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Den otevřených dveří

Slavnostní den u hasičů
Kynšperští dobrovolní hasiči převzali slavnostně ve čtvrtek 23. června svou nově zrekonstruovanou zbrojnici s novou přístavbou, kde zaparkoval nový zásahový automobil.
Celkové náklady na rekonstrukci a přístavbu
jsou vyčísleny na částku 8 200 000 Kč včetně
DPH.
Město Kynšperk n/O se podílelo na financování
zbrojnice částkou ve výši 3 757 611 Kč, Ministerstvo vnitra-HZS ČR 3 442 389 Kč a Karlovarský kraj 1 000 000 Kč.
Na událost přijala pozvání řada hostů. Starosta a zastupitelé města Kynšperk n/O, starostka obce L. Údolí, od které jsme převzali dar,
zastupitel obce Kaceřov a za MV HZS ČR
plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, za HZS KK
plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D, za HZS KK ÚO Sokolov Mgr. Josef Kulák.
Zástupce církve pan farář Kučera požehnal nejen zbrojnici, ale i nové technice.
Po slavnostním přestřižení pásky měli hosté tu
čest si v doprovodu hasičů celou budovu zbrojnice a novou techniku prohlédnout a shodli se,
že sbor dobrovolných hasičů může být na své
nové zázemí a techniku skutečně pyšný. Přibylo větší garážové stání a dostatečně velká
šatna pro přípravu jednotky k výjezdům a nové
sociální zařízení. V horním patře, kde probíhá
zabydlení jednotky, zaujala hosty klubovna
mladých hasičů a prostorná společenská místnost, kde mohou hasiči pořádat školení, výcviky a IMZ, ale jistě najde i další uplatnění.
Současně s rekonstrukcí zbrojnice bylo pořízeno i další podporované vybavení stejnými
podporovateli, a to zásahový automobil, který
dodala firma Auto Trutnov.
Celková cena nového vozu činí 1 317 000 Kč
s DPH. Část je financována poskytnutými dotacemi, konkrétně dotací Karlovarského kraje
ve výši 450 000 Kč a dotací Ministerstva vnitra
generálního ředitelství Hasičského záchranné-

ho sboru České republiky ve výši 450 000 Kč.
Město Kynšperk nad Ohří doplatilo 417 000 Kč.
Dopravní automobil Volkswagen Transporter
6.1 Kombi s pohonem všech kol systémem
4Motion je poháněn naftovým dvoulitrovým
čtyřválcem o výkonu 110 kW, převodovka je
mechanická.
Vůz je devítimístný. Elektronicky ovládanou
klimatizaci doplňuje druhý výměník topení
v prostoru pro osádku. Do něj se vstupuje posuvnými dveřmi na pravém boku automobilu.
Na levém boku je zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorů.
Pro spojení slouží analogová a digitální vozidlová radiostanice. Další dva dobíjecí úchyty jsou
určeny pro ruční svítilny Streamlight Survivor.
Okolí automobilu je osvětleno LED světlomety na bocích a v zadní části vozu, ve výbavě
nechybí dvojice přenosných LED světlometů
s magnetickým uchycením a světelným tokem
1 300 lumenů.
Světelné výstražné zařízení je červenomodré
kombinace, vzadu je oranžová sváděcí alej.
Zavazadlový prostor je přístupný prosklenými
dveřmi. Jeho objem umožňuje uložení osmi zavazadel o objemu 120 litrů a hmotností 30 kg,
v podlaze jsou čtyři kotvící body s tažnou silou
každého 3 kN. Tažné zařízení utáhne přívěs až
do hmotnosti 2 400 kg.
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Himmelkron

Automobil je zapsán v integrovaném záchranném systému, což znamená, že je vozidlo určeno k řešení mimořádných událostí, ke kterým je
jednotka vyslána.
V pátek proběhl „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“,
při kterém nás navštívila řada místních obyvatel
a dětí z místních škol a školek.

Velké díky patří Městu Kynšperk nad Ohří,
Ministerstvu vnitra-generální ředitelství HZS
ČR a Karlovarskému kraji.
Marek Matoušek
velitel hasičů Kynšperk n/O

Oslavili jsme 20 let partnerství
Kynšperka nad Ohří a Himmelkronu
V pátek 17. 6. se zástupci našeho města – T.
a K. Svobodovi, J. Tomsová, M. Matoušek,
H. Reinholdová, E. Fréharová, H. Fogatošová, J. a J. Danešovi, J. Zmrzlý, M. Munka,
Š. Hendrychová, P. Kočárková, L. Křížová
a Š. Neubergová – zúčastnili slavnostního
setkání k 20. výročí partnerství mezi naším
městem a obcí Himmelkron. Akce byla spolufinancována Euregiem Egrensis, slavnosti se
zúčastnili zástupci obou obcí a řada významných hostů. Starostové G. Schneider a T.
Svoboda připomněli význam podepsaného
protokolu a vyzdvihli, že se daří konkrétními
akcemi a setkáními partnerství realizovat.
Za těch dvacet let bylo uskutečněno více než
sto setkání občanů obou obcí, ať už to byly:
slavnosti měst, výměny žáků, významná výročí obou obcí, setkávání seniorů, uskutečně-

né zápasy tenistů, prohlídky obou hlavních
měst – Berlína a Prahy, návštěva parlamentů, prohlídka památek a měst obou zemí, setkání zastupitelů na téma rozvoj našich obcí,
slavnosti v Lipové aleji, zahradní slavnost
v Bayreuthu, vybudování náměstíčka přátelství v Himmelkronu, společné vaření zastupitelů, ples města a mnoho dalších společných
akcí pro poznávání nejen našich měst, ale
obou regionů, zemí a života lidí v nich.
Poděkování patří Městské dechové hudbě
s J. Zmrzlým, mažoretkám základní školy
pod vedením J. Danešové, A. Kocianové a E.
Lörinczové, J. Tomsové za focení a dokumentaci všech akcí, které během této doby
probíhaly, J. Bláhové a L. Křížové za tlumočení a překlady textů, p. Hámorové za zprostředkovávání komunikace a zajišťování výjezdů do Himmelkronu.
Poděkování patří také všem, kteří nelitovali svůj volný čas a vyjížděli do spřáteleného
Himmelkronu, nebo naopak připravovali program pro naše přátele. Mnozí se již dvacet let
s Himmelkronskými potkáváme a kdysi podepsané partnerství už dávno přerostlo ve skutečné opravdové přátelství.
Věřím, že vzájemná setkávání a spolupráce
budou probíhat i nadále.
Štěpánka Neubergová
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N A B Í D K A – pronájem bytu
ul. Maxima Gorkého čp. 562

Jedná se o byty v bytovém domě, který je součástí pozemku parcel. č. 699 v katastrálním území
a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště
Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 Město Kynšperk nad Ohří.
Energetická náročnost budovy: F (velmi nehospodárná) – vytápění: samostatný plynový kotel
__________________________________________________________________________________

Byt č. 1

po celkové rekonstrukci, ve 2. nadzemním podlaží, dispozice bytu 2+1 s příslušenstvím, s užitnou
plochou 62,6 m2 (obývací pokoj, ložnice, kuchyň, předsíň, koupelna + WC, předsíň a komora). Nášlapnou
vrstvu podlahy a kuchyňskou linku si bude zajišťovat nájemce bytu dle vlastního výběru na vlastní náklady.
Zájemce před podáním žádosti o pronájem bytu složí v pokladně městského úřadu částku ve výši
10 000 Kč na důkaz vážného zájmu o pronájem bytu. V případě výběru zájemce jako budoucího
nájemce bude tato částka započtena do kauce, která je stanovena ve výši 3 měsíčního nájemného.

Byt č. 2
po celkové rekonstrukci, v podkroví, dispozice bytu 2+1 s příslušenstvím, s užitnou plochou
76,4 m2 (obývací pokoj, ložnice + šatna, kuchyň, koupelna + WC, předsíň, komora
a uzamykatelné schodiště s chodbou).
Zájemce před podáním žádosti o pronájem bytu složí v pokladně městského úřadu částku ve výši
10 000 Kč na důkaz vážného zájmu o pronájem bytu. V případě výběru zájemce jako budoucího
nájemce bude tato částka započtena do kauce, která je stanovena ve výši 3 měsíčního nájemného.
__________________________________________________________________________________
Výše nájemného je stanovena na min. 100 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu
inflace. Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců s možností jejího prodloužení.
Zájemce si žádost o pronájem bytu vyzvedne na majetkovém odboru městského úřadu ve 2. poschodí, č.
dveří 24. Tuto vyplní a spolu s originálem potvrzení o výši příjmu za období šesti kalendářních měsíců
před podáním žádosti a ostatními přílohami odevzdá na podatelnu městského úřadu v době zveřejnění
nabídky. Formulář „pronájem bytu“ si lze také stáhnout na webových stránkách města
http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.
Výběr nájemce provede rada města. Nabídka výše nájemného za m2/měsíc bude předložena
v uzavřené obálce společně s žádostí o pronájem bytu. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat
žádného zájemce.
Na úřední desce města i na webové stránce města Kynšperk nad Ohří – www.kynsperk.cz – jsou
zveřejněny „Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří“, se kterými je nutno se
před podáním žádosti seznámit.
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ozn.
2.01.
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
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Byt č. 1 – užitná plocha 2. NP
místnost
chodba a schodiště
komora
předsíň
kuchyň
koupelna + WC
ložnice
obývací pokoj

plocha (m2)
13,70
1,20
3,10
9,00
3,70
22,00
23,60

Z města

ozn.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

Byt č. 2 – užitná plocha podkroví
místnost
chodba a schodiště
komora
předsíň
kuchyň
koupelna + WC
ložnice
obývací pokoj
šatna

plocha (m2)
13,00
1,20
6,20
10,70
3,80
14,80
23,80
2,90
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Oprava povrchu komunikace v ulici U Pivovaru
Z organizačních důvodů na straně zhotovitele spol. STRABAG a. s. bude oprava probíhat

od 01. 08. 2022 do 11. 08. 2022.
O dopravním omezení budete včas informováni dopravním značením.
Děkujeme za pochopení.
Město Kynšperk nad Ohří
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Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech (včetně trvale
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v
bytových jednotkách bytových domů, je poskytována
fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího
emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené
nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti
trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti
prokázat výši příjmů představují následující případy:
1.
Žadatel
a
všichni
členové
jeho
domácnosti
pobírají
starobní
důchod
nebo
invalidní
důchod
3.
stupně;
2.
Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
3.
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby
podání žádosti o podporu pobíral dávky v
hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení;
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí
a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Kdy budu moci o dotaci požádat?
Dotační program bude vyhlášen 21. 6. 2022
Příjem žádostí bude spuštěn od 21. 7. 2022

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a
kolik finančních prostředků mohu získat?
w

tepelné

čerpadlo

max.

95

%

95

%

způsobilých výdajů, nejvýše 180 000 Kč,
w

kotel

na

biomasu

max.

způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,

w plynový kondenzační kotel max. 95 %

způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?
Výčet dokumentů se liší dle poměrů
domácnosti žadatele. Vždy je však třeba doložit:
- Platný doklad o kontrole technického stavu a
provozu stávajícího spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění (ne starší 3 let od podání žádosti);
Fotodokumentaci
stávajícího
kotle
napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso;
- Doklady prokazující nízkopříjmovost
domácosti žadatele;
Co mám nyní pro získání dotace učinit?
V případě, že splňujete podmínky uvedené
v tomto letáku, vyslovte u Karlovarského
kraje
předběžný
zájem.
Formulář
naleznete na https://kotliky.kr-karlovarsky.cz,
popř. využijte níže uvedených kontaktů.

Musím celou výměnu zaplatit z vlastních zdrojů?

Můžete požádat o zálohu ve výši 60 % ze schválené
dotace.

Kontakty:
Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz; Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz; Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz;
Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz; Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
•
•
•
•

poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc ZDARMA
kontaktovat jej je možné zcela NEZÁVAZNĚ a ANONYMNĚ
možnost TELEFONICKÉHO KONTAKTU
sociální pracovník Vás může navštívit OSOBNĚ DOMA

•
•
•
•
•
•

může pomoci při podání žádosti o dávky hmotné nouze nebo příspěvku na péči apod.
asistuje při komunikaci s úřady či dalšími institucemi
pomáhá zprostředkovat další pomoc nebo navazující služby
pomáhá při ztrátě bydlení či osobám ohroženým ztrátou bydlení
řeší s klienty exekuce a dluhy
může pomoci s dalšími tíživými životními situacemi…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JAK A S ČÍM VÁM MŮŽE POMOCI?

KOMU MŮŽE POMOCI?

osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
osobám pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
osobám omezeným ve svéprávnosti
osobám ohroženým sociálním vyloučením
osobám ohroženým rizikovým způsobem života
obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
osobám, které ztratily přístřeší, osobám ohroženým ztrátou přístřeší, nebo osobám,
které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
rodinám s dětmi
a dalším osobám, které se nachází v tíživé sociální situaci…

KONTAKT:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Správní a sociální odbor
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří
www.kynsperk.cz
Michaela Kisová, DiS., kancelář č. 3, přízemí (sociální pracovnice)
tel. č. 352 350 424, kisova@kynsperk.cz
po, út, st - 08:00 - 13:00 hodin
Božena Haindlová, DiS., kancelář č. 13, 1. patro (pověřená vedením správního a sociálního
odboru)
tel. č. 352 350 428, haindlova@kynsperk.cz
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Bezpečné prázdniny zejména u vody
KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle
u vody bez starostí
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých
slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného pobytu
u vody.

Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro
všechny případy stejná či obdobná:
-

Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.
Nepodceňujte nebezpečí vody.
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
Plavte nejdříve hodinu po jídle.
Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.
Naučte se první pomoc při tonutí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:
-

Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.
Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.
Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:
-

Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem.
V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.
Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.
Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).
Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.
Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.
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Policie - MŠ

Bezpečný pobyt u domácího bazénu
-

Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím systémem.
Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu.
Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, vědro
s vodou apod.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem,
aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při
záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez starostí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u vody!
por. Mgr. Lucie Machalová

O králi Karlovi
Předškoláci z Mateřské školy v Zahradní ulici předvedli vystoupení na zahájení Slavností
města Kynšperk. Děti nacvičily příběh O králi
Karlovi, zahrály, zatančily i zazpívaly, za což
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si vysloužily i veliký potlesk diváků. Děkujeme
dětem i jejich rodičům.
Učitelky Pastelkové třídy
Jaroslava Režová a Bc. Adéla Hrdličková

MŠ

Červen v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří
Během června jsme měli vcelku nabitý program.
Na začátku měsíce byly některé děti z MŠ
na školandě v překrásných Krušných horách,
ubytování poskytl Penzion a restaurace Bublava. Počasí přálo, a tak nic nebránilo sportovním a turistickým aktivitám. Děti ze školandy
přijely uťapkané, ale šťastné jako blechy.
1. června jsme se k příležitosti dne dětí sešli
v zahradě MŠ. Připraveno bylo několik stanovišť, kde měl každý možnost prokázat svou
zdatnost a statečnost, odměnou nám byl skákací hrad, zmrzlina, sladký balíček a diplom.
10. června jsme v MŠ uspořádali pyžamový den,
v pyžamech jsme absolvovali opičí dráhu a také
jsme v nich šli na vycházku, u čehož jsme se
pobavili nejen my, ale i všichni kolemjdoucí.
14. června k nám zavítala slečna instruktorka s programem Tančíme srdcem, v průběhu
jedné hodiny jsme se naučili několik tanečních
sestav k různým hudebním žánrům.
Ve středu 22. 6. nás navštívila MŠ Zahradní,
ve čtvrtek 23. 6. pak my je, poznali jsme nové
kamarády a seznámili se s učitelkami, se kterými se některé děti budou setkávat v červenci, kdy bude v naší MŠ přerušen provoz.

V pátek 24. 6. jsme navštívili hasičárnu.
27. 6. jsme vyrazili autobusem na nedaleký
statek Bernard, kde pro nás byl, jako vždy,
připraven zajímavý program, prohlédli jsme
si hospodářská zvířata, s některými jsme se
i pomazlili.
29. 6. se MŠ loučila se všemi předškoláky,
kteří nás od září opouští a vstupují pravou nohou do první třídy, ve které jim všem přejeme
mnoho úspěchů a spoustu kamarádů.
A vám všem ostatním přejeme pěkné léto
a v září na viděnou (přečtenou).
Kolektiv MŠ U Pivovaru

ŠKOLKY NA NÁVŠTĚVĚ
Tak jako minulý rok, tak i tento rok proběhla
návštěva dětí z MŠ Zahradní v MŠ U Pivovaru
a zase obráceně.
Děti si prohlédly školky, které o prázdninách
budou navštěvovat, poslechly si pohádku,
prohlédly si zahrádku, pomlsaly si nanuky
a meloun, vyřádily se na skákacím hradě, zasportovaly si na školních zahradách a zase
se společně vrátily do „ své“ školky. Společné
návštěvy se dětem i p. učitelkám líbily a určitě
v nich budeme v příštích letech pokračovat.
Ředitelky MŠ
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MŠ

ZA ZVÍŘÁTKY V CHOMUTOVĚ
S koncem školního roku vyrazily děti z Pastelkové třídy vlakem na výlet do ZOOPARKU
v Chomutově. Děti si užily celý den se zvířát-

ky, projely se na Safari a prožily krásný den,
který byl sladkou tečkou, než odejdou a stanou se velkými školáky.

Učitelky Pastelkové třídy MŠ v Zahradní ulici
Bc. Adéla Hrdličková a Jaroslava Režová

Akce MŠ Zahradní v červnu
1. 6.
4. 6.
7. 6.
9. 6.
13. 6.
21. 6.
22. 6.
24. 6.
27. 6.
29. 6.
30. 6.
6. 6.

Den dětí v MŠ
Vystoupení předškoláků na Slavnostech města
Indiánské bubnování v MŠ
Zápis pro cizince
DOD pro rodiče a nově přijaté děti do MŠ
Návštěva MŠ U Pivovaru
Návštěva dětí z MŠ U Pivovaru v naší školce
Návštěva HASIČÁRNA Kynšperk - DOD
Pasování na školáka od 15hodin- pro rodiče
Poslední zvonění v ZŠ
Výlet MŠ – Zámeček Kamenný Dvůr
- 17. 6. Letem světem – poznávání okolních států nejen
podle dopravy, dovolené, obrázků, ale i podle chuti
27. 6. – 1.7. Zahradní výstava prací dětí v MŠ
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Z města

JAK TŘÍDIT ODPAD V KUCHYNI?
V roce 2021 Kynšperáci vytřídili
téměř 25 % komunálního odpadu
a všem občanům za to patří díky.
Dle nového zákona o odpadech je
obec povinna zajistit, aby odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky
komunálního
odpadu
tvořily
v r. 2025 alespoň 60 %, v r. 2030
alespoň 65 % a v r. 2035
alespoň 70 % z celkového množství
komunálních odpadů.
Víte, kam patří:
Konzervy třídíme do kontejnerů na plast nebo kovy.
Kelímky od jogurtů apod., mikrotenové sáčky
vhazujte do žlutého kontejneru na plasty.
Kamenina patří do směsného odpadu nebo na
sběrný dvůr.
Kartonové krabice a papírová lepenka – třídíme do
modrého kontejneru na papír. Netřeba zbavovat
izolep nebo kovových svorek. Krabice je nutné
rozšlápnout nebo rozřezat.
Kelímky od piva a nápojů (povoskované) patří do
směsného odpadu. Plastové do plastu.
Oleje a tuky z kuchyně – použitý olej či tuky pečlivě
uzavřete do PETky a vhoďte do kontejneru na oleje
a tuky, nebo do směsného odpadu.
Voskovaný papír vyhazujte do směsného odpadu.
Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se o vosk, ale
o plastovou izolaci).
Sklenice, sklo patří do kontejneru na sklo. Pozor!
Varné sklo patří do směsného odpadu.
Blistr od žvýkaček patří do směsného odpadu.
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Tolik nepořádku  To lesu
a zvířátkům, které tu žijí, velmi škodí.
Pomozte děti prosím našemu čápovi
s úklidem. Spojte tužkou odpady
s příslušnou nádobou.

papír

plast

sklo

bioodpad
pa

elekt

tro

Mockrát vám děkuji za
pomoc děti. Byla to celkem
zábava, že? Kdybyste
někde viděly pohozené
odpadky, ukliďte je.
Uděláte dobrý skutek
a pomůžete tím i přírodě.

kovy

směsný odpad

Nápověda:
Hledáš 30 ks odpadu.

Z města

VĚDĚLI JSTE, ŽE
HLINÍKOVÉ PLECHOVKY JSOU NEJRECYKLOVANĚJŠÍ
NÁPOJOVÝ OBAL?
Zatímco v třídění plastů jsou Češi skoro mistři
světa,
plechovky
končí
zmačkané
v koši. Přitom z ekologického hlediska je
právě hliník vůbec nejhorším nápojovým
obalem. Už při výrobě jedné nápojové
plechovky vznikne až trojnásobně více
odpadu než hliníku.
Hliník je ale přitom ideální materiál pro
mnohonásobně opakované zpracování na
tentýž produkt.
Společné třídění plastů a kovů (zejména hliníku) je i podle
ekologických organizací krok správným směrem. V Kynšperku
nad Ohří třídíme kovové obaly do žlutých kontejnerů spolu
s plasty a nápojovým kartonem (74 nádob) nebo do šedých
popelnic na kovy (8 nádob).

Zdroj: https://international-aluminium.org/resource/aluminium-beverage-can-study/
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SPCCH

Výlet do Kynžvartu a na Kladskou
Ve středu 25. 5. jsme uskutečnili výlet na zámek Kynžvart a Kladskou. Vyjížděli jsme
za deštivého počasí a doufali, že se počasí
změní. Na zámku jsme viděli obytné místnosti knížete Metternicha a dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o jeho životě.
Po prohlídce jsme jeli na Kladskou, počasí
se umoudřilo, bylo příjemně a svítilo i sluníčko. Někdo si dal oběd, někdo kávu nebo jiné
občerstvení, pak každý, podle svých možností
a chutí, jsme se vydali na procházku.
Paní Fréharová nás seznámila s historií Kladské, jejích obyvatel a provedla nás naučnou
stezkou s výstižným výkladem o rostlinách
a původu místa Tajga.
Viděli jsme krásnou přírodu, dozvěděli se
spoustu zajímavých věcí a podle ohlasů se
výlet líbil.

Účastníci zájezdu ZO SPCCH
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MKS

Letní slavnosti
V sobotu 4. června se po dvouleté odmlce konaly již 27. Letní slavnosti našeho města. Zahájení proběhlo tradičně průvodem Městské
hudby spolu s mažoretkami. Po slavnostním
zahájení moderátorem Davidem Petříkem vystoupily se svým nápaditým programem mateřské školy, ZUŠ a Městská hudba. Dále pak
pokračoval hudební program v podání zpěvaček Marcely Březinové a Světlany Nálepkové.

Známé melodie ve stylu rock and roll představila kapela Crazy Dogs a o vyvrcholení programu se postarala kapela Beatles Pangea
Revival. V mezičasech vystupovala skupina
historického šermu Rekruti a Železný Zekon.
Tímto bych ráda poděkovala za MKS Správě majetku a jejím zaměstnancům, místnímu
oddělení PČR, Městu Kynšperk nad Ohří,
ochrance, zvukařům, zaměstnancům MKS
za skvělou spolupráci, Františku Kunešovi
a všem, kdo se na akci podíleli.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Dětský den
Letošní Dětský den proběhl dne 28. května.
Byl ve znamení indiánů a kovbojů. Pro děti
byla připravena indiánská stezka. Na stezce,
která začala za hasičárnou, děti plnily na stanovištích různé úkoly. Cíl byl na hřišti u lávky.
Po splnění všech úkolů si děti v cíli vyzvedly
balíčky se sladkostmi a dárečky. Samozřejmě
nechyběl ani upečený buřtík.
Chtěla bych poděkovat sponzorům Bc. Martinu Pospíšilovi – ABC-IT za krásné dárky
pro děti, Jaroslavu Brousilovi za peněžní dar
na nákup buřtíků, Pavlu Bendovi, firmě Ko-sti
za doprovodný program, Janě Tomsové, zaměstnancům MKS, Miloši Munkovi za poskytnutí zázemí a všem, kdo se na akci podíleli.
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Za MKS
Štěpánka Hendrychová

ZŠ

DÍLNIČKY aneb Zábavné odpoledne ve škole
Od dubna do června byla realizována akce
pro předškoláčky s názvem Dílničky. V pěti
setkáních se děti postupně seznámily se školním prostředím, poznaly paní učitelky prvního
stupně a vyzkoušely si své znalosti a schopnosti v jednotlivých oblastech školních dovedností. Ani netušily, že v zábavných a interaktivních hrách, při nichž si užily tolik zábavy
a smíchu, prošly na sebe navazujícím programem seznámení se se školou, zrakovým vnímáním a rozlišováním, oblastí matematických
představ, vyzkoušely jemnou a hrubou motoriku a s radostí plnily i úlohy zahrnující zrakovou
a sluchovou percepci. Za každou splněnou
oblast obdržely razítko do svého Listu předškoláka a sladkost.
Na závěr paní učitelky spolu s žáky 8. třídy
připravily pohádkové odpoledne plné úkolů,
her a krásných zážitků. Po vyhodnocení si děti
odnesly nejen plno zajímavých cen, ale i klíče
ke škole, kterou budou již od září navštěvovat.
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na rodiče,
jejichž děti čeká tak významný životní krok.
I oni jsou leckdy plni otázek. A proto byla pro
ně připravena setkání s pracovníky školního

poradenského pracoviště – výchovnou poradkyní, školní speciální pedagožkou a školní
psycholožkou.
Celá akce se velmi vydařila a zájem o ni byl
značný. Největší odměnou pro nás byly šťastné děti a spokojení rodiče.
A na závěr – jaké byly děti? ŠIKOVNÉ.
Mgr. Pavla Ďurkovová
výchovná poradkyně
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ZUŠ

Absolventský koncert a poděkování
Městskému kulturnímu středisku
Začíná se stávat tradicí, že se v prostorách
zimní zahrady a kinosálu MKS konají některé z našich koncertů a výstav. Tento rok proběhlo v těchto prostorách celkem 6 koncertů,
2 divadelní představení a 2 výstavy výtvarné
a kreativní tvorby. Poslední krásnou akcí byl
koncert absolventů ZUŠ 15. 6. 2022, kde se
představili 4 žáci z hudebního oboru, 3 žáci
z literárně dramatického oboru a odabsolvovali se svými pracemi i 3 žáci z oboru kreativní tvorba. Práce těchto žáků plus práce seniorů z Akademie umění a kultury si můžete
ještě během prázdnin prohlédnout na výstavě
v zimní zahradě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení
a zaměstnankyním MKS za bezproblémovou
spolupráci. Děvčata nám vždy vyšla vstříc
a ochotně nám pomáhala s organizací některých náročnějších akcí. Je skvělé, když
se lze na všem v klidu dohodnout. Není vždy
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lehké skloubit termíny se všemi organizacemi, takže se občas měnila data na poslední
chvíli. Nakonec jsme ale vše zvládli a všechny akce, které jsme společně naplánovali,
proběhly bez problémů.
Za ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Alena Konečná – ředitelka školy

ZUŠ

Koncert a výstava studentů Akademie umění
a kultury pro seniory
V červnu se uskutečnila v zimní zahradě MKS
krásná promoce absolventů prvního 3letého
cyklu Akademie umění a kultury pro seniory
města Kynšperk nad Ohří. Fotografie z celé
akce naleznete na webových stránkách www.
zuskynsperk.cz. S novými i stávajícími lektory
se již těšíme na studenty dalšího cyklu, který
započne v říjnu 2022. Poslední volná místa
nabízíme ještě v nově vzniklém pěveckém
sboru a ve výtvarné tvorbě. Veškeré informace o této aktivitě Vám rádi poskytneme na tel.
č. 725054850.
Lektoři z řad pedagogů
ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Poděkování
Patřím mezi ty, pro které byl 13. červen letošního roku svátečním dnem, stejně jako
pro ostatní seniory, kteří se zapojili do studia
v místní Základní umělecké škole. Celkem
dvacet spoluobčanů se v září 2019 odvážně
přihlásilo ke studiu Akademie umění a kultury.
Mohli si vybrat jeden výtvarný obor nebo hru
na hudební nástroj - klavír, keyboard, flétnu,
housle a akordeon. Po třech letech studia statečně předvedli, co se naučili. Vernisáž obrazů v předsálí kina byla spojena s koncertem
sice již starších, ale o to snaživějších žáků.
Výsledky jejich píle ocenili všichni přítomní
návštěvníci, členové rodin i hosté z pochlovického Domova seniorů. Studentům hodně pomohla nekonečná trpělivost vyučujících, kteří

nám pomohli přenášet se nejen přes neznalosti, ale i zdravotní potíže a důsledky izolace
v době coronavirové karantény. Patří jim proto
náš velký dík.
Poděkování si zaslouží i vedení města, které
studium podpořilo s vědomím, že ve stárnoucím Kynšperku je zapojení seniorů přínosem
pro celé město.
Za studenty Akademie umění
a kultury pro seniory.
Mgr. E. Fréharová
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

Ukončení urbanistického rozvoje
Vážení čtenáři a spoluobčané, téměř rok
a půl jsem přispíval do Zpravodaje drobnými
střípky z historie Kynšperku. Pomalu ale jistě
se blížím k závěru pohnutého vývoje našeho
města. Ve 2.polovině 19.století a začátkem
věku dvacátého se završuje urbanistický rozvoj i vybavenost základními potřebami moderní aglomerace. V polovině 20.století sice
proběhly poměrně necitlivé demolice historické zástavby, ale v centru města byly zbořené
domy aspoň částečně nahrazeny novostavbami, takže profil bloků domů a ulic již zůstal
téměř nezměněný.
Tak alespoň letem světem k té vybavenosti
– v r.1854 byl zrušen původní hřbitov v dnešním parku u kostela a založen nový v horní
části Chebské ulice. Roku 1867 byl ustaven
spořitelní a záložní spolek, o dva roky později byl založen poštovní úřad. V r.1873 byla
zřízena četnická stanice, o tři roky později telefonická. Osvětlení ulic se Kynšperk dočkal
v r.1881 a v historické části města se vybudovala v r.1893 i kanalizace. Završení modernizace nastalo v r.1910 položením vodovodu
a v r.1912 zavedením elektrického proudu.

K rozvoji města přispělo i školství. Ve druhé
polovině 19.století nastal dynamický růst truhlářského a nábytkářského průmyslu, což si
vyžádalo založení střední odborné dřevozpracující školy na konci Dlouhé ul. Její vysokou
úroveň potvrzuje i fakt, že ji v r.1887 navštívila
i arcivévodkyně Stefanie v doprovodu hraběnky Chotkové, kterou v Sarajevu r.1914 zavraždil i s manželem Ferdinandem d´Este atentát-

1.1932

1.2018
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1. 1887,08.06 - arcivévodkyně - Stephanie 2

Rubrika - Kynšperk nad Ohří

2.1936 – 43,06.15.

2.2018
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Rubrika - Kynšperk nad Ohří

ník Gavrilo Princip, čímž rozpoutal světovou
válku. Po letech přestala původní budova
postačovat požadavkům moderní doby, a tak
byla v letech 1932-33 v dnešní Školní ulici postavena škola nová, ve staré byl zřízen domov
mládeže. Základní vzdělání bylo po staletí
poskytováno v provizorních prostorách, které
se často stěhovaly. Růst počtu obyvatel si vynutil stavbu velké Měšťanské školy, která byla
slavnostně otevřena v r.1902. Roku 1964 byla
postavena a otevřena nová škola naproti měšťance. Ve městě fungovaly i hudební školy,
ke kterým se ještě vrátím v rámci fotoprocházek Kynšperkem.

4.1961,09 – vykác. park, stráž. věže,
bud. stav. školy

Zcela jistě by si zasloužilo nějaké pojednání
i dění okolo obou světových válek, s čímž souvisí i česko-německé vztahy. Je to ovšem nadmíru citlivé a politické téma, takže se k němu
možná v budoucnu vrátím. Prozatím si na to
netroufnu, a tak Vám pro dnešek přeji hezké
dovolené a prázdniny.
Čeněk Malý

3.1902 – slavn. ot.

3.2015
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4.2015

Sbírka

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Kdy: od 25.- 29. července 2022
Kde: zimní zahrada kina v Kynšperku nad Ohří
Čas: pondělí a středa: 8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 – 14.30
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic














Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
čisté koberce, předložky….
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby, drogistické zboží
dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky…)
knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
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Inzerce

Český výrobce žaluzií a okenních sítí proti hmyzu.
Časově omezená akce
platná pouze
do 30.8.2022
Cenová nabídka je
včetně montáže
Platné pro okres
Cheb
a
Sokolov

50% SLEVA NA ŽALUZIE
A NA SÍŤKY PROTI HMYZU.

Roman Krejčí
Tel.č.: 725 811 660
E-mail: okna-cheb@seznam.cz
Web: www.okna-cheb.cz
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Inzerce - výstava
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Den Ohře
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Den Ohře
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Akce
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Výstava
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