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Poděkování

Poděkování,
Vážení kamarádi, štamgasti, muzikanti, přátelé a všichni
známí. Dne 6. 1. 2020 nás navždy opustil všemi milovaný,
obětavý a pracovitý člověk Ladislav Borecký, námi všemi
známý Špaček. Nikdy nezapomeneme na toho, který nám
vždy podalpomocnou ruku.

Touto cestou všem děkujeme za projevenou
soustrast a obdržené kondolence.
Tento přátelský člověk zůstane navždy
v našich srdcích.
Karin Borecká, manželka

Z města

MUDr. Miroslava Komárková
Paní Miroslava Komárková je skvělá a zkušená
pediatrička, které prošly rukama již tři generace dětí a v prosinci loňského roku již definitivně
skončila se svou praxí v Kynšperku nad Ohří.
Přestože je již v důchodovém věku dlouho, její
fyzickou aktivitu a úžasnou empatii se svými
klienty a jejich rodiči by jí mohl leckdo závidět.
Každý se na ni mohl kdykoliv obrátit s žádostí
o pomoc či radu. Nikdy nešetřila milými slovy
podpory a útěchy. Je to žena s velkým Ž.

V roce 2018 získala ocenění Karlovarského kraje jako osobnost v kategorii „Zdravotník Karlovarského kraje 2018“.
V roce 2020 získala titul „Senior roku 2020“, který opět vyhlásil Karlovarský kraj.
Myslím si, že u nás ve městě není člověka, který
by nevěděl, komu patří jméno Miroslava Komárková. Nikdo z nás si nedovede představit, kolik
času věnovala své profesi. Kolik dětských pacientů jí prošlo rukama. Pro každého měla vlídné
přijetí a vždy usměvavou tvář. Oporou jí byla její
dlouholetá sestřička Jaruška. Ukončení profesní
kariéry a odchod do zaslouženého důchodu zaskočilo nejednu maminku.
Paní Komárkové bych chtěla za všechny popřát
pevné zdraví a spoustu volného času, kdy může
roztáhnout svá křídla a svobodně se rozletět.
Z celého srdce děkuji i já za sebe a za své čtyři děti, pro které byla v životě velice důležitou
osobností.
Jana Tomsová
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Z města - Investiční akce

Investiční akce 1. pololetí 2021
V lednu 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka
na akci „Stavební úpravy v J. K. Tyla, Kynšperk nad Ohří“, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve výměně vodovodu
a kanalizace ve stávajících trasách, rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici J. K.
Tyla. Zahájení stavebních prací je plánováno
na druhé čtvrtletí 2021. Na rekonstrukci komunikace byla podána žádost o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V současné době je připravována zadávací dokumentace na akci „Revitalizace zeleně – Kynšperk nad Ohří“. Jedná se o dosadbu a údržbu
stromové a keřové zeleně na vybraných 16
lokalitách ve městě Kynšperk nad Ohří. Jedná
se například o Židovský hřbitov, hřbitov, městské sportoviště, náměstí SNP, okolí ZŠ, ulice
Školní, hřiště Na Hrázi a další parky ve městě. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu životního.

Dále bylo v prosinci 2020 vyhlášeno výběrové
řízení na výběr zhotovitele na akci „Odkanalizování a stavební úpravy – Dolní Pochlovice“,
stavební práce spočívající ve výměně vodovodu a odkanalizování v místní části Dolní Pochlovice a rekonstrukce komunikací a chodníku
v ulici Pobřežní, Hornická, Pochlovická a Pionýrská. Předpokládané zahájení stavby je
plánováno na druhé čtvrtletí 2021.

Další plánovanou akcí je „Obnova bikecentra
v Areálu zdraví Kynšperk nad Ohří“ ve spolupráci s místní skupinou bikerů. Ve stávajícím
bikecentru budou upraveny a přidány skoky
Wa povrch bude nově asfaltový. Realizace
akce je plánována během jara 2021.

Obě výše uvedené akce budou realizovány
ve spolupráci se společností Sokolovská vodárenská s.r.o., která bude financovat vodohospodářské části obou staveb. Na kanalizaci a vodovod v místní části Dolní Pochlovice
obdržela společnost Sokolovská vodárenská
s.r.o. dotaci z Národního programu Životní
prostředí.

Ing. Jitka Doležalová
majetkový obor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Z města

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2021
od 1. ledna 2021 nově zajišťuje pro město Kynšperk nad Ohří svoz komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek společnost
Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
V souvislosti s výše uvedeným se změnila také frekvence svozu komunálního odpadu a to na 1x za týden.
Město Kynšperk nad Ohří je pro účely svozu komunálního odpadu rozděleno do dvou částí, svoz tříděného odpadu probíhá plošně.
Pondělí:

svoz tříděného odpadu – PLAST

Úterý:

svoz tříděného odpadu – PAPÍR

Středa:

svoz tříděného odpadu – SKLO

Čtvrtek:

svoz komunálního odpadu v ulicích:

Dlouhá, Františka Palackého, Jana A. Komenského u MěÚ, Maxima Gorkého, Mistra Jana Husa, Na Hrázi, Na Příkopech,
nám. Míru, Okružní, Petra Bezruče, Sokolovská, Strmá, Zámecká, Dolní Pochlovice, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá, Zlatá a dále svoz odpadu podnikatelů
Pátek:

svoz komunálního odpadu v ulicích:

Antonína Dvořáka, Barvířská, Bedřicha Smetany, Boženy Němcové, Ericha Adler Orlického, Havířská, Heydukova,
Chebská, J. K. Tyla, Jana A. Komenského, Jana Jiskry, Jana Nerudy, Jana Žižky, Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Josefa
Suka, K. Havlíčka Borovského, Knoflíkova, Křižíkova, Malá ulička, Mládeže, nám. SNP, Pod Hřbitovem, Potoční, Prokopa
Holého, Příčná, Slepá, Staré náměstí, Svatopluka Čecha, Školní, Truhlářská, Tyršova, U Pivovaru, U Tavírny, V. B.
Třebízského, Vítězslava Nováka, Zahradní, a dále Pochlovice „Sociální služby“

Do žlutého kontejneru patří:
Plastové obaly: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Nápojové kartony: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
Kovové obaly: plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Recyklační symboly:
Do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. Nevhazujte ani plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů!
Do modrého kontejneru patří:
Papírové obaly: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, reklamní letáky, dopisní obálky, karton,
knihy, cokoliv z lepenky. Můžete vhazovat také obálky s fóliovými okýnky, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Recyklační symboly:
Do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Do zeleného kontejneru patří:
Sklo: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Recyklační symboly:
Do zeleného kontejneru nepatří: keramika a porcelán! Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla! Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

5

Z města

KOVY DO ŽLUTÝCH NÁDOB S PLASTEM A NÁPOJOVÝM KARTÓNEM
Od ledna 2021 společnost Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
nově sváží kovové obaly společně s nápojovými kartony a plasty.
Od ledna také mohou obyvatelé města nově třídit kovové obaly spolu s plasty a nápojovými kartony do žlutých nádob! Všechny kontejnery na plast budou označeny novými samolepkami, odložit
do žlutých nádob kovy můžete ale již nyní! Pro plastové lahve a nádoby od potravin platí, že by
měly být bez zbytků a výraznějšího znečištění (není nutné je vymývat do čista) a kvůli úspoře
prostoru by měly být sešlápnuté, zmáčknuté či slisované.

Co tedy bude kromě plastu a nápojových kartonů nově patřit
do žlutých kontejnerů?
•
•
•
•
•
•

Plechovky od nápojů a konzerv, prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémů),
hliníkové obaly od potravin (ne kombinované),
alobal,
fólie od tavených sýrů či čokolád,
hliníková víčka od mléčných produktů (nikoliv z pokoveného plastu!),
hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin
(pozor na obaly spo jené s dalším materiálem),
• šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic, kovové uzávěry,
• zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Velké kusy kovů stále patří do kovošrotu či na sběrný dvůr. Při jejich vhození do kontejneru hrozí
jak poškození nádoby, tak poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob.

Které odpady do kontejneru nepatří?
Rozhodně sem nepatří:
•
•
•
•
•
•

spreje, či jiné kovové tlakové lahve,
plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,
domácí spotřebiče,
vysloužilá zařízení složená z více materiálů,
baterie,
těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně.
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Děkujeme, že
třídíte odpad,
má to smysl!

Ing. Alžběta Kubalíková, majetkový odbor,
MěÚ Kynšperk nad Ohří
Správa majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o.
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Vážení občané,
s ohledem na současnou epidemiologickou
situaci a mimořádná opatření vlády jsou až
do zklidnění celé situace pozastaveny návště-

vy u občanů města k jejich životnímu jubileu,
konání Dne se starostou a místostarosty a je
také odloženo vítání občánků.
Kancelář starosty

Termíny sňatečných obřadů
v Kynšperku nad Ohří v roce 2021
Termíny sňatečných obřadů v roce 2021 jsou
v Kynšperku nad Ohří radou města stanoveny
na tyto dny:

Bližší informace, či rezervace termínů na tel. č.
352 350 427 – Bc. Alena Kadavá, matrikářka.

2. 1. 2021, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 3. 4. 2021,
15. 5. 2021, 2. 10. 2021, 6. 11. 2021 a 4. 12. 2021
v době od 08.00 do 12.00 hod.
Ve dnech 5. 6. 2021, 12. 6. 2021, 3. 7. 2021,
10. 7. 2021, 7. 8. 2021, 14. 8. 2021, 4. 9. 2021
a 11. 9. 2021 v době od 08.00 do 14.00 hod.

Za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá

Splatnost a sazby místních poplatků pro rok 2021
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba poplatku je 700,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
a) částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) částka 450,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

Splatnost poplatku:
• prvních 350,- Kč do 31. března každého roku
• druhých 350,- Kč do 30. září každého roku
• poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. března každého roku
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Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet číslo:
19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud
budete zasílat platbu za více osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je
zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku.

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

Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v bytovém domě
…………………………………….......
1 000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu a)….... 1 500,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ……………………............
200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let ……………………….…………..……………..
300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v rodinném domě …………………………….………….........
500,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu e)……..
750,- Kč

Splatnost poplatku:
• nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
• činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku
• poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem
na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru,
MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Vážení občané,
připomínáme termíny úhrad nájemného a pachtovného za užívání nemovitých věcí, reklamních
ploch a vývěsních skříněk ve vlastnictví města pro rok 2021, tj. nájemné za pozemky, pacht za zemědělský pacht pozemků, nájem parkovacích míst, nájemné za reklamní plochy a vývěsní skřínky.
Termín splatnosti nájmu, pachtu je vždy uveden v příslušné nájemní či pachtovní smlouvě.

Datum splatnosti, pokud ve smlouvě není Druh nájmu
uvedeno jinak
31.01. 2021
Nájem pozemku pro parkování
31.03.2021

Nájem pozemku

31.03.2021

Pacht pozemku

31.03.2021

Pronájem reklamních ploch a skříněk

Nájemné za užívání pozemku pro parkování je pevně stanoveno na částku 2 420,00Kč včetně
DPH/ rok/parkovací místo.
O výši nájmu nebo pachtu za ostatní pozemky se můžete informovat na pokladně Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří tel. 352 350 452 nebo na majetkovém odboru tel. 352 350 435 (nájem míst pro
parkování) a 352 350 432 (nájem a pacht pozemků), a to od 15.01.2021.
Nájemné či pacht je možné uhradit i bezhotovostně na č. ú. 19 – 458 739 0 287/0100 s uvedením
variabilního symbolu uvedeného v textu smlouvy. Do poznámky uveďte vždy účel platby a jméno
a příjmení uživatele dle smlouvy.

Děkujeme
Majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Chystáte se na hory? Přečtěte si našich
pár preventivních rad
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali
návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím,
neboť i zde jim hrozí určitá rizika.
Před jízdou do horských oblastí si nejprve
zjistěte povětrnostní podmínky v dané oblasti.
Mnoho horských oblastí a jednotlivých měst
má již na svých internetových portálech aktuální meteorologické zprávy případně web kamery přímo z dané oblasti. Pokud na horách
panuje nepříznivé počasí, raději vůbec nevyjíždějte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně
mějte i náhradní variantu. V krásném počasí
se může stát, že oblast bude již přeplněna turisty a nebude zde možné ani zaparkovat.
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní
výbavy vašeho vozidla. Což znamená povinné zimní obutí, řetězy, případně lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte vždy dostatečně
natankované. V případě že někde uvíznete, si
můžete alespoň přitopit, než pro Vás dorazí
pomoc.
Při pohybu na horách se držte vyznačených
tras a dodržujte řádně místní dopravní značení v dané oblasti. Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si v případě potřeby mohli
zavolat pomoc. I použití reflexních prvků je
na horách důležité, neboť správný sportovec
i turista se řídí pravidlem “Vidět a být viděn“.

V případě zimních sportů, používejte kvalitní
vybavení určené pro jednotlivé sporty. Můžete tak předejít nepříjemnostem s výstrojí či
nebezpečí úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu mějte ochranou přilbu, ochranu očí
i páteře.
Vozidla parkujte jen na vyznačených místech.
Své věci nenechávejte volně viditelné a své
sportovní vybavení nenechávejte bez dozoru,
abyste se nestali obětí krádeže. Věci odkládejte jen tam, kde je máte na dosah a na dohled či na zabezpečená a hlídaná místa provozovatele zařízení.

Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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Tisková zpráva

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje
Od pátku 15. ledna 2021 začíná registrace seniorů 80+ k očkování
proti COVID-19. Kraj nabízí asistenční linku

Karlovy Vary (14. 1. 2021). Od 15. ledna 2021
se budou moci senioři starší 80 let registrovat v centrálním rezervačním systému státu:
https://crs.uzis.cz/. Prostřednictvím systému
jim bude rezervován termín a místo provedení
očkování. Karlovarský kraj chce usnadnit registraci lidem, kteří ne vždy mají přístup k internetu a potřebnou uživatelskou zkušenost,
a zřídil proto asistenční linku 80+pro telefonickou pomoc s registrací. Zároveň se kraj obrací
na rodiny seniorů, aby s registrací a dalším
postupem pomohly.
Krajská asistenční linka pro pomoc s registrací na očkování pro seniory starší 80 let má
telefonní číslo 607 600 017 (obvyklá cena volání podle tarifu) a bude v provozu denně od 8
do 18.00 hodin. „Senioři ve věku 80+ jsou velmi zranitelnou a rizikovou skupinou a my jim
musíme co nejvíce zjednodušit přístup k očkování. V první řadě se s prosbou o pomoc obracíme na rodiny seniorů, jejich vnoučata, dcery
a syny, kteří se orientují na internetu a zvládnou své babičky a dědečky i ostatní příbuzné
starší 80 let do systému zaregistrovat, a poté
jim zarezervovat termín a místo očkování.
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Pokud ale budou provádět senioři registraci
sami, chceme jim být co nejvíce nápomocni.
Proto kromě státní informační linky 1221, kde
jsou k dispozici veškeré informace a pomoc
s registrací, zřizujeme krajskou asistenční
linku. Operátoři zodpovědí základní dotazy
k vakcinaci a pomohou buď volajícího navést,
aby registraci provedl sám, nebo mohou přímo
zaregistrovat a upřesnit další postup,“ vysvětlil
hejtman Petr Kulhánek.
Informace o vstupu do centrálního rezervačního systému, číslo krajské asistenční linky
80+ a další informace Karlovarský kraj zveřejní na svém informačním portálu a webech
nemocnic, na facebookové stránce, prostřednictvím ostatních sociálních sítí. Obešle
údaji také starosty obcí Karlovarského kraje,
poskytovatele sociálních služeb, kteří pracují
se seniory, letáky s telefonními čísly budou
k dispozici na odběrových místech. Zároveň
krajský úřad vyčlení z řad svých zaměstnanců
operátory pro asistenční linku, podobně jako
je tomu v případě zajištění chodu call centra
pro objednávání odběrů.

Tisková zpráva

Popis registrace do rezervačního systému:
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
2. Na stránce https://crs.uzis.cz/ zadáte své, případně kontaktní (dcera, syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo.
3. Obdržíte formou sms PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla).
4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna,
adresa, e-mail, preferované očkovací místo, zdravotní stav).
5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“.
6. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém okně), pokračujte v rezervaci (znamená to, že skupina 80+ je již na řadě).
7. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo (může trvat i několik dní). PIN
bude doručen, jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte.

Rezervace termínu očkování:
1.

2.
3.
4.

Na stránce www.reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své
rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a druhý PIN, který jste obdržel na svůj mobilní
telefon.Na tento jsou občané směrováni po vyplnění registrace a na vyzvání. Samostatným
přístupem přímo na tento web rezervaci nelze provést.
Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace.
Termín 2. očkovací dávky (pokud se jedná o vakcínu, kde je třeba očkovat dvěma dávkami)
se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „rezervovat“ a vyčkáte na zobrazení potvrzení
o platné rezervaci. Pokud jste vyplnili email, obdržíte i potvrzení o platné rezervaci i emailem.

Kontakt:
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: +420 354 222 130
mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, www.kr-karlovarsky.cz
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Slovo senátora

Slovo senátora – únor 2021
„Pomožme společně návratu k normálu“
Očkování proti koronaviru je v současnosti asi
celospolečenským tématem číslo jedna. Každý
z nás má před sebou volbu, zda se očkovat dá
nebo ne. Každý z nás by se měl rozhodnout podle svého uvážení, na základě zkušeností svých
a lidí ze svého blízkého okolí. Ale hlavně podle
ověřených informací od odborníků, nejlépe těch,
které známe osobně. Třeba obvodních lékařů
nebo lékařů specialistů, zkrátka lidí, kterým důvěřujeme a jejichž odbornými znalostmi se řídíme
i v jiných aspektech našeho zdraví.
Všechny nás velmi zatěžují vládní nařízení
a omezení. Je zavřená většina obchodů, škol,
nekonají se kulturní ani sportovní akce, nezajdeme si s přáteli na pivo či skleničku vína, zákaz
provozování mají téměř všechny služby. Spousta lidí nemůže vykonávat svojí práci a vydělávat
peníze. Všechna tato opatření mají jediný důvod a cíl – snížit obrovské dlouhodobé přetížení
zdravotního systému, který je vyčerpaný péčí
o velké množství těžkých kovidových pacientů.
Zabránit kolapsu.
A právě očkování je jednou z hlavních cest, jak se
ze současného společenského a ekonomického
marasmu dostat ven. Na tom se shodují všichni
lékaři, se kterými jsem o této problematice mluvil,
ať už lékaři z nemocnic, nebo kolegové lékaři ze
Senátu. Proočkováním populace se sníží počet
těžkých pacientů, zachrání mnoho lidských životů, pomůže se přetíženým nemocnicím, které se nejen v našem kraji potýkají se zoufalým
nedostatkem lůžek a personálu. Snížení náporu
na zdravotní systém pak umožní uvolnění vládních nařízení a budeme se moci postupně vrátit
k normálnímu životu.
Já už jsem rozhodnutý, očkovat se nechám.
Rozhodně ale nebudu předbíhat, trpělivě si „vystojím frontu“ a počkám, až na mě přijde řada.
Hlavní je, aby vakcínu dostali co nejdříve všichni zdravotníci, záchranáři, pracovníci složek IZS
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a současně nejohroženější skupiny obyvatelstva
- osoby s oslabenou imunitou, chronicky nemocní
a senioři.
Přemýšlejme tedy prosím hlavně o tom, co pozitivního očkování přináší. Mějme vůli naslouchat
odborníkům a nebojme se jich zeptat na jejich
názor. Nezapomeňme, že v dnešní době se
na spoustu nemocí již neumírá právě díky očkování. Používejme při rozhodování o vakcinaci
zdravý rozum. Chraňme své příbuzné, hlavně
seniory a lidi s přidruženými nemocemi.
Tyto řádky píši v polovině ledna. Očkování již probíhá, je o něj obrovský zájem a zatím bohužel poptávka několikanásobně převyšuje nabídku. Věřím, že v době, kdy tyto řádky budete číst, bude
vše již běžet na plné obrátky. Věřím, že zdravotnická zařízení v krajích vakcinaci zvládnou co
nejlépe. Chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům a složkám IZS za nesmírné nasazení v této
těžké době. Bez nich bychom epidemii mohli jen
těžko čelit. Moc všem děkuji a držme se!
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Hasiči

Hasiči Města Kynšperk nad Ohří za rok 2020
V tomto článku bych rád shrnul
činnosti hasičů v roce 2020.

Členové jednotky 2020, kterým
za vše moc děkuji.

V jednotce dobrovolných hasičů města v roce
2020 pracovalo 18 členů na dohodu o pracovní činnosti ve funkčním zařazení, velitel družstva, strojník, hasič. Jednotka za uplynulý rok
vyjela ke 115 událostem.
Z těchto všech mimořádných událostí se naše
jednotka nejvíce podílela na technických pomocích, kam vyjela 50krát. Dalšími početnými
událostmi jsou požáry, kam jednotka vyjela
26krát. Co se týče dopravních nehod silničních, jednalo se o 20 výjezdů. Záchrana osob
''RESUSCITACE'' byla provedena 5krát. Únik
ropných produktů jednotka řešila 7krát a 3krát
vyjela jednotka na únik plynu. Čtyři výjezdy
jsou evidovány jako planý poplach.
Jako každý rok se členové jednotky zúčastnili školení vybraných témat. Praktické výcviky
byly na požár bytu, dopravní nehody, použití
AED při resuscitaci, čerpání vody za použití
všech čerpadel, kterýma jednotka disponuje.
Tři členové úspěšně dokončili kurz autoškoly
pro řidičské oprávnění skupiny „C“.

Zeman Jaromír - velitel družstva (zástupce velitele jednotky)
Bjalončík Pavel - velitel družstva
Jirásek Michal - velitel družstva (strojník)
Matoušek Zdeněk ml. - strojník (velitel družstva)
Sukovič Milan - strojník (velitel družstva)
Maštera Michal - strojník (velitel družstva)
Holub Josef - strojník
Chaloupka František - strojník
Sassmann Jan - strojník
Herink Pavel - hasič
Vaňuš Ivan - hasič
Holubová Martina - hasič
Sovičová Slávka - hasič
Adamčík Milan - hasič
Sommer Petr - hasič
Smatana Martin - hasič
Randa Radim - hasič

Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří
podporují činnost jednotky a našich hasičů,
bez které by členové nemohli vykonávat tento zvláštní koníček a obcím Kaceřov, L. Údolí
za finanční příspěvek našemu městu za požární ochranu.

Velmi si vážím spolupráce s vedením města
a zaměstnanci městského úřadu a těším se
na další spolupráci v roce 2021.

		

velitel hasičů
Města Kynšperk nad Ohří
Marek Matoušek

15

MŠ

Kapří šupinka pro štěstí
byla odměna za návštěvu u kynšperských rybářů pro děti z Mateřské školy U Pivovaru. Určitě
jim všem přinese mnoho štěstí v novém roce !!!
MŠ U Pivovaru
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MŠ
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DDM

Hledání pokladu
Ve čtvrtek 7. ledna jsme s dětmi hledali ukrytý
poklad. Cesta k pokladu byla obtížná. Děti plnily různé úkoly. Běhaly na oválu okolo hřiště,
zazpívaly písničku, skákaly po jedné noze, dělaly kačáky a plnily další úkoly. Odpoledne plné
zábavy si všichni společně užili. Odměnou pro
děti byl objevený poklad.
Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na další akci
DDM
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DDM - fotografie
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MŠ

Víte, čím v zimě krmit ptáčky?
My už ano. V pondělí 25. 1. nám to v naší
Zahradní školce všechno vysvětlila paní Řezníčková a slečna Kabátníková z Ekocentra
v Kynšperku.
Společně s dětmi a učitelkami vyrobily krmítko
pro ptáčky a pak s dětmi vyrobily lojové koule, které obsahují právě ty nejlepší dobroty,
co ptáčkům v zimě chutnají. Zrníčka máku,
oříšky, vločky se smíchají s roztaveným lojem
a dobrota je hotová. Vyrobená krmítka zavěsíme na naši školní zahradu a budeme pozorovat, jak ptáčkům chutná.
Paní Řezníčkové a slečně Kabátníkové moc
děkujeme a těšíme se na jarní spolupráci.
Za MŠ Zahradní Iva Jirsová
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MŠ
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SPCCH

Rok 2020 v ZO SPCCH v Kynšperku nad Ohří
Rok pro nás začal zpočátku dobře. Chodili jsme cvičit do tělocvičny, uspořádali jsme
výroční členskou schůzi a promítání fotografií
města Kynšperka po roce 1945, kterou měla
perfektně připravenou Mgr. Fréharová. Již
jsme měli připravenou i oslavu MDŽ, nakoupené květiny, připravené diplomy. Bohužel
den před oslavou se zatáhla mračna a COVID naplno udeřil. Opatření jsme dodržovali
a doufali, že omezení nebudou mít dlouhé
trvání. Naše členky – paličkářky vytvořily
nádherná srdíčka, které pak předávaly spolu
s vedením města všem, kteří se o nás starali
v době pandemie.
Pro udržení pozitivního myšlení a utužení organismu jsme v doporučeném počtu chodili
do přírody.
Jak se nám ulevilo, když jsme mohli koncem
června uspořádat přednášku „Všeobecně
o zdraví, posílení imunitního systému. Přednáška byla zajímavá a účastníci by se rádi
dočkali pokračování.
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V létě se do přírody chodilo hlavně ráno,
aby se dobře dýchalo. Šest členů se na jaře
a na podzim zúčastnilo rekondičních pobytů
ve Františkových Lázních.
Začátkem září některé z nás si poslechly varhanní koncert Barokní inspirace v místním katolickém kostele a polovině září jsme si stihli
prohlédnout zámek Jezeří a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
26. 9. jsme se pobavili divadelní komedií
„Hledám milence, zn. Spěchá“. Vycházky
do přírody ve dvojicích stále provozujeme,
abychom si utužovali zdraví a posilovali pozitivní mysl.
Bohužel, divadlo bylo naší poslední společnou akcí. Všichni doufáme, že se vše v dobré
obrátí a my se třeba v březnu budeme moci
zase sejít.
Za celý výbor:
Mgr. Hana Fogatošová

SPCCH
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ZUŠ

Žáci v hudebním oboru ZUŠ nezahálejí
Ani v období distanční výuky naši žáci, kteří
navštěvují hudební oddělení ZUŠ, nelenošili
a pilně na nástroje pod vedením svých pedagogů cvičili. Proto také, když konečně během
prosince byla škola na chvíli otevřena, pro Vás
mohli nahrát dva online koncerty na YouTube.
Odkazy na tyto koncerty naleznete na stránkách školy www.zuskynsperk.cz v sekci Aktuality. Věřím, že Vás všechny, příznivce vážné,
lidové i moderní hudby, poslech našich online
koncertů potěší. Škola je bohužel opět zavřená, ale se žáky stále pracujeme a již vymýšlíme možnosti nahrání dalších koncertů, na kte-
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ré jste byli v ZUŠ pravidelně zváni. Zatím tedy
pouze online, ale přesto děti s radostí cvičí
a nahrávají. Zachovejte nám prosím přízeň
i v tomto roce 2021. Škola Vás o všech těchto
aktivitách bude průběžně informovat na našich stránkách i na facebookových stránkách
zpravodaje města.

Děkujeme za Vaši podporu – kolektiv ZUŠ
Kynšperk nad Ohří

ZUŠ

Vážení rodiče a přátelé naší Základní umělecké školy
Velmi si vážíme Vaší podpory a spolupráce
v tomto nelehkém školním roce. Distanční výuka probíhala velkou částí tohoto pololetí. Pro
nás, pedagogy, je tato forma výuky velmi náročná. Věřte nám, že bychom se tisíckrát raději
setkávali s Vašimi dětmi ve škole. Není to rozhodně výuka, která by byla schopna nahradit tu
klasickou. Přesto pro nás toto vyučování přináší i nové podněty, jak za „normální“ doby fungování školy bude možno s dětmi doplňkově
pracovat. Vytváříme výuková videa, začínáme
se suverénněji pohybovat v ICT a mobilních
technologiích, učíme se lépe ovládat notové
programy, jsme schopni dětem nahrávat jejich
nové skladby a vytváříme pro ně únikové hry
a kvízy. Analyzujeme zaslané videonahrávky
a jsme schopni z nich žáky směřovat k úspěšnému zvládnutí zadaných úkolů. Vyučujeme
online přes různé, pro rodiny dostupné, aplikace a sama škola má vybudovanou společnou
komunikační síť v aplikaci Teams, kterou využívá zvláště v kolektivních výukách.
Chtěla bych Vás tímto za všechny vyučující
poprosit, vydržte s námi v této pro všechny
velmi složité době. Neodhlašujte děti z druhého pololetí. Vím, že pro mnohé z Vás představuje úplata za vzdělávání nemalou částku, ale
věřte, že takto získané peníze jsou pro školu
nutné a využíváme je smysluplně na provoz
školy. Zapůjčujeme zdarma žákům nástroje,
které z úplaty pořizujeme. Ani v této době se
provoz školy nezastavil. Mnoho učitelů chodí
do školy učit online, protože z domova to leckde není možné. Škola se také musela dovybavit ICT technikou, pro možné spojení s Vašimi
dětmi. Nadále musíme fungovat i po technické
stránce, kde například platíme různé služby
jako revize, provoz kopírek, vytápění budovy
apod. To lze pouze tehdy, budete-li nadále našimi přispěvateli. Výuky žáků, a tedy platy zaměstnanců hradí z převážné části Ministerstvo

školství. Proto Vás velmi prosím, zůstaňte nám
nakloněni i další pololetí, ať může škola nadále fungovat a myslím, že léta funguje prakticky
bez problémů. Jakmile děti odhlásíte, budeme
nuceni uzavřít některé obory a s odlivem kvalifikovaných učitelů se již těžko budou zaniklé
obory opět křísit. Věřte, že všichni děláme pro
Vaše děti maximum možného, mnohdy i nemožného. Za to patří od vedení školy učitelům
velký dík. Bohužel nemáme možnost v průběhu roku měnit výši úplaty za vzdělávání. Konkrétně v naší ZUŠ se také již minimálně 12 let
částka nezvedala a úplata za vzdělávání pro
děti z Kynšperka je jedna z nejnižších v celém
Karlovarském kraji. Proto k zajištění chodu
školy není prakticky možné jít s cenou ještě
nějak výrazně níž (stát nám ani tuto případnou
alternativu neumožňuje).
Děkuji Vám, že tyto skutečnosti chápete,
a že zůstáváte s námi v této nelehké době.
		

Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Vážení čtenáři a spoluobčané,
nedávno mě Štěpánka Hendrychová vyzvala,
zda bych se ve Zpravodaji s Vámi nepodělil
o část z mé rozepsané práce o Kynšperku.
Starý a otřepaný bonmot praví, že zpracuje-li někdo volným způsobem pouze jedno dílo,
jedná se o plagiát, pokud zkombinuje dvě různá, je to kompilace, použije-li ovšem materiály od tří autorů, je to již vědecká práce. Snad
jsem odnož té druhé varianty, ovšem musel
jsem prostudovat pár desítek knih o historii
Čech, Kynšperku a jeho okolí (včetně krátké
exkurse do heraldiky), prolistovat a přečíst desítky sborníků a článků, čímž jsem kvantitou

několikanásobně překročil kategorii třetí. Co
se kvality týče, je samozřejmě dané, že nemám nejmenší ambice na hodnocení mého
elaborátu jako nějakou odbornou historickou
publikaci – od toho jsou jiné a erudované, tím
pádem kompetentnější osobnosti. Já pouze
shrnul svým vlastním a amatérským pohledem
výsledky jejich bádání. Proto Vás prosím o určitou shovívavost i nadhled při posuzování následujících kapitolek a za Vaši toleranci děkuji.

Úvod oproti mé kompletní práci podstatně
zestručním, neboť by za prvé zabral příliš
místa a za druhé ne každého zajímá historie
celých Čech. Tak tedy letem světem alespoň
základní informace. V mladší době bronzové
(cca 1200-700 př. n. l.) existovala na našem
území lužická skupina lidu popelnicových
polí, jejíž podunajská odnož chebského lidu
popelnicových polí osídlila mimo jiné také
hradiště Starý Zámek nad Kynšperkem. Již
před 2500 roky ve svých Dějinách zmínil Hérodótos první jmenovitě známé etnikum, sídlícím v našich končinách a jejich okolí. Tímto etnikem byli Keltové, z nichž nás zajímá
konkrétně kmen Bójů – tito se v české kotlině
usídlili snad již ve 4.století před naším letopočtem a opustili ji okolo r.50 před Kristem.
Možná zde jejich zbytky ještě nějakou dobu
přežívaly, neboť na přelomu letopočtů nazývali Germáni toto území Boiohaemum (země,
či domov Bójů), latinská transkripce tohoto
jména dala naší zemi název Bohemia. Již
zmíněnými Germány byly kmeny Markomanů a Kvádů, které pod tlakem legií římského
vojevůdce Drussa v r. 9 př.n.l. byly nuceny

migrovat z původní vlasti na východ. Kvádové se přemístili až na dnešní Slovensko,
Markomani se pod vedením svého vůdce Maroboda usídlili v naší kotlině – mimochodem,
Marobod (či Marobud) je první historicky doložená a jménem známá postava z našeho
území. Jak Keltové, tak i Germáni s velkou
pravděpodobností osídlili i okolí Kynšperku,
neboť leží při prastaré obchodní stezce podél
toku Ohře. Přímo se nabízí ostrožna na vrchu
Hradiště (Starý Zámek) nad Malou a Velkou
Libavou u Kolové, ovšem pro tuto teorii nemáme žádné archeologické důkazy – částečně i proto, že pozdější činnost v této lokalitě
naprosto rozvrátila a překryla případné relikty
z dřívější doby.
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Čeněk Malý

Nyní se již dostáváme k našim slovanským
předkům. Názory na jejich etnogenezi se různí, ovšem archeologicky je nejčastěji doložen
jejich přesun od 2.století př.n.l. z původních
sídel u Dněstru přes Ukrajinu (Černjachov,
Zarubincy) a Polsko (Przewórsk). Z písemných záznamů - římský autor Plinius starší se
r. 77 zmiňuje o národu Venedů (ve spojení se

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Sarmaty) kdesi u Dněpru. Další římský dějepisec Tacitus ve svých Letopisech r. 98 jmenuje jakési Venety východně od Visly (Vistuly), o nichž neví, zda je řadit ke Germánům či
k Sarmatům. Alexandrijský učenec Klaudios
Ptolemaios v polovině 2.století umísťuje Venedy či Venety mezi Vislu, Dněstr a Dněpr.
Koncem 2.století popisuje Aurelius „ještě
vzdálenější barbary“ zpoza Visly. Druhá větev podle pozdějších písemných záznamů
přesídlila do Podunají - r.512 píše Prokopios
z Kaisareie o germánském kmeni Herulů, který se po porážce od Langobardů vrací z dolního Podunají do své původní vlasti na dolním Labi a putuje přese všechny slovanské
národy, cca 550 Iordanes Gót (píše o velkém
národu Venethů na západ od Dněstru, kteří
se ovšem sami nazývají především „Sklaviny a Anty“) a také arabský učenec Pseudo-Movses Chorenací - nejjižnější větev za-

Proslavená Keltská hlava z Mšeckých Žehrovic

Slovanská polozemnice
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

mířila i na Balkán. Krátká existence Samovy
říše (623 – 658 n.l.), která vznikla po povstání
Slovanů proti Avarům, je doložena v kronice
tzv. Fredegara - ten je jmenoval „Slované (lat.
Sclavos), zvaní Vinidé“. Po rozpadu tohoto
prvního slovanského „státního útvaru“ se zřejmě naši předci pod novým tlakem avarských
nájezdníků posunuli z Podunají dále na severozápad, až se nakonec dostali až do krajů
podél řeky Ohře. Tak, a teď již máme naše
slovanské předky tak říkajíc za humny a příště
se již můžeme vrhnout přímo na Kynšperk.

Typický slovanský šperk gombík

Pár z germánské nobility

Poděkování,
chtěla bych poděkovat Čeňku Malému za to,
že se s námi čtenáři Kynšperského zpravodaje podělí o část své rozepsané knihy o historii
města Kynšperk nad Ohří. Tato rubrika bude

vycházet pravidelně v Kynšperském zpravodaji. Věřím, že se najde mnoho čtenářů, kteří
tuto rubriku ocení a dozví se zajímavé věci,
které se týkají města.

Štěpánka Hendrychová
redakce
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Knihovna

Městská knihovna
Z důvodu stále se měnících podmínek pro provoz knihovny se
raději před návštěvou informujte o aktuálním stavu
prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.
Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352683278, 725 952 001
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Půjčovní doba pro děti i dospělé:

Novinky pro dospělé:

Pro děti a mládež:

Kubal, M. – Pandemie; Krajčo Babinská, K. –
Hvězdy na cestě; Hanišová, V. – Houbařka;
Walker, M. – Proč spíme; Coates, D. – Duch
domu Ashburnů (horor)

Šubrtová, A. – Doktor chudých; Tůmová, K. –
Druhý život; Dempsey, E. – Růže bílá, černý
les

Rowlingová, J. K. – Ikabog; Flanagan, J. –
Hraničářův učeň Souboj na Araluenu; Flanagan, J. – Hraničářův učeň Ztracený syn;
Brown, D. – Divoká symfonie; Vyber si své
povolání; Prasátko Peppa Seznam se s Prasátkem Peppou; Kinney, J. – Deník malého
poseroutky Samá voda; Kinney, J. – Deník
malého poseroutky Radosti zimy; Kinney, J. –
Deník malého poseroutky Výprava za teplem

Detektivky a thrillery:

Doporučená četba pro studenty:

Marsonsová, A. – Mrtvé vzpomínky; Carr, J. –
Na seznamu smrti;
Carter, Ch. – Napsáno krví; Grisham, J. –
Ochránci; Lapena, S. – Někdo cizí v domě;
Michaelides, A. – Mlčící pacientka; Mayne, A.
- Šelma

Dousková, I. – Hrdý Budžes; Dürrenmatt, F.
– Návštěva staré dámy; Sofoklés – Král Oidipús; Machiavelli, N. – Mandragora; Shaw, B.
- Pygmalión

Historie:

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

Romány pro ženy:
Moyesová, J. – Jako hvězdy v temné noci; Hooverová, C. – Nelituju ničeho; Krajčo Babinská, K. – Za sny; Haran, E. – Pod karmínovým
nebem; Haran, M. – Báječné časy

QR kód facebookových stránek
městské knihovny

Na Vaší návštěvu se těší knihovnice
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Kultura
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Výstava
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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

32

Různé
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