: http://

www.kynsperk.cz/radnice/formulare/. Prosíme
rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do 16.03.2020 na Městský úřad
Kynšperk nad Ohří, kancelář č. 4.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Černé skládky
narůstá v řádu desítek procent. S likvidací následně narůstají nejen finanční prostředky nutné na úhradu skládkovného, ale i na zajištění
jeho svozu a úklidu města.

Hmotnost uloženého odpadu na
skládku

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích,
jeden z největších problémů v odpadové oblasti města je produkci objemného odpadu.
Produkce objemného odpadu každoročně

Ukazatel trendu produkce objemného odpadu
2014 - 9/2019 ve městě Kynšperk nad Ohří
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

124,15

165,39

183,60

218,97

260,65

272,03

objemný odpad objemný odpad objemný odpad objemný odpad objemný odpad objemný odpad
- t (2014)
- t (2015)
- t (2016)
- t (2017)
- t (2018)
- t (2019)

Sledovaný časový úsek

Skládkovné včetně DPH (Kč)

Náklady na likvidaci objemného odpadu
(pouze skládkovné) 2014 - 9/2019
400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč

skládkovné skládkovné skládkovné skládkovné skládkovné skládkovné
objemný. objemný. objemný. objemný. objemný. objemný.
odpad Kč odpad Kč odpad Kč odpad Kč odpad Kč odpad Kč
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)

Většina vyprodukovaného objemného odpadu
(nábytek, koberce apod.) není jejich producenty uložena na místě k tomu určenému (Sběrný
dvůr), ale je neustále odkládán na nejrůznější

místa v celém katastru města. Nejčastěji je objemný odpad odkládán v okolí sběrných nádob
na komunální odpad a to často i v případech,
kdy je sběrný dvůr doslova za rohem...
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Za černou skládku se považuje místo, kde
jsou v rozporu s právními předpisy ukládány
odpady a osoby, které na tato místa odpady
uložily, nejsou známy, resp. jsou jen velmi
obtížně zjistitelné. Jak již bylo výše uvedeno,
jedná se především o objemný odpad (nábytek, matrace, televize, ledničky) a pneumatiky,
popřípadě jiný, mnohdy i nebezpečný odpad.
Za zakládání černé skládky lze tedy považovat i to, že je takový odpad uložen vedle nádoby na odpad.
Právní předpisy sice umožňují sankcionovat
původce černé skládky, ale zjistit původce
vyloženě z obsahu odpadu je téměř nemožné
(Městská policie, pokud je ke skládce přivolána, prohledá místo, zda je možné z částí odpadu zjistit původce (např. obálky s adresou),
pokud tomu tak není, snaží se zajistit svědky).
Bohužel v tomto případě se často setkáváme
s tím, že původce je sice obecně znám, ale
svědek ho neoznačí, neboť nechce být uveden
v přestupkovém spisu jako ten, kdo označil
pachatele. Nicméně bez této spolupráce nelze
tyto osoby pokutovat ani jinak trestat.
Následky pak nesou všichni obyvatelé města, a to právě zvyšováním poplatků za sběr
a svoz komunálního odpadu.
Nejen objemný odpad může občan, trvale žijící v Kynšperku nad Ohří odložit BEZPLATNĚ
(vyjma stavebního odpadu!!) ve sběrném dvoře v ulici Školní,

Provozní doba sběrného dvora
v Kynšperku nad Ohří
Pondělí a středa 9.30 až 18.00
Pátek 6.30 až 12.00
Sobota 9.00 až 12.00
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Co lze ve Sběrném dvoře ukládat?
•
Nebezpečné odpady (obaly od nebezpečných látek, baterie a olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny a zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje
a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice)
•
Pneumatiky
•
Papír a lepenka, sklo, textil
•
Jedlý olej a tuk
•
Elektrické a elektronické zařízení
•
Dřevo, plasty, kovy
•
Biologicky rozložitelný odpad, zemina
a kameny
•
Objemný odpad
•
Depozit autovraků k ekologické likvidaci pro občany obce (zajištěno smluvním
partnerem)
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol.
s r.o. již několik let provozuje službu
„Taxi odpady“
Službu lze využít na odvoz starých lednic,
praček, televizorů, postelí, skříní a ostatního
většího odpadu, který se vybírá na sběrném
dvoře.
Tato služba je v rámci města poskytována
za symbolický poplatek 100,- Kč za odvoz.
Službu lze objednat na čísle telefonu:
•
725 660 895 p. Vitek
•
775 736 609 p. Milfaitová
•
nebo email: milfaitova@smkynsperk.cz

Majetkový odbor
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Z města
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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 lednu 2020 oslavili významné životní výročí:

pan Jan Štochl (80 let)
paní Jindřiška Šellongová (80 let)
pan Jaroslav Sismilich (85 let)
a pan Antonín Mrva (85 let)
Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
kancelář starosty

Jaroslav Sismilich

Jan Štochl

Antonín Mrva

Prosincový jubilant pan Jan Borecký 95 let

7

Z města

Dotace
Projekt „REKONSTRUKCE OBJEKTU ZŠ,
JANA A. KOMENSKÉHO 540, KYNŠPERK
NAD OHŘÍ“
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je vybudování bezbariérového přístupu do školy pomocí rampy a výtahu umístěného v budově ZŠ, Jana A. Komenského 540 v Kynšperku nad Ohří.
Celkové náklady na projekt 4 292 664,00 Kč
Předpokládaná dotace
3 376 860,30 Kč
Projekt „POŘÍZENÍ VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY
PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA KYNŠPERK NAD
OHŘÍ“
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu rychlejší, bezpečnější a efektivnější zásah jednotky SDH v boji s extrémním
suchem v exponovaném území.
Celkové náklady na projekt 6 659 900,00 Kč
Obdržená dotace 		
5 993 910,00 Kč
Projekt „Bez bariéry - Kynšperk nad Ohří,
Zámečnická čp. 501, „Přístavba výtahu pro
dům s pečovatelskou službou“
je spolufinancován Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
Cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu v domě s terénní pečovatelskou službou.
Celkové náklady na projekt 3 086 942,00 Kč
Obdržená dotace 		
800 000,00 Kč
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Projekt „Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří“ byl realizován za přispění
finančních prostředků Operačního programu ROP NUTS II Severozápad.
Celkové náklady na projekt 4 664 779,45 Kč
Obdržená dotace 		
3 935 312,00 Kč
Projekt „Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří“ byl realizován za přispění
finančních prostředků Operačního programu ROP NUTS II Severozápad.
Celkové náklady na projekt 14 655 422,81 Kč
Obdržená dotace
11 773 705,40 Kč
Projekt „Demolice objektu č. p. 175 v ulici
Dlouhá, Kynšperk nad Ohří“
je spolufinancován Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.
Celkové náklady na projekt 1 056 013,84 Kč
Předpokládaná dotace
595 034,47 Kč

Z města

Splatnost a sazby místních poplatků
pro rok 2020
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 700,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
•
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní
rok a
•
částka 450,- Kč za osobu, stanovená
na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
•
prvních 350,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 350,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v bytovém domě 1 000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu a) 1 500,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v rodinném domě 500,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu e) 750,- Kč
Splatnost poplatku:
•
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
•
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna
každého roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo
účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

Poplatky za psy
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Kynšperk nad Ohří. Tomuto poplatku podléhají psi
starší třech měsíců.

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
__________________________________________________________________
čj.: 510/20/STAR
Kynšperk nad Ohří 23.01.2020

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍCH ŘÍZENÍ
Město Kynšperk nad Ohří na základě usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 13/2020 ze dne
22.01.2020 v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust.
§ 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst
ředitelů/ředitelek následujících příspěvkových organizací:
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace,
se sídlem Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 635 31 054,
a
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,
příspěvková organizace,
se sídlem U Pivovaru 367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 497 66 961
Požadavky - předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
 splnění předpokladů stanovených v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických
pracovnících“)
 získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ust. § 6 zákona o pedagogických
pracovnících
 délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky dle ust. § 5 odst. 1 zákona o pedagogických
pracovnících
 prokázání znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů
 odborné, řídící a organizační schopnosti
 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy
 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům)
 občanská a morální bezúhonnost
 zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování;
název školy, na kterou se uchazeč hlásí; datum a vlastnoruční podpis, vhodné je uvést telefonní
číslo, e-mailovou adresu, ID datové schránky.
__________________________________________________________________________________
K přihlášce doložte:
 strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, s údaji o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech,
 úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady
pro výkon pracovního místa ředitele školy dle ust. § 5 odst. 1 zákona o pedagogických
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Z města

PROČ TŘÍDÍME ODPADY?

Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály
nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného
sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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Hasiči

Hasiči Města Kynšperk nad Ohří za rok 2019
V tomto článku bych rád shrnul činnosti hasičů
v roce 2019.
V jednotce dobrovolných hasičů města v roce
2019 pracovalo 18 členů na dohodu o pracovní činnosti ve funkčním zařazení velitel družstva, strojník, hasič.
Jednotka za uplynulý rok vyjížděla ke 123
událostem.
Z těchto všech mimořádných událostí se naše
jednotka nejvíce podílela na technických pomocích, kam vyjela 50krát. Dalšími početnými událostmi jsou požáry, kam jednotka vyjížděla 40krát. Co se týká dopravních nehod
silničních, jednalo se o 20 výjezdů a dopravní
nehoda letecká 1krát. Záchrana osob ‚‘RESUSCITACE‘‘ byla provedena 5krát. S únikem ropných produktů jednotka bojovala 2krát
a 2krát vyjela jednotka k události s únikem NL
mimo ropných produktů. Tři výjezdy měla jednotka na planý poplach.
V těchto číslech je jedno cvičení JPO na únik
nebezpečné látky v průmyslu.
Jako každý rok se členové jednotky zúčastnili školení vybraných témat. Praktické výcviky
se uskutečnily na požár bytu, dopravní nehody, použití AED při resuscitaci, čerpání vody
za použití všech čerpadel, kterými jednotka
disponuje.
S TERMOKAMEROU, kterou jsme dostali
od vedení města při oslavě 145 let JSDH se
členové již seznámili a za uplynulý půl rok
jsme ji hned 4krát úspěšně použili.
V průběhu roku jsme vybojovali 3. místo
v soutěži „Vyproštění osob z havarovaných
vozidel“, která se konala v Chebu. Každoročně se podílíme na nejrůznějších společenských událostech např. rozsvícení vánočního
stromu, novoroční ohňostroj, mezi občany oblíbené ‚‘Pálení čarodějnic‘‘, několikeré ukázky
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hasičské techniky a zásahů, dny dětí, Den
Ohře, ale také řízení dopravy při průvodech
městem a kropení ulic města a parků při letních tropech.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem
za podporu naší jednotky a našich hasičů, bez
které by členové nemohli vykonávat tento
zvláštní koníček. Dále obcím Kaceřov, L. Údolí
za finanční příspěvek našemu městu za požární ochranu.
Členové jednotky 2019, kterým za vše moc
děkuji.
Zeman Jaromír - velitel družstva (zástupce velitele jednotky)
Bjalončík Pavel - velitel družstva
Jirásek Michal - velitel družstva(strojník)
Matoušek Zdeněk ml. - strojník (velitel družstva)
Sukovič Milan - strojník (velitel družstva)
Maštera Michal - strojník (velitel družstva)
Holub Josef - strojník
Chaloupka František - strojník
Sassmann Jan - strojník
Herink Pavel - hasič
Šourek Tomáš - hasič
Vaňuš Ivan - hasič
Holubová Martina - hasič
Sovičová Slávka - hasič
Adamčík Milan - hasič
Sommer Petr - hasič
Smatana Martin - hasič
Velmi si vážím spolupráce s vedením města
a se zaměstnanci městského úřadu a těším se
na další spolupráci v roce 2020.

velitel hasičů Města Kynšperk nad Ohří
		
Marek Matoušek

Různé

Zima vystrkuje růžky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené
opatrnosti a svoji jízdu přizpůsobili aktuálním
povětrnostním podmínkám.
Jízdu mohou v tomto zimním období řidičům
na mnohých místech komplikovat nejen husté
mlhy snižující viditelnost, ale také ranní mrazíky či husté sněžení. Namrzlá komunikace
jim může znepříjemnit jízdu zejména na rychle
namrzajících místech, kterými mohou být například mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů. Řidiči by měli svou rychlost
přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost
od vozidla jedoucího před nimi. Dále by měl
každý řidič myslet na rychlost svého vozidla, neboť smí jet jen takovou rychlostí, aby
byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,

na kterou má náležitý rozhled.
V případě, že je v rizikovém úseku komunikace nainstalovaná informační tabule, měl by
akceptovat informace, které jsou na nich uvedeny. Informační tabule jsou totiž spouštěny
automaticky při vzniku náledí či námrazy, a to
vzhledem k zabudovaným čidlům ve vozovce.
I nadále platí, že v období od 1. listopadu
do 31. března je nutnost mít na vozidlech zimní pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza, nebo lze-li to vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.
Nenechte se tedy zmást výkyvy počasí a dbejte na svou bezpečnost.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Poděkování za dárečky pro naše klienty
Rádi bychom za naše zařízení Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, p.o. touto cestou
poděkovali všem, kteří si v nejkrásnější den
v roce vzpomněli na ty, kteří nemohli zasednout ke svátečnímu stolu se svými blízkými
a tráví tyto dny osamoceně v našem zařízení.
Naší snahou je jim tyto dny všemi možnými
prostředky zpříjemnit. Malou pozorností, společnou večeří a naší přítomností. Malý zázrak
jim vytvoří úsměv na tváři a tento zázrak způsobili právě ti, kteří našim seniorům přinesli
nebo poslali dárečky.
Naše díky patří především projektu Ježíškova
vnoučata, ZŠ Kynšperk, seniorům z Kynšperka nad Ohří a organizátorům sběru dárků.
Dále společnosti RelaxPrivat za finanční darna výtisk fotografií a kalendářů, Karlovarskému kraji za dárky ze stromu splněných přání
a jednotlivcům, kteří nechtěli být jmenováni.
To, že lidé nemyslí v tento sváteční čas jenom

na sebe, ale i na druhé, nezahřeje pouze obdarované, ale i personál.
Za zařízení sociálních služeb ještě jednou jedno velké obrovské děkujeme.
Autor Bc. Iva Jirásková
Bc. Jana Bečková
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Kultura

Ježíškovy děti
Z celého srdce bych chtěla poděkovat všem,
kteří mají srdce otevřené. Těm, kteří věnovali
dárek pro klienty v DpS Kynšperk a vykouzlili jim na tváři úsměv. Akce „Ježíškovy děti“
se stala díky p. Fréharové tradicí. Všem, kteří

Týden známých postav
Týden před Vánocemi byl pro nás motivující.
DDM připravil pro děti týden známých postav.
V pondělí jsme se zaměřili na Sport, v úterý
jsme se stali Superhrdiny, středa byla ve znamení STAR WARS, čtvrtek byl Pohádkový
a pátek jsme se oblékli do Uniformy.
Děkujeme všem příznivcům našich nápadů
a přejeme krásné Vánoce, mnoho pohody
a vzájemného porozumění v novém roce 2020
					
				

Jana a Veronika

14

přinesli dárky do kina a do DDM děkujeme.
Dárky byly dopraveny do DpS a byly rozdány
mezi klienty s přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku 2020.
					
			
Jana Tomsová

Kultura
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Kultura

Star Wars
Darth Vader navštívil DDM a stal se součástí
skvělého odpoledne. Přišel se podívat, jak si
děti vyměňují kartičky a doplňují si svá alba.
Anakin Skywalker, též známý jako Darth Vader, původně rytíř Jedi, později pán ze Sithu,
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se nechal s našimi fanoušky vyfotografovat
a některé obdaroval svými drobnostmi. Děkujeme za návštěvu z Galaxie a s úsměvem
budeme vzpomínat na společné chvíle.
		
Jana, Verča a děti

Kultura

Na Tři krále s Bárou
Zrzka s hlasem jako zvon a duší rockerky zavítala do našeho města. 4. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezněly tóny
známých vánočních koled a písní v upravené
podobě Báry Zemanové a její kapely Band.
Hodinový koncert vdechl nejednomu posluchači kouzlo Vánoc provoněné nádherným

zpěvem. Chtěla bych poděkovat za kulturní
zážitek, nádhernou atmosféru, ozvučení, světelné efekty a bohatou návštěvu. Šťastný nový
rok 2020 a Báře mnoho úspěchů v hudebním
světě.
					
		
Jana Tomsová

17

Zajímavosti

Silvestrovské derby
Silvestrovské derby mělo vítěze. Dva velikáni
Sparta a Slávie se utkali na fotbalovém hřišti,
aby změřili své síly. Slávie utrpěla porážku.
Herní převahu měla většinu zápasu Spar-

ta, která se radovala z vítězství. Chtěla bych
všem fotbalistům vzkázat, ať neztratí bojovného ducha, radost ze hry a v jarní sezóně přeji
hodně štěstí.
					
			
Jana Tomsová

Včelaři ZO ČSV Kynšperk nad Ohří hodnotili
rok 2019
Kynšperští včelaři na volební výroční členské
schůzi 18. 1. 2020 zhodnotili uplynulý včelařský
rok 2019 a celé 5-tileté volební období. Účast
členů byla zatím nejvyšší v celé historii.
Ve zprávě předsedy ZO př. Štamberga bylo
zhodnoceno vše, co se během roku událo
v ZO, ve svazu a v životě včel. Stav členské
základny se zvýšil o 2 na 53 členů. Byli přijati
4 noví členové – Veronika Křížová, Jiří Siničák,
Pavel Forejtek a Vlastimil Bechyňský. Činnost
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ukončil Tengler Zdeněk a zemřel Seman Polom.
Stav včelstev se oproti roku 2018 zvýšil o 7
včelstev na 532. V obvodu ZO máme ještě 2
neorganizované chovatele včel s 13- ti včelstvy a ve věznici Kolová 4 včelstva, kde začali
s vězni včelařit. V obvodu ZO Kynšperk je celkem 549 včelstev.
Do ZO Kynšperk spadají včelaři a včelstva
z Kynšperka, Horních Pochlovic, Kaceřova,

Zajímavosti

Chotíkova, Liboce, Kameného Dvora, Štědré,
Zlaté, Studánky, Arnoltova, Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna, Citic, Březové,
Kostelní Břízy, Rovné, Kamenice a Vítkova.
Na výnos medu rok 2019 podprůměrný, zaviněný hlavně velkou melicitozní snůškou, velkým suchem a vysokými teplotami. Melicitozní
snůška je druh medovice, která po donesení
do rámků krystalizuje do 3 dnů v tzv. cementový med, který nejde z rámků vytočit. Zpravidla se pak do rámků stříká voda, aby jej včely
vybraly a zpracovaly. To vše se na mnohých
místech projevilo nedostatkem medu. I když
výkupní ceny medu vzhledem k jeho celorepublikovému nedostatku byly vyšší než v letech minulých, tak do výkupu z naší ZO nebyl
dodán žádný. Včelaři jej většinou prodávají
tzv. „ze dvora“, kde má zákazník záruku koupě
vysoce kvalitního medu bez příměsí a správně
ošetřeného. Ne jako v obchodech, kde se častěji objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik
a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škrobovými
hydrolyzáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU.
Od karlovarského úřadu se již 11-tý rok podařilo získat pro stávající i začínající včelaře z odboru životního prostředí dotaci ve výši do 14-ti
tis. Kč na nákup nových úlů výměnou za staré
nevyhovující a pro začínající včelaře na nákup
nových úlů, včelařského vybavení a včelstev.

Tím bych také rád poděkoval městu Kynšperk
i Březová za částky 5 tis. Kč na pomoc při léčení včelstev.
Závěrem členské schůze bylo jednohlasně
zvoleno složení nového výboru ZO
a revizní komise na další, 5-tileté volební období. Ze stávajícího výboru odstoupil pro stáří
80 let z funkce zdravotního referenta př. Bedřich Braha. Funkci předsedy ZO ukončil př. Jiří
Štamberg, který funkci zastával již 50 let, tj.
od svých 25 let. Oba obdrželi pěkný dárkový
koš a bylo jim navrženo udělení vyznamenání
republikovým výborem ČSV. Příteli Bedřichu
Brahovi „Zasloužilý včelařský pracovník“ a př.
Jiřímu Štambergovi vyznamenání „Za zásluhy
o včelařství“. Dále bylo navrženo udělit vyznamenání Okresní organizací ČSV „Vzorný včelař“ př. Rudolfu Nekvapilovi, Petru Brahovi str.,
Janu Hánovi a Petru Lhotkovi.
Členská schůze zvolila delegáty a kandidáty
do nové Okresní organizace na Okresní konferenci ČSV, která se uskuteční v březnu.
Včelařský rok 2019 byl včelaři ZO hodnocen
vcelku dobře s přáním, aby ten letošní byl již
po 2 slabších letech daleko úspěšnější.

Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV,z.s.
Kynšperk nad Ohří
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Zajímavosti

Slovo senátora Balatky

Z našeho kraje mizí 2 miliardy ročně. Zkusme to zastavit
Často se mluví a píše o emisních povolenkách.
O čem je ale vlastně řeč? Jde především o peníze nás, občanů.
Za znečištění ovzduší a atmosféry se musí
platit, to je naprosto v pořádku. Stejně jako se
platí například za odvoz odpadů, protože jejich
likvidace stojí peníze. Ochrana vzduchu, který
dýcháme, ale zejména odstranění následků
znečištění stojí a hlavně bude stát velké peníze.
Podniky, co emise vypouštějí (uhelné elektrárny, teplárny, chemičky apod.), si musí nakoupit
emisní povolenky. Jejich cena a zvýšené náklady je motivuje ke snižování vypouštění emisí
a špinavé technologie se jim tím pádem méně
vyplatí. Takhle vybrané peníze končí ve státním rozpočtu a vláda s nimi může z velké části
nakládat, jak chce. Emisní povolenky můžeme
tedy zjednodušeně vnímat jako jakousi daň
za znečišťování ovzduší. Je to trochu složitější,
ale základní princip je tento.
Z našeho regionu odchází tímto způsobem
přibližně 2 miliardy ročně. To jsou obrovské
peníze. Ano, skoro dvě miliardy za rok 2019.
To je pro představu roční čistý průměrný plat
pro přibližně 5500 lidí, nebo 4000 nových aut
Škoda Octavia nebo 600 rodinných domů nebo
100 sportovních hal. V přepočtu na obyvatele
odvádíme podstatně více než z jiných oblastí v republice, ve kterých není tolik průmyslu.
Hlavně proto, že se u nás zpracovává velké
množství hnědého uhlí a emise jsou tím pádem
výrazně vyšší. Tyhle peníze také znamenají, že
tu dýcháme prach a exhalace, a že tu máme
jako uhelný region horší životní prostředí.

Tyto peníze by se měly z logiky věci vrátit zpět
k nám, na zlepšení životních podmínek a také
na tlumení dopadů ukončování těžby, které
jsou mimo jiné právě efektem emisních povolenek a snižování emisí. Bohužel to tak ale
není. Vláda si je nechává nebo jimi platí věci
po celé republice, jako je například zateplení
budov. A to je jednak nespravedlivé a jednak
bezohledné k uhelným krajům, které už teď
patří k ekonomicky nejslabším regionům v republice. Navíc bude ukončování těžby znamenat to, že mnoho lidí přijde o práci a bude
pro ně potřeba vytvořit nová kvalitní pracovní
místa, zlepšit infrastrukturu, zlepšit podmínky
života u nás. A na to by se podle mého peníze z emisních povolenek nejenže mohly, ale
hlavně měly použít. To se zatím neděje a je
potřeba to změnit. Z tohoto důvodu probíhá
sběr podpisů pod petici, kterou jsme spolu
se senátory Přemyslem Rabasem za Chomutovsko a Alenou Dernerovou za Mostecko
zorganizovali. Potřebujeme 10 tisíc podpisů,
abychom požadavky petice mohli projednat
v Senátu. Zatím jich máme zhruba 6 tisíc. Pokud také považujete rozdělení emisních povolenek za nespravedlivé, můžete tuto petici
podepsat i u vás na Městském úřadě v Kynšperku nad Ohří. Zabere to jen chvilku. Moc
Vám za případnou podporu petice děkuji. Jde
o nás a o náš region.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Projektový den v Praze pro naše žáky ze ZUŠ
Dne 16. 12. 2019 žáci kreativní tvorby a literárně dramatického oboru v souvislosti s probíhajícím projektem s názvem „VNÍMÁM,
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I KDYŽ NEVIDÍM“ navštívili muzeum iluzivního
umění a neviditelnou výstavu v Praze.
Získané poznatky mohou žáci dále uplatňovat

Kultura

ve své umělecké práci. Ta by měla být originální a zároveň klást důraz na kreativní přístup
ve vlastní tvorbě. Na závěr projektu proběhne
výstava prací. Bude originální hlavně v tom, že
návštěvník zapojí i jiné smysly, než jen pasivní
dívání se z ohraničené vzdálenosti či za sklo
vitríny.
V
muzeu
iluzivního
umění
proběhla
na úvod přednáška o zákonech perspektivy, jejich postupném objevování a využívání
od historie až do dnešních dnů. Žáci se přesvědčili, jak lehce lze vytvořit optickou iluzi
a jak jednoduché je zmanipulovat a oklamat
náš zrak. Zároveň pro docílení efektu museli
vždy dodržet podmínky perspektivy (úhel pohledu). Ti, kteří správně porozuměli pravidlům,
už mohli vytvářet své vlastní fotografie s iluzivními efekty a sami si je i kreativně naplánovat
a nainstalovat.
Návštěva neviditelné výstavy je opakem výstavy předešlé. V muzeu iluzí byl všechen důraz kladen na efekt vnímání zraku a fotoaparátu, jiné aspekty vnímání nebylo možné použít.
Naopak na neviditelné výstavě nebylo možné
používat zrak. Žáci se na jednu celou hodinu
ocitli v prostředí absolutní tmy. Nevidomý průvodce je provedl prostory pro člověka běžnými jako je byt s veškerým vybavením, obchod
s potravinami, ulice a přechod pro chodce,
lesík s lávkou přes potok a výstava replik světově známých soch. Na závěr jsme navštívili
i neviditelnou kavárnu. Zde si žáci mohli, opět
v úplné tmě, zkusit objednat a zaplatit pití.
Kromě uvědomění si, jak se člověk cítí dezorientovaný a bezmocný, zcela odkázán na péči
nevidomého průvodce, kdy nemá možnost se
dívat kolem sebe, si žáci také uvědomili, jak
mnohem intenzivněji ve tmě vnímají ostatními
smysly. „Najednou si člověk uvědomuje hmat
i v chodidlech, vnímá terén, na kterém se nachází. Hmat se stává jedinou možností, jak si
věci prohlédnout. S orientací v prostoru napomáhá čich a sluch. Nadměrný hluk začíná být

rušivý, protože komplikuje orientaci, kde se
kdo právě nachází a co dělá,“ sdílel své pocity
jeden ze zúčastněných žáků krátce po výstavě.
Žáci si také mohli vyzkoušet kompenzační
pomůcky pro zrakově postižené, dozvěděli se
specifické informace o funkci slepeckých holí
a výcviku psů. Uvědomili si, v jak složité situaci se lidé se zrakovým hendikepem nachází
a kolika pro nás tak samozřejmých aktivit se
oni účastnit nemohou.
Pro náš projekt bylo také velmi poučné zažít
si, o co intenzivněji musí člověk vnímat ostatními smysly, nemá-li k dispozici zrak. Společnou projektovou výstavu zamýšlíme tedy
připravit nejen pro obvyklé návštěvníky, ale
také pro lidi se zrakovým postižením. Umožnili
bychom těmto lidem prohlédnout si vystavená
díla, a tak jim lépe zpřístupnit i výtvarné umění.
Pavla Křížková – vyučující kreativní tvorby
VO v ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Kultura

20. ples 3. tisíciletí – 18. 1. 2020
Učitelé a přátelé spolku Základní umělecké
školy a zaměstnanci Městského kulturního
střediska Kynšperk nad Ohří děkují sponzorům, kteří přispěli svými výrobky, zbožím
a službami do tomboly na ples, který se konal 18. 1. 2020 v zimní zahradě MKS. Letos
se uskutečnil už 20. ročník. Děkujeme také
muzikantům (STO Sokolov), účinkujícím (Mažoretky z Nového Kostela a Pančelky ze ZUŠ
Kynšperk) a v neposlední řadě návštěvníkům,
kteří po celých těch dvacet let vytvářeli skvělou atmosféru.
Sponzoři
Firma GPH – Ing. Dosoudil
Lasting sport – paní Walterová
Květiny – paní Ostrá
Kosmetika - Ivana Dolívková
Střední živnostenská škola – řed. Mgr. Medunová
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Pivovar Kynšperk – řed. Vomočil Radek
Restaurace Skleník – pí. Baierová, Gudzenková
Drogerie – pí. Dreiseitlová
Spolek „Přátelé ZUŠ Kynšperk“
Lékárna Primula – magistra Moravčíková
Papírnictví ALFIK – paní Fiedlerová
Firma ANAT – pan Kubát
učitelé ZUŠ Kynšperk n. O.
Jitka Fürstová – Oriflame
Studio ŠARM – Budinská Šárka
Paní Schönerová-Rudolfová Petr
AMBRA studio zdraví - paní Maier Zdeňka
Kadeřnictví - paní Krycnerová Veronika
Květinářství – Jarka Valečková
Paní Medvecká Věra
Paní Lakomá Božena
Paní Karbulová Zdeňka
Paní Kutišová – bezlepkové výrobky
L.A.I. - Ing. Moses
Zaměstnanci ZUŠ

Družina

Adventní návštěva
Dne 17.12. jsme navštívili opět Důmov pro seniory v Dolních Pochlovicích.
Tentokrát byla návštěva obvzlášť příjemná,
neboť jsme kromě 20 malých dárků s výrobky
a přáním od dětí ze školní družiny pro seniory,
vezli ještě jeden velký dárek.
Jednalo se o obálku s 11.000 Kč. Byl to výtě-

žek z vánočních trhů, které pořádala Základní
škola v Kynšperku nad Ohří.
Po předání darů si děti společně se seniory
vyrobily nádherné vánoční hvězdy.
Vychovatelka H.Soukupová a děti ze ŠD
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Městská knihovna
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:
Musso, G. – Dívka a noc; Roberts, N. – Spodní
proudy; Dvořáková, P. – Chirurg; Sparks, N. –
Spříznená duše; Cook, R. – Pandemie; King;
S. - Osvícení
Historie:
Johnson, A. – Pokušení osudu; Češka, S. –
Případ uprchlého biskupa; Morris, H. – Cilčina
cesta; Hardach, S. – Svědectví mnodrých koní;
Pearse, L. – Nezapomeň na mě; Liviero, G. –
Stezka v troskách; Jenčík, M. – Klatba Sudet
Detektivky a thrillery:
Češka, S. - Ukradená vražda; Quick, A. – Nedotknutelný; Silva, D. – Nová dívka; Slaughter,
K. – Poslední vdova; Clark, M. H. – Na jedné

lodi; Sager, R. – Poslední lež; Patterson, J. –
Na tenkém ledě; Jackson, S. – Stříbrná cesta;
Urban, J. H. – Návrat do Valborne; Olsen, A.
– Bběť 2117
Romány pro ženy:
Pawlowská, H. – Takhle jsem si to teda nepředstavovala; Steel, D. – Jako v pohádce; Tyler, A.
– Běh času; Good, B. – Zima bez tebe
Čtení pro děti a mládež:
Kinney, J. – Deník malého poseroutky –
na spadnutí; Kovář, K. K. – Pohádka; Hlavinková, l. – Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola; Krolupperová, D. – Bubáček; Stančík,
P. – H2O a pastýřové snů; Martin, R. – Panorama lidského těla; Guterson, B. – Hotel
Winterhouse; Kinney, J. – Deník malého poseroutky – ošklivá pravda; Soukupová, P. – Klub
divných dětí
Za knihovnu Irena Zolotarová
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Kultura, inzerce

Výběr z nabídky:
Víceúčelová stavba, banka ČS, bytové prostory, centrum, Kynšperk nad Ohří

3.500.000,- Kč

Rodinný dům s barem, centrum, Kynšperk nad Ohří

2.000.000,- Kč

Dům, skladové či výrobní prostory, pozemek 2326m2, ul. Nádražní, Kynšperk nad Ohří

3.100.000,- Kč

Pro našeho zákazníka, hledáme ke koupi byt 2+1 v Kynšperku nad Ohří

Kancelář: náměstí SNP 858, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt pro smluvení schůzky: kosina-reality@email.cz, tel.: 604 109 442
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