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Z města

Kynšperští jubilanti
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci květnu 2020 oslavili významné životní výročí:
pan Stanislav Kotásek (85 let)
paní Věruška Kolářová (95 let)
paní Marie Konečná (85 let)
pan Stanislav Bednář (90 let)
a paní Hana Vitnerová (80 let).
Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.

kancelář starosty

Vážení občané,
s ohledem na uvolnění mimořádných opatření
proti šíření koronaviru informujeme, že do konce měsíce června 2020
jsou pozastaveny návštěvy u občanů města k jejich životnímu jubileu,
konání Dne se starostou a místostarosty a je také odloženo vítání občánků.
Kancelář starosty

Poděkování
Děkujeme personálu Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří
za obětavou péči o naší maminku Miloslavu Jelínkovou,
která zde strávila poslední měsíce svého života.
Marie a Alena dcery s rodinami.
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OZNÁMENÍ
O MOŽNOSTI NAHLÉDNUTÍ DO INTERIÉRU Katolického kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje, že počínaje datem 01. června 2020 a konče datem
30. září 2020 bude opět možno vždy v pondělí
a středu od 09:00 do 17:00 hodin nahlédnout
do interiéru kostela.
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Město Kynšperk nad Ohří za tímto účelem
zpřístupní boční vchod od nám. 5. května (viz
zákres).

Z města

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá
sportovní náčiní a vybavení od běžeckých bot,
přes jízdní kola až po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto
sportovního vybavení je potřeba dodržet určitá
bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou
údržbu, abychom předešli úrazu Vás samotných či úrazu někoho ve Vašem blízkém okolí.

• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být
zaslepeny.

Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole
či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto sportovní vybavení
zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během
celé sezóny je však samozřejmostí. Je nutné
zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol, či
koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu
kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také
mít při všech sportovních aktivitách sportovní
oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít
i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.

Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí
však pro všechny, ne jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných barev,
nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.

V případě snížené viditelnosti musí být kolo
opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části kola. Na kole
se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek,
zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.

Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor
při užívání sluchátek k poslechu hudby. Může
to být velmi nebezpečné a následky mohou
být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domů.

Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné
helmy, přestože její užití je povinné jen do pro
cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola
je povinná výbava. Máte vše v pořádku?

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

Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola
pro děti předškolního věku nemusí mít
ve výbavě přední brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola
a na obou stranách šlapek,

3

Z města

Opravy v době koronakrize v restauraci SKLENÍK

Čas v průběhu uplynulých dvou měsíců, tedy
dobu tzv. „koronakrize“, využilo město nuceného uzavření restauračních provozů bez
návštěvníků a zajistilo realizaci připravované
investiční akce v objektu kina a restaurace
v objektu č. p. 389 na náměstí SNP.
V restauraci „SKLENÍK“ se podařilo kompletně
zrekonstruovat dosluhující WC, které nyní splňuje požadavky standardů 21. století. Současně s opravou toalet došlo k opravě vstupních
prostor do restaurace včetně výměny vstupních dveří.
Zároveň město ve spolupráci s pověřenou
ředitelkou Městského kulturního střediska
Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace
zajistilo výměnu dožilé a nefunkční vzduchotechniky v kuchyni restaurace.
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Návštěvníky tak po znovuotevření
o mnoho příjemnější prostředí.

čeká

majetkový odbor

Z města

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat těm, kteří se v čase
nouzového stavu podíleli na přípravě, produkci, či svým potleskem podpořili všechny v první linii. Ať už to jsou zdravotníci, hasiči, policie, řidiči kamiónů, prodavačky, zaměstnanci
pošty, popeláři a spoustu dalších, bez kterých
by se život téměř zastavil. Za každodenní přípravu a hraní Františku Kunešovi na náměstí
SNP, jeho dceři Peťule a Míšovi U Pivovaru,

Radkovi Bělinovi na Dobroši a také tvůrkyním
srdce ze svíček. Denně městem zaznívaly
tóny skladby „Můj čas“. O skvělý závěr se postarali hudebníci z Bohemian Marching Band.
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli
na zvládnutí tohoto vážného stavu a doufejme, že už vše bude jenom lepší.
					
			
Vedení města

Osvobození našeho města
Osvobození západních a jihozápadních Čech
americkou armádou od německých okupantů
bylo jednou z dílčích epizod druhé světové války, které mělo pro Čechy historický význam.
Odehrávalo se těsně před a během květnového povstání českého lidu a napomohlo následnému osvobození Československa v roce
1945.
Boje druhé světové války se Kynšperku vyhnuly, nicméně ovlivňovaly ho po celou dobu.
Velká část mužské populace byla odvedena
a chybějící pracovní síly nahrazovali totálně
nasazení z Čech, ale třeba i SSSR. Napří-
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klad v Libavském Údolí, kde byla část textilky přestavěna na zbrojní výrobu, se nacházel
tábor pracovních sil z SSSR. Ke konci války
se do Kynšperka stáhly i ustupující jednotky wehrmachtu. Nedaleko Kynšperka v obci
Klingen (nynější Hlínová) došlo k posledním
ozbrojeným bojům 2. světové války v Evropě. Těsně před příchodem Američanů Němci ustoupili od plánu na obranu Kynšperka,
vyhodili do vzduchu oba kynšperské mosty
a ustoupili na levý břeh Ohře. Američané tak
6.5.1945 osvobodili Kynšperk bez boje.

Dne 6. května jsme položili kytice k pomníkům
a uctili památku všech, kteří bojovali za naši
svobodu. Děkujeme.

Knihobudka
V našem městě byla zřízena knihobudka. Takzvaná knihobudka se v posledních letech stala běžnou součástí veřejného prostoru většiny
měst i vesnic.
Pravidla používání knihobudky jsou velmi jednoduchá – jít okolo, vybrat si knihu, přečíst si
knihu, vrátit knihu do stejné, nebo jiné knihobudky. Jejich provozní řád říká, že knihy jsou
k dispozici všem návštěvníkům a jejich zapůjčení je bezplatné. Knihu si lidé mohou vypůjčit
k příjemnému posezení v parku i doma, ale
mohou také do knihovničky přinést knihy, které doma vyřadí. Pokud čtenáře nějaká velmi
zaujme, je možné si ji nechat a nahradit jinou
knihou. Chtěla bych poděkovat panu Danielu
Jirsovi, učňům oboru truhlář za její zhotovení
a pracovníkům SM za převoz a umístění. Věřím, že ta naše nám bude sloužit co nejdéle.
			
Jana Tomsová
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Svatby v době koronaviru
Svatby nebyly kvůli šíření nového typu koronaviru povoleny. Obnovení obřadů změnil datum
20. dubna. Snoubenci při nich nemusí mít zakrytá ústa a nos, limit je však deset účastníků – ten zahrnuje i oddávajícího a matrikáře.
Přítomní mají dodržovat odstup nejméně dva
metry, výjimku mají snoubenci a členové jedné domácnosti. U nás na radnici si řekli své
„ANO“ dne 1. května novomanželé Staňkovi.
Přejeme Vám, ať každý den, který spolu strávíte, je jako nekonečně krásný sen.
					

Jana Tomsová, místostarostka

Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří informuje:
Opět bychom chtěli informovat ohledně akcí,
které chystáme a které jsou bohužel zrušené. Jedny z největších akcí, jakými jsou Letní
slavnosti a Den dětí, se bohužel ruší z důvodu
vládního nařízení o maximálním počtu zúčastněných osob. Nelze uhlídat kolik účastníků se
shromáždí. Pro děti chystáme během prázdninových dnů akce jak v kině, tak ve venkovních
prostorech. Zatím prosíme o schovívavost
s tím, jak to bude dál. Je těžké v této době
něco naplánovat a uskutečnit. Každým dnem
se vše mění a pokud to bude možné, uděláme nejen menší akce pro děti, ale i náhradní
větší akci místo Dne dětí. S organizátory Dne
Ohře, který se koná 25.7.2020 je dohodnuto,
že se uskuteční, pokud to bude možné, ale
za podmínek, které se musí dodržet. Jak se

vše i nadále bude vyvíjet vás budeme včas
informovat. Kino již promítá v obvyklé dny
s omezenými premiérami a počtem diváků.
Ale i tak si myslím, že je z čeho vybírat, proto se alespoň zatím můžete přijít odreagovat
do kina. Již teď jste zváni na Letní kino. Program naleznete ve zpravodaji.

Za MKS
Štěpánka Hendrychová
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Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý
z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic
přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou
Češi označováni právem. Meziročně dosáhli
dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019
vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což
je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme
vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů,
dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14
kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových
kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak
shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České
republiky, musí již za několik let splnit nové
ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat
jen minimum směsného odpadu, nejvýše však
10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel
společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKOKOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz
systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo
na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem
a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro
99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostup-
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nější a snadné, systém neustále spolupracuje
s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě
na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady
prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské
konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých
domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba
133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace
EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě
24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál
než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co
zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích
vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém
snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody,
šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění
a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Podrobné informace o výsledcích systému
třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2019,
včetně grafů, naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí
EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.:
602 186 205, www.ekokom.cz, www.jaktridit.
cz
Kristýna Sklenářová

Různé

Slovo senátora Balatky
Přijde Kynšperk nad Ohří o další peníze?
Co vy vlastně jako senátor děláte pro svůj region? To je častá otázka, kterou v rámci své
senátorské práce dostávám. O Senátu bohužel není v médiích tak slyšet, a i když se
snažím o všem podstatném informovat na sociálních sítích, ne ke všem se to touhle cestou
dostane. Není tedy divu, že lidé chtějí vědět,
nakolik jsme my jako senátoři pro ně užiteční.
V dnešním článku bych rád tuto otázku ilustroval na jednom konkrétním případě.
13. května jsme během schůze Senátu řešili
z mého pohledu nejzásadnější novelu tohoto
jednání. Jednalo se o zákon o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními.
Paní ministryně financí Schillerová v médiích
tvrdila, že Senát je proti tomuto zákonu, což
ale není pravda.
Souhlasíme beze sporu s nutností vyplácet
kompenzační bonus potřebným, ale máme
jiný názor na to, komu prostředky na jeho vyplacení stát vezme. Jak se říká, stát vám nemůže dát nic, co by vám před tím nevzal. Nebo
někomu jinému. A naše vláda, jako obvykle
chce i teď tak trochu rozdávat z cizího. V tomto případě z obecních a krajských rozpočtů,
které chce tímto zákonem velmi zatížit. S tím
prostě nemůžu souhlasit.
Pro hrubou představu – podle vládního návrhu budou na každých 1000 obyvatel všechny obecní a městské rozpočty sníženy o cca
1,1milion korun. A kraje přijdou společně
o zhruba 4 miliardy. Tento výpadek se bude
sčítat s dalšími ztrátami, kterým budou obecní
a krajské rozpočty v souvislosti s COVID-19
čelit. Budou chybět peněz na investice, kterými by se dalo pomoci tolik potřebnému nastartování regionální ekonomiky.
Pro něco takového jsme s dalšími nemohli
zvednout ruku. O návrhu vlády jsme debatovali hodně dlouho ze všech stran, zvažovali

pro a proti a nakonec jsme přijali pozměňovací návrh, který plně vyplácení tohoto bonusu
nechává na státním rozpočtu, a rozpočtů obcí
a krajů se nedotkne. Zůstanou tak finančně
samostatnější, než chtěla vláda, a navíc obce
a kraje nebudou muset o své peníze na investice žádat a „žebrat“ u vlády, když jim je vláda nesebere. Takže jsme návrh vrátili zpátky
do sněmovny. A jako senátor informuji také
starosty v obvodu, aby věděli, co se připravuje
a aby poslancům z našeho regionu mohli říci
svůj názor na tuto věc.
V době, kdy si čtete tento článek, již budeme
vědět, jak se s naším pozměňovacím návrhem
poslanci popasovali. Tento bod programu je
totiž zařazen na jednání sněmovny na 26.
května. Pevně věřím, že i oni nakonec pochopí, proč jsme původní návrh změnili. Že
je to kvůli našim krajům a obcím, kde žijeme a na kterých nám záleží. A tím se vracím
na samý začátek článku. Tohle je malý střípek
toho, co jako senátor dělám pro svůj region.
Něco, o čem se moc nepíše a ani neví. Ale je
to velmi důležité. V Senátu se snažíme korigovat nepříliš povedené vládní návrhy a posuzovat je z hlediska našich měst a obcí. Výše
uvedený příklad brání městské rozpočty před
dalšími ztrátami. Stejně jako rozpočet našeho
kraje.
Velice nerad bych totiž přihlížel tomu, jak náš
region přijde o další peníze, které naopak nezbytně potřebuje. Na nastartování lokální ekonomiky, pro znovuoživení cestovního ruchu
a lázeňství, a pro řešení problémů v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku.

Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Zajímavosti

Podnikatelé z KHK KK věnovali chebské
nemocnici germicidní lampu
I v těchto časech, které jsou pro mnohé podnikatele velmi těžké, se rozhodli členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje
(KHK KK) pomoct chebské nemocnici. Zakoupili pro ni speciální germicidní lampu. Ta pomocí UV záření ničí bakterie a viry bez použití
chemie.
Dar předal vrchní sestře chebské nemocnice
Mgr. Miroslavě Korseltové předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA
a člen představenstva KHK KK Jakub Pánik.
„Hledali jsme způsob, jak pomoct zaměstnancům chebské nemocnice, kteří během pandemie Covid-19 čelí - stejně jako řada dalších
zdravotníků - obrovskému tlaku. A protože
je v této době obzvlášť důležitá dezinfekce,
rozhodli jsme darovat nemocnici germicidní
lampu. Jde o speciální zařízení, které vyzařuje
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ultrafialové záření, pomocí kterého dezinfikuje prostředí okolo sebe,“ vysvětlil Mgr. Tomáš
Linda, MBA, předseda představenstva KHK
KK.
Germicigní lampa má spoustu výhod. „Na rozdíl od chemických dezinfekčních prostředků
nedráždí pokožku. Lampa, kterou jsme zvolili,
má navíc nízké uložení vyzařovací jednotky,
což umožňuje i dezinfekci pod lůžkem,“ podotkl člen představenstva KHK KK Jakub Pánik.
Většina lamp, které se k nám dovážejí ze zahraničí, takovou možností nedisponuje.
„Tato lampa se vyrábí v České republice,
což hrálo v našem rozhodování podstatnou
roli. Podporu české ekonomiky považujeme
za klíčovou věc, proto jsme zakoupili přístroj
od společnosti, která zaměstnává naše obyvatele,“ doplnil Mgr. Tomáš Linda, MBA.

Zajímavosti

Situaci firmám ztěžují uzavřené hranice, shodli se podnikatelé
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) už podruhé během koronavirové
pandemie zpracovala dotazníkové šetření, které zjišťovalo aktuální situaci podnikatelů v našem
regionu, tentokrát ve spolupráci s agenturou Czechinvest. Díky jeho výsledkům mohou zástupci
KHK KK předávat relevantní informace kompetentním orgánům, aby následně byla státní podpora
podnikatelů a firem opravdu efektivní. A co z druhého dotazníkového šetření vyplynulo? Aktuálně
je největším problémem firem v Karlovarském kraji pokles zakázek a omezený přeshraniční pohyb.
Velká část podnikatelů by proto nyní uvítala především znovuotevření hranic, snížení povinných
odvodů, státní podporu investic a také návrat k takzvaně normálnímu životu.
Druhého dotazníkového šetření se zúčastnilo 82 firem z celého Karlovarského kraje, a to z pěti
hlavních oborů činnosti – služby (51 %), zpracovatelský průmysl (40 %), doprava (3 %),
stavebnictví (5 %) a zemědělství (1 %). Do průzkumu byli zahrnuti živnostníci bez zaměstnanců,
malé a střední firmy a velké firmy do 630 zaměstnanců. Zástupci firem odpovídali v první polovině
května.

„Mimořádná opatření zasáhla nějakým způsobem více než tři čtvrtiny podnikatelů v Karlovarském
kraji, což je oproti březnovému otazníkovému šetření nárůst o 25 %,“ uvedl předseda
představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA. „Sedmatřicet procent subjektů omezilo svůj
provoz nebo činnost na 25 až 75 %, ještě větší omezení pak musela zavést necelá třetina
dotazovaných firem. Ty nyní podnikají maximálně na 25 %, případně vůbec,“ uvedl s tím, že
nejčastěji negativní dopady zaznamenává sektor služeb a silniční doprava.
Devadesát procent podnikatelských subjektů trápí pokles počtu zakázek. Téměř polovina subjektů
zaznamenala pokles o 50 a více procent. Valná většina dotazovaných, konkrétně 67 %, očekává
další pokles zakázek i v následujících týdnech. „Je zde ale vidět optimističtější prognóza
podnikatelů, v březnu totiž propad zakázek očekávalo 87 % podnikatelů,“ podotkl Mgr. Tomáš
Linda, MBA. I přes to ale někteří nevylučují, že budou muset podnikání ukončit.
Své zaměstnance podle květnového průzkumu muselo propustit 17 % subjektů. Většina z nich,
70 %, je ze sektoru služeb, převážně z hotelnictví, cestovního ruchu a lázeňství. Jak z průzkumu
vyplývá, velká část firem bude propouštět své zaměstnance po ukončení programu Antivirus, který
je nejvyužívanější státní podporou. Tento program je pro zatím schválen do konce května. Největší
přísun nezaměstnaných se tedy dá předpokládat v červnu a červenci.
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Různé

Kromě poklesu zakázek značně komplikuje chod oslovených firem omezený přeshraniční pohyb.
„Ačkoliv dochází k rozvolňování restriktivních opatření, hraničních přechodů se to zatím takřka
nedotklo. Celých 43 % respondentů uvedlo, že je pro ně současný stav nedostačující a uvítali by
další rozvolňování, především otevření dalších hraničních přechodů. Nejčastěji požadují otevření
hraničního přechodu Aš – Selb,“ sdělil ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.
Dotazníkové šetření tedy jasně ukázalo, co by nyní firmám pomohlo. „Největší část respondentů
chce znovuotevření hranic pro usnadnění pohybu zboží a osob. Čtvrtina by pak uvítala uvolnění
restriktivních opatření a návrat k normálnímu životu, dalších jednadvacet procent podnikatelů by
bylo rádo, pokud by došlo ke snížení povinných odvodů, zvýšily se státní investice, případně
existovaly dotace na nájemné, případně se snížilo DPH na ubytovací služby. Část podnikatelů v
dotazníkovém šetření také uvedla, že by situaci pomohlo prodloužení programu Antivirus i na další
měsíce,“ dodal Mgr. Tomáš Linda, MBA.

Také učitel se učí!
V rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP
Kraslice II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008574) měli pedagogičtí pracovníci zapojených škol z Kynšperku nad Ohří možnost
v prvních měsících tohoto roku rozšířit si své
znalosti v různých oblastech.
A jak se tedy učitel učí? Jako příklad lze zmínit
besedu na téma Jak cvičit s dětmi v MŠ. Samotní pedagogové „zadřepli“ mezi děti a společně s lektorkou cvičili různé cviky na podporu správného držení těla, rovnováhy apod.
Beseda byla doplněna zpěvem, pohádkou
a jinými zajímavými aktivitami. Této aktivity se
zúčastnila MŠ U Pivovaru. Mezi další praktickou aktivitu, do které byli zapojeni žáci I. stupně, patří beseda s dentální hygienistkou. Zde
měli žáci a pedagogové možnost naučit se, jak
se správně starat o svou ústní dutinu. Jednak
na plyšovém pejskovi, ale také pomocí vlastních zubních kartáčků přímo na svém chrupu.
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A aby si žáci spojili péči o zuby také s praktickými záležitostmi, proběhla ukázka nevhodných potravin a přepočet cukru. Vše doplnila
lektorka pokusem, který měl demonstrovat, co
umí udělat cukr s naším chrupem, pomocí naloženého vajíčka v octu.
Ani žáci a pedagogové II. stupně nepřišli
zkrátka. Pro ně byl v rámci projektu připraven
komiksový workshop. Jak lépe prohlubovat tolik kýženou čtenářskou gramotnost než skrze
praktickou ukázku?! Žáci si nejdříve osvojili teorii tvorby a pak se stali autory vlastních
komiksů. Na závěr pak proběhla dramatická
ukázka jednoho vytvořeného komiksu, u které
se všichni velice pobavili.
A zdaleka
nekončíme.
Sledujte
nás
na webu http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo na Facebooku pod
zkratkou MAP SOKRA.
Autor: RT MAP

Aktuality

Domácí násilí
v době
pandemie koronaviru
může ESKALOVAT
Jaké projevy může mít domácí násilí?
 slovní napadání a urážky
 vyhrožování, omezování osobní
svobody
 omezování styku s rodinou a přáteli
bez ohledu na pandemii
 nepřiměřená kontrola
financí/zamezení přístupu k financím
 fyzické útoky
 psychické týrání
 sexuální násilí

Kdo může být obětí domácího násilí?
ženy
muži
děti
senioři
lidé s hendikepem
Domácí násilí může být trestným činem!

Buďte všímaví ke svému okolí!
Mlčení bolí!

Kontakty pomoci obětem domácího násilí:
 Pomoc v nouzi o.p.s.

poskytuje komplexní sociální, právní
a psychologickou pomoc obětem domácího
násilí

domacinasili@pomocvnouziops.cz

tel. 359 807 001, 736 514 095
Intervenční centrum Karlovarského kraje kancelář Sokolov, Karlovy Vary, Cheb

 Mobilní aplikace Bright Sky CZ
(stažení zdarma pro Android i iOS)

pomůže vyhodnotit situaci oběti domácího
násilí, poskytne rady a kontakty, umožňuje
bezpečně ukládat fotografie

 Bílý kruh bezpečí, z. s.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího
násilí
tel. 116 006 (bezplatná, nonstop)

 ROSA

SOS telefonická krizová pomoc pro všechny
oběti domácího násilí
provozní doba PO-ÚT 9:00-18:00 hod., ST-ČT
9:00-16:00 hod, PÁ 9:00-14:00 hod.
tel. 241 432 466, 602 246 102

poradna@rosa-os.cz
 Acorus

nonstop linka pro oběti domácího násilí
tel. 283 892 772

 proFem

linka pro oběti domácího a sexuálního násilí,
právní poradenství (ÚT 9:00-12:00 hod.,
ST 17:30-20:30 hod.)
provozní doba PO-PÁ 9:00-15:00 hod.
tel. 608 222 277

V případě bezprostředního ohrožení
zdraví, či života kontaktujte

Policii České republiky
na lince 158!
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Z města

Rada města řeší předškolní vzdělávání
V polovině května 2020 proběhly zápisy do mateřských škol ve městě. K zápisu rodiče
přihlásili celkem 52 dětí.
Zapsané děti:

2 roky 3 roky 4 roky 5 let celkem

MŠ Zahradní

12

MŠ U Pivovaru 10

6

2

2

22

16

3

1

30

Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do
6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Do mateřské školy zřízené obcí se
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (tedy před 1. 9. 2020) dosáhnou
nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.
Do MŠ bylo přijato 32 dětí:
Přijaté děti:

2 roky 3 roky 4 roky 5 let celkem

MŠ Zahradní

5

MŠ U Pivovaru

6

2

2

15

14

2

1
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Ředitelka MŠ Zahradní z 12 dvouletých dětí přijala 5 dětí, které dovrší věku tří let do prosince
2020. Sedm dvouletých dětí (tři roky jim budou v únoru – červnu 2021) nepřijala.
Ředitelka MŠ U Pivovaru nepřijala žádné dvouleté dítě. Z deseti žádostí tři děti nemají trvalé
bydliště v našem městě. Ze zbývajících sedmi žádostí pět dětí dovrší věku tří let v 1. pololetí
roku 2021, dvě děti až na podzim 2021.
Dále paní ředitelka nepřijala dvě tříleté děti a jedno čtyřleté dítě. Nebylo to však z důvodu
naplnění kapacity, ale proto, že tyto tři děti měly podanou přihlášku současně do MŠ Zahradní
a tam byly přijaty.
V tuto chvíli není tedy umístěno 12 dvouletých dětí, které dovrší věku tří let v prvním pololetí
roku 2021. Rada města byla s touto situací seznámena na konci května ředitelkami MŠ a
jedním zákonným zástupcem. Zabývala se tím a nastalou situaci bude co nejdříve řešit.
Radní města
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Kultura
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ZUŠ

Přijímací řízení do ZUŠ
Vážení rodiče a milí budoucí žáci
Vzhledem k neobvyklé situaci, která nám
zkomplikovala klasická přijímací řízení na naší
základní uměleckou školu, Vás chci požádat,
abyste, v případě zájmu o studium, učinili tyto
kroky. Na našich stránkách www.zuskynsperk.
cz můžete vyplnit a zaslat přihlášku ke studiu
online. Také máte možnost si přihlášku vytisknout a odeslat na adresu naší školy: ZUŠ Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk
nad Ohří 357 51, popř. ji vhodit do schránky,
která je u vstupu do školy (naproti pivovaru).
Součástí přihlášky je i kontakt na zákonné
zástupce. Vás, kteří takto přihlášku doručíte,
budu osobně telefonicky kontaktovat na začátku měsíce červen a domluvíme si individuálně další postup.

V současné době máme volná místa
v těchto oborech:
•
výtvarný obor
•
kreativní tvorba
•
literárně dramatický obor
•
hudební obor – hra na: zobcovou flétnu,
klarinet, lesní roh, příčnou flétnu, trubku,
housle, akordeon, klavír, kytaru, bicí nástroje, sborový zpěv
•
Trojkombinace – kombinované studium
pro 5 až 6 leté předškolní děti (zde máme
ještě 6 volných míst).
Jsme rádi, že máte o studium na naší škole
stále zájem a těšíme se na nové žáky.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte
kontaktovat.
Bc. Alena Konečná, DiS. – ředitelka školy,
tel. 725054850
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Aktuality

Praha, 22. května 2020

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června.
Co nyní čeká rodiče a pečující?
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června
rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších
zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?

Co se nemění

Nárok na ošetřovné
Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí
sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň
v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny,
stacionáře.
Jaká bude nyní výše ošetřovného
Od 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího
základu.
Střídání na ošetřovném
Na ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je
tedy možné některé dny pracovat.

Co se mění
Výkaz péče
Na výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte
důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května
a června.
Důvody pro pobírání ošetřovného
• ohrožení zdraví dítěte
• ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti
• výrazné omezení kapacity výchovného zařízení
• nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení
• výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení
• jiný závažný důvod
Potřebuji potvrzení od lékaře?
Ne, důvody dokládají rodiče

Často kladené otázky

Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do
školky?
Ano, můžete.
Jak ošetřovné ukončím?
Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle
zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.
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Praha, 22. května 2020

Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože
trpí na časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?
Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna
podmínka potřeby péče a za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Pokud dítě onemocní tak,
že není možná docházka do školy, postupujete stejně jako doposud. V měsíčním výkazu
péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě pečoval/a a dny, kdy jste nepečoval/a. Ukončení
podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona
automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí. Od 1. července je možno nastoupit
na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.
Praktický příklad:
Dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy a 4. 6. 2020 onemocní.
Do školy opět nastoupí po uzdravení 15. 6. 2020.
Co v takovém případě dělat?
Za květen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte, že od 25. do 31. 5. jste
nepečoval/a, za červen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte péči od 4. do 14. 6., a
za ostatní dny, že jste nepečoval/a. Na dosavadních postupech se nic nemění. Za
dny, kde jste pečovali, vám náleží ošetřovné.
Jak to bude po 30. červnu?
Od 1. července je možné nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.
Na OČR jsem za celou dobu korony nebyla, děti jdou do školy/školky. Pokud se
ale stane, že budou děti poslány domů např. z důvodu zvýšené teploty z přehřátí
na sluníčku, do skupin už mi je nevezmou. Mám poté nárok na OČR do 30. 6. nebo
jen na dobu 9 dní?
Podle mimořádného zákona č. 133/2020 Sb. potřeba péče vzniká v období mezi
1. 5. 2020 a 30. 6. 2020 i v takovém případě je tedy možné využít ošetřovné stejně jako
v době uzavřených škol/školek. Je potřeba, aby školka/škola potvrdila formulář Žádosti
o ošetřovné, kde jen vyplní a potvrdí, že dítě je žákem dané školy/školky. Zbylé kolonky
na formuláři přeškrtne a do důvodu uzavření vyplní poznámku, že zařízení nebylo
uzavřeno. Tento dokument pak odevzdáte zaměstnavateli společně s výkazem péče,
kde uvedete, které dny jste o dítě pečoval/a.
Kdy zveřejní ČSSZ nový výkaz péče?
Právní úprava ještě ke své platnosti a účinnosti potřebuje uveřejnění ve sbírce zákonů.
Současně platí, že žadatelé o dávku poprvé použijí Výkaz péče upravený podle nově
schválených podmínek až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již
potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v
souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje
dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli
rodiče takto seznámit.
Tiskové oddělení MPSV
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Různé

Sokolovsko si bude samo
od příštího roku provozovat
vodovody a kanalizace
Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské
sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat
ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody
a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.
Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou
dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě
vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.
Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.
K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která
od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní
drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní
vodohospodářské infrastruktury.
To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího
rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.
„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“
sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.
Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat
provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním
zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Více informací na
www.vodarnasokolovsko.cz
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Ulice Svatopluka Čecha čp. 1001, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 605 341
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Vodohospodářské
sdružení měst
a obcí Sokolovska
/ Sokolovská
vodárenská s.r.o.
Březová, Bukovany,
Citice, Dasnice, Dolní
Nivy, Dolní Rychnov,
Habartov, Chlum svaté
Maří, Jindřichovice,
Josefov, Kaceřov,
Krajková, Královské
Poříčí, Kynšperk nad
Ohří, Libavské Údolí,
Loket, Lomnice, Nové
Sedlo, Oloví, Rovná,
Sokolov, Staré Sedlo,
Stříbrná, Svatava,
Šabina, Těšovice,
Vintířov

Různé

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

UPOZORNĚNÍ!!!
Změna půjčovní doby od 01. 05. 2020
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Úterý:
zavřeno
12.30 - 15.00
Středa: 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Pátek:
8.00 – 12.00
12.30 – 14.30

Novinky pro dospělé:
Westoverová, T. – Vzdělaná – pravdivý příběh; Zibura, L. – Prázdniny v Evropě –cestopis a místopis; Souček, L. – Případ baskervillského psa
Historie:
Jindra, J. – Boj slepého krále; Bauer, J. – Král
má starosti; Bauer, J. – Všude číhá smrt; Hessová, A. – Osvětimský proces
Detektivky a thrillery:
Jackson,L. – Ochotná zemřít; Karika, J. –
Na smrt; Cole, D. – Konec hry; Thilliez, F. –
Strach; Kavčiak, V. – Tajemství duší; Pullar,E.
– Papírové panenky; Francis, F. – Puls; Frearová,C. – Mrazivá krutost; Hodge, S. – Faleš;
DeBoard, T. P. - Tonoucí

znovu; Roberts, N. – Milovat Jackie; Roberts,
N. – Okno do nebe
Čtení pro děti a mládež:
Pro naše nejmenší čtenáře tyto leporela –
Nový bagr, Slůně stůně, Policejní vůz, Hasičské vozidlo, Jezdíme, létáme, plujeme, Když
se zamiluje kůň, Šupy dupy dup, Když jde
malý bobr spát, Na dvoře, V lese, Mašinky,
Krtkovy Velikonoce, Abeceda, Co umí krtek?,
Krtek - narozeniny, Barvy, Protiklady, Počítání, Jezdí to, Domácí zvířata, Hádanky ze dvorku, Hádanky z louky, Kachňátko a jiná zvířátka, Koťátko a jiná zvířátka, Moje první zvířátka,
Moje první lesní zvířátka, Dudek a zvířátka
z lesa, Perníková chaloupka, O Červené karkulce
Petrová, E. – Hraní s angličtinou (hravá angličtina pro malé děti)
Žák, D. J. – Žeberův odkaz (pokračování série Tromby)

Děkujeme Základní škole Kynšperk nad Ohří
a Městské knihovně Sokolov za darování
ochranných obličejových štítů – moc si toho
vážíme.
Přijďte si vybrat - knihovnice.

Romány pro ženy:
Moriarty, S. – Sedm dopisů z lásky; Masonová, C. – Když jsme se viděli naposledy;
Quinnová, J. – Trochu jiná slečna Bridgertonová; Scott, A. – Finova pomsta; Repová, H.
– Bůh pláče potichu - II. díl; Kasten, M. – Začít
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Kino
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Kino
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Kultura
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Různé

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

MÁ

SMYSL
PO ROCE

30 000 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:
6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
13 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobností
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP
KARLOVARSKÝ KRAJ
krpk.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE
TEL.: 974 361 (406, 411, 412),
725 389 779, 607 043 643
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Inzerce

Výběr z nabídky:
Pronájem, prostory bývalé pobočky banky ČS, centrum, Kynšperk nad Ohří
Prodej, budova bývalé pobočky banky ČS, centrum, Kynšperk nad Ohří

2.900.000,- Kč

Prodej, rodinný dům po rekonstrukci se zahradou, dvojgaráž, Libavské údolí, Kolová

3.900.000,- Kč

Výstavba rod. domu, stavba + zákl. deska + pozemek 967 m2, Třešňovka, Kynšperk

2.750.000,- Kč

Realitní 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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14.025,- Kč/měsíc

Kultura
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