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1.

Škodovácká děla ve službách Wehrmachtu, bránící vylodění 1. divize na krvavé
pláži Omaha

2.

Pomník obětem americké 1. divize, která
se podílela na osvobození Kynšperka

3.

Památník zdravotníků, kteří zahynuli
na pláži Omaha. Byli prvními terči německých kulometů

Z města

Mgr. Eva Fréharová získala ocenění
Karlovarský kraj u příležitosti Dne učitelů ocenil 20 pedagogů a pedagogických pracovníků,
které navrhli ředitelé škol z celého regionu.
Nominovaní obdrželi pamětní listy, květiny
a další ceny z rukou hejtmana Karlovarského
kraje Petra Kulhánka a krajského radního pro
oblast školství Jindřicha Čermáka. Slavnostní
akce se konala v muzejních prostorách Zámku
Sokolov dne 7. dubna 2022 od 14 hodin.
Mgr. Fréharová pracovala ve školství od roku
1966. Po nástupu do II. základní školy v Kynšpeku vystudovala dálkově pedagogickou
fakultu. Postupně pak pracovala na dvojtřídní
škole v Šabině a na základní škole v Bukovanech. V roce 1979 se vrátila opět do našeho
města. Působila jak na I. stupni, tak na druhém, kde učila hlavně zeměpis, přírodopis,
chemii a matematiku. Žáky dokázala vždy
motivovat a zaujmout obohacováním výuky
o laboratorní práce, exkurzemi do přírody či
výstavami přírodnin.
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Z města

Zvýšenou péči věnovala žákům z méně podnětného prostředí. Po odchodu do penze
v roce 2006 se zapojila do práce Svazu postižených civilizačními chorobami. Pomáhala s organizací akcí pro kynšperské seniory
a své znalosti předávala dál. Je příkladem nejen vzdělaného a pracovitého pedagoga, ale
velkým člověkem s otevřenou náručí a zlatým
srdcem.

Do dalších let přeji pevné zdraví, věčný optimismus a stálý úsměv.
Jana Tomsová

Informace pro volební strany
a členy volebních komisí
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022
Sb., volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů
a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „zastupitelstvo obce“) a stanovil dny jejich konání na pátek
23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin.
Důležité informace a podklady k volbám do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří budou průběžně ukládány na internetových stránkách města - http://www.kynsperk.cz/mesto/volby-do-zastupitelstva-mesta-2022/ a na úřední desce.
Na těchto webových stránkách budou uloženy např. vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta, petice, přihláška za člena volební komise, zajímavé odkazy.
Zájemci o členství ve volebních komisích mohou přihlášky odevzdávat na MěÚ Kynšperk nad Ohří
v kanceláři č. 4, matrika, nebo na podatelnu.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Policie

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnice vyrážejí
i motocyklisté
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola, koloběžky či kolečkové brusle
a vyrazit sportovat. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je
potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli
úrazu nás samotných či úrazu někoho v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou
ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny
je však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních
aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít
k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy,
přestože její užití je povinné jen pro cyklisty mladší osmnáct let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?

Vaše kolo musí mít:
•
•
•
•
•

dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě
přední brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
červenou zadní odrazku,
bílou přední odrazku,
odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou
stranách šlapek,
páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.

V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem
červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek
na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, nejen pro cyklisty či sportovce.
Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí. Následky úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků a ať se vždy ve zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
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MŠ

Duben v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Duben se nesl v duchu nadcházejících Velikonoc, na které se každý rok těší všichni kluci
i holky. Navštívil nás velikonoční zajíček s koledou, kterou si ale každý musel zasloužit
a říci nějakou velikonoční říkanku, odměna
byla samozřejmě sladká.
V MŠ jsme také přivítali divadlo Z bedny,
za které přijel pan Pohoda s představením
,,Pejsek a sluníčko“.
Během dubna probíhal plavecký výcvik v Sokolově, kam dojížděly děti ze tříd Les a Louka. Při plaveckých lekcích si děti užily mnoho
srandy při hrách, jízdě na tobogánu, některé
zpracovaly strach z vody a na plavání se začaly přímo těšit.
Naši nejstarší, předškoláci, se byli podívat
v knihovně, tam si poslechli pěknou pohádku
,,O křečkovi“, s knihovnou se seznámili, v dětském oddělní si pak každý vybral a prohlédl
knihu nebo časopis, který ho nejvíce zaujal.
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Během celého dubna předškoláci pilně nacvičují zpěv a tanec na některé veřejné akce, kterých se zúčastní a o kterých se jistě zmíníme
ještě v dalším měsíci.
Kolektiv MŠ U Pivovaru

MŠ

ČÁPI NA TAHU
Děti z mateřské školy v Zahradní ulici měly
možnost podívat se do Chebského muzea,
kde se zúčastnily programu o čápech. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
o životě těchto nádherných ptáků a výlet autobusem mimo naše město si děti moc užívaly.
Učitelky Pastelkové třídy
Jaroslava Režová
a Bc. Adéla Hrdličková

Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace

Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO: 63531054
ID datové schránky: oep5mf, tel. 352683182, email: mskynsper@seznam.cz

Zápis cizinců do MŠ
Mateřská škola Zahradní vyhlašuje zvláštní zápis, pro děti cizinců,
podle §2 odstavce (5) k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2022/2023
dne 9. 6. 2022
od 8,00-11,00 hodin a od 12,30-15,00 hodin
Podmínky a potřebné dokumenty k přijetí do MŠ:
-

Vízum dítěte i zákonného zástupce k povolení pobytu na území ČR,
Očkovací průkaz UK nebo potvrzení o vyšetření praktickým lékařem v ČR,
Pojištění u pojišťovny v ČR

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17.března 2022 o opatřeních
v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace do 1.6. 2022 – 15.7. 2022- osobně, poštou, datovou schránkou.
Přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ bude vydáváno 25. 7. 2022 od 8,00 -12,00 hodin v ředitelně
MŠ Zahradní.
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MŠ

DENTÁLNÍ HYGIENA
V pátek 8. 4. k nám do MŠ Zahradní zavítala
návštěva ze Střední zdravotnické školy v Karlových Varech. Paní Přibylová tam vyučuje
Dentální hygienu a přišla poradit i našim dětem, jak se co nejlépe starat o své zuby.
S sebou si přinesla pomocníky - kravičku Evičku a pejska Toníka. Děti jim tak krásně vyčistily zoubky, až se blýskaly. Dověděly se také,
jak důležitá je pravidelná péče o zuby ve velmi
raném věku. Za spolupráci byly děti odměněny drobnými dárečky.
Za MŠ Zahradní
Michaela Černá

Akce  MŠ Zahradní na měsíc DUBEN
4.,11.,25.4. - PLAVECKÝ KURZ – PASTELKY
8.4. - DENTISTKA V MŠ
13.4. - VELIKONOČNÍ ZAJÍČKOVA NADÍLKA V MŠ
14.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
20.4. - UKLIĎME ČESKO- AKCE S RODIČI MŠ- ŠKOLKOVÝ ÚKLID
22.4. - PEJSCI NA ZAHRADĚ
26.,27.4. - STATEK CHEB
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MŠ

Velikonoce v MŠ Zahradní
Konečně a hurá! Po dvou letech jsme mohli
zase zažít společné přípravy na velikonoční
svátky. Rozhodli jsme se, že si to letos pořádně užijeme. A tak náš projektový týden začal:
-

seznamování s tradicemi a zvyky
setí trávy pro zajíčka
nácvik koledy-to hlavně kluci
pletení pomlázky z vlastnoručně nařezaných
proutků
- vyrábění ozdob
- pečení a zdobení perníčků, pečení beránka
a zajíčka
- barvení a zdobení vajíček.

Vrcholem týdne bylo hledání velikonočního pokladu na naší zahradě. Po splnění úkolů od zajíčka musely děti najít poklad, který si ve třídě
rozdělily a odnesly domů. Třída Berušek děkuje paní Monice Nejdlové za „čokolízátka“ pro
děti, paní Heleně Dreiseitlové za velikonočního
beránka a paní Pifkové za to, že nás naučila
plést pomlázku z osmi proutků.
Za MŠ Zahradní  
Martina Nejdlová
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ZUŠ

VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ODDĚLENÍ HRY
NA BICÍ NÁSTROJE
Dne 8. 4. 2022 proběhlo v sokolovském Kině
Alfa krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a souborové hře na bicí nástroje. Atmosféra soutěže, stejně jako při okresním kole v Ostrově,
byla skvělá a organizace bezproblémová.
Do krajského kola se, přes školní a okresní
kolo, dostali tři nominovaní kynšperští žáci
navštěvující hodiny hry na bicí nástroje v ZUŠ,
kde mimochodem od září nabízíme v oddělení
bicích nástrojů dvě volná místa. Žáci na soutěži předvedli excelentní výkony a přivezli si
kromě zážitků také krásné diplomy a hezké
dárky. Jonáš Germuška, který k nám na výuku dojíždí až z Kraslic, získal ve své kategorii skvělé první místo, přičemž mu jen o pár
desetin bodu unikl postup do ústředního kola.
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Vilém Kabatnik a Štěpán Cibulka se umístili
v opravdu veliké konkurenci krajského kola
na krásném druhém místě. Všem soutěžícím
ze srdce blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří. Žáci si zasloužili nejen mé
uznání, ale také vysoké hodnocení odborné
poroty, která k nám přijela z mnoha míst celé
České republiky.
Věřím, že i v budoucnu se bude bicímu oddělení dařit, alespoň tak jako doposud a budu
se za tři roky těšit na novou soutěž, a také
na nové bubeníky, kteří se k nám do školy přihlásí třeba už letos v září.
Jiří Černý, dipl.um.

ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZAHÁJÍ OD ŘÍJNA
2022 NOVÝ CYKLUS AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
Vážení senioři, ve školním roce 2022/2023
budeme opět otevírat tříletý cyklus Akademie
umění a kultury pro seniory města Kynšperk
nad Ohří. Podmínkou možného přijetí je pouze
trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří, důchodový věk a samozřejmě chuť umělecky se vzdělávat. Máte-li o studium na naší škole zájem,
odešlete nám vyplněnou přihlášku. O studium
na naší škole je velký zájem. Také nemůžeme
s jistotou přislíbit, že se podaří sehnat lektora
přímo na nástroj, který si zvolíte. Samozřejmě
se však vynasnažíme. Nově budeme otevírat
výuku sborového zpěvu pod vedením lektorky

Bc. Kateřiny Noskové. Kapacita Akademie je
omezena, proto přihlášku odešlete co nejdříve. Náklady spojené s Akademií hradí Město
Kynšperk nad Ohří, za což mu patří veliký dík.
Vaše úplata je pouze symbolická a činí 50,Kč měsíčně. Výuka bude probíhat od října
2022 do května 2023. Nezapomeňte v přihlášce uvést telefonní kontakt, popř. e-mailovou
adresu, abychom se s Vámi mohli v pořádku
spojit.
Na nové zájemce se těší lektoři Akademie
a umění města Kynšperk nad Ohří z řad pedagogů ZUŠ Kynšperk nad Ohří.
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ZUŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Akademie umění a kultury pro seniory
města Kynšperk nad Ohří
školní rok 2022/2023

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………
Datum a místo narození: …………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště
Ulice: ……………………………………………………………. číslo domu: ...........................
Obec: …………………………………………………………………. PSČ: ………………………
Telefonní kontakt (popř. e-mailová adresa): ……………………………………………….

Přihlašuji se ke studiu předmětu:
Hra na klavír

Hra na housle

Hra na zobcovou flétnu

Hra na akordeon

Hra na kytaru

Sborový zpěv

Hra na keyboard (el. klávesy)

zakroužkujte Vámi zvolený předmět

Výtvarný obor

V případě, že by byl Vámi zvolený předmět plně obsazen, můžete zde napsat
ještě jeden náhradní předmět:

……………………………………………………………………………………………………………

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů a vytvořených děl za účelem prezentace a
propagace školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.
Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách:
I. semestr: do 31. října, II. semestr: do 28. února. Výši úplaty za vzdělávání činí 50,-Kč za měsíc.

V Kynšperku nad Ohří dne: ………………………………………..

…..……………………..
podpis uchazeče
__________________________________________________________________________________
Adresa školy: ZUŠ Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, 357 33 Kynšperk nad Ohří
Tel: 725 054 850, 737 199 832; e-mailová adresa: info@zuskynsperk.cz
Přihlášku je možno odevzdat osobně v sekretariátu školy, popř. odeslat na adresu nebo e-mail školy do 30. 6.
2022.
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SPCCH

VČS a MDŽ ZO SPCCH v Kynšperku nad Ohří
I přes počáteční omezení začátkem roku jsme se
rozhodli, že letošní výroční členskou schůzi spojíme s oslavou MDŽ. Povedlo se.
Ve velkém počtu jsme se sešli 9. 3. 2022. Zhodnotili jsme uplynulý rok 2021, kdy jsme využili
každého uvolnění na nějakou akci. V červnu se
uskutečnil polodenní zájezd do Waldsassenu
a okolí a v září celodenní výlet do Libochovic
a Panenského Týnce. Též se nám podařilo uskutečnit výroční schůzi s opožděnou oslavou MDŽ.
I když jsme museli mít respirátory, nevadilo to.
K poslechu a k tanci nám hrálo trio pod vedením
pana Püchnera ml.
Také jsme absolvovali druhou část promítání fotografií škol ve městě do roku 1973, které skvěle
připravila Mgr. Fréharová.
Letošní schůze proběhla velice rychle, neboť se
všichni těšili na další program. Paní Sedláčková
z OO SPCCH v Sokolově stručně zhodnotila loňské rekondice a připomněla letošní – jsou ještě
volná místa, zejména v říjnu. Upozornila, že by
poplatek mohl být vyšší vzhledem ke stoupající
ceně nafty. Poděkovala za práci nejen předsedkyni, ale i celému výboru a aktivním členům organizace.
Pan starosta Ing. Svoboda poděkoval za činnost organizace v nelehkých podmínkách.
Sdělil, že zatím se s partnerským městem nedohodli na termínu setkání a oznámil, že by
od začátku května měl zatím jedenkrát týdně

ordinovat praktický lékař. Poté předal předsedkyni výtěžek z Novoročního koncertu 1530 Kč.
Symbolickou částku přidal i při předávání.
Na návrh členek z pléna bylo rozhodnuto, že
peníze věnujeme na nákup zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině.
Pan starosta spolu s místostarostkou předali
některým ženám růže a též poděkovali celému
výboru za práci v nelehké době.
Pak jsme se jen bavili. Dalším bodem byla módní přehlídka. Než se manekýnky připravily, zahrál
nám na akordeon pan Roch, po skončení přehlídky přidal známé i neznámé melodie zejména
z dob mládí.
Módní přehlídka ošacení z obchodu U Nadi měla
šmrnc a spád. Moderování se s noblesou ujala
paní Novotná, manekýnkám to velmi slušelo.
Právem si vysloužily velký potlesk a květinu, které věnovala paní Helena Dreiseitlová.
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi za letitou podporu organizace, paní ředitelce ZŠ
Mgr. Lence Hruškové Bursové, MBA za zapůjčení tělocvičny a auly na naše akce. Nemalý dík
patří též panu Rochovi a manekýnkám za to, že
překonali ostych a vystoupili před mnoha lidmi,
paní majitelce obchodu paní Bendíkové za zapůjčení a paní Stáně Trefilové za přípravu modelů.
Mgr. Hana Fogatošová
a Věra Novotná    
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Třešňovka

Město Kynšperk nad Ohří nabízí k prodeji
poslední dva pozemky v lokalitě Třešňovka
pozemek p. č. 900/1 (zahrada) o výměře 820 m2 za minimální kupní cenu 779 000,00Kč bez DPH
tj. 942 590,00Kč včetně 21% DPH
a
pozemek p. č. 938/11 (zahrada) o výměře 761 m2 za minimální kupní cenu 722 950,00Kč bez DPH
tj. 874 769,50Kč včetně 21%DPH.
Jedná se o pozemky, k nimž je vyhlášen „Program finanční podpory na výstavbu rodinných domů“, kdy za
splnění podmínek programu lze získat až 35% kupní ceny bez DPH zpět.
Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce od 01.05.2022 do 21.6.2022, nabídky se pak přijímají do
21.06.2022 do 13:00h.
Bližší informace k prodeji a žádost získáte na Městském úřadu Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
p. Sirůčková tel. 352 350 447, siruckova@kynsperk.cz

Vybrané podmínky pro prodej nemovitých věcí – pozemků v lokalitě Třešňovka p. č. 900/1 a p. č.
938/11, k.ú. Kynšperk nad Ohří (celé znění je k dispozici na webových stránkách města a na úřední
desce)
•

Záměr Města Kynšperk nad Ohří je prodat vždy jeden pozemek jednomu žadateli pro jednu stavbu.

•

Žádost o prodej nemovité věci v době zveřejnění doručí žadatel na předepsaném tiskopisu, který je
přílohou těchto podmínek, do podatelny Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského
221/13, podatelna, popřípadě je možno je zaslat poštou na adresu: Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří. Nejpozději do 21.06.2022 do 13.00 hod.
V případě zaslání nabídky poštou se považuje za okamžik podání nabídky okamžik jejího doručení na
podatelnu vyhlašovatele.

•

Osoba, jež bude mít zájem podat žádost o koupi, je povinna na důkaz vážného zájmu o uzavření
smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci ve výši 100 000,00 ve prospěch účtu č. 194587390287/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. /dále jen „účet”/.
Za složení kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného účtu. Kauce musí být složena
nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti o koupi, nejpozději však do 21.06.2022 do 13.00
hod. V případě, že kauce nebude složena včas a ve stanovené výši, nebude taková žádost předložena
k projednání příslušným orgánům města.

•
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•

Žadatel podává svou žádost v uzavřené obálce, označené „Neotevírat – Žádost o koupi pozemku
v lokalitě Třešňovka“ a adresované Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří.
Uzavřené obálky budou předloženy návrhové komisi, seřazené dle data doručení. Návrhová komise
přímo na jednání zastupitelstva města doručené obálky otevře, přečte název (jméno) žadatele a výši
nabízené kupní ceny.
Nabídky budou přiřazeny k jednotlivým pozemkům a seřazeny od
nejvýhodnější po nejméně výhodou. Jako nejvýhodnější bude považována nabídka s nejvyšší kupní
cenou za celý pozemek včetně DPH.
Výše navrhované kupní ceny nesmí být nižší než minimální výše ceny stanovené ve zveřejněném
záměru prodeje a musí být uvedena ve stejné měně.
O výběru nabyvatele – kupujícího rozhodne zastupitelstvo města.

•

Nabídky doručené po termínu uvedeném v bodě 5. těchto podmínek budou vráceny neotevřené zpět
žadatelům a nebudou předloženy k hodnocení zastupitelstvu města.

Třešňovka
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Z města

MÁME POVINNOST TŘÍDIT ODPAD?

HROZÍ NÁM ZA NESPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POSTIH?
Vážení spoluobčané,
Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej také třídit a ukládat na místa
určená v souladu s obecní vyhláškou a zákonem o odpadech. Máte
povinnost třídit papír a lepenku, plasty, sklo, kovy, textil,
elektroodpad, potravinový olej, biologický odpad rostlinného původu,
objemný odpad a nebezpečný odpad.
Pokud odpad netřídíte:
 podílíte se na navyšování nákladů města na odpadové hospodářství
(a to může vést i ke zvýšení místního poplatku),
 dopouštíte se přestupku (za který může být fyzickým osobám uložena
pokuta do výše 50 000 Kč).

Bohužel i takto vypadají popelnice při svozu směsného komunálního odpadu.

Pro správné třídění odpadu je dobré vždy si přečíst pokyny na kontejneru.
Nápojové kartony a kovové obaly se třídí v Kynšperku nad Ohří do
kontejnerů spolu s plastem.
Do komunálních odpadů nepatří ani stavební odpady, a to ani
v případě, že je produkuje občan! Uložení jakýchkoliv stavebních odpadů
do kontejnerů na komunální odpad je považováno za přestupek, za který
může být fyzickým osobám uložena pokuta do výše 100 000 Kč,
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám až do výše 1 000 000
Kč. Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a ten je
povinen mít jeho předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství
zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem.
Děkujeme, Město Kynšperk nad Ohří
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Z města

Do kontejnerů vhazujte oděvy vždy suché
a čisté, uzavřené v pytli nebo igelitové tašce.
CO SE DĚJE S TEXTILEM
Použitelné kousky oblečení, které vhodíte do
kontejneru na textil, jsou nabízené charitám,
prodány do second handů apod. Velká poptávka
je hlavně po teplém oblečení a kouscích, které je
možné vrstvit. Chybí pánské oblečení, protože nejvíce oděvy mění
ženy. Rozhodně se nebojte hodit do kontejneru pánské ponožky,
spodní prádlo, bundy apod. Cenné jsou i stany nebo spacáky.

TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ?

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Lávka přes Ohři
Po postavení nové nádražní budovy v r.1894
v Pochlovicích na levém břehu Ohře vznikla
potřeba přímého spojení s centrem Kynšperku
na břehu pravém. Velký železný most, postavený na kamenných pilířích v letech 1875-76,
byl přece jen pro pěší s případnými příručními
vozíky poněkud z ruky, takže bylo záhodno používat kratší cestu. Zpočátku tuto funkci splňovala původní dřevěná lávka přes hlavní koryto,
doplňovaná několika dalšími, podle členitosti
říčních ramen. S rozvojem převážně truhlářského a nábytkářského průmyslu rostla potřeba přepravy osob a materiálu v ose od města

k nádraží a zpět, čemuž tato soustava lávek
přestávala postačovat. Navíc pravidelně v období tání přicházely záplavy, které většinou
tyto nedostačující lávky poničily a bylo pracné,
drahé a časově náročné tyto znovu a znovu
obnovovat.
Proto přistoupilo město Kynšperk k radikálnímu kroku, tj. regulaci toku řeky. V letech 192324 byly na obou březích Ohře nasypány několik set metrů dlouhé hráze a sveden tok řeky
do jednoho koryta (krom levobřežního náhonu, který byl využíván mlýnem a textilní továrnou Wild), hráze poté zabraňovaly rozlévání

2.1845 - katastr

2.1923
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Ohře do širokého okolí. V rámci této akce byly
staré lávky nahrazeny novostavbou betonové
lávky, jejíž realizací byla pověřena karlovarská
firma Pittel a Brauswetter. Definitivní podobu
lávka získala v r.1925 (kdy byla i zkolaudovaná), nyní již stálé koryto řeky překlenula téměř
130 m dlouhým chodníkem, který byl v úseku
nad vodou oboustranně orámován dvěma
mostními oblouky. Na pochlovické straně byla
nová lávka ukončena budkou mýtného, v níž

podle pamětníků fungovala i prodejna tabáku.
Tento nový, účelný a bezpochyby i architektonicky zajímavý mostek sloužil svému účelu 20
let, přesněji do 6. května 1945. Tehdy před
americkou armádou, postupující od Kamenného Dvoru do Kynšperka, ustoupili nacisté
na levý břeh Ohře a lávku i s hlavním mostem
vyhodili do povětří. Ničemu tím dva dny před
koncem války tito fanatici nepomohli, jenom
zničili cenné a potřebné dílo.

2.1923

2.2013
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3.1920

3.1945

Do roku 1947 sloužil ke spojení mezi oběma
břehy pouze přívoz s nataženým lanem, popř.
provizorní dřevěný přechod. V tomto roce postavili vojáci sokolovské posádky dřevěnou
lávku, která byla v r.1948 povodní stržena,
ale nebyla zničena a poté byla opět obnovena. Další povodeň na jaře 1950 již ale byla
osudná a dřevěná lávka byla zničena definitivně. Následně byly Sdružené komunální
podniky města Kynšperku pověřeny stavbou
nové, dřevěné a kryté mostovky. Stavba byla
montována na pravém břehu Ohře a počátkem r.1951 byla nasunuta na stávající pilíře,
zůstavší po původní betonové lávce. Náklady
na stavbu byly vyčísleny na 1 300 000 korun
staré měny (do r.1953). Zděná budka mýtného, která sloužila i jako trafika, byla zbořena

v polovině dubna 1964 a 12. 6. téhož roku bylo
dokončeno zábradlí okolo plošiny, na které
budka stávala. V prostoru pod ní byly zřízeny veřejné záchodky, ale časem byly zrušeny
a dnes je prostor zazděný.

3.1932

3.1950 č-stav. lávky,1. stoj. vl. O. Knaisl,
2. Lukáš, 3. sed. vl. O. Knaisl_ml. stoj. vpr.
p. Kaiser
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Kynšperské lávka je druhou nejdelší krytou
dřevěnou lávkou v Čechách po českokrumlovské "rechli", která ovšem byla v r.1798 postavena za účelem počítání proplouvajících
vorů. Ta „naše“ měří v zastřešené části 63
metrů (pravobřežní část cca 17 m, levobřežní asi
50 m, celkem cca 130 m). Lávka je
uložena na 3 betonových pilířích vysokých
2,5 metru a zahrocených na návodní straně
do ledolamů. Do lávky se vstupuje portály 4,5
metrů vysokými. Jsou tvořeny dvěma dvojicemi kolmých sloupů krytých šikmým bedněním.
Z každé strany má lávka 13 okenních otvorů
s rozměry 2,6 x 1,6 metru, které jsou vždy
uprostřed rozděleny svislým trámkem. Všechny čtyři rohy okenních otvorů jsou zkoseny.
Celá příhradová nosná konstrukce je tvořena
horními a dolními čtyřnásobnými pásy, zdvo-

jenými svislými sloupy a šikmým zavětrováním, jehož jedno rameno je rovněž zdvojeno.
Krov této příhrady je tvořen pěti krokvemi,
pod nimiž je vodorovný ondřejský kříž. Z obou
stran lávky jsou boční příhrady nahoře příčně
spojené dvěma voštinami vysokými 0,8 metru. Prvek voštin je použit s šikmým bedněním
na horní i spodní části mostovky. Kynšperská
lávka má 65 krokví, 30 kolmých dvousloupků
a 15 příčných voštin. Lávkou je veden elektrický kabel, pod jejím krovem je teplovodní vedení. Zábradlí u portálů je opatřeno krátkými
pultovými stříškami. Boční zavětrování lávky je
tvořeno ondřejskými kříži s jedním zdvojeným
ramenem, jímž prochází již jen jeden - zato silnější - trám. Kynšperská lávka - co do důmyslnosti své konstrukce - má svou obdobu snad
jen v Suchovršicích.
Čeněk Malý

3.2020

22

Inzerce

Věznice Kynšperk nad Ohří nabízí možnost pracovního uplatnění ve
stabilní a perspektivní státní organizaci, která dává svým zaměstnancům
jistotu a stabilitu zaměstnání v této nejisté době a možnost podílet se na
společnosti prospěšné činnosti, spočívající v procesu nápravy vězněných
osob.
KONTAKT PRO SDĚLENÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ:
Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá čp. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří
 Bc. Jiří Prančl, tel. 352 306 231, mobil: 778 469 779, e-mail: jprancl@vez.kyn.justice.cz

Svým zaměstnancům nabízíme množství BENEFITŮ










Závodní stravování
Možnost ubytování
Bezplatné využití tělocvičny a fitness
Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvky na rekreace nebo dětské tábory
Příspěvky na permanentky, vstupenky, masáže a podobně
Příspěvky na vstupenky do kin, divadel či na sportovní utkání
Bezúročné půjčky na bydlení
Využívání vlastních rekreačních středisek (Pracov, Přední Labská, Valdice, Květnice -Praha)

Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří,
nabízí možnost přijetí do SLUŽEBNÍHO POMĚRU příslušníka VS ČR na služební místo

STRÁŽNÝ/DOZORCE s náborovým příspěvkem 100.000,-Kč
Nabízíme:








platové ohodnocení = 2. TT – od 28.320,- hrubého bez praxe
ošatné
6 týdnů dovolené
pracovně lékařskou péči
náborový příspěvek 100.000,po 15 letech služebního poměru výsluhový příspěvek po skončení služebního poměru

Požadujeme:






bezúhonnost
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost pro výkon služby
nástup možný ihned po úspěšném absolvování přijímacího řízení
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PLÁNUJETE PRODAT
SVOU NEMOVITOST
- byt, dům, chatu, pozemek ..?
Jsem tady pro vás
 Prodej Vaší nemovitosti nejrychleji a za nejvyšší cenu
 Maximální realitní servis – na 40 serverech
 Propagace Vaší nemovitosti na sociálních sítích - facebook
 Propagace Vaší nemovitosti na dvou nejposlouchanějších rádiích
v českém rozhlasovém éteru ( Frekvence 1 a Evropa 2 )
 Prezentace Vaší nemovitosti v Realitním magazínu na TV Prima
 Aukce Vaší nemovitosti !!!
 Používáme nejmodernější

informační

technologie

 Garantujeme odborné znalosti a profesionalitu
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Zajistíme nejvýhodnější financování a pojištění

Inzerce - přání
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Inzerce

Dřevěná
paliva
až ke kotli

Jistota stabilních
dodávek paliva
Pelety
EN Plus A1

Dřevěné
brikety

V sáčcích nebo volně
ložené cisternou

V plastové fólii nebo
v kartonové krabici

Nakupujte přímo
od výrobce:
Objednávejte na

www.waldera.cz
zadejte vaše PSČ a uvidíte
konečnou cenu!

+420 778 700 776
obchod@waldera.cz
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vlastní pila
vlastní výrobní linka
vlastní doprava
složení až ke kotli v ceně

Inzerce
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Akce

28

Akce
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Akce
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Expediční kamera

NEJVĚTŠÍ CESTOVATELSKÝ PORTÁL HEDVABNASTEZKA.CZ A ČASOPIS TRAVEL LIFE UVÁDĚJÍ

XII. ROČNÍK

EXPEDIČNÍ
KAMERA
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
CESTOVATELSKÝCH FILMŮ
ÚNOR – KVĚTEN 2022
www.ExpedicniKamera.cz

14.KVĚTNA
OD 14:00 - KINO KYNŠPERK

VSTUP 70 Kč
DOPROVODNÝ PROGRAM:
NETRADIČNÍ KUCHYNĚ
CHILI VÝZVA
PŘEDNÁŠKA O ČÍNĚ

H[SHGLĀQtNDPHUD
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Botas
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Kultura
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