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ZDARMA

Foto: Pavel Benda

19. 2. 2022 se brzy ráno ohlásil posel jara čáp Patrik.
Vloni přílet 25. 2. 2021.

Z města - blahopřání

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, pokud nedojde ke zhoršení
epidemiologické situace, proběhne slavnostní
vítání občánků pravděpodobně dne 29. dubna
2022. Rodiče, kteří již mají podanou přihlášku
obdrží písemnou pozvánku na slavnostní akt.
Další termín vítání občánků je předběžně na-

plánován na měsíc červen 2022. Přihlášku je
možné si vyzvednout osobně na MěÚ Kynšperk nad Ohří, také je uložena na webových
stránkách města: http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Blahopřání
Dne 12. 3. oslaví své životní jubileum 80 let
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Lodr.

To, po čem člověk v tomhle věku touží, je to ať
zdraví ještě dlouho slouží.
Přeje celá rodina a blízcí

Blahopřání

Blahopřání

Dne 15. 3. 2022 oslaví významné jubileum
spoluzakladatel a dlouholetý člen TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří - oddíl stolního tenisu
Oldřich Volf.
Z celého srdce mu přejeme k jeho 80. narozeninám hlavně pevné zdraví a i nadále neutuchající smysl pro humor. Za vše, co pro stolní
tenis v Kynšperku i v Karlovarském kraji vykonal, mu děkují a blahopřejí jeho

Olda Volf má (15.3.2022) osmdesátiny,
my máme přání a ne jediný:
hodně zdraví, mnoho štěstí,
ať ti karty v ruce šustí
a dobrá nálada tě neopustí.

spoluhráči z oddílu.
To ti přejí (všichni) tvoji blízcí
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Policie

Přichází jaro
KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnicích stále opatrně!
Březen je měsícem, který mnoho z nás
po dlouhém zimním období vítá s otevřenou
náručí. Od března si již slibujeme vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného
počasí a pochopitelně méně sněhových srážek, nižších teplot a dalších, pro mnohé takzvaných „nepříjemností“.
Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít
hlásit již 20. 3., ze zkušenosti moc dobře víme,
že to světlé a teplé dny zdaleka přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze zimního období ještě převládají.
Chodcům proto doporučujeme stále věnovat
zvýšenou pozornost vlastní viditelnosti a vyhýbat se nepřehledným místům. Pomoci nám
mohou nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. Velice aktivním prvkem
jsou retroreflexní materiály fungující na principu zpětného odrazu, kdy se světelné paprsky
při dopadu na retroreflexní materiál odrazí zpět
ke zdroji světla. Retroreflexní materiály jsou
schopny odrážet dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů, proto mají velké uplatnění
při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů
v silničním provozu. Velmi důležitá je i barva
oblečení chodců. Siluetu chodce v modrém
oblečení vidí řidič na vzdálenost 18ti metrů,
v červeném oblečení je vidět na 24 metrů,
ve žlutém oblečení je vidět na vzdálenost 37
metrů a v bílém oblečení je vidět na nejdelší
vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá škála různých reflexních materiálů od reflexních pásek
až po magnetické led klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých barvách a tvarech a můžeme je prakticky nalepit kamkoliv – na přilbu
na kolo nebo na aktovku. Na oblečení pak
lze použít různé nažehlovací reflexní motivy.
Na kabelku či batoh je možné zavěsit reflexní
přívěšek např. reflexní střapec.
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Řidiči by zase v souvislosti se sníženou viditelností měli zvýšit pozornost při projíždění míst
s větším pohybem osob - jakou jsou přechody
pro chodce, rušné ulice či školská zařízení.
Není to ale jen snížená viditelnost, která může
díky očekávanému příchodu jara zrazovat.
Jsou to také denní teploty. Ačkoli v březnu
již bývají teploty vyšší oproti předchozím měsícům, v ranních hodinách může v noci stále
převládat námraza a kluzký povrch komunikací.
Chodci by proto neměli opomenout vhodné oblečení a obuv, díky kterému se mohou
vyhnout zdravotním potížím a řidiči by zase
neměli opomenout přizpůsobení jízdy stavu
a povrchu vozovky. Zákon nám sice ukládá
povinnost použít zimní pneumatiky do 31.
března, nicméně se rozhodně vyplatí tento termín ještě protáhnout, a to zejména v horských
oblastech, kde může být i v dalším měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce.

Krásný vstup do prvních jarních dní přejí
policisté Karlovarského kraje.
por. Mgr. Lucie Machalová

Informace

Krajská správa ČSÚ
v Karlových Varech
V Karlových Varech, dne 01. 02. 2022
Č.j.: CSU-001407/2022

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech, z nichž se
6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně
respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí
o veškerých šetřených skutečnostech.
Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu, nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2022, kterým je:

paní Mgr. Radka Streicherová, tel. 734 352 279 a Ing. Bc. Alena Šefrnová, tel. 731 439 245.

Digitálně podepsal Ing.

Ing. Jaroslava Jaroslava Šenitková
Datum: 2022.02.01
Šenitková
12:42:44 +01'00'
Ing. Jaroslava Šenitková

ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech
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Družina

Výlet se školní družinou
V sobotu 29.1.2022 jsme se s dětmi ze školní
družiny vydali vlakem do Sokolova.
Zde jsme navštívili pro velký zájem opět
Jumparénu a poté muzeum v sokolovském
zámku. V Jumparéně se děti za hodinku strávenou skákáním a prováděním různých akrobatických kousků dostatečně vyřádily a už se
těšily na návštěvu muzea.
Zde už na nás čekal p. Beran v hornické uniformě, pln různých zajímavých informací a příběhů. Hned na začátku prohlídky jsme zamířili
do ne až tak známého podzemí, kde je vystaven sokolovský poklad a geologická výstava
minerálů. Děti si také mohly prohlédnout, jak
vypadali vojáci 1. světové války. Provázel nás
též p. Barták, který přispěl několika zajímavostmi a humornými příběhy.
Pan Beran měl pro děti ve stálé expozici muzea připraveny různé zajímavosti včetně zbraní z 2. světové války, což děti, hlavně chlapci
velmi ocenili. Výlet se všem líbil.
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Vychovatelky
Soukupová a Lukáčová

MŠ

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY U PASTELEK
Druhý únorový týden byl u dětí z Pastelkové třídy v duchu ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH
HER. Děti vytvářely společnou koláž, cvičily
jako velcí sportovci. I přes nepříznivé počasí
venku si to dokázaly užít ve třídě i v tělocvičně. Na závěr si zasloužily medaile, diplomy
a jiné drobné dárečky.

Učitelky Pastelkové třídy
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková
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MŠ

Únor v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
V únoru jsme si konečně jeden den zasáňkovali na zahradě MŠ. Hlavním tématem měsíce
byla zvířátka a ptáčci v zimě. Moc se nám líbilo
filmové představení Pat a Mat, u kterého jsme
se královsky nasmáli. Nejhezčí akcí měsíce
byl ale zajisté den s Harry Potterem. Všichni jsme se převlékli za čaroděje a čarodějky,
plnili zapeklité úkoly na stezce odvahy. V závěru nás navštívil Mistr Čaroděj a ukázal nám
několik dechberoucích kozel. Únor byl zkrátka
fajn, i když už se všichni začínáme moc a moc
těšit na jaro.

Kolektiv MŠ U Pivovaru

6

MŠ

Akce, které se uskutečnily v ÚNORU, v MŠ Zahradní
9. 2.
15. 2.
22. 2.
28. 2.
14. -28.2.
21.- 25.2.

Návštěva ZUŠ- BERUŠKY
Návštěva KINA – Pat a Mat
Návštěva knihovny- Projekt záložky do knížky
Karnevalový týden v MŠ
Plavecký kurz předškoláků
Lyžařský kurz předškoláků
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MŠ

Super výlet
Když se řekne „FANTAZIE“, hodně dětí se rozzáří „Jé, tam jsme byli. Tam je to super…..! “
Tak jsme se rozhodli, že tohle místo musíme
také navštívit. A povedlo se. I když jsme se
nesešli v plánovaném počtu, výlet do Sokolova jsme si užili. Pro některé děti byla už cesta
autobusem velkým zážitkem – jely poprvé.
V zábavním centru FANTAZIE si děti vyzkoušely snad všechny druhy přirozeného pohybu – skákání, běh, lezení, přeskoky, klouzání
a mnoho jiného. Aby se děti dostaly k vytoužené atrakci, musely překonat mnohé, někdy
i těžší překážky. Prostě je to ráj pro malé, ale
i pro velké.
V solné jeskyni si děti chvíli odpočinuly a zároveň pročistily dýchací cesty v prostředí podobném mořskému klimatu.
Vyzkoušely snad všechno dostupné, zamlsaly
si a pak hurá zpátky do školky.
A hádejte, jak to vypadalo při odpoledním odpočinku? Všechny děti spinkaly jak miminka.
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Za kolektiv MŠ Zahradní
M. Nejdlová a M. Černá

DDM

Berušky v knihovně
Do městské knihovny chodí děti z MŠ Zahradní pravidelně a vždycky se těší. Také
paní knihovnice nás vidí ráda – to se pozná
hned podle uvítání. Společně si povídáme
o knížkách, děti poznávají hrdiny z Večerníčků a poslechnou si veselou pohádku.
Nejvíc si asi užijí chvíle, kdy si můžou samy
prohlížet knížky podle vlastního výběru. A že
jich tam ale mají! Škoda, že se musíme vrátit na oběd. Tak ještě vybarvit obrázek Šašíka Povídálka a společná fotka s dárkem
od dětí – vyrobili jsme iglú s tučňáky. Sebou
jsme si vypůjčili několik zajímavých encyklopedií a knížku pohádek. Protože, jak všichni
víme, po pohádce se krásně odpočívá…Na
rozloučenou jsme paní knihovnici zazpívali
a děti dostaly malou sladkost. Děkujeme paní
Velíškové a rádi přijdeme zas.
MŠ Zahradní
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MŠ

JAKO RYBKY VE VODĚ
Předškoláci z mateřské školy v Zahradní ulici jezdí každé pondělí do bazénu v Sokolově,
aby získali plavecké dovednosti a nebáli se

vody. Hravou formou se učí základům plavání,
dýchat do vody a skákat beze strachu.
Učitelky MŠ Zahradní,
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková

MALÍ LYŽAŘI
V týdnu od 21. 2. až 25. 2. se děti z mateřské školy v Zahradní ulici účastnily lyžařského
výcviku, a to ve ski areálu Mariánské Lázně.
Za pomoci instruktorů se učily základům ly-

žování, pohybovat se na lyžích, jezdit z kopce
a brzdit. Společně si užily nejspíš posledních
zimních radovánek.
Za učitelky MŠ Zahradní,
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková
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MŠ

Ředitelství ZŠ v Kynšperku nad Ohří
vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku
středa 6. 4. 2022 14.00 - 18.00 hodin

budova 1. stupně ZŠ
Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
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ZUŠ

ÚSPĚCH ŽÁKŮ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ
V úterý 15. 2. 2022 se uskutečnila okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Ta proběhla
v ZUŠ Horní Slavkov a probojovalo se do ní
šest zpěváků a zpěvaček z naší ZUŠ. Žáky
od tohoto školního roku vyučuje nová vyučující Bc. Kateřina Nosková. Všichni byli výborně
připraveni a obstáli v silné konkurenci. Naše
nejmladší účastnice – šestiletá Viktorie Roháčová – se dokonce probojovala do krajského
kola, které se uskuteční 11. 3. 2022 v ZUŠ
v Karlových Varech. Ostatní žáci obdrželi
všichni medailová umístění. První místo získala již zmíněná Viky Roháčová. Petr Pečinka
si vyzpíval druhé místo. Matěj Jirásek, Anička Tran Minh Thu, Anička Návarová a Tobiáš
Peška se umístili na třetím místě. Všem žákům
velmi blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy. Také bych chtěla poděkovat Městu
Kynšperk za zajištění dopravy na soutěž.
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A samozřejmě poděkování patří i nové paní
učitelce, která děti od září skvěle a poctivě
připravovala.
Naše letošní soutěžní klání však zdaleka nekončí. Nyní nás ještě čeká okresní kolo ve hře
na bicí nástroje, kde budeme mít tříčlenné zastoupení. Dále se do okresního kola probojoval i jeden žák ve hře na trubku. Jako poslední
proběhne soutěž ve hře na dřevěné dechové
nástroje. Místní kolo na naší škole se uskuteční 2. 3. 2022 a Ti, co se probojují do okresního kola, nebudou muset jezdit daleko, neboť
okresní kolo v této disciplíně proběhne přímo
na naší škole 8. 3. 2022. Držíme palce všem
účastníkům, přejeme jim pevné nervy a ať si
svá vystoupení užijí. O jejich případných úspěších Vás budeme opět informovat jak na našich webových stránkách, tak v příštím zpravodaji města.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

ZUŠ

Děti z MŠ v projektu Základní umělecké školy
„My jsme malí umělci“
V měsíci únoru do naší Základní umělecké
školy opět zavítaly děti z obou kynšperských
mateřských školek. Nejmenší návštěvníci se
během celého školního roku ve škole postupně seznamují se všemi obory, které na naší
škole vyučujeme. Tentokrát prošli výukou
v literárně dramatickém oboru. Paní učitelka
Eva Mrázková, která tento obor vyučuje, je seznámila s prostředím školy a hravou formou je
zapojila do aktivní improvizační výuky.
Děti musí nejprve ztratit ostych před vyučující i před svými spolužáky. Proto si na samém
začátku pěkně zadováděly. K tomuto účelu
posloužil sál, který je jedinou velkou místností
na škole. Pak se samozřejmě musí z dovádění
trochu uklidnit. Relaxační metody se dají u dětí
použít v jakémkoli věku. Při nich se navodí příjemná atmosféra a děti jsou vtaženy do světa
fantazie a příjemných představ. Po relaxaci už
začíná prostor pro zapojení do improvizační
části, kde si děti vyzkoušely napodobovat různé pohádkové postavičky, např. kouzelníka,
kuchaře, princeznu, vílu, krále, vodníka i draka. Paní učitelka jim byla ve zkoušení nápomocna a ukazovala jim, jak by se mohla která
postava chovat. Také využila širokého spektra
lidských vlastností od srdečných postav k těm
nafoukaným a nezbedným. Děti to velmi pobavilo a celou výukou se nesl smích a dobrá nálada. V tomto oboru se opravdu všichni mohou
realizovat. I pro velmi introvertní děti je převtělení do určité role až překvapivé. Najednou se
otevřou a zažívají pocity, které v normálním
životě nepocítí. To je samozřejmě formuje
i v běžném životě a stávají se přemýšlivějšími
a empatičtějšími ke svému okolí.
Děti, které se během školního roku s prostředím naší školy seznámí a zalíbí se jim naše
umělecké činnosti, se mohou do školy v pěti
letech přihlásit. Stanou se z nich opravdoví

žáci, pro které je připraven obor s názvem
Trojkombinace. Zde už probíhají pravidelné
výuky ve všech třech oborech – hudebním,
výtvarném a právě zmíněném literárně dramatickém.
O programu Trojkombinace, ale i dalších oborech a akcích, se můžete dočíst na našich
internetových stránkách www.zuskynsperk.
cz. Také zde, na stránkách zpravodaje, Vás
budeme informovat o přijímacím řízení, které
probíhá již pravidelně v červnu a pokud se
kapacita oborů nenaplní, vyhlašujeme i druhé
kolo přijímacího řízení v září. Těšíme se opět
na naše nejmenší žáčky, kteří nás brzy přijdou
navštívit v rámci dalších připravovaných projektů a výchovných koncertů.
Alena Konečná
ředitelka ZUŠ
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Kvalitní vzdělání je úplný základ
Karlovarský kraj je krajem s mnoha přednostmi,
ať jde o přírodu, lázně, památky, potýká se však
s mnoha problémy. V žebříčcích z různých oblastí
se často střídáme na posledních místech s krajem Ústeckým. Nejinak je tomu i ve vzdělávání.
Jsme jediným krajem, kde není veřejná vysoká
škola, krajem, kde je nejméně vysokoškolsky
vzdělaných lidí a naopak nejvíce těch, kteří mají
pouze základní vzdělání nebo předčasně opustili základní školu. Společně s Ústeckým krajem
také okupujeme poslední příčky žebříčků výsledků přijímacího řízení na střední školy, máme nedostatek kvalifikovaných učitelů, věková struktura
učitelského sboru v kraji také není nejlepší. Problémy o kterých se ví, ale dosud je všichni přehlíželi nebo moc neřešili.
A proto jsem rád, že úplně první cesta nového
ministra školství Petra Gazdíka do regionů vedla právě k nám. Nešlo jen o formální návštěvu.
Ministr poté, co zavítal do Základní školy praktické a speciální v Ostrově a po prohlídce Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské
v Karlových Varech, jednal se zástupci kraje. Zde
se všechny nedostatky týkající se základního,
středního i vysokého školství probíraly. A došlo
i na konkrétní závěry. Jedním z nich byla možnost

zapojit náš kraj do pilotního programu tzv. Středního článku řízení, kdy je ředitelům škol nabídnuta
pomoc, ať už s administrativní zátěží nebo procesem vzdělávání. Střední článek řízení se již testuje a úspěšně pomáhá na školách ve Svitavách
a v Semilech, kde přináší první pozitivní výsledky.
Neměla by však vzniknout další instituce. Ředitele škol by měli podporovat např. pracovníci České
školní inspekce nebo Národního pedagogického
institutu. Karlovarský kraj je svou velikostí pro
tento pilotní projekt ideální a rozhodně by mohl
našim základním školám, které jsou skutečně základem vzdělávání, s kvalitou výuky pomoct.
Na začátku února pak mé pozvání přijal ředitel
odboru řízení regionálního školství Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy Jan Mušuta.
S ním, za účasti lidí ze školské praxe a zástupců
kraje, jsme hledali praktické možnosti, jak úroveň
vzdělávání nejen dětí, ale i ředitelů a učitelů pozvednout. I on přišel se změnami, kterých se dočkáme poměrně brzy. Vytipované školy, které se
potýkají s největšími problémy, by měly být podpořeny z Národního plánu obnovy. Finanční prostředky, které z tohoto programu získají, by měly
zajistit nejen např. pořízení výpočetní techniky,
ale také možnost přijmout psychology, speciální
pedagogy apod. Diskutovalo se i o možnostech
legislativních změn, např. prodloužení školní docházky.
Školství má jednu, pro některé politiky ne úplně
dobrou vlastnost. Jakákoli kvalitativní změna se
v něm projeví za poměrně dlouhou dobu, která
přesahuje funkční období. S úspěchy změn se
tím pádem pak nelze jednoduše chlubit jako třeba u dokončené dálnice. Ale začít se prostě musí,
ať už ovoce ve formě třeba lepších výsledků žáků
v porovnávacích testech, bude v budoucnu sklízet kdokoli.
Miroslav Balatka, senátor,
www.miroslavbalatka.cz
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INFORMACE K ODPADOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021

Komunální odpad v roce 2021
0,001%
0,3%
0,4%
2,7%
3,7%

Jedlý olej a tuk

5,2%

Oděvy
12,7%

Kovy

Podíl jednotlivých složek komunálního odpadu

16,7%

Sklo

Plasty

Papír a lepenka
včetně
kompozitních
obalů
Biologicky
rozložitelný
odpad

58,3%

Objemný odpad

Směsný
komunální odpad

Oproti roku 2020 se v loňském roce v Kynšperku nad Ohří výrazně
navýšil objem vytříděného odpadu, to na téměř 25 %! Všem občanům
za to patří velké díky.
Nepatrně se také snížil objem směsného komunálního odpadu. Nedaří se
nám však stále snížit produkci odpadu objemného.
V roce 2022 zákon umožňuje městu čerpat slevu na poplatku za uložení
směsného komunálního odpadu na skládku do 190 kg/osobu/rok (190
kg/osobu/rok za poplatek 500 Kč/t; zbytkový odpad 900 Kč/t). V roce
2021 byla produkce směsného komunálního a objemného odpadu
v Kynšperku nad Ohří 302 kg/osobu a slevu na poplatku jsme mohli čerpat
pouze do 200 kg/osobu/rok!
Z rozpočtu město Kynšperk nad Ohří po odečtení příjmů vydalo za
nakládání s odpady téměř 2 500 000 Kč. Náklady na odstranění odpadu
se budou v příštích letech zvyšovat a nezbývá nám všem tedy než
vědomě produkci odpadu snižovat a zodpovědně třídit. S ohledem
na platnost nového zákona o odpadech opět apelujeme na všechny občany,
aby se snažili v maximální možné míře třídit své odpady.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD. TŘÍDIT ODPAD MÁ SMYSL.
Majetkový odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Produkce odpadu v Kynšperku nad Ohří v roce 2021
t/rok celkem
kg/občan/rok
1 127,13
234,87
323,39
67,39
245,80
51,22
101,54
21,16
70,68
14,73
51,78
10,79
7,90
1,65
6,11
1,27
0,03
0,01

směsný komunální odpad
objemný odpad
biologicky rozložitelný odpad
papír a lepenka vč. nápojového kartonu
plasty
sklo
kovy
oděvy
jedlý olej a tuky

Kolik stálo nakládání s odpady v roce 2021

Výdaje
celkem za odpadové hospodářství
Z toho:
svoz odpadu
uložení odpadu na skládku
ostatní
Příjmy
celkem za odpadové hospodářství
Z toho:
odměna od AOS EKO-KOM, a.s.
místní poplatky a poplatky podnikatelů
prodej druhotných surovin

6 828 000 Kč
4 674 000 Kč
2 078 000 Kč
76 000 Kč
4 336 000 Kč
682 000 Kč
3 613 500 Kč
40 500 Kč

Vývoj nákladů města Kynšperk nad Ohří za nakládání s komunálním odpadem v letech 2010 – 2022
předpoklad pro r. 2022
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příjem: poplatky, odměna za třídění – EKO-KOM
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Firmy a živnostníci
Odpadová povinnost podnikajících subjektů

UPOZORNĚNÍ
Na území města Kynšperk nad Ohří se často setkáváme se situací,
kdy živnostníci zneužívají městský systém nakládání s odpady
a ukládají svůj odpad do nádob určených občanům (tj. do
odpadkových košů, sběrných nádob na komunální odpad i nádob
na odpad tříděný).
Město Kynšperk nad Ohří nabízí podnikatelům možnost zapojit
se do obecního systému nakládání s odpady a na základě
smlouvy a uhrazení poplatku, jehož výše je závislá na typu
podnikatelské činnosti, objemu nádoby na odpad a frekvence svozu
nádob, mohou využívat po městě rozmístěné kontejnery včetně těch
barevných.
Město v nejbližší době zintenzivní kontroly podnikatelů (právnických
osob a podnikajících fyzických osob), kdy budou muset doložit,
jakým způsobem nakládají s odpady ze své podnikatelské činnosti.
Pokud do kontejnerů, které jsou určeny pro odpad z domácností,
živnostníci odpad odkládají bez uzavřené smlouvy, hrozí jim sankce
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Žádost o zapojení podnikatelů do obecního systému města
naleznete na http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.
V případě zájmu o uzavření smlouvy o zapojení do obecního
systému nakládání s odpady kontaktujte:
Majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
tel. 352 350 432,
email podatelna@kynsperk.cz.
Více informací na:

18

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Židovská komunita
Dnes zmíním velice složité a nesnadno uchopitelné téma. Židovský národ byl ve své historii mnohokrát ujařmen – v egyptském zajetí, po porážce od Nabukadnesara v 6.stol.
př.Kristem v babylonském zajetí, poté od 4.
st.př.Kr. pod nadvládou helénských Seleukovců. Po krátkém panování židovských
Hasmoneovců se dostali do područí Říma
a po porážce povstání v r.70 byli rozehnáni
do diaspor po celém světě. Pod vlivem propagandy novozákonních evangelií byli všude
pronásledováni a likvidováni v pogromech
(výraz, jak jinak, z ruštiny) napříč celou Evropou, a to včetně českých zemí – nejhrůznější podobu získal tento fenomén v podání
nacistického Německa. Po jednom takovém

hřbitov od řeky - 2015
pogromu v Chebu r.1350 byla část uprchlých
Židů přijata jejich souvěrci v Kynšperku, čímž
máme prokázánu jejich přítomnost již od 14.

hřbitov od řeky - 1909
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století a jedná se tedy o jednu z nejstarších židovských obcí v Čechách. Židé nebyli z města
nikdy přímo vykázáni, ale např. v r. 1650 bylo
vydáno usnesení, že jejich počet nesmí stoupat - v r. 1723 nesměli stavět ve městě další
domy a zřídit školu. Nejvíce židovských obyvatel měl Kynšperk v r.1880 (113 osob), pak
už jen jejich počet klesal a v r.1930 se hlásilo
k židovskému vyznání pouze 27 místních občanů. Židovské domy a domky stávaly v dnešní Dlouhé ulici (Langegasse) a Bezručově ulici
(Judengasse). V r. 1841 je ve městě uváděno
20 židovských domů, po různých přestavbách
je dochována asi čtvrtina. V r. 1837 a znovu
v r. 1867 žádala kynšperská židovská náboženská obec neúspěšně o povolení ke zřízení
vlastní vyšší náboženské školy- ješivy.

20

starý hřbitov - 2014

nový hřbitov - 2014

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

synagoga - 1935

synagoga - 1938

21

Rubrika - Kynšperk nad Ohří
Dřevěná roubená synagoga z r. 1784 (dle jiného zdroje 1803) stávala mezi dnešními ulicemi Dlouhá a Pod Domovem, byla postavena
na místě starší svatyně neznámého stáří. V synagoze se scházeli příslušníci ortodoxního ritu,
reformovaní věřící užívali k modlitbám dnes již
neexistující dům čp. 98. Posledním zdejším
rabínem je uváděn Jakob Beer, hrob jeho
manželky Sabine je možné nalézt na zdejším
židovském hřbitově. (zdroj: B.Rozkošná,P.Jakubec – Židovské památky Čech)
20.10.1938, tři týdny před „Křišťálovou nocí“,
Henleinovští fanatici synagogu zapálili a ještě do ní přivlekli pohřební vůz z hrobnického
domku. Dílo zkázy dokonali demolicí hřbitova
- strhali a rozbíjeli náhrobky, zejména v nové
části. Část náhrobků byla v době nacistické
okupace použita k dláždění dvorů kolem náměstí, bohužel toto barbarství napodobili později i naši čeští spoluobčané. V současnosti
je dochováno kolem 170 náhrobků, nejstarší
je z r.1729. Posledním zde pohřbeným byl
v r.1949 malíř a grafik Fritz Lederer. Nejstarší
část hřbitova se rozkládá ve spodní, severní
části podél bývalých hradeb, dětská a nová
na jižní straně je oddělena dosud znatelným
někdejším hradním valem. Hřbitov prošel
v letech 2005 – 2007 nákladnou rekonstrukcí
a stal se opět důstojnou památkou na zdejší

synagoga - 2018
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Fritz Lederer – cca 1935
židovskou obec. Bohužel, intelektuální spodina se i zde „předvedla“ a svými sprejerskými
výplody část náhrobků znesvětila.
(volně citováno z článku Pavla Frýdy ze Zaniklých obcí)
Čeněk Malý

dům č. 98, 2. zprava - 1907

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

ZÁPIS 2022/2023
se uskuteční 4. května 2022
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 Lucie Rákosníková – učitelka

Žádost o přijetí, prosím, přineste vyplněnou,
potvrzenou od lékaře.

Tiskopis si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2022 denně od 7.00 hodin do 8.30 hodin,
odpoledne od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Nebo si jej můžete stáhnout na webových
stránkách školy: www.mskynsperk.cz
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.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KDY: 5. 5. 2022
KDE: v budově MŠ ZAHRADNÍ
V KOLIK: 8,30-11,00 a 12,30-15,30 hodin
POTŘEBNÉ DOKUMENTY

- žádost o přijetí dítěte- potvrzenou od lékaře,

/dokumenty si můžete v MŠ vyzvednout již od 4.4.202 nebo
stáhnout na webových stránkách MŠ/

- 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
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Běh

PROPOZICE

BĚH S KYNŠPERSKÝM ZAJÍCEM – 5. ROČNÍK
Pořadatel
: Běžecký klub F – C Kadaň
Termín
: neděle 13.3.2022
Start
: Kynšperk n/O, tenisové kurty
Prezentace : Kynšperk n/O, sportovní hala od 9,00 hodin
Přihlášky
: 1) mailem na : bezec.cf@centrum.cz, 2) přes FB na stránkách „Zimní běžecký
pohár“, 3) na místě před startem
Startovné
: 60,- Kč / 150,- Kč ( dle kategorie – viz. níže) lze uhradit převodem na účet :
2700074149 / 2010 nebo na místě při prezentaci
Kategorie, tratě a časový rozpis :
- elévstvo do 11 let ( 2011 a mladší )
- mladší žactvo ( 2009 – 2010 )
- starší žactvo ( 2007 – 2008 ), muži+ženy hobby běh
- dorost, juniorstvo

1.820m
1.820m
3.640m
5.460m

10,00 hodin
10,00 hodin
10,15 hodin
10,45 hodin

60,- Kč
60,- Kč
60,- Kč
60,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- muži do 39 let ( 1983 a mladší )
- muži 40 – 49 let ( 1982 – 1973 )
- muži 50 – 59 let ( 1972 – 1963 )
- muži 60 – 69 let ( 1962 – 1953 )
- muži nad 70 let ( 1952 a starší )
- ženy do 34 let ( 1988 a mladší )
- ženy 35 – 44 let ( 1987 – 1978 )
- ženy 45 – 54 let ( 1977 – 1968 )
- ženy nad 55 let ( 1967 a starší )
Poznámky

10.000m

11,30 hodin

150,- Kč

:

- Tratě vedou pouze v terénu.
- Parkování přímo v prostoru startu a cíle.
- Šatny, sprchy, toalety jsou ve sportovní hale.
- Vyhlášení výsledků, regenerace a doplnění energie proběhne též ve sportovní hale.
- Odměněni budou první tři v jednotlivých kategoriích. Závodníci různých kategorií se
společným startem budou samozřejmě vyhodnoceni v rámci své kategorie dle věku i pohlaví.
V případě nízkého počtu startujících může dojít ke sloučení některých kategorií.
- Předem přihlášení závodníci na 10.000m, 5.560 a hobby běhu obdrží účastnickou medaili,
předem přihlášené děti čokoládu.
Za pořadatele : Čeněk Filingr, e-mail : bezec.cf@centrum.cz, tel.: 777040284
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Akce

HADR'S BAZAAR
JARO / LÉTO
MÁTE PLNÉ SKŘÍNĚ, ALE NIC NA SEBE?
ZVEME VÁS NA SOUSEDSKOU BURZU OBLEČENÍ.
ŠATY, SUKNĚ, KRAŤASY A DALŠÍ NA SEZÓNU
JARO/LÉTO ZA ZLOMEK PŮVODNÍCH CEN.

SOBOTA 26. BŘEZNA 2022
14:00 - 17:00
V ZIMNÍ ZAHRADĚ KINA,
KYNŠPERK NAD OHŘÍ

CHCETE TAKÉ SVÉ PRODEJNÍ MÍSTO?
ZAREGISTRUJTE SE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
WWW.HADRSBAZAAR.CZ
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Bursa
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Divadlo
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