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Informace pro občany

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

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

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

paní Margita Knorrková (90 let)
paní Olga Marutková (85 let)
paní Květoslava Chvojanová (85 let)
pan Helmut Krieglstein (80 let)
a pan Jindřich Vaňous (80 let).
kancelář starosty

Vážení občané,
s ohledem na současnou epidemiologickou
situaci a mimořádná opatření vlády informujeme, 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

Vzpomínka
Dne 3. listopadu uplynul 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustila naše milovaná maminka,
manželka, babička, prababička, sestra Irena
Bělunková.
S láskou vzpomínají:
Manžel František, děti s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a sourozenci s rodinami.

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům v obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, o. p. s. za obětavou péči o naší maminku Venuši Smržovou,
která díky tomu mohla zůstat téměř do jejího

posledního dne života v domácím prostředí.
Moc si jejich práce vážíme.
Helena Velíšková a Vendula Železná
dcery s rodinami
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Z města

Vítání občánků
Epidemiologická situace a přijatá mimořádná
opatření v rámci šíření koronaviru v letošním
roce nepřála konání slavnostních aktů – vítání
občánků. Březnové a červnové vítání občánků muselo být přesunuto na měsíc září 2020.
V měsíci září byly naplánovány dva termíny
18.9.2020 a 25.9.2020 tak, aby byla dodržena maximální bezpečnost všech přítomných
na slavnostním aktu. Bylo pozváno maximálně
6 dětí na každý termín, obřadní místnost byla
vydezinfikována a bylo vynecháno vystoupení
dětí z mateřské školy. Z dvanácti pozvaných
dětí jsme přivítali – Patrika, Viktorii, Tomáše
a Radima. Novým kynšperským občánkům
přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a bezstarostné dětství.
Další termín vítání občánků byl naplánovaný
na měsíc listopad 2020, ale bohužel bude muset být, s ohledem na současnou epidemiolo-
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gickou situaci, přesunut až na rok 2021. Rodiče nově narozených miminek si mohou podat
přihlášku na vítání občánků na Městském úřadě Kynšperk nad Ohří. O stanoveném termínu
budou informováni písemnou pozvánkou.
Děkujeme za pochopení
Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá

Z města

Se zhoršením počasí nám i na silnicích
hrozí větší nebezpečí
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem
podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní
teploty a stále častější mlhy. S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména chodci a cyklisté by se měli
mít právě v tuto dobu na pozoru, neboť právě
oni jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního
provozu. Známé pravidlo Vidět a být viděn je
důležité mít stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět a používejte reflexní
prvky, neboť reflexní materiály ve světlech
projíždějících vozidel září a tudíž Vám mohou
zachránit život. Reflexní prvky noste viditelně,
zejména na končetinách směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být viditelný pro
ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu, zezadu i z boku. Chodci by měli mít
dále na paměti, že ze zákona o silničním provozu jim vyplývá povinnost při chůzi mimo obec
a za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky mají povinnost mít na sobě reflexní
prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Pokud
nemáte doma žádné reflexní prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete se tak
vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem.
Žádný řidič totiž nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo
pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.

zidla jedoucího před nimi. Každý řidič by také
měl myslet na to, že smí jet jen takovou rychlostí,
aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má náležitý rozhled. Řidičům může
jízdu znepříjemnit i namrzlá komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech, kterými
mohou být například mosty a přemostění nebo
silnice v blízkosti vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat
ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně
máme povinnost mít na svých vozidlech od
1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud
se na pozemní komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze
předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí mít
hloubku dezénu hlavních dezénových drážek
nejméně 4 mm. Myslete ale také na výměnu
provozních kapalin za nemrznoucí, abyste později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete
účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

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

Řidiči motorových vozidel musí být v těchto
dnech obezřetní a rychlost svého vozidla musí
přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vo-
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Oprava objektu kamenictví - I. etapa
Každé větší sídlo potřebuje i svůj hřbitov. Ten
starý kynšperský se rozkládal kolem kostela
Nanebevzetí Panny Marie, ale v polovině 19.
století přestal kapacitně stačit. Proto byl v roce
1854 otevřen na dnešní Chebské ulici hřbitov
nový. Domek hrobníka, spojený s márnicí, byl
však postaven až v roce 1875. V části bližší
městu bydlel hrobník se svou rodinou, přes
chodbičku byla márnice. Ta sloužila od roku
1953 i jako příležitostná pitevna. V tu dobu
tu však už hrobníci nebydleli. Ostatně - péče
o hřbitov a občasné kopání hrobů by je neuživilo, i když na svém dvorku měli malé hospodářství. Tak svou práci vykonávali jako ,,vedlejší pracovní poměr". V nedávné minulosti
v tomto domku sídlilo kamenictví. Pak stavbička zůstala opuštěná a chátrala. Vedení města bylo časem postaveno před otázku, zda ji

4

zbourat nebo opravit. Vzhledem k tomu, že se
jedná o objekt, který je hned u hlavní silnice,
při vjezdu do města a již vážně hrozilo jeho
zřícení nebo jiné vážné poškození, bylo nutné
co nejdříve zahájit jeho opravu. V předchozích
letech (2017-2018) byl objekt provizorně zajištěn, aby nedošlo ke zřícení nebo propadu

Z města

střechy. Zároveň s vybudováním rozptylové
loučky byl objekt vyklizen (byly v něm skladovány urny ze sociálních pohřbů).
V letošním roce tedy přistoupilo město k zahájení oprav tohoto objektu, které musí být rozděleny do několika etap. V první etapě došlo
ke kompletní výměně krovu, střechy, klempířských prvků a k opravě zvoničky. Na střechu
byla použita krytina Cappaco – imitace břidlice,
v rámci zajištění byly zachovány štítové stěny,
bylo provedeno odbourání části degradovaného zdiva, které bylo nahrazeno za nové a zakončeno ztužujícím věncem. V rámci oprav
krovu nebyla obnovena pochozí podlaha půdy
ani nebyla provedena žádná zásadní oprava
uvnitř objektu. Tyto a další opravy lze naplánovat, až bude zvoleno jeho využití.
Následně bude provedena oprava fasády,
čímž dojde ke zlepšení vzhledu při vjezdu
do města. V budoucích letech pak bude nutné
opravit obvodovou zeď hřbitova.
Rekonstrukce střechy, demontáž krytiny, krovu a klempířských prací, oprava omítky, to
všechno vyjde zhruba na 760 000,- Kč.

Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny v rámci plánu oprav a investic „Bytového
a nebytového fondu města“.
Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění
opravy střechy a s tím spojené klempířské práce, byly zadány místní firmě pana Petra Pastorka. Ostatní stavební práce provede Správa
majetku spol. s r. o.
Jana Tomsová
1. místostarostka

Proč demolice starého pódia?
Jelikož se poslední dobou množí různé dotazy, „zaručené zprávy“ a ostatní dezinformace
ohledně demolice pódia, které bylo v areálu
školy provedeno v letošním roce, pokládám
za nutné v následujících několika větách věc
objasnit.
Demolice pódia byla již delší dobu v plánu,
jelikož je součástí projektu na kompletní rekonstrukci objektu 1. stupně ZŠ (staré budovy školy) a přilehlých ploch školní zahrady.
Do budoucna je mimo jiné plánován hlavní
vstup dětí do školy právě z dvorního traktu, odkud bude zajištěn přístup do nově vybudova-

ných šaten v I. PP, které ve škole zatím zcela
chybí. Dále zde bude vybudováno nové parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, dopravní
hřiště, venkovní učebna atd. Zkrátka zázemí
školy a to nejen v interiéru, se má v budoucnu
posunout do standardů 21. století.
Pódium v podobě, jak se zachovalo, bylo k historické budově školy necitlivě přistavěno v dobách minulých, kdy se popravdě moc nehledělo na architektonické souznění staveb nových
a stávajících. Přiznejme si, že jako celek se to
tehdy moc nepovedlo, nehledě na technický
způsob provedení bez jakýchkoli izolací.
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Stavebně technický stav samotného pódia byl
již v havarijním stavu. K tomu je třeba přičíst
další problémy, které stavba samotná buď
sama způsobovala, nebo jen eskalovala, jako
je např. nemožnost opravy zborcené dešťové kanalizace pod masami tun betonu hmoty pódia a následné vlhnutí nadzákladového
zdiva školy, které vedlo až k jeho částečné
destrukci. Vlhkost uvnitř suterénních prostor
atd. Zkrátka ač mnozí na podium vzpomínají
s nostalgií vlastních vzpomínek, bylo na čase
posunout se dál.
Mimo vlastní demolici byla letos provedena
kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace
a po letech tak mohou všechny okapové svody plnit svůj účel a odvádět veškerou vodu ze
střechy směrem od objektu a ne pod jeho základy a do obvodového zdiva.
Věřte, že pokud se vše podaří realizovat tak,
jak je naplánováno, máme se na co těšit.
Bohužel nelze vše realizovat hned, neboť fi-
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nanční náročnost dosahuje celkově několika
desítek milionů korun. Nicméně vše provádíme postupně a každoročně je v posledních
letech do budovy školy investováno maximum
finančních prostředků v rámci rozpočtu města,
a to v řádech milionů korun.
L. Hrušková Bursová

Z města

Sběrný dvůr Kynšperk nad Ohří
Co lze ukládat ve sběrném dvoře

Pravidla pro používání zařízení

• 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
• Objemný odpad

1. Do sběrného dvora mohou bezplatně ukládat odpad pouze fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu ve městě Kynšperk
nad Ohří.
2. Přivezený odpad je nutné roztřídit dle pokynů obsluhy sběrného dvora – zaměstnance
TS
3. Je zakázáno do sběrného dvora dovážet
svatební odpad (stavební suť s obsahem cihel,
betonu.. ) a stavební odpad s obsahem azbestu (např. eternit)

Sběrný dvůr slouží bezplatně občanům, kteří
mají trvalý pobyt na území města a mají zaplacen poplatek za odstraňování odpadů na území města Kynšperk nad Ohří.

Provozní doba sběrného dvora

Upozornění

Taxi odpady

Uložený odpad vedle kontejnerů a popelnic je
považován za založení „černé skládky“ a nebude odvážen komunálním svozem“! Původce
tohoto odpadu se vystavuje zákonným sankcím a náklady na likvidaci mohou vést i k jednorázovému zvýšení poplatků v této lokalitě.
Původce uložení odpadu může využít k odvozu „TAXI ODPADY nebo odpad odvézt na své
náklady do Sběrného dvora v Kynšperku nad
Ohří.

Službu lze využít na odvoz starých lednic,
praček, televizorů, postelí, skříní a ostatního
většího odpadu, který vybíráme na sběrném
dvoře.
Tato služba je v rámci města poskytována
za symbolický poplatek 100,- Kč za odvoz.

Pondělí a středa:
Pátek:		
Sobota:		

9:30 – 18.00
6:30 – 12.00
9:00 – 12.00

Službu lze objednat na čísle telefonu:
725 660 895 p. Vitek
775 736 609 p. Milfaitová
nebo email: milfaitova@smkynsperk.cz
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Senioři

Senioři v ZUŠ
Je to až s podivem, jak rychle uteče jeden
rok, v tomto případě jeden školní rok. Prvního
října loňského roku se poprvé dvacet seniorů
shromáždilo v sále ZUŠ Kynšperk nad Ohří,
kde byli mile přivítáni a kde byli imatrikulováni
v rámci Akademie kultury a umění pro seniory.
Někteří z nás se přihlásili na hudební nástroj,
na klavír, klávesy, housle, harmoniku…..,
ostatní na výtvarný obor. Jednou týdně jsme
chodili „do houslí“, pečlivě se připravovali
a pomalu se zlepšovali. Za sebe můžu říct, že
to je snad nejlepší věc, kterou jsem pro sebe
mohla v důchodu udělat. Podobně to vnímají
určitě i ostatní. Máme radost z každého úspěchu. Proto bych chtěla za všechny seniory
poděkovat ředitelce školy a všem vyučujícím
za báječný přístup k nám, k seniorům, za jejich nadhled a trpělivost.

8

V říjnu letošního roku začíná druhý ročník této
akademie, každý z nás se už těší na pokračování, nikdo ze seniorů se neodhlásil.
Děkujeme za úžasný relax
Mgr. Hana Jandíková
studentka Akademie

Poděkování

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří děkuje
Dne 14. 9. 2020 byl výborem ZO ČZS Kynšperk nad Ohří organizován zájezd autobusem firmy „Vyskočil“ na „Zahradu Čech“ do Litoměřic pro naše zahrádkáře a jejich rodinné
příslušníky. Účast našich zahrádkářů a ostatních byla velká. Každým rokem se na výstavišti naši členi inspirují novými poznatky
v sadbách, roubování, pěstování a ochrany
rostlin a zvýšením produktivnosti pěstovaných
kultur. Zájezd hodnotím jako zdařilý a velmi
inspirativní.

Touto cestou chci poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří za finanční příspěvek ve výši
3.000 Kč, který významnou měrou pomohl
k realizaci zájezdu.
Naši zahrádkáři se těší na příští rok, na další
ročník výstavy v Litoměřicích.
Předseda svazu Ing. Josef Baron
jbaron@email.cz, 734 368 536

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat panu
Matouškovi, který k nám 30. 9. přijel před
naší Zahradní školku s velkým opravdovým hasičským autem. Ten den jsme měly
ve školce požární poplach a pak jsme si
prohlédly hasičské auto. Pan Matoušek nám

ukázal, co všechno potřebují hasiči ke své
práci a nám se to moc líbilo.
Děkujeme
děti z mateřské školky Zahradní
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MŠ - sport

Posvícení
Svátkem svatého Havla nám začalo posvícení. V rámci třídního vzdělávacího plánu Zvyky
a tradice, ty nás baví nejvíce se děti v Pastelkové třídě seznámily s první tradicí. Děti vyráběly, modelovaly, ale také pekly posvícenské
hnětýnky, ochutnávaly posvícenské koláče,
zpívaly a tančily.
Učitelky
Pastelkové třídy MŠ Zahradní

Lukostřelci Martin Hámor st., Martin Hámor ml.
a Michal Prosba opět mezi nejlepšími
Začátkem března ovládl startovní pole v jihoafrickém Johannesburgu v rámci soustředění
před kvalifikačními závody na OH v Tokiu Martin Hámor st. mezi muži a Martin Hámor ml.
mezi kadety.
U Martina st. následný Covid tvrdě zasáhl
do olympijských plánů a podepsal se i na propadu výkonnosti v průběhu sezony. Naštěstí závěr letní sezony přinesl zlepšení a titul
z Mistrovství republiky a splnění reprezentačních limitů na rok 2021 byl hřejivou náplastí
na jeho zklamání.
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Martin ml. byl ve své první sezoně mezi kadety
hlavní postavou prvoligového dorosteneckého
týmu LK ESKA Cheb, se kterým obsadil konečné 7. místo.
Michal Prosba dopomohl družstvu LK ESKA
Cheb k 5. místu v 1. lize dospělých.
Děkujeme Městu Kynšperk nad Ohří za jejich
dlouhodobou podporu.

LK ESKA Cheb

Informace

Aktivity Úřadu práce ČR
Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova
Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou
z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním
COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je
možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova.
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1
Tisková zpráva ze dne 16.10.2020 k nahlédnutí pod tímto odkazem:
https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/TZ_elektronicka_komunikace_rijen2020.
pdf/078694ea-6456-18ab-a0e6-747359b3a14b

LETÁKY:

VIDEA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rodičovský příspěvek
Příspěvek na bydlení
Přídavek na dítě
Porodné
Pohřebné
Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Doplatek na bydlení
Příspěvek na živobytí
Mimořádná okamžitá pomoc
Dávky pěstounské péče
Neradi čekáte ve frontách
Mimořádná okamžitá pomoc – jak o ní žádat
Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
Žádost o MOP spojená s COVID-19
Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách
DESATERO pro klienty Úřadu práce ČR

Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Příspěvek na bydlení
Rodičovský příspěvek

Pro prohlížení jednotlivých letáků využijte odkaz níže:
https://www.uradprace.cz/web/cz/nepojistne-socialni-davky-letaky
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Informace

Žádost o MOP spojená s COVID – 19
Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi
ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu
nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem.
Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték
nebo nákladů spojených s podnikáním.
Elektronická žádost MOP spojená s COVID -19 je dostupná na webu ÚP ČR pod tímto odkazem:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19

Desatero pro klienty ÚP ČR k usnadnění komunikace
s Úřadem práce ČR viz odkaz:
https://www.uradprace.cz/web/cz/desatero-pro-klienty-uradu-prace-cr

Informovanost na webu
ÚP ČR pravidelně zveřejňuje aktuální informace na webu ÚP ČR – mimo jiné v Aktualitách,
ve kterých odkazuje také na další stránky s podrobnějšími informacemi, případně tiskové zprávy.
Stejně tak zveřejňuje ÚP ČR aktuální informace na FB.

Zdroj: ÚŘAD PRÁCE
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Volby

Výsledky voleb v Kynšperku nad Ohří
Celková volební účast v jednotlivých okrscích:
Okrsky
celkem

zpr.

5

5

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

3 878

1 226

31,61

1 226

1 214

100,00

% platných
hlasů
99,02

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499

Volební účast – okrsek 1
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 011

333

32,94

333

330

99,10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrsek=1

Volební účast – okrsek 2
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 060

283

26,70

283

281

99,29

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrsek=2

Volební účast – okrsek 3
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

725

241

33,24

241

237

98,34

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrsek=3

Volební účast – okrsek 4
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

947

338

35,69

338

335

99,11

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrsek=4

Volební účast – okrsek 5
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

135

31

22,96

31

31

100,00

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrsek=5
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Volby

Výsledky hlasování v Kynšperku nad Ohří
Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

2

Str. konz. pravice-Řád národa

20

1,64

5

Demokratická strana zelených

7

0,57

13

Strana zelených

8

0,65

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

116

9,55

19

Česká pirátská strana

108

8,89

24

Koalice DSSS, ČiKR

4

0,32

26

Koalice VOK, KVC

18

1,48

34

Zdraví Sport Prosperita

6

0,49

39

SNK1 - Starostové našeho kraje

22

1,81

45

Česká str. sociálně demokrat.

84

6,91

49

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ

27

2,22

50

ANO 2011

418

34,43

61

Koalice ODS+KDU-ČSL

86

7,08

62

Koalice STAN, TOP 09

163

13,42

63

Komunistická str. Čech a Moravy

70

5,76

70

Trikolóra hnutí občanů

49

4,03

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

8

0,65

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xnumnuts=4103&xobec=560499
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Botas

BOTAS
O putovní pohár Jana Žiliny
Přestože doba nepřeje pořádání hromadných
akcí, podařilo se organizačnímu výboru najít
vhodný termín a uskutečnit 38. ročník tradiční
branně orientační turistické automobilové soutěže BOTAS.V přípravném období městem
běžely různé dezinformace o konání či zrušení
akce. Přesto se 19. 9. 2020 na start postavilo
11 posádek, většinou pravidelných účastníků,
které si správné informace od členů organizačního výboru a v Kynšperském zpravodaji
zjistily.

NAVZDORY VICHRU,
NAVZDORY DEŠTI,
NAVZDORY VZDUŠNÉMU VÍRU,
NAVZDORY PROTIVNÉMU VIRU,
POSÁDKY BOTASU
ASFALT V KRAJI LEŠTÍ
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Příjemným zpestřením byly posádky, které se
na start dostavily v tipných kostýmech. Letošní
ročník se uskutečnil pod heslem:

Botas

Stupně vítězů obsadily posádky:
1. místo

Nejlepší řidič:

Řidič: Milan Tunega
navigátor: Jana Tunegová
Posádka: Vlaďka Adlofová, Jan Pátek

Míra Černý

Nejlepší navigátor:
Jitka Doležalová

2. místo
Řidič: Bára Mochytková		
navigátor: Šárka Budinská
Posádka: Kristýna Sadílková,
Ivana Havelková

MISS sympatie:
Šárka Budínská

3. místo
Řidič: Míra Černý		
navigátor: Matěj Svoboda
Posádka: Jan Lukács, Filip Kabil

Organizační štáb soutěže děkuje
sponzorům za peněžitou pomoc
a drobné věcné dary

Sponzoři:
MěÚ Kynšperk nad Ohří – poskytovatel dotace, Tomáš Svoboda, Kynšperský Kovošrot,
Lajka, Šramota, Salon Sedmikráska, Lékárna Kynšperk nad Ohří, restaurace Skleník,
restaurace Kašna, Knihkupectví Fiedlerovi,
Jana Komárková, Drogerie Helena Dreiseitlová, Jiří Radl, Jan Řezníček.

Pro všechny pořadatele bylo největší odměnou poděkování účastníků, že své úsilí nevzdávají a zahájili přípravu dalšího ročníku,
který se snad uskuteční obvyklém termínu.
organizátor Pavel Kovačík

Zvláštní poděkování:
SDH Kynšperk nad Ohří za organizaci soutěžního úkolu
Základní škola Kynšperk nad Ohří za poskytnutí zázemí pro soutěžící.

Poděkování technickým
komisařům:
Mertl, Pieč, Kováčiková, Bláha, Roztočil, Zachula, Karadič, Marinková, Ernest, Křehlík,
manželé Kardošovi, Komárková, Komárek,
Med, Havlíček, Pečinka l.
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Výstava

10. výstava kaktusů a sukulentů
v Kynšperku nad Ohří
Již 10. výstava kaktusů a sukulentů se
ve dnech 22.-24. září uskutečnila v zimní zahradě kina v Kynšperku nad Ohří. Původní
květnový termín musel být kvůli vyhlášeným
opatřením zrušen. Nový termín výstavy byl
také ohrožen. Ta nakonec proběhla těsně
před vyhlášením dalších omezení. Nakonec
vše dobře dopadlo. Jak pro vystavovatele, tak
pro návštěvníky a zájemce o pěstování kaktusů a sukulentů. Hlavní organizátor výstavy,
předseda spolku kaktusářů Miroslav Valachovič, to komentuje slovy: „Na výstavu do Kynšperka se vždycky moc těšíme. Takže jsem
rád, že jsme se tu po roce opět sešli. Ze všech
výstav, které na Karlovarsku pořádáme, je tato
největší s nejlepší propagací a podmínkami

během jejího průběhu. Nacházíme zde velmi
vstřícné prostředí a pochopení pro naši zálibu.
Musím za to poděkovat Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku, že nám takovou
podporu poskytuje. My se na oplátku snažíme
připravit esteticky hodnotnou expozici nejrozmanitějších rostlin kaktusů a sukulentů. Díky
tomu se výstavy dostávají do povědomí lidí
a zvyšuje se každoročně počet návštěvníků.
A nepřicházejí se podívat jen místní. Letos
do Kynšperka zavítali zvědavci až z Rokycan,
Ledců u Plzně, Chomutova a Žatce. Tradicí se
staly návštěvy žáků zdejší školy a jejich učite-
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lů. Opakovaně jsme pro ně připravili bedýnku
rostlin, kterou si během chvilky rozebrali. Tyto
rostliny jsme jim samozřejmě darovali.
Ještě v jedné věci je pro nás Kynšperk výjimečný. Sokolovský spolek kaktusářů (Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů Sokolov, z.s. – tak zní celý název) je v několika
posledních letech nejúspěšnějším spolkem
v republice při získávání nových aktivních členů. A právě během výstavy v Kynšperku se
jich každoročně hlásí nejvíce. Samozřejmě už
nyní plánujeme další výstavu, která by měla
proběhnout v květnu příštího roku. Pro nás to
bude významný rok, protože náš spolek bude
slavit 60. výročí svého založení. Proto chceme
připravit i něco navíc pro návštěvníky příští výstavy. Co, zatím neprozradím. Bude to překvapení.“ uzavírá Miroslav Valachovič.
Miroslav Valachovič

Zájezd

Zájezd SPCCH na Jezeří a do Mostu
Tak jsme se dočkali. V úterý 15. 9. 2020 ještě
za chladného rána jsme netrpělivě čekali, až
přijede autobus. Úderem osmé se 47 účastníků zájezdu vydalo směrem na zámek Jezeří
u Mostu. Cesta příjemně uběhla a ani roušky
nám nevadily.
Autobus zastavil asi 300 m pod zámkem a tak
jsme se jako zdatní turisté vydali vzhůru do kopce. Zámek Jezeří byl původně určen k demolici,
protože nedaleko probíhala těžba uhlí. Naštěstí
po geologickém průzkumu ho zachránilo to, že
je postaven na skále. V současnosti se rekonstruuje a můžeme si prohlédnout jedno patro.
Po siestě nás ještě čekala prohlídka kostela Na-

nebevzetí Panny Marie v Mostě, který měl být
též zbourán. Po protestech občanů i odborné
veřejnosti došlo v roce 1975 k jeho přemístění
do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem Sv. Ducha. Kostel byl posunován po kolejích 28 dní a zdolal cestu 841 metrů. Uvnitř je
zajímavá křížová cesta, kde jsou postavy zobrazeny v dobovém oblečení 16. století. Po prohlídce ještě společné foto a pak hurá domů.
Navštívit zámek Jezeří, který sice zatím nepatří
mezi skvosty jako je např. Karlštejn, ale vstupným pomůžete dobré věci. I kostel stojí za vidění
a shlédnout krátký film o přesunutí též stojí za to.
Mgr. Hana Fogatošová
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Výstava

Výstava Jany Tomsové
Dne 3. 10. 2020 proběhla vernisáž výstavy
obrazů Jany Tomsové, s názvem ,,Love of
my life,,. Vernisáž měla z řad návštěvníků
opravdu velikou účast. O doprovodný program se postarali Petr Váňa a Vašek Hoskovec. Výstava musela být z důvodu nařízení
vlády přerušena, a proto bude prodloužená
do 25. 11. 2020. K článku připojujeme krátký
rozhovor s vystavovatelkou.

Jani, můžeš čtenářům Kynšperského zpravodaje přiblížit o jakou tvorbu jde?
Malování podle čísel je opravdu skvělý druh
tvorby. Jedná se o malování na předtištěné
plátno. Obraz se vybarvuje akrylovými barvami. Je to mravenčí práce, někdy musím
použít i lupu. Nápad se zrodil před rokem,
kdy jsem si zlomila kotník a nemohla jsem
nikde běhat, jak je mým zvykem, tak jsem se
na chvíli usadila a začala tvořit. Neskutečně
mě to chytlo a během jednoho roku jsem namalovala celkem 40 obrazů.

Jak dlouho trvá namalovat jeden
obraz a jestli máš nějaký oblíbený, jak to bývá zvykem?
Vytvořit jeden obraz mi trvá zhruba 20 hodin čisté práce. Posedět si večer se štětcem
v ruce u malířského plátna, pustit si hudbu
a relaxovat, to je to, co mě baví. Můj první
obraz byl Freddie Mercury, jsem jeho velkou
fanynkou, tak možná proto je i můj nejoblíbenější.
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Obrazy jsou prodejné. Můžeš nám
říci, komu poputuje výtěžek
a proč zrovna tam?
Výstava obrazů je prodejní, i když na prodej už
mi toho moc nezbylo. Některé jsou již zadané
a spoustu obrazů jsem tvořila přátelům, jako
dárek. Rozhodla jsem se, že z každého obrazu,
který jsem vytvořila, věnuji 100,- Kč na dobročinné účely. Chtěla bych podpořit činnost kynšperských maminek, které se starají o spolek
Kynšperáček v našem městě. Tak si snadno
spočítáte kolik bude činit celková částka.

Výstava - přání

Výstava bude prodloužená do 25.
11. Pozveš svými slovy nejen místní, ale i širokou veřejnost, aby se
přišli na výstavu podívat?
Z celého srdce bych chtěla poděkovat kolektivu MKS za realizaci výstavy. Děkuji přítomným hostům na konané vernisáži. Péťovi a Vašíkovi za úžasné vystoupení, Lence
za proslov, ostatním za pomoc a podporu.
Děkuji těm, kteří se již byli podívat. A pro ty,
kteří ještě neměli možnost, máme radostnou
zprávu. Výstava je prodloužena do 25. listopadu.
Jana Tomsová

Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
ZO SPCCH v Kynšperku nad Ohří
Vážení přátelé,
výzvy letošního roku jsou pro nás všechny
zkouškou, kterou jistě zvládneme. Buďme
opatrní, respektujme všechna opatření proti
viru. Ale také nezapomínejme hezky prožít každou chvilku dne, plánujme a těšme se na období, kdy bude lépe. Pečujme o sebe, čtěme,
poslouchejme hudbu, cvičme, choďme do přírody, dejme si něco dobrého, buďme ve spojení s rodinou, s přáteli.
Věřme tomu, že příští rok bude jistě o poznání
klidnější a přívětivější.
Přejeme Vám klidný podzim, hodně zdraví
a optimismu.
Společně to zvládneme.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizaci ZO SPCCH
Mgr. Hana Fogatošová
předseda organizace
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Knihovna

Městská knihovna
Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352683278, 725 952 001
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Detektivky a thrillery:

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek:

8.00 - 12.00
zavřeno		
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30
12.30
12.30
12.30
12.30

-

17.00
15.00
17.00
17.00
14.30

Novinky pro dospělé:
Vaněček, J. – Humoresky; Šedivý, M. – Triumf
a tragédie; Zadinová, R. – Přežít svou smrt;
Šindelářová, R. – Jen jeden svět; Šindelářová,
R. – Můj svět v tobě; Boček, E. – Aristokratka u královského dvora; Duda, J. – Můj příběh jménem POLICIE; Macek, M. – Saturnin
zasahuje; Fousek, J. – Bezstarostné cesty;
Egerová, E. – Máme na vybranou; Formánek,
J. – Kniha o tichu; Smith, W. – Tajemný oheň;
Szántó, J. – Z Izrastiny s láskou; Vojkovský,
J. – Milan Baroš: Opravdová legenda

Beran, L. – Dobrý důvod k vraždě; Deveraux,
J. – Oprávněná vražda; Cole, M. – Bez lítosti; McDonald, Ch. – Osudný pád; Reganová,
L. – Mizející dívky; King, S. – Ústav; Jackson,
S – Pustina; Child, L. – Spravedlnost; Cussler,
C. – Zuřivý tajfun

Romány pro ženy:
Šindelářová, A. – Kráska přichází; Mniszkówna, H. – Malomocná; Svátková, V. – Najdeš
mě ve tmě; Šťastná, B. – Hezčí svět

Čtení pro děti a mládež:
Petřík, M. – 72 jmen české historie; Fišarová,
M. – Kanálníčci: Strašidla z podzemí

Na Vaší návštěvu se těší knihovnice.

Historie:
Polách, A. – Ať zemře král; Peters, E. – Splátka růží; Trenow, L. – Láska a Válka; Vondruška, V. – Jarmarečník; Cornwell, B. – Meč
králů; Spiegel, R. – Reniin deník
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QR kód facebookových stránek
městské knihovny

Putovní výstava

Putovní výstava - 20 let Karlovarského kraje
Putovní výstava byla umístěná v zimní zahradě kina Kynšperku nad Ohří od 19. 10. do 2. 11.
2020. Z důvodu nařízení vlády o uzavření všech výstavních prostor ji nebylo možné zhlédnout.
Výstavu umístíme po částech ve zpravodaji. V listopadovém zpravodaji bude umístěn Karlovarský kraj a doprava.
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Inzerce

OČNÍ OPTIKA, PŘÍMO U MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KYNŠPERKU

VÍTE, ŽE...?
•

RECEPT OD DOKTORA MŮŽETE VYUŽÍT VE VŠECH OPTIKÁCH A NEJEN V TĚCH,
KTERÉ URČÍ VÁŠ LÉKAŘ

•

MŮŽETE PŘIJÍT POROVNAT NAŠE BEZKONKURENČNÍ CENY A VĚRNOSTNÍ
PROGRAM ZCELA NEZÁVAZNĚ

•

MÁME NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBRUB V ŠIROKÉM OKOLÍ

•

MÁME BRÝLE PRO DĚTI, JUNIORY, DOSPĚLÉ I SENIORY, JEDNODUŠE
"MÁME BRÝLE PRO KAŽDÉHO"

•

MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI, INDIVIDUÁLNÍ A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
I PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT PRÁVĚ K NÁM, JSME TI S TOU
ŽLUTOU CEDULÍ U MĚSTSKÉHO ÚŘADU
OPTIKA OPT-IKON, MAXIMA GORKÉHO 224/6, KYNŠPERK

Otevřeno pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hod.

TEL: 778 067 035
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Inzerce

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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Poděkování
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Informace
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