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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle
pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět, my lidé, máme k sobě
o něco blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou
na ty předešlé Vánoce nebo svoje dětství a to
jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si však vzpomeneme
i na ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi, ale
stále jsou živí v našich srdcích a vzpomínkách.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují
v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou čas,
kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku, radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování
vánočních dárků.
Vánoce jsou o lidskosti a o úctě. Zkusme
popřemýšlet o tom, jak jsme my lidští a uctiví k ostatním lidem, ke svému okolí a k přírodě. A my jako národ s mimořádně křehkým
duchovním zázemím se potřebujeme polidštit
v první řadě a musíme chtít žít bez ubližování
ostatním.

Mé přání je v současné složité době dvojnásobné, neboť období, které prožíváme, není
vůbec jednoduché. Buďte na sebe opatrní,
dodržujte nařízená opatření, abyste ochránili
sebe i své nejbližší a hlavně využijte nabídky
očkování, je to v současné době jediná možná
ochrana před zrádnou nákazou.
Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat
za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Tak stejně Vám chci poděkovat za dobře odvedenou
práci na Vašich pracovištích a ve Vašich rodinách. Zvláštní poděkování patří všem, kteří se
podílejí na zmírnění situace kolem Covidu-19.
Bez jejich práce bychom jenom těžko mohli
alespoň tímto způsobem fungovat.
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
upřímně z celého srdce do nového roku popřál
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění
a jak osobních tak i pracovních úspěchů.
Upřímně Vám ještě jednou z celého srdce
přeji, aby byl nový rok o hodně lepší než ten
minulý.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Z města

Vážení spoluobčané,
již delší dobu se potýkáme s nedostatkem lékařů v našem městě. Jenom na vysvětlenou,
dlouhodobě jsme měli dva zubní specialisty, dva dětské lékaře a dva praktické lékaře.
Z nám všem známých příčin jsme o dva lékaře
přišli (jeden dětský a jeden praktický) a v současné době nám zůstali dva zubaři, jeden dětský a jeden praktický lékař. Ti jsou v současné
době na hraně své kapacity a já bych jim chtěl
touto cestou za jejich úsilí co nejsrdečněji poděkovat.
Není pravdou, jak si někteří myslí, že jsme tuto
situaci začali řešit až po tomto problému, ale
zabýváme se nedostatkem lékařů již několik
let, neboť dobře víme, že lékaři, působící v našem městě jsou, až na výjimku, v důchodovém věku. Město v současné době vyhlašuje
ve spolupráci s Karlovarským krajem již třetí

Senior roku 2021
Dne 18. listopadu 2021 proběhlo v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary, a.s., slavnostní vyhlášení ankety Senior roku 2021 Karlovarského
kraje, kde byl nominován i náš praktický lékař
MUDr. František Uhlík a získal za svoji celoživotní práci ocenění Senior roku 2021. Měl
jsem tu čest společně s hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petrem Kulhánkem a radním
Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí
Mgr. Robertem Pisárem předat panu doktorovi toto ocenění a poděkovat mu za jeho práci,
kterou dlouhá léta pro naše město vykonává. Ještě jednou děkuji a přeji mu hodně sil
do další práce.
Starosta města
Ing. Tomáš Svoboda
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výběrové řízení, ale lékaři nejsou a je velice
složité někoho do našeho města dostat. Bohužel, musíme si přiznat, že naše město není pro
jakéhokoliv lékaře příliš atraktivní a ani benefity, které jsme pro ně připravili, nejsou schopné
je přesvědčit.
V letošním roce byla určitá šance se s jedním
lékařem domluvit, jednání probíhala více jak
půl roku, ale pan doktor nakonec bohužel odmítl. Ale nic nevzdáváme a i nadále jednáme
s Karlovarským krajem a zástupci jednotlivých
zdravotních pojišťoven o získání lékaře do našeho města. Děkuji vám za pochopení a o dalším vývoji vás budu průběžně informovat.

Ing. Tomáš Svoboda
starosta města

Z města

Vítání občánků
Epidemiologická situace a přijatá mimořádná
opatření v rámci šíření koronaviru v loňském
roce nepřála konání slavnostních aktů – vítání občánků. A tak jsme po dlouhé době mohli
22.10.2021, už podruhé v letošním roce, přivítat
do života 6 nových kynšperských občánků. Přivítali jsme Růženku, Marušku Josepha, Freyu,
Michala a Aničku. Další termín vítání občánků

je naplánovaný na měsíc březen 2022. Rodiče nově narozených miminek si mohou podat
přihlášku na vítání občánků na MěÚ Kynšperk
nad Ohří, o stanoveném termínu budou informováni písemnou pozvánkou.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Policie

Advent seniorům
KARLOVARSKÝ KRAJ

Krásné prožití vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce
již 28. listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků
praskají ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosti najdou
tací, kteří této nálady využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se zákonnou
formou. Podvodníci, kapsáři a zloději jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají trestnou činnost, využívajíc zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti. Díky těmto
vlastnostem končí v jejich sítích především starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim
navíc nepřidávají mnohdy ani zdravotní potíže či problémy s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje připravili
na toto období preventivní projekt s názvem „Advent seniorům“, jenž je financován z Programu
Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Cílem projektu je především snížení nápadu
trestné činnosti páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o možnostech, kterými
se lze proti této trestné činnosti bránit. Poznatky si však mohou odnést i lidé mladší, neboť není
pravidlem, že si pachatelé trestné činnosti vybírají své oběti pouze mezi seniory.

Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s každým
adventním týdnem.
1.
2.
3.
4.

Adventní
Adventní
Adventní
Adventní

týden
týden
týden
týden

–
–
–
–

„Kapsáři v době adventu“.
„Online nákupy“.
„Podvodníci za Vašimi dveřmi“.
„Platba kartou a výběr z bankomatu“.

Policejní preventisté budou během celého adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako
jsou například obchodní centra či parkoviště před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou
rozdávat letáky s preventivními radami k dané problematice. Součástí letáčku je i malý dáreček.
Na každou problematiku poběží v Českém rozhlase po celou dobu adventu i preventivní spoty,
které mohou slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří setkat, připomínáme alespoň pár základních
důležitých preventivních rad:

Jak se bránit proti kapsářům?
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících.
- Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.
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Policie - SPCCH

Na co si dát pozor v případě online nákupů?
- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní podmínky e-shopu.
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky.
- Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná.

Co s podomními prodejci?
-

Ověřte si identitu daného prodavače.
Nenechte se zlákat dárky a slevami.
V případě sebemenší pochybnosti nic nepodepisujte a nekupujte.
Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně neprostudovali.

Jak se chránit při výběru peněz?
- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití
vánočních svátků bez jakékoli úhony a nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová

Výroční členská schůze SPCCH
Po roce a půl jsme se mohli konečně sejít
na výroční členské schůzi. Sešlo se nás hodně, a tak jsme mohli probrat uskutečněné
akce v roce 2020. Měli jsme štěstí, že jsme
mohli uspořádat ještě v únoru výroční schůzi. Bohužel MDŽ jsme již oslavit nemohli. Pak
se situace trochu uvolnila, neváhali jsme a jeli
jsme v září na výlet do zámku Jezeří. Prohlédli
jsme si přesunutý kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě.
Na schůzi jsme si odsouhlasili zvýšení členského příspěvku na rok 2022. Po schválení
usnesení jsme si zazpívali a někteří si i zatančili. Odpoledne nám rychle uběhlo a my se
neradi vraceli domů.
Výbor SPCCH
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Mistr České republiky

Roman Malý, mistr České republiky v boxu
Mistrovství České republiky v boxu Kadetů
a Kadetek se konalo o víkendu 5. – 7. listopadu v Českých Budějovicích. V pátek probíhaly vyřazovací zápasy, v sobotu semifinálové
a v neděli finálové.
Nadějný mladík se sportovním duchem se probojoval po dvou dnech do finále, kde s přehledem porazil během dvou minut soupeře a získal titul „Mistr ČR v boxu“ v kategorii kadetů
ve váze do 86 kg.
Děkujeme Romanovi za vzornou reprezentaci oddílu FC Baník Sokolov a jsme rádi, že
máme v našem městě nadějné mladé sportovce (v minulém čísle byl článek o Martinu
Hámorovi ml.).
Jana Tomsová
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Chomutovský půlmaraton

Chomutovský půlmaraton
Chtěla bych vás seznámit se skvělým člověkem. Kynšperák Jára Nový je nejen úžasný
sportovec, ale jako člověk velice skromný. Věnuje se běhu několik let a je velice úspěšný.
Důkladně se připravoval i na srpnový půlmaraton, který se konal 28. 8. 2021 v Chomutově.
Trasa byla dlouhá 21,1 km. Běžel se Kamencový okruh převážně po asfaltu. V kategoriích dorost, junioři, muži a ženy, veteráni se Jaroslav
věkově řadí do skupiny muži B (věk 40 – 49).
Z 50 účastníků v kategorii B muži se dostal se
svým pořadovým číslem 148 a časem 1:29:25
na skvělé 3. místo. Hodnotilo se i celkové pořadí všech zúčastněných závodníků. Výborným
během a skvělou technikou obsadil 8. místo
z 97 přihlášených. K úspěchu srdečně gratuluji
a přeji pevné zdraví do dalších let.
					
		
Jana Tomsová
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Školní družina

Výlet se školní družinou
V letošním školním roce jsme poprvé přichystaly pro děti sobotní výlet.
23. října jsme se všichni sešli na kynšperském vlakovém nádraží a jeli do Sokolova.
Tam jsme navštívili Jump arénu, kde se dětem líbilo a moc si to tam užily. Pak jsme se
přesunuli do sokolovského muzea, kde se
konala úžasná výstava stavebnice Sevy. Zde
pro děti měli zaměstnanci připravenou soutěž
a mohly si pohrát s různými stavebnicemi.
Po krátké prohlídce města jsme se opět vlakem, pro některé prvním svezením v životě,
vraceli domů.
Děti ze ŠD a vychovatelky
H. Soukupová a L. Lukáčová
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Kynšperáček

Halloweenská diskotéka v Kynšperáčkovi
Dne 2.11.2021 jsme pro děti uspořádaly strašidelnou halloweenskou diskotéku se soutěžemi
a odměnou. Děti měly za úkol házet míčkem
do otvorů ducha, poté se měly kroužky trefit
na čarodějnické klobouky a posledním úkolem
bylo utrhnout na naší kouzelné „perníčkové“
chaloupce perníček a odnést ho strašidelné
a hladové čarodějnici. Za odměnu a odvahu
od nás děti dostaly medaile a balíček se sušenkami ve tvaru různých příšerek, které jsme pro
děti upekly. Opět nás navštívil i pan starosta
Ing. Tomáš Svoboda, který dětem donesl ovocné kapsičky. Touto cestou bychom chtěly panu
starostovi ještě jednou poděkovat.
Shodou okolností nám při diskotéce vypadl
hlavní jistič (umístěn mimo budovu) a my tím
pádem byly několik minut bez proudu a světel.
Naše maminky využily situace a rozsvítily světla na svých mobilních telefonech a autentická
halloweenská diskotéka pokračovala v plné parádě. Po telefonátu s panem Františkem Kunešem ze Správy majetku města Kynšperk nám
byl jistič brzy zapojen. Děkujeme i jemu za tak
rychlé jednání.

Chtěly bychom poděkovat všem zúčastněným
a věrným maminkám za přízeň i v této nelehké
době, moc si toho vážíme.
Pokud nám to situace dovolí, rády bychom opět
v Kynšperáčkovi přivítaly Mikuláše, čerta a anděla a to dne 3.12.2021 od 16 hodin.
Náš kynšperáčkový tým se opět rozrůstá o další přírůstky a jedna maminka nám odchází opět
do pracovního procesu, proto bychom mezi
sebe rády uvítaly novou maminku či maminky,
které by měly zájem vést svoji hodinu či skupinku. V případě zájmu nás prosím kontaktujte
na facebookové stránky, mail kynsperacek@
email.cz nebo na telefon 603 598 937.
Ráda bych poděkovala i našemu skvělému
týmu za úžasnou přípravu a organizaci nejen
tohoto krásného odpoledne a to jmenovitě Verče Charvátové, Janče Všetečkové, Verče Hámorové a Terče Kutišové.
					
Za kynšperáčkový tým
Andrea T.
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MŠ

HOKUS POKUS „V HLAVNÍ ROLI CUKR“
Předškoláci mateřské školy v Zahradní ulici
navštívili 6.ZŠ Švabinského v Sokolově, kde
jim žáci deváté třídy předvedli spoustu pokusů

na téma „cukr“. Dětem se výukový program
velice líbil a přivezly si spoustu zážitků.
Učitelky MŠ Zahradní
Bc.Adéla Hrdličková a Jaroslava Režová
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MŠ

DOPRAVNÍ ABECEDA
Děti z Pastelkové třídy navštívily ZŠ v Kynšperku nad Ohří. Žáci 4.třídy si společně
s lektorkou PeadDr. Lenkou Frajerovou připravili interaktivní výukový program na téma

dopravní výchova. Zábavnou formou nastínili
nejběžnější situace, se kterými se mohou děti
v dopravě setkat.
Učitelky MŠ Zahradní
Bc.Adéla Hrdličková a Jaroslava Režová
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MŠ

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI
K podzimu patří dýně, a proto se v úterý
26.10. v naší školce neslo vše v duchu dýňovém. Ráno děti dlabaly dýně, které nám
teď zdobí schodiště před vstupem do školky,
děti z Beruškové třídy připravily pro ostatní
dýňový džus, paní kuchařka k obědu uvařila dýňovou polévku a na svačinku jsme měli
dýňový koláč.
A aby těch dýní nebylo málo, odpoledne jsme
na zahradě připravili pro rodiče soutěže, vyrábění a občerstvení jak jinak než opět z dýní.
Počasí přálo, nepršelo a všichni jsme si to
užili. A kdo chtěl mohl se vyfotit v našem dýňovém foto koutku.
Všem, kteří se zúčastnili a maminkám, které napekly, děkujeme a doufáme, že se Vám
DÝŇOVÁNÍ líbilo a hlavně, že Vám chutnalo!
Kolektiv MŠ Zahradní
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MŠ

Listopad v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Stále máme ve školce škodíky jménem bacily, které nás nenechají vydechnout a sejít se
v plném počtu. My se ale nedáme a každý den
se s velkým nadšením učíme novým věcem,
tento měsíc to bylo především o podzimu, jeho
barvách, počasí a také lidském těle. Také jsme
měli několik povedených akcí uvedených níže.
Kolektiv MŠ U Pivovaru

1.11. Za zvířátky na farmu – Cheb
2.11. Ukázka výcviku psa jménem Gucci za účelem prevence
9.11. Dopravní výchova v ZŠ
15.11. Den české hrdosti v MŠ
22.11. Divadelní představení v MŠ – Ledová Královna
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Kraslické Svatováclavské slavnosti 2021
Kraslické Svatováclavské slavnosti 2021 se
25. září vydařily. V krásném počasí na počátku babího léta se v městském parku krušnohorského města hudby vystřídaly na pódiu
letní scény hned čtyři orchestry. Kraslický
Zábavní orchestr, dechová hudba Horalka,
Moravanka Jana Slabáka a Městská dechová
hudba z Kynšperka nad Ohří. S tou vystoupily
i kynšperské mažoretky, které patří mezi špičku nejen v republice, ale i v Evropě – kam je
k vystoupením doprovází právě kynšperský
Městský dechový orchestr jehož dirigentem
je od roku 2008 Jan Zmrzlý. Ten v Kraslicích
s taktovkou v ruce oslavil své devadesátiny.
Jeho autorské CD „Pro Aničku“bylo pokřtěno
právě při koncertu v Kraslicích. Perlivým vínem a solí, neboť hudba je solí života, jak zdůraznil kmotr CD Ladislav Gerendáš. Známý
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karlovarský muzikant a filmový herec se s Janem Zmrzlým zná již od své presenční služby,
kdy spolu hráli v posádkové hudbě v Karlových Varech. Kromě něj byli při křtu na pódiu
a Janu Zmrzlému blahopřáli starostka Sokolova Renata Oulehlová, starosta Kraslic Roman
Kotilínek, redaktor Českého rozhlasu Plzeň
Antonín Bulka i kapelník Horalky Josef Novotný a kapelník kraslického Zábavního orchestru
František Stůj. Když po koncertu Jan Zmrzlý
sestoupil z pódia, nahrnulo se k němu mnoho
dalších gratulantů.
Jendo, všechno nejlepší, hodně dalších koncertů a spokojených let prožitých s muzikou.
Štěpán Podešt

Z města

Chovat se ekologicky neznamená jenom třídit, ale ctít
PRINCIP 3R

= principy, které nám umožňují používat minimum přírodních zdrojů a zároveň
produkovat minimální množství odpadu.
Také máte zafixováno, že se třídění odpadu rovná recyklaci? Recyklace je ale
poslední fáze ekologického zpracování odpadů. Je to zpracování již
roztříděného odpadu. Třídění odpadu je samozřejmě důležitá věc, ale v první
řadě bychom, měli předcházet nadměrné tvorbě odpadů. A toho můžeme docílit
principem RRR – reduce, reuse, recycle.
REDUCE: doslova tento pojem znamená omezení. Primárním významem je žít
tak, abych produkoval co nejméně odpadu.
REUSE: neboli znovupoužití. Typickým a nejčastějším příkladem jsou skleněné vratné lahve. Právě v opakovaném používání obalů tkví největší potenciál.
RECYCLE: recyklace. A právě kvůli recyklaci se třídí odpady. Aby se
materiály mohly dále využít, je nutné je oddělit a roztřídit podle druhu
a následně je zpracovat.

Adventní sklenice (Zdroj: Pinterest.com)
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KOV – ŽLUTÝ KONTEJNER A ŠEDÁ NÁDOBA, sběrný dvůr
Do žlutých kontejnerů a šedých nádob můžete vhazovat:
 nápojové plechovky,
 šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic,
 hliníková víčka od jogurtů (nikoliv z pokoveného plastu!),
 hliníkové obaly od potravin (ne kombinované),
 fólie od tavených sýrů či čokolád,
 prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémy),
 další celokovové předměty (trubky, hrnce, klíče, hřebíky, ešusy, příbory, hliníkové součástky,
kancelářské sponky apod.).

OBAL JE TŘEBA SEŠLÁPNOUT, aby nezabíral v kontejneru zbytečně
moc prostoru.
Obaly a předměty, které nevhazujte do nádob:
 kombinované obaly, pokovený papír a plast
(jedinou výjimkou jsou nápojové kartony),
 plechovky od barev a laků,
 spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu,
 obaly od nebezpečných látek,
 těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť,
 elektroodpad a baterie,
 jakkoliv jinak znečištěné obaly.
CO SE DĚJE S KOVEM
Kovové obaly se v rámci recyklace dotřídí. Kovový odpad se zpracovává
v hutích, kde se přidává k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C) roztaví.
Z recyklovaného materiálu se poté vyrábí odlitky, slitiny kovů, původní výrobky, dráty a další.
Věděli jste, že …
 kovy jsou 100% recyklovatelné,
 energie potřebná k výrobě 1 plechovky z bauxitové rudy je srovnatelná s energií potřebnou pro
výrobu 20 plechovek z recyklovaného hliníku.
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Agility

Nové překážky a pomůcky na agility
Díky dotacím od našeho města Kynšperk nad
Ohří si mohli kynšperští agiliťáci pořídit nové
překážky v podobě bezpečného rozpadového
kruhu, nového 5 metrového tunelu se čtyřmi
zátěžovými vaky a nového třídílného slalomu.
Dále se z dotací od města pořídili pomůcky
na nácvik sbíhaných a zastavovaných zón
na zónových překážkách - pomocné oblouky a targety. Pro lepší uvědomování si psů
vlastního těla, zdokonalování jejich rovnováhy
a posilování vnitřních svalů u psů, byly zakoupeny 2 balanční pomůcky.
Rozšiřující se řada kynšperských agiliťáků
tímto velice děkuje městu Kynšperk nad Ohří
za poskytnutou dotaci.

ZKO Kynšperk nad Ohří
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Slovo senártora

Senátoři navštívili Karlovarský kraj
Osm senátorů ze senátního Podvýboru pro regiony v transformaci bylo začátkem listopadu
na Sokolovsku. Po návštěvě Ústeckého kraje
v červnu jsem měl tu čest pozvat své kolegy
do našeho kraje. Je dobré vidět situaci v regionech zblízka.
Náš podvýbor se necelý rok komplexně zabývá situací v uhelných regionech, a to z mnoha
různých pohledů. Kromě transformace ekonomiky mezi ně patří i problematika sociálního
vyloučení a vším, co s tím souvisí. Patří sem
například obchod s chudobou, bezpečnostní
problémy, problémy zaměstnatelnosti a další.
Svůj výjezd jsme započali v Hřebenech, malé
obci kousek od Sokolova. Málokdo asi ví, že
zde funguje velmi úspěšný sociální podnik. Je
téměř neuvěřitelné, co se tu daří dělat. Z původně těžko zaměstnatelných, sociálně znevýhodněných lidí s mnoha problémy, se tu podařilo udělat mistry a vznikla stavební huť - jak
praví wikipedie "středověká stavební a umělecká organizace, určená k realizaci konkrétní
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stavby, například gotické katedrály". Ta dnes
v průměru zaměstnává 12 lidí. Ti nejen zachraňují a doslova ze sutin dobývají a rekonstruují
hrad, ale mají další zakázky po celé republice. Umění stabilizace staveb, navíc na velmi
špatně dostupných místech, použití původních
technologií a materiálů, výsledky jejich práce
oceňují památkáři. Na těchto pracantech, se
kterými jsme se potkali a mohli s nimi krátce
pohovořit, bylo znát, že je práce baví a jsou
na ni také náležitě pyšní. A opravdu mají být
na co.
Spolek Hartenberg začal zaměstnávat při
opravě hradu sociálně slabší občany v roce
2009. Předluženost, velké množství exekucí,
nestabilní bydlení, nízká vzdělanost, nemožnost dopravit se do práce i různé závislosti.
S tím vším se tu u svých zaměstnanců potýkali a stále potýkají. Není to jednoduché, ale
evidentně to jde a hlavně tato sociální práce
přináší výsledky. K tomuto tématu byla v bývalé škole v Hřebenech na úvod připravena

Slovo senátora

prezentace paní Radky Vepřkové z odboru pro
sociální začleňování Ministerstva pro místní
rozvoj, ve které zaznělo mnoho velmi zajímavých a někdy překvapivých informací. Často
se například říká, že nikdo z obyvatel vyloučených lokalit nepracuje, ale dvě třetiny práceschopných lidí z těchto míst chodí do práce.
Kromě alarmujících údajů, například ohledně
exekucí, zazněly také příklady dobré praxe
z celé ČR. Ty by se daly využít i v našem kraji.
Další prezentace se již týkala samotného sociálního podniku a hradu Hartenberg. Do opravy
této památky, která je tu již 800 let, přestože
byla několikrát úmyslně vypálena a téměř úplně zdevastována, vložil své srdce především
hradní pán, Bedřich Loos, jehož pravou rukou
je paní Martina Vavřínová. S tou se můžete
v létě potkat, jako s průvodkyní po hradu.
Hartenberg určitě stojí za návštěvu z mnoha
důvodů. A to nejen na konci listopadu, kdy tu
probíhá známá Mikulášská jízda. Na webových stránkách hradu (www.hartenberg.cz)
najdete mnoho velmi zajímavých informací,
příběh tohoto místa je opravdu poutavý.

Se senátory jsme pokračovali na Statek Bernard, kde nám zástupci společnosti SUAS
představili, jak vidí Sokolovsko po odklonu
od uhlí. Zajímavé byly i návštěvy vznikajícího
unikátního Vývojového centra BMW, porcelánky Rudolf Kämpf v Loučkách. Na závěr dne
pak proběhl společenský večer v klubu Alfa
v Sokolově, který jsem nazval Transformátor.
Pozval jsem na něj politiky, zástupce firem,
obcí, školství, neziskových organizací atd.,
tedy ty, kteří mohou budoucnost našeho kraje
ovlivnit a kteří tu měli možnost navázat vztahy,
vyměnit si zkušenosti a nápady. Inspirativní
byl i druhý den výjezdního zasedání v Sasku,
kde jsou v mnohém před námi a o následování jejich příkladu bych se rád pokusil i u nás.
Miroslav Balatka senátor
www.miroslavbalatka.cz

Turnaj v Prší
Dne 11. prosince se v Šajtli koná
VI. ročník
Memoriálu Hanse Žiliny - turnaj v Prší.
Startovné činí 50,- Kč/ 1 hráč. Občerstvení zajištěno.
Buďme pozitivně naladěni a doufejme, že se turnaj uskuteční.
						
Těší se na vás Jiří Hrubý
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Rubrika - Kyxnšperk nad Ohří

Kaple Čtrnácti sv. pomocníků
Východně od Kynšperku, u křižovatky na Libavské Údolí a Kolovou, stávala pseudorománská (před přestavbou barokní) kaple
Čtrnácti pomocníků (něm.Vierzehn Nothelfer). Původní kapli nechal vystavět v letech
1731-34 kynšperský měšťan a řeznický mistr
Jan (Johannes) Hofmann. Kvůli nekvalitnímu
stavebnímu materiálu kaple chátrala a tak byla
v r.1856 zahájena stavba nového svatostánku. Autorem přestavby byl kynšperský stavitel Kašpar Jäger, stavební materiál věnovali
Ferdinand a František Lenkovi, továrníci z Libavského Údolí. Svatyně měla obdélnou loď
s trojicí půlkruhově zaklenutých oken a pravděpodobně se zachovaným původním presbytářem, ovšem již bez sanktusníku, ve kterém
bývaly dva zvony. Architektonicky výrazné
bylo zejména západní průčelí směrem k městu. V jeho čele byl hlavní vstup, lehce přečnívající přes linii zdiva (původní vstup býval přes
portál v jižní stěně kaple). Nad novým vstupem bylo kruhové okno s rozetou a s nadsazenou malou zvoničkou. Interiér byl vybaven
z darů manželů Lenkových.

Po 2.světové válce kaple rychle chátrala, vnitřek byl vyrabován, zařízení rozkradeno a zničeno. V r.1967 ještě kaple stála, ovšem strašlivě zdevastována – v r.1973 už stálo pouze
torzo presbytáře a v říjnu 1981 byly poslední
zbytky zdiva strženy.

Kapl. 14 pomocníků – 1910

Kapl. 14 pomocníků – 1836, V. Prökl
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Kapl. 14 pomocníků – 1973, foto p. Träger

Kapl. 14 pomocníků – 2015, původní místo

Evangelický kostel Vykupitele
Tento kostel stojí v severní části akropole,
v dnešní Husově ulici (kdysi Graben). 27.dubna 1902 byl ustaven spolek pro stavbu kostela, základní kámen byl položen 21.8.1904 a již
za rok byla stavba hotová - vysvěcení proběhlo 8.12.1905.

Kostel v novorománském slohu byl postaven
podle plánů architektů Ludwiga Einsenlohra
a Carla Wiegla - byl pojmenován „Chrám Vykupitele“ a věřící stavba stála 47 796 rakouských korun. Peněz se však nedostalo na instalaci hodin, které sice na plánech jsou, ale na
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26 m vysoké věži chybí. Na jedné ze starých
pohlednic jsou však hodiny vidět. Fotograf
doufal, že k jejich instalaci dojde a tak je tam
předem dokreslil.
Loď kostela je vysoká 8 metrů, široká 9 metrů
a dlouhá 21 metrů. Vybavení je velmi prosté,
v souladu s vírou evangelíků, kteří tak navázali na tradice předchozích generací. Nejsou tu
žádné sochy a obrazy, kůr zdobí jen 4 desky
se symboly čtyř evangelistů. Ozdobou přední
stěny je nápis „Bůh láska jest“. Interiér je v tzv.
heimatstylu – dřevo s jednoduchou, lidově vypadající výzdobou – podobně jako to dělal architekt Jurkovič u českých staveb. Za zmínku
stojí varhany. Mají zachován i původní způsob
vedení vzduchu do píšťal, v současnosti už je
ovšem poháněno elektřinou. Pocházejí z divadla v německém Výmaru, odkud je anonymní
dárce zakoupil a kostelu v Kynšperku věnoval.
V rámci oslav století budovy si věřící kostel
svépomocně opravili. Jeho silueta je jednou
z charakteristik panoramatu města.

Na věži byly tři zvony, 2 byly za války zabaveny pro válečné účely. Zbyl jen zvon Luther.

Kost. evang. 1905 ca – dokresl. hod.

Kost. evang. - 2021
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Kost. evang. 1904 – projekt otoč. štít

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Kaple Olivetské hory
U severovýchodního rohu presbytáře kostela Nanebevzetí P.Marie stojí kaple Olivetské
hory, postavená v r.1905. Je to prostá, cihlová stavba, otevřená k východu. Dříve byla
vevnitř vymalována orientálními výjevy, sochy
apoštolů byly asi před půlstoletím přepraveny do sokolovského muzea. Při rekonstrukci kostela byla kaple opatřena novou mříží
a omítkou. Velmi bych se přimlouval, aby byla
využita aspoň pro umístění barokní sochy
sv.Josefa, která nedůstojně chátrá na nádvoří
Technických služeb.

Kapl. Olivet. hory – 1990, foto J.Gryc

Toť pro dnešek vše - pro příští měsíc si uděluji vánoční prázdniny, takže další pokračování
bude až v únorovém čísle. Přeji Vám v mezích možností krásné svátky a veselý vstup
do roku 2022.

Kapl. Olivet. hory - 2014

Čeněk Malý
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Co je milostivé léto
Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci,
kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny1 a náklady
exekuce ve výši 908 Kč a stát vám odpustí veškeré úroky, úroky a poplatky z prodlení,
náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.

Jak dlouho akce potrvá?
Využít ji můžete pouze v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Jaké podmínky musím splňovat?
1.

Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím – např.
dopravní podniky, ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Mostecká bytová atp.
Týká se to i České televize, Českého rozhlasu a zdravotních pojišťoven.
— Seznam všech institucí, na které se tato akce vztahuje, najdete na nedluzimstatu.cz.

2.

Dluh je v exekuci – pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto
nelze uplatnit.

3.

Exekuce je vedena soukromým exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na exekuce
vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní
správou, ﬁnanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Typické příklady exekucí, na které se milostivé léto vztahuje, jsou například exekuce na
zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů, dále nezaplacené
poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře nebo dluhy
na energiích u společností se státní účastí.2

Chci akci využít –
co pro to musím udělat?
1

2

Jistinou se rozumí původní dlužná částka bez úroků, penále a nákladů na vymáhání.

Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin, dluhy vzniklé z odpovědnosti
za škodu způsobenou úmyslně, dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví, dluhy na výživném /
na náhradním výživném.
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1. Informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku
ke splacení.
Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny.
Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci
„Milostivé léto“. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji do dopisu uveďte.
Stáhněte si vzor dopisu z webové stránky nedluzimstatu.cz/milostive-leto.
Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny),
proto mu napište co nejdříve.
Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve
skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty
a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že
jistinu už máte uhrazenou.

2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce.
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou
jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce.
Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní
exekutor. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o
Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto). Platba musí být
připsána na účet exekutora v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

3. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku.
Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás
osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme
po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v
pořádku.

Nevíte si rady?
Jste-li pracovníci pomáhajících profesí, napište nám na bara@institut-predluzeni.cz
nebo petra.lomozova@institut-predluzeni.cz.
V ostatních případech můžete využít help-linku Člověka v tísni – 770 600 800, která
funguje v pracovní dny od 9 do 17 hod, nebo jakoukoli neziskovou organizaci zabývající
se dluhovým poradenstvím (Rubikon centrum, Charita ČR, Romodrom a další).
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Různé
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Inzerce
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Přání - Koncert
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Ples města
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Novoroční pochod - kultura
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Koncert

V případě nepříznivé situace budou koncerty nahrány online
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