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Slovo senátora

Tři roky v Senátu
Ano, už je to tři roky, slib jsem složil 14. listopadu 2018. Jsem v polovině svého mandátu
a myslím, že je čas k bilancování a skládání
účtů. Abyste věděli, co „v tom Senátu“ vlastně
celou tu dobu dělám. Celkově mohu říct, že to
byly velmi zajímavé a leckdy i složité tři roky.
Na úvod by bylo dobré připomenout, že náš
Karlovarský kraj nemá v parlamentu celkově
příliš velké zastoupení. Máme pět poslanců
a tři senátory a obě komory mají dohromady
dvě stě osmdesát jedna členů. To opravdu
není mnoho a podle toho také někdy vypadal, zejména v poslanecké sněmovně, zájem
a vůle se našimi regionálními tématy zaobírat
a prosazovat je. To není stěžování, to je konstatování faktu.
Za naše specifická regionální témata považuji například transformaci kraje od fosilního
průmyslu – šachta bude končit, a to sebou
nese už dnes významné změny. Potom problematiku sociálně vyloučených lokalit, nízký
výkon ekonomiky našeho kraje, problematiku
exekucí, které jsou v našem kraji koncentrovány více než jinde, také problematiku nízkého
zacílení evropských dotací do našeho kraje
oproti jiným a další negativní jevy takzvaně
strukturálně postižených regionů. Když je
malá síla na prosazení našich témat, může pomoci spojení s jinými. A proto jsem přišel loni
na podzim s nápadem na ustavení senátního
Podvýboru pro regiony v transformaci, který
se skládá ze senátorů z regionů s obdobnými
problémy, z Ústeckého a Moravskoslezského,
a byl zvolen jeho předsedou. Snažíme se společně tlačit na ministerstva a ministry, jednat
o nefunkční vládní politice přibližování regionů
a podpoře v mnoha oblastech, navrhovat změny zákonů a podobně. Zkrátka tlačit tato naše
témata výš a být slyšet. Naráželi jsme zejména u dosluhující vlády na nezájem a pevně
věřím, že nyní vhledem k tomu, jak dopadly

sněmovní volby, by se mohla situace změnit.
Zatím má podvýbor za sebou za necelý rok
činnosti 10 schůzí a jedno výjezdní zasedání
v Ústeckém kraji, v listopadu jedeme k nám
do Karlovarského kraje a do Saska.
A dál už jenom stručný výčet další činnosti.
Mojí hlavní prací jako senátora je práce na zákonech. Absolvoval jsem za ty tři roky celkem
45 schůzí pléna Senátu, 54 schůzí výborů,
byl jsem autorem nebo spolupředkladatelem
několika pozměňovacích návrhů a jednoho
senátního návrhu zákona, vzešlého z našeho podvýboru – návrh je v běhu, a pokud
vše dobře dopadne, mohl by do kraje přinést
přibližně 45 milionů ročně navíc. Dál jsem
absolvoval bezpočet návštěv starostů, firem,
úřadů, škol, ministerstev. Pořádám pravidelná
setkání starostů mého obvodu, setkání s občany, na které zvu zajímavé osobnosti jako
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je například generál Pavel, i když do těchto
aktivit zasáhla coronavirová krize. Během ní
jsem se snažil pomáhat, jak jsem mohl, mimo
jiné jsem založil FB skupinu pro pendlery, kteří
se potýkali zejména složitou situací na hranicích a nedostatkem informací, tato skupina
má více než 17 tisíc členů. Taky jsme spolu
s kamarády za STAN Sokolov založili FB skupinu na podporu sokolovských hospod, kterou
využívalo zejména v době covidu kolem tisíce
členů. A více se mi sem už nevejde.

O své práci se snažím pravidelně informovat,
jak těmito pravidelnými sloupky ve zpravodajích, tak také na svých Facebookových stránkách. Pokud by vás něco dalšího zajímalo,
měli jste náměty nebo byste se chtěli nějak
zapojit do práce pro náš region, neváhejte
mne kontaktovat. Budu moc rád.
Miroslav Balatka
senátor
www.miroslavbalatka.cz

Vzpomínka
Co osud vzal to nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 3. 11. 2021 uplyne smutný čtvrtý rok
od doby, kdy nás navždy opustila naše nejdražší maminka, manželka, babička, prababička, sestra paní Irena Bělunková z Kynšperka nad Ohří.

Se vzpomínkou v srdcích:
manžel František, děti, vnoučata,
pravnoučata a sourozenci s rodinami

Vážení občané,
Město Kynšperk nad Ohří v rámci spolupráce s Karlovarským krajem upozorňuje na přípravu
projektu podpory výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany.
Bližší informace k dotaci (kdo může být žadatel, jaká je výše podpory apod.) jsou uvedeny v
informačním letáku.
Pokud máte zájem o dotaci požádat, můžete kontaktovat pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje uvedené na letáku nebo Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
p. Sirůčkovou (352 350 447, email siruckova@kynsperk.cz) nebo p. Jílkovou (352 350 430, email
jilkova@kynsperk.cz ).
Majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Kotlíkové dotace

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech
(včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách
bytových domů, je poskytována fyzickým
osobám na výměnu kotle nesplňujícího
emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené
nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat
výši příjmů představují následující případy:
1.
Žadatel a všichni členové jeho
domácnosti
pobírají
starobní
důchod
nebo
invalidní
důchod
3.
stupně;
2.
Žadatel
je
nezletilý
nebo
student denního studia do 26 let a
je
jediným
vlastníkem
nemovitosti;
3.
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby
podání žádosti o podporu pobíral dávky v
hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí
a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a
kolik finančních prostředků mohu získat?
w tepelné čerpadlo max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w kotel na biomasu max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w plynový kondenzační kotel max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Musím celou výměnu zafinancovat z
vlastních zdrojů?
Na financování bude možno od kraje
získat část finančních prostředků zálohově.
Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?
Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme
na
níže uvedených kontaktech.
Vždy
je
však
třeba
doložit:
- Platný doklad o kontrole technického
stavu a provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW
včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Fotodokumentaci
stávajícího
kotle
napojeného
na
otopnou
soustavu
a
komínové
těleso.

Kdy budu moci o dotaci požádat?

Co mám nyní pro získání dotace učinit?

Pro
získání
dotace
je
třeba
vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběř žádostí
a realizace bude probíhat v roce 2022.

V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte krajský
úřad na níže uvedených kontaktech.

Kontakty:
Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz; Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz; Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz;
Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz; Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz;
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz; Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Mezinárodní den seniorů
KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali preventivními dárky.
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení tisku
a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené
na seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském kraji. Cílem
bylo varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená.
Preventisté se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených
s nakupováním v obchodních centrech, ale také seniorům předali obecné informace o prevenci
kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například nákupní tašky s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná
pouzdra na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých
preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021,
přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout
veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.
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Policie - poděkování

Důležité rady a informace, které byste měli znát:
-

Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).

Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc
okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud
máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.

prap. Jan Bílek
kpt. Bc. Zuzana Týřová

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří děkuje
Dne 14. 9. 2021 byl výborem ZO ČZS Kynšperk nad Ohří organizován zájezd autobusem firmy „Vyskočil“ na „Zahradu Čech“ do Litoměřic pro naše zahrádkáře a jejich rodinné
příslušníky. Účast našich zahrádkářů a ostatních byla velká.
Každým rokem se na výstavišti naši členi inspirují novými poznatky v sadbách, roubování,
pěstování a ochrany rostlin a zvýšením produktivnosti pěstovaných kultur. Zájezd hodnotím jako zdařilý a velmi inspirativní. Touto

cestou chceme poděkovat Městu Kynšperk
nad Ohří za finanční příspěvek ve výši 5.000,Kč, který významnou měrou pomohl k realizaci zájezdu.
Naši zahrádkáři se těší na příští rok, na další
ročník výstavy v Litoměřicích.

Předseda svazu
Ing. Josef Baron
jbaron@email.cz, 734 368 536
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Kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně
Vážení občané, jak jsme již v minulých zpravodajích informovali, v rámci projektu Revitalizace zeleně v Kynšperku nad Ohří bude
muset být v průběhu listopadu pokáceno cca
20 stromů. Kácení dřevin samozřejmě neprobíhá svévolně, každý jednotlivý strom zařazený do projektu revitalizace byl pečlivě vyhodnocen odbornou arboristickou společností
a dendrology v rámci inventarizace. Jedná se
o dřeviny nemocné, poškozené, s infekcí větví
nebo celého kmene, byť poškození nebo špatný zdravotní stav stromu nemusí být na první
pohled zjevný. Tyto dřeviny jsou již provozně
nebezpečné, mohou ohrožovat kolemjdoucí,
a proto bylo město nuceno přistoupit k jejich
pokácení. Jedná se o vybrané stromy v prostoru a okolí hřbitova, v parčíku v ulici Jiráskova, v parku u vodárny, v ulici Jana Jiskry,
v parku v ulici Sokolovská, v Areálu zdraví
a jeho okolí.

Před kácením odbornou firmou budou dřeviny
ještě jednou kontrolovány biologickým dozorem, který opakovaně vyhodnotí a rozhodne
o biologickém potenciálu káceného stromu.
Jako náhrada za tyto pokácené stromy a doplnění zeleně bude vysázeno cca 458 kusů
dřevin (z toho 97 ks stromů a 361 ks keřů).
Majetkový odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří
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	Lukostřelec

NÁSTUP NOVÉ LUKOSTŘELECKÉ GENERACE
Nejmladší z lukostřelců Martinů Hámorů
(po tátovi a dědovi) se díky skvělé sezoně
propracoval do lukostřelecké reprezentace
České republiky, čímž navázal na své reprezentační předky.
Nejdříve v kategorii kadetů (15 – 17 let) získal ve Znojmě titul mistra republiky a s kolegyní z oddílu Barborou Bretttlovou ustanovil
nový český rekord v mix týmech rovných 1300
bodů, což byl výkon světové extratřídy.
Na závěr sezony si ještě vyzkoušel poprvé
mistrovství ČR dospělých, kde jako 16-ti letý
získal ve družstvech s Martinem Hámorem
st. a Vítem Vejražkou pro LK ESKU Cheb 3.
místo.
Lukostřelci Martin st. a Martin ml. Hámorovi
děkují za podporu svým fanouškům a městu
Kynšperk nad Ohří.
LK ESKA Cheb
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Rozhovor s personální manažerkou SUAS GROUP
Jaký je vztah tradiční Sokolovské uhelné a SUAS GROUP?
Tradiční Sokolovská uhelná se dle celosvětového trendu postupně odkloňuje od těžby
a energetického využití hnědého uhlí. Na tradici tak významné firmy a pozici největšího zaměstnavatele v regionu, která sahá až do roku
1792, tak plynule navazuje nově založená sesterská společnost SUAS GROUP a.s.

Čím se nově založená
GROUP zabývá?

SUAS

V květnu tohoto roku jsme představili její čtyři
hlavní oblasti podnikání. I nadále se věnujeme
energetice, která je celospolečensky na prahu
rychlých změn, chystáme zde změny v oblastech výroby tepla a elektrické energie pro náš
kraj. Hledáme cesty, jak nejlépe nahradit uhlí.
Chceme budovat moderní fotovoltaické elektrárny, záložní zdroje, připravujeme projekty
na energetické využití odpadů nebo výraznou
proměnu jezera Medard.

A ty další oblasti, ve kterých skupina SUAS GROUP podniká?
Všechny oblasti, ve kterých podnikáme jsou
velmi úzce propojené s transformací Sokolovska a celého Karlovarského kraje. Naše divize
Ecology se zabývá oběhovým hospodářstvím,
recyklací odpadu, to jsou oblasti, ve kterých je
velký potenciál. Karlovarský kraj vytvoří ročně
60 tisíc tun komunálního odpadu, se kterým
se dá v moderní energetice dál pracovat. Mezi
naše další divize pak patří stavebnictví, SUAS
GROUP je největším vlastníkem pozemků
v Karlovarském kraji a chceme je využít pro
výstavbu, buď obytných částí nebo částí pro
průmysl a logistiku. Tradičně se věnujeme
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i strojírenství. Podle mě nejkrásnějším projektem je zmíněná revitalizace okolí jezera
Medard, které vzniklo zatopením původního
lomu. Prostřednictvím naší stavební divize
a spolu s investory tu chceme vybudovat nejen vyhledávanou rekreační oblast se vším, co
k ní patří, ale též kompletní zázemí pro trvalé
bydlení a pro služby denní potřeby. Na to se
osobně s mojí rodinou velmi těšíme. Volnočasových prostor není nikdy dost. Sokolovsko
se tak může stát zajímavou lokalitou pro začínající rodiny, tím spíše pokud se nám povede
propojit kvalitní životní styl se zajímavým pracovním uplatněním.

Jak se vám osobně v SUAS GROUP
pracuje?
Já ve firmě pracuji už více než 20 let. Nemohu
si stěžovat. Samozřejmě, každý den přinese
něco nového k řešení, ale v principu mne ta
práce velmi naplňuje a jsem hrdá na to, že
mohu své zkušenosti z personalistiky a ze sociologie uplatňovat právě zde. Z pozice personální šéfky je to velká výzva, protože v našem
kraji a zejména pak na Sokolovsku se potýkáme s odlivem potenciálních zaměstnanců
do jiných krajů.

A jaké uplatnění u vás tedy mohou zaměstnanci najít?
Jak jsem již uvedla, jsme velká firma, jsme aktivní v moderní energetice a v průmyslu. Práci
u nás najdou lidé, kteří chtějí pracovat v provozech, například strojní mechanici/zámečníci,
elektrikáři, obraběči, automechanici – jsou to
lidi s tzv. „černým řemeslem“. Ale chci tu vyzdvihnout, že hledáme uchazeče i na kancelářské pozice do centrální kanceláře v Sokolově.
Například v těchto měsících jsme obsadili pozi-

SUAS GROUP

ci firemní právničky, obchodního ředitele, rozšiřujeme kapacity mého personálního oddělení,
rozšiřujeme tým v oblasti marketingu, posílili
jsme také například tým PR a Komunikace.

Máte také pozice pro absolventy?
Ano. V personální politice máme jako jednu
z priorit diverzitu. Sázíme na diverzní týmy, kdy
seniorní pracovníci spolupracují s těmi, kteří
jsou ještě studenti nebo jsou krátce po škole.
Možná byste se divili kolik v naší ač průmyslové firmě pracuje žen. Rozvíjíme a zkvalitňujeme spolupráci i se školami, vyzdvihla bych
tu například trvalou a dlouhodobou spolupráci
s ISŠTE Sokolov a jejího pana ředitele Pavla
Januse. Společně se zabýváme tím, jak podpořit školství a vzdělávání v celém regionu,
protože v blízké budoucnosti zde bude velká
poptávka po technicky a ekologicky vzdělaných lidech, kteří tu zatím nejsou.

Co byste jako zástupce SUAS
GROUP potenciálním uchazečům
o práci u vás vzkázala?
Ráda bych potenciálním uchazečům prostřednictvím vašich novin vzkázala pojďte k nám,
přijďte se podívat, jaké uplatnění a možnost
kariérního růstu tu najdete. Zůstaňte v našem
regionu a pojďme ho společně rozvíjet.

SUAS GROUP

9

MŠ

Tvořivé odpoledne s rodiči
V měsíci říjnu jsme pozvali do naší školky rodiče, aby si s dětmi společně ve své třídě vyrobili nějaké překvapení. V Pastelkové třídě si
děti vyráběly svícny, v Beruškové třídě malo-

valy berušky na kameny a v Srdíčkové třídě si
zdobily dýně. Všechny výrobky se dětem moc
povedly a děkujeme všem rodičům, kteří přišli.
Učitelky MŠ Zahradní
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MŠ

S pohádkou i písničkou...
V měsíci říjnu zavítal do naší MŠ v Zahradní
ulici pan herec J.Kindl s dřevěnými, ručně vyřezávanými loutkami a nápaditými kulisami.
Pohádka, ve které samozřejmě zvítězilo dobro
nad zlem, se jmenovala Drak a moucha.
Do společnosti hudby se děti přesunuly v hudebním pořadu paní D. Čemusové O ptačím
sněmu. Propojením příběhů z ptačí říše s lidovými písničkami i vážnou hudbou si všichni
diváci muzicírování náramně užili.
Za kolektiv dětí a uč.
MŠ Zahradní v Kynšperku nad Ohří
M. Kuhlová a E.Rozmušová
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Říjen v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Měsíc říjen se odehrával v duchu vysoké
nemocnosti a scházela se nás v MŠ někdy
opravdu jen hrstka statečných. I přes nástrahy všech bacilů jsme absolvovali několik moc
pěkných akcí a projektových dnů.
Pevně věříme, že nejhorší, co se nemocí týče,
máme za sebou a listopad a vše nové a pěkné
si užijeme za větší účasti.
Kolektiv MŠ U Pivovaru

7.10. Veselá věda – pokusy s cukrem v ZŠ Švabinského, Sokolov
13.10. Suit up day neboli den ve společenském oděvu
18.10. Dopravní výchova s Policií ČR
20.10. Interaktivní divadlo – Pohádka o ptačím sněmu – Dagmar Čemusová
22.10. Ukázka výcviku pejsků na školní zahradě
29.10. Halloween
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MŠ

Myslivci v MŠ
Naši školku opět navštívili páni myslivci z mysliveckého sdružení LESANA Kynšperk. Vyprávěli dětem o životě zvířat v našich lesích,
ukázali dětem různé druhy parůžků, parohů
nebo zubů. Také mohly podle zvuku poznat,
které zvíře v lese mohou slyšet.
Děti viděly i živé zvíře, mohly si pohladit sovu
pálenou. Odměnou za krásnou besedu si páni
myslivci odvezli kaštany a žaludy, které jsme
od začátku školního roku pro zvířátka v lese
sbírali.
Děkujeme za krásné povídání s ukázkami
a také za sladké mlsání, které děti čekalo
na konci besedy.
MŠ Zahradní
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Výsledky voleb

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Kynšperku nad Ohří
Přehled volební účasti za jednotlivé okrsky ve dnech voleb 8. – 9. 10. 2021
Volební
okrsek

Voliči v

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

% platných

seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

942
1 088
701
933
350
4 014

1 - ZUŠ
2 - ZŠ
3 - MKS
4 - SOU
5 - věznice
CELKEM

590
504
460
530
163
2 247

62,63
46,32
65,62
56,81
46,57
55,98

590
504
460
530
163
2 247

583
499
454
525
163
2 224

98,81
99,01
98,7
99,06
100
98,98

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=5&xobec=560499&xokrsek=5&xvyber=4103

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Kynšperk nad Ohří
Strana
název

Platné hlasy
celkem

v%

28

1,25

2 Švýcarská demokracie

5

0,22

3 VOLNÝ blok

25

1,12

4 Svoboda a př. demokracie (SPD)

348

15,64

5 Česká str.sociálně demokrat.

číslo

1 Strana zelených

131

5,89

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

2

0,08

8 Trikolora Svobodní Soukromníci

74

3,32

9 Aliance pro budoucnost

5

0,22

5

0,22

10 Hnutí Prameny
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty

113

5,08

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

311

13,98

3

0,13

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
16 Koruna Česká (monarch.strana)
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ

4

0,17

278

12,50

18 Komunistická str.Čech a Moravy

81

3,64

20 ANO 2011

806

36,24

5

0,22

21 Otevřeme ČR normálnímu životu

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=5&xobec=560499&xvyber=4103

Za správní a sociální odbor: Bc. Alena Kadavá
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Mýty o „Kynšperských odpadech“.
Mýtus č. 8: „To se přece rozloží… nebo ne? Fakta a mýty o bioplastech“.
Plasty jsou nedílnou součástí našeho života a jen těžko už si ho bez nich dokážeme
představit. Bohužel je jejich výroba závislá na ropě a po konci jejich užití často končí
na skládkách. V nejhorším případě se dostanou do přírody, kde jsou prakticky
nerozložitelné a působí škody celému ekosystému.
Na druhou stranu často čteme o tzv. bioplastech, které jsou údajně rozložitelné v přírodě
a na výrobu nepotřebují „ani kapku ropy“.
Proto, aby materiál splňoval definici bioplastu, musí ale splnit alespoň jednu ze dvou
charakteristik a to, že je 1) v přírodě rozložitelný nebo 2) vyrobený z přírodních látek.
Jejich původní cíl je ušlechtilý. Mají zabránit plýtvání neobnovitelnými zdroji naší
planety a namísto toho čerpat z co nejdostupnějších obnovitelných surovin. Bohužel tu
máme několik velkých ALE:
 Automaticky to totiž neznamená, že takto vyrobené materiály jsou rozložitelné, tedy
biodegradabilní.
 Pěstování surovin k výrobě některých druhů bioplastů s sebou nese aspekty
klasického zemědělství, tedy hojné používání hnojiv a pesticidů a geneticky
modifikované plodiny.
 Kam s nimi? Stejné trable jako měl Neruda s vyhazováním starého slamníku, nám
mohou přinést i bioplasty. Patří do kompostu? Do žlutého kontejneru? Nebo snad do
směsi?
V každém prostředí se totiž bude různý bioplast chovat trochu jinak. Doposud se
spolehlivě neví, jak bioplasty reagují na vyšší teploty či tlaky a zda se účinně rozkládají
například v mořské vodě. Zásadní informací z toho článku je, že volné pohazování
bioplastů do přírody není rozhodně dobrým nápadem.

Věděli jste, že …
Do loňského roku se vyrobilo přes 8,3 miliard tun plastů, polovina z toho přitom jen
v uplynulých 15 letech. Celých 6,3 miliard tun skončilo jako odpad. Leží v nezměněné
podobě na skládkách, převaluje se mezi vlnami v oceánech, v útrobách vodních tvorů
nebo leží ve škarpě nedaleko vašeho domova.
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U PIVOVARU

SBĚRNÝ DVŮR

Vhazujte použitý
potravinářský olej a tuk
v uzavřených plastových
obalech a PET lahvích

Umístěno u separačních
míst ostatních
recyklovatelných odpadů
Kosmetický průmysl

Paliva a energie

POCHLOVICKÁ

Recyklovatelný odpad:
olej a tuky, plasty

Nové výrobky
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ČERVENÁ NÁDOBA
elektroodpad
Do červených nádob můžete vhazovat:
 drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti
(s výjimkou zářivek),
 kalkulačky, mobilní telefony,
 drobné počítačové vybavení,
 hobby nářadí,
 kuchyňské spotřebiče,
 baterie a akumulátory,
 elektronické hračky, walkmany, MP3 přehrávače a další.
Do červených nádob nepatří:
 televizory, monitory,
 zářivky a úsporné žárovky,
 VHS kazety, diskety, DVD, CD, nebezpečný odpad.
Při koupi nového elektrospotřebiče zaplatíte poplatek na sběr a recyklaci starého
elektrozařízení. A protože již máte recyklaci předplacenou a sběrný dvůr nebo
prodejce si od vás elektrospotřebič převezme zdarma, byla by škoda tuto možnost
nevyužít.
CO SE DĚJE S ELEKTROODPADEM
Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde
jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti
obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez
nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou
použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Věděli jste, že právě recyklací elektroodpadu lze přispět svým dílem k úspoře zdrojů, kterých se
na světě začíná nedostávat?
32 800 000 l ropy – tolik ropy bylo ušetřeno recyklací elektrozařízení za rok 2019.
Takové množství by stačilo na výrobu benzínu pro 134 cest autem z Prahy do Pekingu
a zpět.
60 000 000 kg CO2 – tolik oxidu uhličitého nemuselo vzniknout při výrobě zcela nových
výrobků.
2 300 512 MWh – ušetřená elektrická energie odpovídá produkci jaderné elektrárny
Dukovany za 2 měsíce provozu.
7,5 miliard litrů vody – ušetřil kolektivní systém ASEKOL za dobu existence. To
odpovídá roční spotřebě vody všech obyvatel Plzně.
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Milostivé léto
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Volejbalové okénko

VOLEJBALOVÉ OKÉNKO
Ženy oddílu volejbalu vyjely v srpnu, jako každý rok, na beach volejbalové soustředění do Plané
u Mariánských Lázní, aby se fyzicky připravily na podzimní část okresního přeboru. Ubytovány
byly na internátu Střední školy živnostenské. Trénovaly na místním koupališti, kde měly k dispozici dva pískové kurty a pěkné, udržované koupaliště. Hrála se vzájemná utkání 4 – 5 hodin denně.
Děkujeme našemu kamarádovi a letitému sponzorovi Jiříkovi Š. za úhradu pronájmu pískových
kurtů.

Okresní přebor žen
Ženy začínají 1. kolo OP doma ve sportovní hale 7. října od 17. 00 hod. Přijďte po skoro dvouleté
pauze podpořit naše volejbalistky.

Rády bychom touto cestou poděkovaly výkonnému výboru TJ Slavoj Kynšperk za zakoupení dresů
a mikin pro naše hráčky (viz foto).
Za oddíl volejbalu: Mgr. Yvetta Milfaitová

Rozpis utkání:
1. Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov, z.s.

0 0 0 0 0:0 0:0 0

2. Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov, z.s.

0 0 0 0 0:0 0:0 0

3. TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.

0 0 0 0 0:0 0:0 0

4. Sportovní klub Sokolov UNITOP ČR, z.s.

0 0 0 0 0:0 0:0 0

5. Školní volejbalový klub při I. ZŠ Habartov

0 0 0 0 0:0 0:0 0

6. Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s.

0 0 0 0 0:0 0:0 0
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1. KOLO
2
3

7.10. 17:00
7.10. 17:00
7.10. 17:00

Baník Sokolov A
Baník Sokolov B
Kynšperk

- Horní Slavkov
- Habartov
- SKP Sokolov

Horní Slavkov
Habartov
Baník Sokolov A

- SKP Sokolov
- Kynšperk
- Baník Sokolov B

Baník Sokolov B
Kynšperk
SKP Sokolov

- Horní Slavkov
- Baník Sokolov A
- Habartov

Horní Slavkov
Baník Sokolov A
Baník Sokolov B

- Habartov
- SKP Sokolov
- Kynšperk

Kynšperk
SKP Sokolov
Habartov

- Horní Slavkov
- Baník Sokolov B
- Baník Sokolov A

Horní Slavkov
Habartov
SKP Sokolov

- Baník Sokolov A
- Baník Sokolov B
- Kynšperk

SKP Sokolov
Kynšperk
Baník Sokolov B

- Horní Slavkov
- Habartov
- Baník Sokolov A

Horní Slavkov
Baník Sokolov A
Habartov

- Baník Sokolov B
- Kynšperk
- SKP Sokolov

Habartov
SKP Sokolov
Kynšperk

- Horní Slavkov
- Baník Sokolov A
- Baník Sokolov B

Horní Slavkov
Baník Sokolov B
Baník Sokolov A

- Kynšperk
- SKP Sokolov
- Habartov

2. KOLO
4
5
6

14.10. 17:00
14.10. 17:00
14.10. 17:00
3. KOLO

7
8
9

21.10. 17:00
21.10. 17:00
21.10. 17:00
4. KOLO

10 28.10. 17:00
11 28.10. 17:00
12 28.10. 17:00
5. KOLO
13 4.11. 17:00
14 4.11. 17:00
15 4.11. 17:00
6. KOLO
16 12.5. 17:00
17 12.5. 17:00
18 12.5. 17:00
7. KOLO
19 19.5. 17:00
20 19.5. 17:00
21 19.5. 17:00
8. KOLO
22 26.5. 17:00
23 26.5. 17:00
24 26.5. 17:00
9. KOLO
25 2.6. 17:00
26 2.6. 17:00
27 2.6. 17:00
10. KOLO
28 9.6. 17:00
29 9.6. 17:00
30 9.6. 17:00
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SPCCH

Vycházka na Hlínovou
V pátek 1. října bylo nádherné slunečné počasí a patnáct členů naší organizace SPCCH se
sešlo na náměstí SNP, abychom se všichni
společně vydali na vycházku s holemi nordig
walking směrem na Hlínovou. Tam, v krásném
prostředí, jsme navštívili restauraci Na konci.

Někdo si objednal kávu a koláč, jiní si dali výborně chlazené pivo. Po občerstvení nás čekala
cesta zpět. Strávili jsme společně hezké odpoledne a udělali něco i pro svou fyzickou kondici.
Výbor SPCCH

BOTAS - O putovní pohár Jana Žiliny
39. ročník tradiční branně orientační turistické
automobilové soutěže BOTAS absolvovalo 13
posádek. Není to sice mnoho, ale organizační
výbor chápe, že i pro posádky je složité si najít
čas na účast při častém měnění termínů.
Dlouholeté tradice soutěže si všimlo i počasí, kdy ráno hrozilo celodenním deštěm. Nakonec si vše rozmyslelo a příjemné slunce
hřálo technické komisaře i soutěžící posádky
po celý den.
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Zvláštní poděkování si zaslouží techničtí komisaři, kteří naštěstí ještě před příjezdem první
posádky odhalili chybu v jednom z testů. Tento byl nakonec včas vyřazen.
Příjemným zpestřením byly posádky, které se
na start dostavily ve vtipných kostýmech.

Botas

Stupně vítězů obsadily posádky:
1. místo
řidič: Míra Černý		
navigátor: Matěj Svoboda
posádka: Jan Lukács, Filip Kabil

2. místo
řidič: Martin Hakl		
navigátor: Petr Gajič
posádka: Jaroslav Vágner, Jan Řezníček

3. místo
řidič: Miroslav Cimr		
navigátor: Jakub Hoskovec
posádka: Tereza Záhorská, Monika
Cimrová
Nejlepší řidič: Martin Poláček
Nejlepší navigátor: Matěj Svoboda
MISS SYMPATIE: Nikol Havlíčková
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Botas

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

Sponzoři:
Město Kynšperk nad Ohří – poskytovatel
dotace, Tomáš Svoboda, Kynšperský Kovošrot, Lajka, Šramota, Salon SEDMIKRÁSKA,
RESTAURACE SKLENÍK, KNIHKUPECTVÍ
FIEDLEROVI, Jana Komárková, Drogerie Helena Dreiseitlová, Jiří Radl, Miluška Skálová –
nehtové studio.

Poděkování technickým komisařům:
Mertl, Pieč, Kováčiková, Bláha, Roztočil, Zachula, Karadič, Marinková, Křehlík, manželé
Kardošovi, Komárková, Komárek, Med, Pečinka l., Slavík.
Pro všechny pořadatele byla největší odměnou spokojenost účastníků. Organizační výbor
již zahájil přípravu na 40. ročník. Snad se viry
umoudří a zase se vrátíme k tradičnímu termínu konání na konci května.

Zvláštní poděkování:
SDH Kynšperk nad Ohří za organizaci soutěžního úkolu. Základní škola Kynšperk nad Ohří
za poskytnutí zázemí pro soutěžící a prostor
pro jízdu zručnosti. Městské kulturní středisko.
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Pavel Kováčik, Čeněk Malý

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Původní gotický kostel byl pravděpodobně
postaven krátce po založení města ve 13.
století, podle mariánského zasvěcení nejspíše cisterciáky z Waldsassenu. Roku 1286
udělil král Václav II. patronátní právo kostela
českému řádu křížovníků s červenou hvězdou. Pro nedostačující kapacitu byl začátkem
18.století zbořen a na jeho místě byl v letech
1721 – 1727 postaven kostel nový, v barokním slohu. Údajně se prý stavělo tak, že se
starý kostel obestavoval, aby se věřící mohli
nábožensky vyžívat co nejdéle - gotický kostel byl asi výrazně menší. Stavitelem byl Jan
Volfgang Braunbock z Teplé, který byl možná
i autorem projektu. Byla to jeho poslední velká zakázka - po skončení stavby v roce 1727
žil jen 2 roky. Ze starého kostela byly použity jenom detaily, např. plastika Madony z 15.
stol., kámen s letopočtem 1543 na vnější jižní
straně zdi a náhrobník J.A.Hofmanna. Hlavní
oltář z r.1765 je z dílny J. Eberla z Mašťova,

sloupový s postranními sochami, reliéfovým
nástavcem a obrazem od neznámého autora
(mylně býval připsán E.J.Kossuthovi či Eliáši
Dollhopfovi), kazatelna je rokoková, křtitelnice barokní. Chrámový prostor je dlouhý skoro
47 metrů, široký 17 metrů a klenba se vypíná
ve výšce 18 metrů. Což jsou rozměry docela
úctyhodné. Stavba přišla na 40 000 zlatých suma se zdá malá, ale v tehdejší době se za ni
prý mohlo koupit pár vsí i s lidmi. Stavba byla
iniciována příslušníky řádu Křížovníků, protože
věřících bylo hodně a z okolních vsí do dalšího kostela až na Chlumu bylo daleko. Stavělo
město, penězi nemohlo plýtvat a proto se tu
ve vnitřní výzdobě se projevuje jistá umírněnost, pro baroko nepříliš typická. Příkladem
budiž krásná freska, původně myšlená jako
šetrná náhrada za skutečný oltář.
Mezi věžemi zakončenými cibulovým zastřešením stál původně na vrcholu střechy ještě
sanktusník, který byl zničen požárem roku
Nejstarší zobrazení z 18.století
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1824 a nebyl již obnoven. Společně s kostelem byla pravděpodobně postavena i nová budova fary. Z bývalého hřbitova a farní zahrady
se stal později městský park.
Kostel je orientován ve směru východ – západ.
Podle tehdejších regulí na východ, vstříc slunci, směřuje výklenek s hlavním oltářem – apsida. Po stranách jsou dvě věže, jsou vysoké 50
metrů. Při opravě v roce 2000 byly v cibulce
jižní věže nalezeny dokumenty vložené sem

při předchozích opravách v roce 1876 a 1926.
Je tam i dojemný vzkaz současníkům, který
začíná slovy: ,,Mrtví zdraví živé…“ K minulým
zprávám byly přidány dokumenty z dnešní
doby a pak vše bylo vráceno do cibulky zpět.
V severní věži jsou tři zvony (v obou světových válkách konfiskované), je tu i prozatímně
dnes nepoužívaný hodinový bicí stroj (pochází
z Kraslic).Výměna proběhla v roce 2004.
Čeněk Malý

1b.2008

zvony

2.1908

2b.2015
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3.hlavní oltář-1938

3b.2013

4.betlém- cca1920

4b.2016

5.Madona-1935

5b.2015-kopie
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náhrobník J.A.Hofmanna

původní hodinový stroj

Vladislav Kosina
Realitní kancelář, náměstí Míru 19, Kynšperk nad Ohří
Jistota bezpečného prodeje nemovitosti již od roku 2007
Kontakt: www.kosina-reality.cz, info@kosina-reality.cz, tel. 604 109 442
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Kultura
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Akce

HADR'S BAZAAR
MÁTE PLNĚ SKŘÍNĚ, ALE NIC NA SEBE?
ZVEME VÁS NA SOUSEDSKOU BURZU OBLEČENÍ.
OBLEČENÍ PÁNSKÉ, DÁMSKÉ, ALE I DOPLŇKY
A DEKORACE ZA ZLOMEK PŮVODNÍCH CEN.

SOBOTA 20. LISTOPADU 2021
14:00 - 17:00
V MALÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ (STARÁ ŠKOLA)

Chcete také své prodejní místo?
Zaregistrujte se na našich stránkách
www.hadrsbazaar.cz
Těšíme se na vás!
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Inzerce

Prodej bytů,
domů, pozemků
CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
HLEDÁTE BYDLENÍ?

obstaráme maximální množství inzerce
zajistíme nejvýhodnější financování a pojištění
používáme nejmodernější informační technologie
garantujeme odborné znalosti a profesionalitu
Vaši nemovitost ( byt, dům, chatu, pozemek) prodáme
nejrychleji a za nejvyšší cenu

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
realitní expert ve vašem regionu

776 172 744
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mcselarova.mmreality.cz

mcselarova@mmreality.cz

Akce
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