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MIMOŘÁDNÁ SLUŽBA
PRO OBČANY MĚSTA
SLUŽBA JE URČENA:

SENIOŘI 65+
OSOBY SE SNÍŽENOU IMUNITOU
OSOBY V KARANTÉNĚ BEZ MOŽNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ

ZAJISTÍME:

NÁKUP ZÁKLADNÍCH
POTRAVIN A DROGERIE

LÉKARNA

VYZVEDNUTÍ
A NÁKUP LÉKŮ
OBJEDNÁVKY:

Pondělí--Pátek

8.00--11.00

352 350 452

marketa.murinova@kynsperk.cz

ROZVOZ:
Pondělí--Pátek
12.00--14.00

Z města

Vážení občané, milí Kynšperáci,
naše město, třebaže není prozatím postiženo
tak, jako města jiná, s ním i my všichni, čelíme spolu s celou naší zemí koronaviru, tomu
malému, pouhým okem neviditelnému, ale silnému nepříteli.
Žádám vás, z pozice starosty města, zachovejme klid, chladnou hlavu, řiďme se zdravým
rozumem. Naše země je v nouzovém stavu,
proto všichni dodržujme nařízení, která vláda
naší země vydává, právě na základě vyhlášeného nouzového stavu Vládou České republiky, krizovým štábem Karlovarského kraje,
krizovým štábem našeho ORP a respektujme
je v plném rozsahu.
Omezme pohyb na veřejnosti, nesrocujme
se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme
roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme
tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste
v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste
v seniorském věku, nebo jste chronicky ne-

mocní, zůstávejte doma. První várka ochranných prostředků by měla být poskytnuta krajům a postupně obcím.
Závěrem děkuji všem dobrovolníkům, kteří šijí
roušky, zajišťují pro seniory nákupy a jinak se
podílí v rámci daných možností na chodu našeho města. Děkuji všem lékařům, zdravotníkům, záchranářům, policii, hasičům, sociálním
a ostatním pracovníkům, kteří jsou v první linii.
Milí Kynšperáci, věřím, že když budeme držet
pospolu, budeme ohleduplní a disciplinovaní,
zvládneme všechno, co nám tato nákaza přináší. Uvědomte si, že pokud nebudeme dodržovat všechna nařízení, bude muset vláda
přitvrdit. A to určitě nikdo z nás nechce. V této
těžké době je potřeba se semknout a navzájem si pomáhat.
Ještě jednou všem děkuji a držte se.
Váš starosta Tomáš Svoboda

Vážení občané,
s ohledem na aktuální dění v rámci krizových opatření vlády informujeme o tom, že až
do zklidnění celé situace jsou pozastaveny návštěvy u občanů města k jejich životnímu jubileu, konání Dne se starostou a místostarosty a je
také odloženo vítání občánků.
Kancelář starosty
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Z města

INFORMACE O PREVENTIVNÍ DEZINFEKCI ve městě
Od 1.4.2020 bude v našem městě Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. pomocí aerosolového rozprašovače
vykonávat preventivní dezinfekci vybraných veřejných míst
se zvýšenou mírou pohybu osob.
Radní města

Databáze ztracených a nalezených psů
Státní veterinární správa (SVS) spustila
na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům)
sdílet informace o ztracených a nalezených
psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům.
Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout
od roku 2022.
Všichni psi v České republice musí být podle
veterinárního zákona v současné době označeni čipem (u starších psů možno i tetováním)
a to nejpozději ve třech měsících věku.
Mezi povinné údaje při vkládání dat do aplikace patří specifikace, zda se jedná o ztrátu
či nález psa, plemeno psa nebo alespoň jeho

stručný popis, číslo čipu (nebo tetování) je povinné v případě nahlášení ztráty, v případě nálezu ne. Povinným údajem je dále místo a datum nálezu/ztráty, jméno majitele respektive
nálezce a kontakt. Volitelně je možné připojit
také fotografii psa a případně další informace
formou poznámky.
Odkaz na aplikaci: https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/
Zdroj: státní veterinární správa
					

za správní a sociální odbor
Anna Žilinová

Vzpomínka
Již 5 let uplyne 25. 4., kdy nás náhle opustila naše báječná
manželka, maminka, babička a prababička
paní Marie Kořísková.
S bolestí v srdci stále vzpomíná rodina.
2

Z města

Kynšperští jubilanti
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci březnu 2020 oslavili významné životní výročí:

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

pan Josef Baron (80 let)
pan Břetislav Kalenda (90 let)
paní Edith Kardosová (80 let)
paní Hana Berezová (85 let)
paní Christine Kalendová (80 let)
paní Renata Souchová (80 let)
pan Jozef Hurdich (80 let)
pan Vlastimír Kazilovský (80 let)
a paní Milada Krejzová (85 let).

Biatlon – ohrožený sport
ZODM 2020 – Biatlon: ohrožený sport, u kterého se závody jen díky nadšencům uskutečnili
Zakladatel moderních Olympijských her, baron
Pierre de Coubertin, řekl: „Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to,
že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“ Ano,
jako biatlonisté jsme se ODM 2020 zúčastnili,
bojovali jsme a bohužel nevyhráli. Pro klání
byly vybrány věkové kategorie 14 a 15 let, které mají v našem kraji nejužší základnu. V kategorii chlapců místo možných čtyř sportovců
startoval pouze jediný a v děvčatech musela
být jedna biatlonistka postaršena, aby se alespoň zde podařila naplnit kvóta čtyř startujících.
Než dojde na hodnocení karlovarského biatlonu na ODM 2020 je dobré použít další citát:
„Spojte biatlonové kluby Karlovarského kraje
v jeden – Biatlon Karlovarsko, a z kraje získáte mnohem větší podporu, než které se
vám dostává nyní“, slyšely před dvěma lety
na první schůzi týkající se ODM 2020 čtyři
biatlonové kluby LK Jasan Aš, AK Sokolov,
BCM Krušné hory a BK Ostrov. To byla výzva. Klub se vytvořil a s vyhlídkou světlých

zítřků a návratu slávy biatlonu do našeho
kraje, kdy zde fungovalo i jedno z celkem tří
středisek vrcholového sportu, před jehož sportovci se třásl zbytek republiky. Slibovali jsme
si finanční podporu, lepší tréninkové zázemí
a rozvoj … a z kraje na účet nového spolku
dorazilo 10.000 korun … to všechno papírování a schůzování se skutečně vyplatilo …
Plakat není třeba, na ODM biatlon byl i přes
velice špatné sněhové podmínky, děti si ho
užily, jen to nebylo zásluhou úředníků pěti-kruhového výboru či kraje, ale obyčejných
lidí – trenérů, sportovců, rodičů, jejich kamarádů a biatlonového klubu SK Rover Praha, kteří místo tréninku po dva víkendy vzali
do rukou lopaty a z ničeho dokázali na „odepsaném“ Eduardu připravit střelnici a tratě
tak, že se místo jen jednoho biatlonového
závodu v sousedním Německu mohly odjet další plánované dva, právě na Eduardu, jenž nakonec hostil i lyžařské orientační
běžce. Tímto dodatečně děkujeme všem pomocníkům, bez nichž by to skutečně nešlo.
Karlovarský kraj se ctí reprezentovali Ter-
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Policie

ka a Viky Drobných, Míša Rybáková, Eliška
Tomášková a Tom Jirásek. Jedenkrát jsme
nakoukli do první desítky a ve zbytku závodů
byli kousek za ní. Není se však za co stydět,
děti bojovaly, a i když původně všichni myslely výše, výsledky odpovídají podmínkám, které
biatlon v tomto kraji má. Šlo nám o čest vyslat

závodníky do bojů reprezentace Karlovarského kraje, máme na čem stavět a v budoucnu
budeme lepší …
za Biatlon Karlovarsko
Michaela Kuncová a Pavel Petřík

Policisté Karlovarského kraje radí...
Starejte se o své motorové miláčky
Slunečné počasí nás láká vyrazit konečně
na výlety, předtím než však někam vyjedeme, zkontrolujme si, zda je naše vozidlo zcela
v pořádku. Zákon o silničním provozu umožňuje řidiči k jízdě užít jen takové motorové
vozidlo, které splňuje technické podmínky.
Kontrola před jízdou nás i ostatní účastníky
provozu může uchránit před řadou nepříjemností, kterou může být například i dopravní
nehoda, zapříčiněná právě nedostatečnou
kontrolou vozidla.
Co vše musíte před jízdou provést:
•
kontrolu tlaku v pneumatikách
•
kontrolu uchycení kol
•
kontrolu hloubky desénu pneumatik
•
kontrolu hladiny chladicí kapaliny
•
kontrolou hladiny oleje
•
funkčnost všech světel
•
správné nastavení zrcátek
Než někam vyrazíte, zkontrolujte si také, že
máte u sebe veškeré doklady, které pro řízení
motorového vozidla potřebujete.
V případě, že Vás čeká dlouhá cesta, naplánujte si pečlivě trasu i s bezpečnostními přestávkami, které bychom v rámci své bezpečnosti měli dělat každé dvě hodiny. Navigaci si
raději nastavte, než započnete jízdu.
Nezapomeňte také na to, že zákon o silničním
provozu na pozemních komunikacích Nám
sice ukládá povinnost mít zimní přezutí Našeho vozidla jen v době od 1. listopadu do 31.
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března. S přezutím svého vozu však raději
vyčkejte na vhodné klimatické podmínky, ať
Vás nezaskočí mrazivá rána či noci. Přestože
letošní zima byla nadprůměrně teplá, dokázala Nás na silnicích občas trochu potrápit.
Před jízdou si dále zkontrolujte i povinnou
výbavu vozidla, do které patří:
•
příruční zvedák, klíč na matice kola a rezerva (není povinné pro vozidla s tzv.
dojezdovými pneumatikami, pneumatikami opravitelnými bez demontáže z vozu
nebo při sjednaných asistenčních službách pro celou ČR)
•
výstražný trojúhelník
•
reflexní vesta – doporučuje se mít pro
každého člena posádky
•
autolékárnička
Při Vašich jízdách přejeme šťastnou cestu
a spoustu najetých kilometrů bez nehod.

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Z města

COVID-19 I SENIOŘI
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE?
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ
Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte
pohyb mezi potenciálními nemocnými.
Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším
počtem lidí
Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje,
vystavuje sebe i své okolí nákaze.
www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895
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MŠ

Mateřská škola Kynšperk nad Ohří

U Pivovaru 367

ZÁPIS 2020/2021
se uskuteční 5. května 2020

od 10.00 hodin do 15.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Valešová,ředitelka, Milena Becková,uč., Alena Kociánová,uč.,
Ivana Vebrová,uč.,Mgr. Martina Trnková,uč.
Přihlášku, evidenční list (k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené)
vyzvedněte si v mateřské škole dne 14.4., 15.4. nebo 16.4. 2020 od 15.00 do 16.00 hodin.
Termín zveřejnění výsledků zápisu- 11. 5. 2020 ve vývěsní skříňce u vchodu do MŠ.
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci
předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Dítě v posledním roce před vstupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání)
2. Trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří
3. Dítě, které dovrší k 31.8.20 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data
narození
4. Dítě, mladší 3.let v případě volné kapacity mateřské školy
5. Jestliže budou volná místa v mateřské škole, budou přijímány i děti zákonných
zástupců, kteří v Kynšperku nad Ohří nemají trvalé bydliště .
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Základní škola

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov,
příspěvková organizace
357 51 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540

Kynšperk nad Ohří 27. 3. 2020

Informace k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 sděluji
organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:
1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
2. Ve dnech 1. 4. – 7. 4. 2020 lze podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:
a) do datové schránky školy (ID DS: x37mn2i),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: sekretariat@zs-kynsperk.cz,
c) poštou na adresu školy.
3. Osobně lze žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podat v sekretariátu školy
ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin.

Mgr. Lenka
Hrušková
Bursová

Digitálně podepsal Mgr.
Lenka Hrušková Bursová
Datum: 2020.03.27
09:30:48 +01'00'

Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
ředitelka školy

IČO: 69978883
DIČ: cz69978883

e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz
ID DS: x37mn2i

tel.: 352 683 135

7

Základní škola

Týden plný zábavy
V době jarních prázdnin jsme pro děti připravily od pondělí do pátku zajímavé výlety.
Jeli jsme si užít super adrenalinovou zábavu
do nově otevřené hi-tech Arény. Nejmodernější vybavení, parádní ozvučení, které perfektně ladí s hudebními motivy (Star Wars,
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Mortal Kombat, Queen Flash Gorden aj.).
Laser Game je super zábava 21. století, která baví malé i velké po celém světě. Pronajali
jsme si zimní stadion v Chebu, abychom si zabruslili. Dováděli jsme v dětském centru Hopa
hopa. Zahráli si bowling a fotbal pool, někteří

Různé

z nás to hráli poprvé. Závěr týdne patřil exkurzi ve sklárně Moser. Věhlas sklárny je založen
na řemeslném umění mistrů sklářů, brusičů,
malířů a rytců. Každé dílo Moser je 100%
ukázkou mistrně zvládnuté ruční práce. Stejně jako před více než 160 lety, Moser zůstává
exkluzivní manufakturou. Díky výhradně ruční
práci sklářských mistrů je každá moserovská
číše, váza nebo jiný objekt skutečným originálem. Nadaný český rytec Ludwig Moser vdechl
život křišťálu Moser a okouzlil jím svět. Tečkou na závěr týdne byla návštěva Vánočního
domu. I když není čas Vánoc, uvnitř zámku to
voní cukrovím a vše je nádherně vánočně vyzdobeno. Je zde několik metrů vysoký vánoční
strom ozdobený 6480 světýlky, které rozzáří

pohled každého návštěvníka, ručně malované
ozdoby, nádherné dekorace, usměvaví sněhuláci, něžní andílci, blikající světýlka a hořící
svíčky. Nás ohromila výstava medvědů, počet
12 800 kusů bude zapsán do Guinnessovy
knihy rekordů. Nejen zraky dětí uchvátí kouzelné městečko, jež je ve Vánočním domě vystavěno, a které vypadá, jako by bylo vytrženo
z reálného světa. Krásně ozdobené domečky,
impozantní kostelíky, zářivé pouliční lampy,
ledové kluziště se skotačícími dětmi, tančící
páry, veselí na kolotočích.
Jsme rády, že děti využily nabídku a prožily
s námi týden plný zábavy.
					
		
Jana a Verča, DDM
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Sport

Po roce opět na gymnastice
Okresní kolo ve sportovní gymnastice se konalo na Březové a naši školu velmi úspěšně
reprezentovala 3 družstva.
Mladší žákyně (Bianca Böhmová, Šarlotta
Matoušková, Adéla Borecká, Natálie Miková
a Sofie Kaiglová) obsadily 3. místo a mezi
jednotlivkyněmi si bronz odnesla Šarlotta Matoušková. Stejného výsledku dosáhla v nabité
konkurenci i trojice starší žákyň (Natálie Vlčková, Anna Drahokoupilová, Kateřina Radlová) a nejlepší gymnastkou z celého startovního pole se stala Natálie Vlčková.
Družstvo starších žáků prošlo generační ob-
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měnou a z úspěšného loňského týmu zbyl Marek Klier. K němu se přidali Václav Hoskovec,
Antonín Košař a Luděk Budiský a společně
dosáhli na vítězství v kategorii starších žáků
a postoupili do krajského kola. Marek Klier si
i přes lehkou nespokojenost se svým výkonem
vybojoval zlatou medaili.
Velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci všem zúčastněným.
					
Mgr. Eva Slavíková a
Mgr. Pavel Procházka

Knihovna

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz
Knihovna je do odvolání uzavřena!!!
Po dobu uzavírky se nebudou navyšovat
poplatky z prodlení. Po otevření se můžete
těšit na následující novinky:
Novinky pro dospělé:
Ludvíková, J. – Muži zrají jako víno; Walterová, Benešová, B. – Dívka, která ztratila budoucnost; Abbottová, M. – Horečka; McClure,
K. – V přímém ohrožení; Váňová, M. – Mlsná huba
Historie:
Grmolec, Z. – Jošt; Lednická, K. – Šikmý kostel; Dempsey, E. – Najdi Rebeccu; Fénelonová, F. – Osvětimský orchestr; Bauer, J. – Záhady pro rychtáře; Tajemná alchymistka; Smrt
podle hvězd; Hrad mrtvých; Mrtvola v brnění;
Kdo zradil krále; Niedl, F. – Platnéř; Pavoučí
síť; Návrat mistra; Ebertová, S. – Meč a koruna

ně zákona; Repová, H. – Bůh pláče potichu;
Jakoubková, A. – Hledám manžela… děti vítány; Mluvit o EX… není dobré pro SEX; Šárková, D. - Svatební DAR; Steel, D. – Hrdinové;
Maruchničová, K. – Prokleté oči; Stendhal –
Červený a černý
Fantasy:
Roberts, N. – Nový začátek; Stehlíková, P. –
Naslouchač; Faja
Čtení pro děti a mládež:
Walliams, D. – Ledová obluda; Kudelová, M.
– Vyjmenované příběhy; Pospíšilová, Z. – Dědečkovy povídačky; Skopičiny kocoura Silvestra; Anežka a kouzelná baletní sukýnka; Karafiát, J. – Broučci; 10 autorů – Prdlé pohádky
Přejeme všem pevné
zdraví – knihovnice.

Detektivky a thrillery:
Gruber, A. – Vražedný rozsudek; Berry, S. –
Maltézská výměna; Delaney, J. P. – Dokonalá
manželka; Dicksonová, A. – Ta druhá paní Millerová; Minier, B. – Na okraji propasti; Dicker,
J. – Zmizení Stephanie Mailerové; Patterson,
J. – Vražedná hra; Dán, D. – Uzel; Christie, A.
– Deset malých černoušků; Lier, J. – Katharinina šifra; Cimický J. – Paroháč; Houserovi, E.
a J. - Most do záhrobí
Romány pro ženy:
Hindráková, H. – Svítání nad Savanou; Kasten, M. – Cítit znovu; Robertsová, N. – Na hra-
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Aktuality

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální
rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde
mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách
Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
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Různé

Jak chránit sebe a své okolí
1. „Ven nechodím“
Radikálně omezte pohyb na veřejnosti
Pohybujte se pouze do a ze svého zaměstnání či za účelem zajištění základních životních
potřeb vlastních a své rodiny, jako je nákup potravin nebo léků.
Omezte cesty za rodinou jen na ty nezbytně nutné.
K lékaři choďte pouze z vážných důvodů.

2. „Když už musím vyjít z domu, tak se chráním“
Chraňte si ústa, nos, oči a ruce. Noste ochranné prostředky!

Roušku, šálu nebo šátek
s kapesníkem. Návod na
výrobu roušky naleznete
na koronavirus.mzcr.cz

Všechny druhy brýlí,
například dioptrické,
sluneční atd.

Jednorázové nebo textilní
rukavice, například bavlněné,
gumové atd.

Nedotýkejte se zbytečně obličeje
Nepodávejte si ruce
Dodržujte vzdálenost od ostatních alespoň 2 metry

3. „Když se chráním, tak efektivně“
Jak nakládat s ochrannými prostředky?

PŘED nasazením a následně PO odstranění ochranného prostředku
je třeba si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem.

Jak postupovat při odstraňování ochranného prostředku?

Jednorázový prostředek opatrně sundejte tak, abyste se nedotýkali jeho vnějšího povrchu.
Poté ho vyhoďte do koše. Prostředek k opakovanému užití vyperte a přežehlete.

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz
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Informace

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření
vlády. Aktuálně přijatá opatření:
1.

Vyplácení důchodů
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na
svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní
den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj
důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se
stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na
ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní
datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u
důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká
pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno
přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem
informovat.

2.

Doporučené zásilky
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním
způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na
pobočkách.

3.

Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro
seniory.
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude
Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v
návaznosti na úpravu již přijatých opatření.
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Různé

Slovo senátora Balatky
„Držme při sobě. Zvládneme to!“
V současné době prožíváme ne zrovna jednoduché období. Nouzový stav a dodržování
omezení, která z něho vyplývají, je pro všechny složité. Každý z nás i z lidí našeho okolí
to pociťuje v nějaké míře na vlastní kůži. Má
to dopad na chod domácností, na který jsme
zvyklí, na zaměstnání, na rodinný rozpočet,
na volný pohyb, na setkávání s našimi blízkými v nemocnicích, na cestování, na trávení
volného času, i na návštěvy hospod, kulturních a sportovních akcí. Dotýká se zkrátka nás
všech a v mnoha oblastech.
Mějme, prosím, na paměti, že tahle opatření
se dějí hlavně proto, aby jednak ochránila ty
nejzranitelnější z nás - a také, aby se předpokládaný nárůst nemocných podařilo udržet
ve zvládnutelných mezích. Tím, že tyto nepříjemné a omezující opatření budeme zodpovědně dodržovat, posloužíme nám všem nejlépe. Prosím, mysleme na to.
Přestože smyslu některých omezení ne tak
docela rozumím a s mnohými způsoby, jak
jsou prezentovány, nesouhlasím, přesto je
plně respektuji. Jsou zcela v kompetenci vlády
ČR a ta za tato opatření nese odpovědnost.
Nadávat je sice možné, ale věci to v tuto chvíli nijak nepomůže. Snad jenom vnímat i další
důležité informace z jiných oblastí, které přes
každodenní vládní tiskovky ke koronaviru mohou zapadnout.
Co ale v tuto chvíli potřebujeme jako společnost nejvíce, je vzájemná ohleduplnost, trpělivost, klid, rozvaha a laskavost. A soudržnost.
To vše je v nás.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jsou v „první linii“ - zdravotníkům, lékařům a lékárníkům,
na kterých v současné době leží ta největší
tíha a kteří jsou pod největším tlakem. Mnohdy
– bohužel – jsou nuceni pracovat i s chybějícími ochrannými pomůckami, bez dostatku
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respirátorů a doslova tak nastavují svou vlastní kůži ve službě nám všem. Poděkování ale
patří i dalším složkám integrovaného záchranného systému, stejně jako obětavým pracovníkům samospráv. Ti všichni mají můj hluboký
respekt. Uvědomuji si, že situace není lehká
ani pro rodiče, kteří zůstávají doma kvůli uzavřeným školám, stejně tak pro podnikatele,
kterým karanténní opatření znemožnila pracovat. Tato nová situace komplikuje život nám
všem – a ještě nějaký čas komplikovat bude.
Věřím ale, že budeme-li držet při sobě, zvládneme to.
A ještě krátká poznámka závěrem: Tento text
vznikl v pondělí 16. března 2020. A jelikož prožíváme období plné dynamických zvratů, je
možné, že při čtení těchto řádek již nemusí být
všechno zcela aktuální. Děkuji v tomto směru
za pochopení.
Přeji každému z vás dostatek sil a zdraví.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Různé

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
VĚZNICE
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
přijme

STRÁŽNÉ a DOZORCE
Požadujeme:
minimálně střední vzdělání s maturitou, čistý trestní rejstřík,
osobnostní, fyzickou a zdravotní způsobilost.
Nabízíme:
práci na plný úvazek s nástupem ihned, 6 týdnů dovolené, možnost
ubytování, závodní stravování, bezplatné využití sportovního
zařízení a další zaměstnanecké benefity.
Možnost náborového příspěvku ve výši 100.000,-Kč
Nástupní plat po zaučení od 31.490,-Kč
Kontakt:
Bc. Jiří Prančl, tel. 778 469 779, email:
jprancl@vez.kyn.justice.cz.
webové stránky: www.vscr.cz
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Kultura

Městské kulturní středisko
v Kynšperku informuje:
Vzhledem k situaci, která je v tuto dobu,
nevíme jaké akce se budou konat,
rušit nebo posouvat na pozdější dobu.
Týká se akcí konaných v dubnu a květnu.
Velikonoční vajíčko, Velikonoční zábava,
výstavy ve výstavní síni, výstava
kaktusů v zimní
zahradě kina, výlet na kolotoče do Plohnu, výlet
na muzikál, Noc s Andersenem, Expediční
kamera, Pálení čarodějnic, Botas, Oslavy
osvobození koncert v kostele a další.
Děkujeme za pochopení.
V současné době opravdu nevíme,
jak se situace bude i nadále vyvíjet.

AKCE SE MOHOU DLE SITUACE ZRUŠIT.
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Různé

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
 844 06 06 06 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

 info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 15. 5. 2020

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:










Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)

CENA:

750,- Kč s DPH (620,- Kč bez DPH)

+
Rn

Zároveň nabízíme ve zvýhodněné ceně radiologický ukazatel RADON, nyní za
200,- Kč s DPH (165,30 Kč bez DPH). Cena mimo akci je 330,- Kč bez DPH.
Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 844 06 06 06.

Jsme Vám k dispozici na 32 pracovištích v 9 krajích ČR.
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Inzerce

Společnost SKALDO a.s. přijme zaměstnance
na hlavní pracovní poměr na pozice

STROJNÍK PÁSOVÝCH DOZERŮ
Minimální požadavky:
- Strojní průkaz

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA
Minimální požadavky:
- Řidičský průkaz skupiny „C“
Nabízíme:
-

Pravidelná školení
Závodní stravování
5 týdnů dovolené
Finanční benefity včetně 13. platu
Stálá pracovní doba

Kontakt:

telefon 602 479 121
e-mail salvaradek@skaldoas.cz

Osobní kontakt: areál Vonšov u Skalné,
po.-pá. 06.00 - 14.00
25
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Inzerce

Inzerce

STAX METAL FIBERS S.R.O.
357 09 Dasnice 95

OPĚT PŘIBÍRÁME ZAMĚSTNANCE!
3- 5 osob do výroby:
Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou
úpravu kovů a jiných materiálů
Požadujeme
• Ukončené základní vzdělání , ideálně vyučení v oboru
zámečník nebo podobném
• výhodou průkaz řidiče VZV
• časovou flexibilitu (třísměnný provoz, občasná práce o víkendu)
Nabízíme
• Odpovídající finanční ohodnocení
Garantujeme: První dva měsíce hrubou mzdu (vč. příplatků)
nejméně 24.000 Kč
obvyklá mzda od 24.000 Kč brutto měsíčně (možnost se dostat
až nad 35.000 Kč měsíčně dle výkonu);
• Možnost zkráceného úvazku (např. práce jen 3 dny v týdnu)
• elektronické stravenky v hodnotě 85 Kč/ směna (u směny 11,5
hodiny - 1,5 stravenky)
• Příspěvek na dojíždění (dle vzdálenosti) 0–5 km → 300 Kč 5–
10 km → 600 Kč 10–20 km → 1.000 Kč ;20km a více → 2.000 Kč
• Dvousložkové výkonnostní měsíční prémie + případné
mimořádné prémie
• nadstandardní příplatek za přesčasy (50% ze základu ve všední
den, 75% ze základu o víkendu)
• 5 týdnů dovolené
• Závodní stravování ( aktuálně za 75,-- Kč); iontové
nápoje zdarma
• Jistotu v podobě fixního platu a stabilní zázemí tradičního
zaměstnavatele s tradicí v Dasnicích od r. 1994 (německá
rodinná firma založená r. 1951)
• Perspektivní zaměstnání v přátelském kolektivu
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