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Z města

Vážení spoluobčané,
oslovuji vás opět v tak těžké době, kterou
v současné době prožíváme. I když máme
uzavřený okres a jsou v platnosti přísná opatření, která nás velmi omezují, situace se stále
nelepší. V našem městě se dlouhodobě pohybujeme v průměru jednoho sta pozitivně testovaných občanů. A počet bohužel neklesá.
Město dostalo ze státních rezerv 15 tisíc roušek a následně dalších 10 tisíc roušek z rezerv
Karlovarského kraje. Mimo to zajistilo město
ze svého rozpočtu pro 600 občanů rizikové
skupiny seniorů 70+ respirátory FFP2.
Jsme v neustálém spojení s hejtmanem
Ing. Petrem Kulhánkem a vedením Karlovarského kraje a zajišťujeme plynulý chod našeho
města.
S hejtmanem jsem řešil několik problémů,
které se vážně dotýkají našeho města. Jedním z nich je očkování občanů, kde jsme jako
nejvíce postižený okres žádali, aby nám vláda
poskytla více dávek na očkování. Tento požadavek byl vyslyšen a do naší oblasti budou
přednostně a v navýšeném množství dodány
očkovací látky.
Dalším problémem, který jsem panu hejtmanovi přednesl, je zajištění lékařské péče v našem
městě. Tuto záležitost již řešíme několik let
a nyní eskaluje. Vedení města vede již několik
let jednání o doplnění lékařů v našem městě,
ale i když nabízíme bytovou jednotku, ordinaci
a i náborový příspěvek, zatím se nám nepodařilo žádného lékaře sehnat. Někteří se zde
byli i podívat, ale i přesto, že nabízíme tyto
nadstandartní podmínky, byli jsme odmítnuti
s tím, že radši půjdou do jiného zařízení ve větším městě. V této situaci je nám nápomocen
i Karlovarský kraj, mám pravidelná jednání
s odborem zdravotnictví a také s jednotlivými
zdravotními pojišťovnami, s kterými tuto kritickou situaci řešíme. V základní péči pro občany
jsme měli šest doktorů a v krátké době jsme

přišli o tři z nich. V současné době máme jednoho praktického lékaře, jednu dětskou lékařku a jednu zubařku. Tito lékaři pracují na hraně svým možností a nejsou schopni přijímat
další pacienty. I na základě tohoto stavu jsme
připravili pro naše občany postup, který mají
použít, aby mohli přejít k jinému lékaři a který je přiložen v tomto zpravodaji. Vím, že tato
cesta není jednoduchá, ale chci vás ubezpečit, že stále pracujeme na získání dalších lékařů. Není to ale jednoduché, s tímto problémem
se potýkají i další města a obce a poptávka
po lékařích je vysoká.
Někteří z vás si stěžují na špatnou infrastrukturu v našem městě, že nám odchází jednotliví
poskytovatelé služeb. Ano, ale je to způsobeno velikostí města a skladbou obyvatel. Město nám stárne, mladí se k nám moc nehrnou,
radši si shání bydlení ve větších městech, kde
je i větší možnost pracovních příležitostí a také
služeb. Proto si jednotlivé instituce dělají průzkumy, zjišťují si návštěvnost svých zařízení,
a pak nám oznámí, že se jim jejich provozovny
nevyplatí a uzavírají je. Tak jsme přišli o pobočky KB a České spořitelny, kdy návštěvnost
prudce klesla. Proběhlo několik jednání s vedením těchto společností, ale bohužel to nikam nevedlo. Vedení se rozhodlo na základě
statistiky a hotovo.
Bohužel, i když má naše město krásnou polohou a okolí, většina našich občanů v produktivním věku jezdí za prací jinam, samozřejmě
tam využívají služby (nákupy, vyřízení finančních služeb apod.) a potom to dopadá tak, že
se všechno zavírá. A věřte, že se snažíme nalákat některé podnikatele, aby zde otevřeli své
pobočky, ale není to jednoduché. A hlavně se
nám do toho vložil aspekt v podobě pandemie
Covid - 19, který nám situaci ještě více zhoršil.
Vážení občané, vedení města nespí na vavřínech, tak jak si to někteří myslí a tvrdí, že
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se v našem městě nic neděje. Jsme tu stále
pro vás, kdokoliv se na nás obrátí, tomu se
snažíme pomoci. Nezlobte se, ale nebudeme
odpovídat na nepodložené invektivy, které se
objevují na sociálních sítích, konkrétně na fb
skupině Kynšperský zpravodaj. Ta byla vytvořena k informovanosti občanů města, ale
bohužel se dostala úplně někam jinam, než
pro co byla vytvořena. Jsme pro konstruktivní
jednání a diskuzi. Ta by ale měla být vedena
slušně, bez urážek.
Vážení občané, město se snaží v tak těžké
době maximálně pomoci svým občanům, snažíme se pomáhat našim seniorům a prosím

všechny jejich rodinné příslušníky, aby jim
v tom pomohli s námi. Pokud je člověk sám
a nemá nikoho, kdo by mu pomohl, jsou zde
orgány našeho úřadu, které jsou vždy připraveny pomoci. Dodržujte, prosím, jednotlivá
opatření, ať se nám podaří zvítězit v boji s epidemií a co nejdříve se vrátit do normálního
života.
Děkuji vám za spolupráci a přeji vám hodně
zdraví.
Ing. Tomáš Svoboda,  
starosta města   

Vážení přátelé,
začnu větou: Jsem rád, že máme Kynšperský zpravodaj. Slouží nejen k informování, ale
i ke komunikaci mezi námi. Nenapadá mě, jak
jinak bych vyjádřil poděkování MUDr. Františku Uhlíkovi a obrátil se svou myšlenkou na vedení města.
Nejsem člen zastupitelstva ani některé politické nebo společenské skupiny a můžu mluvit
teda jen za sebe. Předpokládám ale, že podobný názor má většina obyvatel Kynšperka.
V této době není třeba psát, nebo dokonce polemizovat o tom, jak těžkou a náročnou práci
MUDr. F. Uhlík dělá. Zvlášť, když musel převzít na čas i druhý obvod. Přesto našel čas
i sílu nejen na nové pacienty, ale v nutných pří-

padech ještě i na osobní návštěvy u nepohyblivých pacientů. Pro mě je to přímo boj velkého
bojovníka. Těm, kterým moje slova připadají
moc „velká“ přeju, aby jim v této době to zdraví
sloužilo dál.
Chtěl bych tedy vyjádřit našemu lékaři úctu
a poděkování a apelovat na vedení města
i jménem těch, co mají stejný názor jako já,
aby ho nějakým způsobem za nynější práci
a obětavost také ocenilo.
Děkuju, přátelé za čas a pozornost. Čtenářům, kteří mají stejný názor, děkuju i za přízeň.

S přáním hodně zdraví,
Miroslav Nejdl
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Slovo senátora – březen 2021
„Když jde o kraj, je třeba táhnout za jeden provaz“
Náš kraj je malý, nejmenší ze všech krajů ČR.
V celostátním měřítku jsme na samém okraji zájmu. V porovnání s ostatními kraji máme
nejméně poslanců - pět. A k tomu tři senátory.
To je opravdu slabé obsazení z celkového počtu zákonodárců, kterých v Senátu a ve Sněmovně zasedá 281. Pokud chceme něco pro
náš kraj prosadit, například peníze do krajského rozpočtu navíc z poplatků za těžbu, musí
nás všech osm táhnout za jeden provaz. A popřípadě se spojit s dalšími kraji, zkrátka shánět
podporu kde se dá. Společně.
Přišla skvělá příležitost pro takovou spolupráci, novela tzv. horního zákona. Ten mimo jiné
upravuje rozdělení poplatků za těžbu. Tyto
poplatky se vybírají od těžebních společností
a jenom třetina dnes končí zpět v regionech,
kde se těží, zbytek končí kdesi „v Praze“
ve státním rozpočtu. A to si myslím není dobře.
V Senátu předsedám od listopadu loňského
roku novému Podvýboru pro regiony v transformaci. Ten je složen ze senátorů z uhelných
krajů – kromě Karlovarského také Ústeckého
a Moravskoslezského – které mají podobné
problémy jako ten náš. Jsem moc rád, že
tahle má myšlenka ustavit takový podvýbor
v Senátu našla pozitivní odezvu a podvýbor
vznikl. A z něho
také vzešel návrh
na změnu horního
zákona, který podal
senátor
Přemysl
Rabas z Ústeckého
kraje. Návrh upravoval právě rozdělení peněz z poplatků.
Do pokladny Karlovarského kraje by
tak mohlo přijít zhruba 45 milionů ročně

navíc, Ústeckému kraji pak přibližně 160 milionů ročně. Nově by byly totiž zohledněny i kraje, kde se těží. V Senátu jsme hledali podporu
této úpravě a po mnoha jednáních ji našli – pro
tento návrh hlasovalo nakonec 62 senátorů ze
74 přítomných, napříč politickým spektrem
i napříč kraji v ČR. Souhlasili s tím, že poplatky
za těžbu hnědého uhlí mají z větší části končit
v regionech, odkud pocházejí a kde se vybírají,
jako je to nyní již u černého uhlí, ropy a plynu.
Tam končí v regionech celých 75 % vybraných
poplatků. Podobně jako u hnědého uhlí senátní
návrh upravoval také poplatky za ostatní nerosty, typicky kamenolomy, kaolin a písky. Senátní
návrh podpořilo i Zastupitelstvo Karlovarského
kraje, pro jeho podporu hlasovala drtivá většina
krajských zastupitelů, opozičních i koaličních,
napříč stranami.
Sněmovna, kde jsem poté obhajoval tento
senátní návrh a která měla v tomto případě
poslední slovo, tento návrh zamítla. O to víc
mě mrzí, že pro návrh nezvedla ruku ani jedna z poslankyň našeho kraje. Už od počátku
jsem čekal, že obhajoba zákona před poslanci nebude žádná procházka růžovým sadem,
ale tohle předčilo má očekávání. Jak jsem se
na vlastní kůži přesvědčil, ve Sněmovně měla
politická trička větší váhu než zájem kraje.
Mrzí mě to, je to škoda. Pokud chceme posunout kraj dál, musíme jednat bez ohledu na to,
z jaké je kdo strany a kdo návrh předkládá.
Musíme hájit zájmy kraje, ze kterého pocházíme, obzvlášť když jsme tak malí. Jinak budeme pořád na konci většiny žebříčků, jak je
tomu doposud. Přál bych si, aby se to změnilo.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz  

3

Z města

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI
Dne 16. 2. 2021 v souladu s ust. § 22 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o zdravotních službách) zaniklo oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Poskytovatele zdravotních služeb:
MUDr. Václav Janda – všeobecné praktické lékařství a vnitřní lékařství, poslední místo poskytování zdravotních služeb: Kynšperk nad Ohří, Zahradní 892/5, PSČ 357 51;
IČO: 433 16 565.
Zdravotnická dokumentace bude neprodleně předána na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví (dále „KÚKK“) na adresu: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06.

JAK POSTUPOVAT PŘI NALEZENÍ NOVÉHO LÉKAŘE
Dle ust. § 46 zákona č. 48/1997 Sb. je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům (tuto kompetenci nemá KÚKK ani obecní úřad), včetně jejich
místní a časové dostupnosti (nařízení vlády č. 307/2012 Sb.). Místní a časová dostupnost je pro
vysvětlení: aby byl lékař v dostatečné blízkosti místa Vašeho bydliště. Pro praktického lékaře je
tato dostupnost 35 minut.

Jak postupovat?
1) zkontaktuji svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo navštívím její webové stránky a sdělím,
že potřebuji najít nového praktického lékaře v místě, kde bydlím
2) zdravotní pojišťovna mi poskytne seznam všech praktických lékařů včetně kontaktů, tak aby
byla splněna místní a časová dostupnost
3) začnu obvolávat dle seznamu a sdělím doktorovi, že mě na něj odkázala zdravotní pojišťovna
4) v případě, že mě daný praktický lékař odmítne, požádám ho o písemnou zprávu o odmítnutí s
uvedením důvodu a pokračuji v obvolávání dalších lékařů dle seznamu
Odmítne-li lékař přijmout pacienta, který se tímto jednáním cítí poškozen, má pacient právo na písemné potvrzení odmítnutí s uvedením důvodu. S tímto dokladem je pak možné se obrátit na svou
pojišťovnu, která je povinna zajistit jiného lékaře.

Možné důvody odmítnutí pacienta:
•

přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení, jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,
vzdálenost místa pobytu pacienta v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství by neumožňovala výkon návštěvní služby,
není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění.

•
•
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Kontakty na zdravotní pojišťovny
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: +420 952 222 222
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: +420 378 023 281-3
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: +420 353 618 394
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: +420 353176401
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR: +420 351 170 094
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: +420 474 335 511, +420 739 456 772
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: +420 326 579 111

Zdravotnická dokumentace
Zdravotnická dokumentace pacientů bude neprodleně předána na KÚKK. Jakmile bude předána zdravotnická dokumentace krajskému úřadu, kompetentní osoba ji bude předávat na základě
žádosti o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři. Nikoliv do rukou pacienta.
Kontaktní osoby KÚ KK pro předání ZD: Denisu Krejčí na tel.: 736 650 387 či Vladimíra Šuminu
na tel.: 736 650 105.
Pacient pro potřeby nového lékaře před předáním ZD si může u své zdravotní pojišťovny (na pobočce) požádat o tzv. PŘEHLED VYKÁZANÉ PÉČE, tak aby lékař měl nezbytné informace pro
předepsání potřebných léků apod.
Na základě vzniklé skutečnosti, žádáme všechny občany, kteří byli zaregistrováni u MUDr. Václava Jandy, aby co nejdříve učinili kroky k přechodu k jinému lékaři, podle návodu, který jsme vám
výše poskytli. Prosím hlavně rodinné příslušníky, aby osobám staršího věku vypomohli s tímto
přechodem k jinému lékaři.

Děkuji za pochopení a přeji všem hodně sil v dnešní složité době.
Ing. Tomáš Svoboda
Starosta města

Poděkování
Za naše členy bychom chtěli poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří za zakoupení a distribuci
respirátorů pro seniory. Myslíme, že i ostatní
občané se k nám připojí.
Díky tomu, že respirátory dostanou senioři přímo do schránek, jim odpadne jejich shánění.
Rovněž dostanou i roušky, které poskytl stát.
Pevně věříme, že i dosti tvrdá opatření (respirátory nebo 2 roušky) nám nezabrání chodit
ve dvojicích na procházky do přírody.

Za SPCCH v Kynšperku nad Ohří
Věra Novotná
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Informace o volných kapacitách praktických lékařů
v provozech Nemos Ambulance
OPL VINTÍŘOV

OPL Nejdek

IČP: 48248366

IČP: 426 68 269

Vintířov 169, Vintířov

Rooseveltova 1299, areál Witte, 362 21 Nejdek

MUDr.: Jiří Štefan, Ivana Bumbalová

MUDr.: S.Švejstilová, I.Kundrát, B. Majkusová

sestra: Iva Králová, Jana Janouškovcová

sestra: Iva Králová, Jana Janouškovcová

kontakt: 603 882 656

kontakt: 353 316 265,00

e-mail: vintirov@ambulancephcz.cz

e-mail: nejdek@ambulancephcz.cz

ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí
13:00
Úterý
6:00
Středa
6:00
Čtvrtek
13:00
Pátek
6:00

19:30
15:00
15:00
19:30
14:00

ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí
7:30
Úterý
7:30
Středa
8:00 - 12:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00
Pátek
7:30

14:30
16:00
admin
admin
13:00

OPL LIDICKÁ

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE MELISSA s.r.o.

IČP: 42668267

OPL Nová Role

Lidická 1407, 363 01 Ostrov

IČP: 42094201, 42517201

MUDr.: M. Rychlovský

Rolavská 237, Nová Role 362 25

sestra: Markéta Meziani

MUDr.: Barbora Majkusová
Vendula Hošťálková

kontakt: 353 821 282
ZPP NO 353 364 357/358
e-mail: lidicka@ambulancephcz.cz
michal.rychlovsky@ambulancephcz.cz
ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí
7:00
Úterý

7:00 - 12:00

Středa

7:00
8:30 - 12:30
ZPP v NO
7:00

Čtvrtek
Pátek
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12:00
12:00 - 14:00
ZPP
12:00
13:00 - 18:00
12:00

sestra: Ludmila Kolejáková
kontakt: 353 851 854
e-mail: czp@ambulancephcz.cz
barbora.majkusova@ambulancephcz.cz
ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí
8:00 - 13:00
Úterý
8:00 - 13:00
Středa
Čtvrtek
8:00 - 13:00
Pátek
8:00 - 12:00

13:30 - 17:30
14:00 - 18:00

MŠ

Zimní olympiáda
Na začátku ledna jsme s dětmi prožili krásný
týden zimních sportů a olympiády. Počasí nám
přálo a přineslo plno sněhu, ze kterého jsme
měli velkou radost. Společně jsme si povídali,
jaké sporty se na olympiádě objevují a některé
z nich si děti samy vyzkoušely. Na závěr si děti
vyrobily medaile.
V druhé polovině měsíce jsme se zaměřili
na dopravní výchovu. Děti poznávaly dopravní
prostředky, značky a vyzkoušely si, jak to chodí v silničním provozu, v autě i na chodníku.
Mateřská škola
U Pivovaru
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Pohádkový týden ve školce
I když v současné situaci nemohou mít děti
ve školce divadelní představení, tak si dokáží poradit. Kamarádi z Beruškové třídy nejprve zahráli pohádku O řepě nejmenším dětem
ze Srdíčkové třídy, poté zahráli Boudu budku
dětem z Pastelkové třídy. Ani předškoláci nezůstali pozadu a na oplátku zahráli pohádku
O koblížovi. Všechny děti si to moc užívaly
a udělaly tak radost svým kamarádům.
Učitelky mateřské školy
v Zahradní ulici
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Karnevalový týden
Poslední týden v únoru se ve školce potkávala
beruška s robotem, víla s princeznou, kuchař
a popelář, vlk a Sněhurka a spousta jiných zajímavých postaviček. Děti se převlékly do masek, paní učitelky s dětmi upekly koblížky
a karnevalový rej mohl začít!
Společně jsme si zasoutěžili, naučili jsme se
taneček a pro rodiče jsme nachystali překvapení v podobě FOTOKOUTKU.
Na fotografiích můžete vidět, jak jsme si to užili.
Děti a učitelky
MŠ Zahradní
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Výměna kuchařské vařečky v MŠ Zahradní
Na začátku února se v naší školce vyměnilo kuchařské osazenstvo. Paní kuchařka Vendulka
Malá odešla do důchodu a svoje „žezlo“ předala nové paní kuchařce, Ivance Truhlářové.
Paní Malá nastoupila do školky, ještě ve Školní
ulici, nejdřív jako pomocná síla a jako kuchařka začala vařit v roce 1989. Do zaslouženého
důchodu se moc těšila a my všichni zaměstnanci i děti jí přejeme, aby si to náramně užila,
odpočinula si a hlavně!!!přejeme zdravíčko!
Nové paní kuchařce Ivance přejeme, aby se
jí u nás mezi učitelkami a dětmi líbilo a aby
tu s námi vydržela minimálně tak dlouho jako
Vendulka.

Vendulko, moc Vám děkujeme.
Za všechny zaměstnance
a děti z MŠ Zahradní
Iva Jirsová
ředitelka  
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Cuningberch - založení města a hradu
Již název této kapitoly vzbuzuje oprávněné
pochybnosti a vyvolává po mnoho desetiletí
vášnivé vědecké i laické spory. Existuje několik teorií, z nichž každá, podpořená seriozními
fakty i fabulující rétorikou, může nezasvěceného čtenáře snadno přesvědčit a učinit jej doživotním zastáncem právě a jenom této teorie
jediné. Jak se v tom vyznat ? Proběhla původní lokace nejprve na Starém Zámku a pak
přemístěna do současné polohy, nebo bylo
založení provedeno přímo zde ? Zakládalo se
takříkajíc na zelené louce či v místě již existující osady ? A pokud již existovala, byl to jen
shluk několika hospodářských stavení, nebo
již byla chráněna opevněnou tvrzí ? Otázek
mnoho, uspokojujících odpovědí pro všechny
strany pramálo, nebo žádné.

L.Protz, Altenschloss

Starý Zámek
Začněme tedy fakty nespornými a nevyvratitelnými. Vzhledem k tomu, že hradiště Starý
Zámek má starší historii, dáme mu přednost.
Nachází se na skalnaté a zalesněné ostrožně
(též zvané Hradiště, kóta 511 m), orientované
v severojižní ose, nad údolím Malé Libavy, asi
2 km vzdušnou čarou východně od Kynšperku. Jak jsem se zmínil již v předchozí kapitole, prvními prokázanými osídlenci hradiště byl
lid chebské skupiny popelnicových polí, což
prokázal archeologický průzkum z r. 1966,
prováděný Olgou Pospíchalovou z chebského muzea. Sonda opevněním, kterou provedl
roku 1926 Anton Bergmann, ukázala absenci
podpůrných konstrukcí náspů (ať již kamenných, nebo dřevěných) – jedná se tedy o uměle navršené hliněné valy. Osídlení Kelty před
novým letopočtem není prokázáno, ale je vysoce pravděpodobné, což platí i o Germánech
v tzv.době římské (1.-4.stol.našeho letopočtu).
Další archeologický průzkum, provedený r.

1986 – T. Velímský, P.Meduna
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1986 Tomášem Velimským a Pavlem Šebestou, potvrdil slovanské osídlení až do 2.třetiny
13.století. Tehdejší obyvatelé využili pravěkého opevnění (bez respektování vnitřního členění) a obývali přibližně 15 – a teď se držte
– zemnic o rozměrech 4x4,2 m, zahloubených
120 cm pod úroveň terénu, tedy stejně jako
jejich předci o více než 1000 let dříve - a to
na prahu vrcholného středověku! Slovanské
osídlení od počátku starší doby hradištní (6.7.století) pronikalo až k Chebsku, což nepopírají ani němečtí historikové. Je doloženo
nálezy keramiky (Chotíkov, Liboc) a ryze slovanskými jmény (Lyba-Libava, Luboce-Liboc,
Nebanice,Těšovice atd.). Spadalo zřejmě až
do konce 12., či začátku 13.století pod sedlecký správní celek. Poté se díky bližší polo-

2006 – celk. od JZ
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ze a silně opevněnému hradu stává správním
centrem Loket.
Starší německá literatura se zmiňuje v souvislosti se Starým Zámkem o rytířském rodu
Kagerů z Kageru, který měl údajně zde mít
svoji tvrz - dokládat to měl (mimo jiné) i nález
pokladu mincí v r. 1827, jenž ovšem nenávratně zmizel. Archeologové i někteří historičtí literáti se k existenci hrádku a tím a priori i rodu
netváří příliš přívětivě – navíc jedna z teorií jej
umisťuje na protější vrch Smrčný - jeden závěr ovšem ze starých písemností vyplývá, byť
to jsou často doklady tak říkajíc z druhé ruky
a téměř výhradně německé provenience. Rod
z Kageru se rozštěpil na tři větve, které nosily
téměř shodný erb – ve štítu jako figura krokev, do které později přibyly tři růže, pro ka-

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

ždou větev jiné barvy, stejný motiv byl vložen
i do klenotu erbu. První byli pánové z Kynšperku, později Plancknerové z Kynšperku (počeštěno Planknarové) – z německého plancken,
tj.plaňkami oplocen. Další byli Steinbachové
ze Steinbachu (Štampachové ze Štampachu,
dnešní Kamenice), a třetí větví byli Globnerové z Globen (Globnarové, dnešní Hlavno) - ti
ovšem do kynšperské historie významněji nezasáhli. Steinbachové, jejichž úspěšnější část
to v 17.století dotáhla až k hraběcímu titulu,
přijala ke šlechtickému predikátu ze Štampachu jméno Kagerové - protože nezatíženi
propastí času ani našimi novodobými planými diskusemi, tímto vlastně potvrdili existenci
svých v minulosti utajených předků. Je načase, abychom opět přijali rod Kagerů do náruče
našeho historického povědomí.
Závěrem ke Starému Zámku – konstatujme,

2005 – Vstup – hradiště
že ve druhé třetině 13.století byl obýván, ovšem právě v tomto období osídlení poměrně
náhle zaniká (s menšími stopami dožívání).
Můžeme se přemístit 2 km na západ.
               Čeněk Malý
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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.
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!
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!
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.
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Odpady, jejich likvidace a jak to bude dál?
Vážení občané,
od začátku roku byl částečně upraven systém vyvážení odpadu ve městě. Důvodů, které k tomu představitele města
vedly, je několik. V první řadě je to radikální nárůst množství odpadu, který naši občané v posledních letech tvoří a
s tím související nárůst finančních nákladů na jeho likvidaci. Dalším důvodem je změna nového zákona o odpadech,
která bude znamenat výrazně rostoucí výdaje na likvidaci zejména netříděného odpadu v následujících letech.

Nejzásadnější změna: vyvážení nádob tříděného i netříděného odpadu 1x týdně.

Kolik nás to vůbec stojí?
Město až do loňského roku 2020 zajišťovalo svoz netříděného odpadu (šedé a černé kontejnery) s četností 2x týdně,
sběr a likvidaci tříděného odpadu (žluté, modré a zelené kontejnery) zajišťovalo vývozem 1 x za 14 dní. Tento systém
se bohužel nedá nadále udržet.
Jen v loňském roce se celkové náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyšplhaly na více než 6 milionů Kč. Společnost EKO-KOM, a.s. zaplatila
městu odměnu za zajištění zpětného odběru tříděného odpadu ve výši cca 374 000 Kč a pokud započítáme
uhrazené místní poplatky 700,- Kč za osobu, tak město muselo vydat další téměř 3 miliony Kč za nakládání
s odpady ze svého rozpočtu.
Z níže uvedené tabulky je také patrné, že město za posledních 10 let téměř vždy muselo doplácet na likvidaci odpadů a
jen za roky 2016-2020 zaplatilo o téměř 10 milionů Kč víc (!), než kolik občané uhradili místním poplatkem.
Jednoduše řečeno, místo toho, aby za tyto peníze město opravilo celou ulici např. J. Nerudy nebo Fr. Palackého, nebo
vyměnilo polovinu veřejného osvětlení, muselo je utratit za svoz a likvidaci nevytříděných plastových obalů,
nezmačkaných plechovek a papírových krabic vhozených do kontejnerů na odpad a starých skříní a matrací pohozených
u kontejnerových stání.
Drtivá většina obcí v ČR vyváží odpady 1x týdně, mnohdy jen 1x za 14 dní a luxus vývozu netříděného odpadu 2x týdně
už si naše město prostě nemůže dále finančně dovolit.
Vývoj nákladů města Kynšperk nad Ohří za nakládání s komunálním odpadem v
letech 2010 – 2021
předpoklad r. 2021
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příjem: poplatky, odměna za třídění – EKO-KOM
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Jak z toho ven?
Z níže uvedené tabulky je vidět, jak by situace vypadala, pokud by se zachoval stávající stav. V roce 2022 by město na
likvidaci odpadů doplácelo navíc 4 miliony Kč, v roce 2026 už 4,8 milionu Kč a v roce 2029 už téměř 5,5 milionu Kč.
Za deset let by dodatečné náklady na likvidaci odpadu tvořily 45 milionů Kč!
Vývoj nákladů města Kynšperk nad Ohří za komunální odpad v letech 2021
– 2029 při výši místního poplatku 700 Kč na osobu, frekvencí vývozu 2 x
týden a 9 % třídění odpadu
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příjem: poplatky, odměna za třídění – EKO-KOM

Zřejmě nejjednodušší cestou by bylo zvýšit místní poplatek za odstraňování odpadu na 1200 Kč za osobu a rok, což od
letošního roku umožňuje zákon o odpadech. K tomuto kroku ale nechtějí představitelé města přistoupit, protože by to
znamenalo výrazný zásah do rozpočtů zejména rodin s malými dětmi a zároveň by se i bezdůvodně potrestali ti obyvatelé
města, kteří se snaží produkovat co nejméně odpadů, důsledně je třídí, kompostují atd.
Jako rozumnější a pro město a jeho obyvatele levnější cesta se jeví TŘÍDĚNÍ ODPADU.

A jak jej tedy třídíme?
V loňském roce uložilo naše město na skládku 1 634 tun komunálního odpadu (vše, co zbylo po vytřídění ostatních
složek odpadu), k recyklaci odevzdalo pouze 47 tun papíru, 38 tun skla a 31 tun plastu. Dále občané města
odevzdali k materiálovému využití 10 tun pneumatik a do kompostárny bylo odvezeno 240 tun biologicky
rozložitelného odpadu (tráva z posekaných ploch, spadané listí a větve).

Skladba odpadů v Kynšperku v roce 2020
Nebezpečné odpady

Pneumatiky
Sklo

Oděvy

Plasty
Papír a lepenka
Objemný odpad

Dřevo

Kovy
Biologicky rozložitelný odpad

Nebezpečné odpady
Pneumatiky
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Dřevo

Směsný komunální
odpad

Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
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Tady se omlouváme těm občanům, kteří odpady poctivě třídí, ale v celkovém množství tříděného odpadu se

Kynšperk nad Ohří řadí k těm nejhorším obcím v České republice!
V loňském roce: - jsme vytřídili pouze 9 % recyklovatelného odpadu, (v současné době bychom měli třídit 40 %).
-

každý občan města, včetně nemluvňat, dětí a seniorů v průměru vyprodukoval 329 kg netříděného
odpadu, který byl uložen na skládku (což je o 129 kg na osobu víc, než kolik je stanovený letošní
limit zákonem o odpadech)

Objem odpadu uloženého na skládku má město povinnost podle nového zákona o odpadech snižovat do roku 2030 až
na pouhých 120 kg za občana na rok.
Město je také povinno zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily:
v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,
v roce 2030 a následujících letech alespoň 65 %,
v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % komunálního odpadu.
Pokud nesnížíme množství směsného komunálního odpadu, čekají nás sankce v podobě navýšené ceny za ukládání na
skládku, která by se mohla občanům opravdu výrazně projevit ve zvýšeném místním poplatku. Vývoj ceny za uložení
netříděného odpadu ukládaného na skládku při zachování stejného objemu (329 kg /občan) v následujících letech:

Výše poplatků za ukládání odpadu na skládku v letech 2020 – 2029
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2023
2024
2025
poplatek 500 Kč za tunu odpadu

0 Kč

2026
2027
2028
2029
poplatek 800 – 1850 Kč za tunu odpadu

Z uvedených dat je zřejmé, že pokud se nebude průběžně zvyšovat množství tříděného odpadu, platby za
ukládání na skládku se navýší do takové míry, že to pro město bude finančně neudržitelné. Náklady bude muset
promítnout do místního poplatku za likvidaci odpadu, který se bude pohybovat v rozmezí 1600 – 1800,- Kč ročně
za občana!

ČÍM VÍC VYTŘÍDÍME, TÍM MÉNĚ ZAPLATÍME
Majetkový odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Směsný komunální odpad
Ne vždy na první pohled poznáme, z jakého materiálu je obal a potažmo odpad vyroben a jak s ním máme
tedy správně naložit.
Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je
panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké
nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrného dvora.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a
využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená
to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky z
krabice, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.
Co patří do šedých kontejnerů na odpad? Pouze směsný komunální odpad.
Co je směsný komunální odpad? Vše, co zbyde po vytřídění ostatních složek odpadu.
Do šedého kontejneru nepatří: papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, biologicky
rozložitelný odpad, textilní materiály a oděvy, objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad!
Od letošního roku je svážen směsný komunální odpad, stejně jako odpad separovaný, 1 x za týden. Město
Kynšperk přistoupilo ke změně frekvence svozu separovaného odpadu především proto, aby občané, kterým
není lhostejné životní prostředí ve městě, měli možnost více třídit.
Investujte chvilku času správnému třídění. Když začnete pečlivě třídit odpadky, ušetříte i polovinu místa ve
vaší popelnici. Zde najdete rady a tipy ke třídění https://jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kampatri.
Z rozborů prováděných v ČR vyplývá, že současná průměrná popelnice obsahuje stále velké množství
plastů, papírových obalů, skla, bioodpadu i odpadu nebezpečného.
Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možné znovu zpracovat a využít.
Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie. Kromě toho nevytříděný odpad končí
zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.
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Mýty o „Kynšperských odpadech“.
Mýtus č.1: „Kontejnerů je málo, proto jsou hned plné“.
Téměř všechna města v ČR pro kalkulaci objemu odpadních nádob počítají se
statistickým průměrem, kdy jeden člověk vytvoří cca 30 l odpadu za týden.
V Kynšperku nad Ohří je občanům k dispozici:
tříděný odpad
- 46 kontejnerů 1100 l na plast
- 37 kontejnerů 1000 l na sklo
- 47 kontejnerů 1000 l na papír
komunální - netříděný odpad
- 574 nádob 110 l
- 125 kontejnerů 1100 l
K 01.01.2021 je v Kynšperku nad Ohří evidováno 4800 obyvatel. Ke
zjištění, že objem nádob na komunální netříděný odpad v Kynšperku
naprosto odpovídá běžným potřebám průměrného obyvatele ČR stačí
použít kalkulačku. Navíc je ještě navýšen o dalších 40% !
Celkový objem všech nádob na odpad, který je v Kynšperku nad Ohří
k dispozici odpovídá městu s 11 000 obyvateli !

Z fotografie kontejneru, jakých se dá denně v našem městě pořídit několik desítek je jasné, kde je
„problém“. Odpad je z 80% nevytříděný, plastové nádoby, plechovky a papírové krabice nesešlapané.
Nádoba je tedy „plná“ co do objemu, ovšem svozová společnost na skládku vozí obrazně řečeno
„vzduch“.
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Sčítání lidu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Karlovarský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Šlikova 2423/15, 35002, Cheb

954235001

Cheb 2

Riegerova 1302/60, 35002, Cheb

954235002

Cheb 3

Dragounská 2529/6, 35002, Cheb

954235003

Františkovy Lázně

Lidická 445/8, 35101, Františkovy Lázně

954235101

Skalná

Česká 430, 35134, Skalná

954235134

Aš 1

Poštovní náměstí 911, 35201, Aš

954235201

Mariánské Lázně 1

Poštovní 160/17, 35301, Mariánské Lázně

954235301

Mariánské Lázně 2

Tepelská 551/5, Úšovice, 35301, Mariánské Lázně

954235302

Sokolov 1

Karla Havlíčka Borovského 1420, 35601, Sokolov

954235601

Sokolov 5

Sokolovská 1623, 35601, Sokolov

954235605

Habartov

náměstí Přátelství 112, 35709, Habartov

954235709

Horní Slavkov

Nová 600, 35731, Horní Slavkov

954235731

Chodov u Karlových Var 1

Husova 786, 35735, Chodov

954235735

Chodov u Karlových Var 2

Staroměstská 848, 35735, Chodov

954235736

Kynšperk nad Ohří

Dlouhá 82/2, 35751, Kynšperk nad Ohří

954235751

Kraslice

nám. 28. října 1705/4, 35801, Kraslice

954235801

Karlovy Vary 1

T. G. Masaryka 559/1, 36001, Karlovy Vary

954236001

Karlovy Vary 5

Sokolovská 243/92, Rybáře, 36005, Karlovy Vary

954236005

Karlovy Vary 6

Chebská 370/81a, Dvory, 36006, Karlovy Vary

954236006

Karlovy Vary 9

Vítězná 390/51, Drahovice, 36001, Karlovy Vary

954236009

Karlovy Vary 17

Školní 742/7a, Stará Role, 36017, Karlovy Vary

954236017

Nejdek 1

Poštovní 972, 36221, Nejdek

954236221

Nová Role

Chodovská 236/6, 36225, Nová Role

954236225

Ostrov nad Ohří

Hlavní třída 800, 36301, Ostrov

954236301

Toužim

náměstí Jiřího z Poděbrad 36, 36401, Toužim

954236401

Žlutice

Velké náměstí 147, 36452, Žlutice

954236452

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Karlovy Vary

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Závodní 360/94, Dvory, 361 51, Karlovy Vary

Telefon
353114525

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

2
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TISKOVÁ ZPRÁVA
12. února 2021

Sčítání po 100 letech bude hlavně online
Na pondělí připadá stoleté výročí prvního československého sčítání lidu, které se
konalo 15. února 1921. Od vzniku Československa se na našem území uskutečnilo
zatím devět sčítání. Sčítání 2021 tak bude v pořadí desáté a poprvé v historii primárně
online.
První sčítání v samostatném Československu prováděl nově založený Státní úřad statistický.
Podle výsledků sčítání v roce 1921 bylo na území dnešní České republiky 10 009 480
obyvatel. O devadesát let později, dle sčítání v roce 2011, žilo v Česku 10 437 000 obyvatel.
Při prvním československém sčítání byl proveden i soupis bytů, a to v aglomeracích, které
měly alespoň 20 tisíc obyvatel. „Za nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti
obyvatelstva. Mělo totiž do jisté míry potvrdit oprávněnost vzniku samostatného
Československa. Národnost se zjišťovala podle nové definice odvozené od tzv. kmenové
příslušnosti, za jejíž projev se považoval mateřský jazyk. Tím se měla odstranit dřívější
definice národnosti určovaná podle obcovací řeči, která prý nahrávala německému jazyku,“
vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Významnou charakteristikou bylo také povolání obyvatelstva. Zjištěná zaměstnání se pak
porovnávala s těmi, která byla zaznamenána v roce 1914. Cílem bylo identifikovat sociální a
profesní přesuny mezi dobou předválečnou a poválečnou. Obyvatelstvo bylo sčítáno pomocí
sčítacích archů pro domácnost, jak to bylo obvyklé u sčítání předválečných. Data se
zpracovávala na Powersových děrnoštítkových strojích.
Bezpečně a moderně
Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního
prvorepublikového sčítání, a odstartuje 27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako
online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3.
do 9. 4. se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez
nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je
přístup k internetu. V současné době k němu má přístup více než 80 procent obyvatel.
„Online sčítání, kromě toho, že je rychlé a jednoduché a lze ho provést odkudkoli, kde je
připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Například tu, že za celou rodinu může
vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti.
Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží,“
upozorňuje na výhody online sčítání Marek Rojíček. Online sčítání rovněž představuje ideální
variantu z hlediska obrany proti šíření koronaviru. Není totiž třeba kvůli němu nikam chodit,
s kýmkoliv se potkávat, přebírat a předávat formuláře a obávat se případné nákazy. Online
sečíst se můžete pohodlně z domova, i když budete třeba zrovna v karanténě.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání
klasický listinný formulář, a to od 17. dubna do 11. května. Za velmi přísných hygienických
opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné
formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky, poslat na P. O. Box

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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1

Sčítání lidu

České Pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání. Veškeré informace o Sčítání 2021
jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz.
Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

2

25

Různé

Ptačí hodinka 2021 – každoroční sčítání
Do třetího ročníku Ptačí hodinky se od 8.do
10. ledna 2021 zapojili dobrovolníci z celé republiky v ještě vyšších počtech než loni. Letošních 19 214 hodinových sčítání je zásluhou
27 123 občanských vědců. Rekordní účast
přinesla i rekordní výsledky - poprvé jsme překonali hranici půl milionu pozorovaných ptáků.
V Kynšperku nad Ohří se zapojilo do sčítání
celkem 6 občanů. Děkujeme za odeslané výsledky a za krásné fotky krmítek a opeřenců
na stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/
nahrat-do-galerie
Celkové výsledky a výběr jednoho sledovaného krmítka z Kynšperka nad Ohří zde přiloženy.
Ptačí svět je pestrý, plný poletujících, poskakujících a skrývajících se opeřenců. Poznat,
koho právě pozorujeme, může být zprvu oříšek. Ale když se nám to podaří, máme z pozorování dvojnásobné potěšení. Naučit se poznávat nejčastější druhy na krmítku zvládne
s trochou tréninku každý z nás.

26

I letos si sýkora koňadra upevnila pozici
na pomyslném trůnu ve všech krajích a okresech a skokanem roku se stal jednoznačně
čížek lesní.

Různé

Pavel Benda

Výdej ochranných roušek pro veřejnost
Ochranné roušky (bez omezení věku) si budete moci vyzvednout zdarma v infocentru a kině
v Kynšperku nad Ohří. Roušky se budou vydávat pro veřejnost opakovaně zdarma do vyčerpání zásob.

Výdej:
Kino
pondělí až pátek od 9.00 - 12.00,
12.30 - 17.00 hodin.

Infocentrum
pondělí a středa od od 9.00 - 12.00,
12.30 - 17.00 hodin.
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Policie

Pozor na podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje od začátku letošního roku již evidují tři případy podvodů
na internetu, při kterých oběti zaslaly podvodníkům finanční prostředky v celkové výši
kolem 1,5 milionu korun. Proto bychom chtěli
varovat všechny občany před podvodným jednáním, ke kterému dochází prostřednictvím
internetu.
Podvodníci se ve většině případů vydávají za vojáky jiné země a svou oběť kontaktují
především na sociálních sítích či seznamkách.
Umí být velmi přesvědčiví a snadno tak s poškozeným navážou bližší vztah, který vedou

•

mnohdy i několik měsíců. Po získání důvěry
s příslibem společné budoucnosti a smyšlených náhod, žádají o zaslání finančních prostředků ve formě půjčky, které poškozený rád
zašle. Své peníze ani svou lásku v podobě
podvodníka již nikdy nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je
důležité, si dát na síti pozor s kým komunikujete.
Připravili jsme si proto pro Vás několik preventivních rad, které když budete dodržovat, Vás
mohou před podvodníky na internetu ochránit:

Pokud užíváte internet, nikomu nesdělujte na síti své osobní údaje jako je například rodné
číslo, adresa či telefonní číslo.
Při komunikaci s cizími lidmi na internetu buďte obezřetní. Podvodníci se mohou vydávat
např. za ovdovělého vojáka či hodnou paní učitelku ze školky. Postupem času z Vás ale
mohou vylákat mnohdy všechny Vaše úspory.
Na internetu se chovejte tak jako v reálném světě. Na ulici také nedáte své celoživotní úspory cizím lidem, tak proč je posílat někomu na síti.
Myslete na to, že na internetu je přibližně každý pátý člověk pod falešnou identitou. Nenechte se proto napálit, neboť ani fotky na samotných profilech nemusí být dotyčné osoby, která
je s vámi ve spojení.
K různým službám na internetu používejte různá a hlavně silná hesla. Jsou jako klíč k Vašemu domu, pořádně si je tedy střežte.
Nenechte se prostřednictvím internetu ani v běžném životě k ničemu nutit.
Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
V žádném případě nikomu na internetu neposílejte žádnou finanční hotovost.

•

•
•

•
•
•
•

V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na bezplatnou linku 158 nebo na nejbližší
policejní služebnu.
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nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

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.
Půjčovní doba pro děti i dospělé:

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

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek:

Novinky pro dospělé:

Romány pro ženy:

Konečná, L. – Vířivka; Lednická, K. – Šikmý
kostel 2; Soukupová, P. – Věci, na které nastal čas; Orwell, G. – 1984 (sci-fi); Coates, D.
– Kořist (horor); King, S. – Pátá čtvrtina (horory, povídky); Cooke, L. – Překvapivá fakta
o zvířatech (encyklopedie); Davouze,M. – Celej Franz! (biografie); Shillinglaw-Kelliek, D. –
Přednášky prof. T. G. Masaryka na Chicagské
univerzitě v létě roku 1902

Green, J. – Hvězdy nám nepřály; Howell, H. –
Ďábel z Vysočiny; Lowell, E. – Dokonalý tah;
Manáková, M. – Slzy pro Araba; Martin-Lugand, A. – Štěstí na dně silné kávy; Jakoubková, A. – Zdání a manžel vždycky klamou

Historie:
Jindra, J. – Proroctví staré vědmy; Bauer, J.
– Zamilované královny; Červenák, J. – Anděl v podsvětí; Sepetys, R. – Mlčící fontány;
Cornwell, B. – Smrt králů; Hunter, G. – Měli
jsme štěstí; Bauer, J. – Levoboček Rožmberků; Černá, J. – Kat Mydlář: Jak utišit bolest
Lásky?; Češka, S. – Případ mrtvého krále;
Mňačko, L. – Smrt si říká Engelchen

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

Pro děti a mládež:
Baucher, F. – Kniha, co tě naučila milovat knihy; Patterson, J. – Max Ensteinová Geniální
experiment; Lewis, C. S. – Letopisy Narnie
Poslední bitva; Březinová, I. – Jak to bylo dál;
Kocmanová, I. – Abeceda s básničkami; Roleček, F. – Za pokladem a jiné kreslené příběhy; Lewman, D. – Tajný život mazlíčků; Šulc,
P. – Brzy budu prvňáčkem; Fougere, I. – Mluvíme o sexu (4-6 let); Verdoux, Ch. – Mluvíme
o sexu (7-9 let); Píšeme si abecedu; Hasičské
auto Tom; Zvířátka Obrázková encyklopedie
pro děti

Detektivky a thrillery:
May, P. – Muž z ostrova Lewis; May, P. – Šachové figurky; Coben, H. – Chlapec z lesů;
Beran, L. – Četnická pátračka versus galerka;
Ptáčková, J. – Nahořklá vůně chmelu; Minier,
B. – Údolí

QR kód facebookových stránek
městské knihovny
Na Vaší návštěvu se těší knihovnice  
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Zápis do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KDY: 5.5.2021
KDE: v budově MŠ ZAHRADNÍ
V KOLIK: 8,30-11,00 a 12,30-15,30 hodin
POTŘEBNÉ DOKUMENTY

- přihlášku do MŠ a evidenční list - potvrzený od lékaře,

/oba tyto dokumenty si můžete v MŠ vyzvednout již od 6.4.2021/

- rodný list dítěte,
- kartička zdravotní pojišťovny dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- cizinci předkládají pas dítěte a doklad o dlouhodobém trvalém pobytu dítěte.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

- dítě, které má docházku povinnou,
- dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří,
- do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let- mladší děti dle kapacity MŠ,
- dítě musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti, přiměřeně samostatné.

Těšíme se na Vás
30

Zápis do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ, U PIVOVARU
367/3, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS 2021/2022
se uskuteční 3. května 2021
od 8.00 hodin do 16 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Mgr. Martina Trnková – ředitelka, Milena Becková – učitelka, Alena Kociánová –
učitelka, Ivana Vebrová – učitelka, Veronika Becková – učitelka a Bára Janková –
učitelka

Přihlášku a evidenční list, prosím, přineste vyplněné,
potvrzené lékařem.

(Tiskopisy si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2021 denně od 7.00 hodin do 8.30 hodin,
odpoledne od 14.00 hodin do 16.00 hodin.)
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají
cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podmínky přijetí dítěte:
1. Dítě, které má docházku povinnou.
2. Dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří.
3. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let – mladší děti dle kapacity MŠ.
4. Dítě musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti, přiměřeně samostatné.
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Různé
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Různé
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