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Vážení spoluobčané, 

přinášíme vám další vydání našich lístečků s několika zajímavými informacemi. 

V dnešní uspěchané době se totiž někdy nestíháme zajímat o běžné věci, a tak 

nám některé přijdou už všední a automatické. Nicméně za každou i drobnou 

změnou je nějaký člověk, nápad, odhodlání a pak práce, ať už v jakékoliv 

podobě. Zastavme se tedy občas a podívejme se, co vše se okolo nás děje, 

potkávejme se s přáteli a známými a užívejme každý den.  

Skončilo období dovolených a děti se zase vrátily do škol. Letošní léto nebylo 

tak horké a můžeme být rádi, že se neopakovala sucha z posledních let. Již je tu 

podzim, zkracuje se den a počasí nás bude nutit vytahovat ze šatníku teplejší 

oblečení. Občas je už možné při konverzacích zaslechnout slovo „Vánoce“, což 

může být překvapivé, ale čas nezastavitelně letí. Není však potřeba smutnit, 

protože podzim přímo vybízí k procházkám v přírodě. O to víc si teď užijeme 

každý slunečný den, který se nám naskytne. Třeba se dočkáme ještě i nějakého 

pozdního houbařského období, na které se těší milovníci hub.  

Rádi bychom zmínili pár proběhlých akcí. Dne 29. 7. 2021 proběhlo setkání žen 

(odložené MDŽ, chcete-li) a do kulturního sálu se jich přišlo bavit víc než 

dvacet. Za poslechu reprodukované hudby a různých soutěží si užily příjemný 

podvečer. Dále dne 28. 8. 2021 proběhl nohejbalový turnaj „O pohár starostky“. 

Od rána silně pršelo a bylo otázkou, zda turnaj vůbec zahájit. Všichni přihlášení 

účastníci však na místě dokázali, že nejsou z cukru, turnaj se zahájil a hlavně 

dokončil. A to i za cenu toho, že hřiště bylo častokrát nutné pomocí sněhových 

hrabel a košťat vymést od louží, které se na ploše při dešti tvořily  

a znemožňovaly hrát. Turnaj se tím stal velkým zážitkem a určitě na něj budou 

dlouho všichni vzpomínat. Prvenství v turnaji vybojoval tým Kaceřova, když ve 

finále porazil náš tým z Libavského Údolí. Na třetím místě pak skončil tým 

Kynšperku nad Ohří. Společným jmenovatelem obou akcí byla chuť se opět 

setkávat a bavit, což v loňském roce nebylo možné. Přejeme si tedy, abychom se 

s vámi potkávali na dalších akcích, které nás čekají.      

V současné době již také probíhá tradiční hokejová soutěž „Kynšperský pohár“, 

v němž se stále utkávají naše dvě hokejová mužstva. Tato soutěž má v kraji již 

roky své pevné místo a nyní ji organizuje a vede náš občan Jan Churaň. 

Výsledky, včetně tabulek a informací o zápasech, všech 14 hokejových týmů 

můžete sledovat na webových stránkách www.kynsperskypohar.cz.  
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Opravy a rekonstrukce 

• Veřejné osvětlení 

Rekonstrukce veřejného osvětlení je již dokončena. Cílem byla úspora elektrické 

energie a snížení světelného smogu v obci. Jelikož se dotační podpora 

vztahovala pouze na výměnu světelných bodů, proto byly osazeny na stávající 

stožáry. V budoucnu by měly být vypsány dotační tituly i na výměnu kabeláže  

a stožárů. Pokud k tomu dojde, určitě se budeme se o tuto dotaci také ucházet.  

 

• Oprava chodníků 

Z plánované opravy je již první 

chodník hotov. Došlo k úpravě 

nájezdu, který nyní lépe 

vyhovuje maminkám s kočárky 

a občanům s invalidními 

vozíky. Rovněž se již nebudou 

tvořit na povrchu nebezpečné 

boule, jak tomu docházelo 

v minulosti. Druhý protilehlý 

chodník se začne opravovat 

v nejbližší době. 

       Chodník u paneláku – foto P. Gajičová 

 

• Modernizace křižovatky  

Dlouhodobě a vytrvale jsme upozorňovali Karlovarský kraj na nevyhovující 

křižovatku při vjezdu do obce. V současné době je již hotová projektová 

dokumentace na její modernizaci a samotná realizace je v plánu v roce 2023. 

Modernizace bude hrazena z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic.   
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Příspěvek obcím postiženým tornádem 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo příspěvek pro obce 

postižené tornádem ve výši 40.000 Kč. Uzavřeli jsme darovací smlouvu se 

Svazem místních samospráv, která částku přerozdělí obcím dle potřeby. Jelikož 

postižené obce vyžadovali pouze finanční příspěvek, žádná sbírka ošacení ani 

jiných potřeb organizována nebyla.   

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny  

• Termín                                                                                            

Parlamentní volby 2021 proběhnou 

v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a 

v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. 

Lidé v karanténě budou na volebních 

stanovištích volit ve středu 6. října. 

V takzvaných pobytových zařízeních, 

například v domovech pro seniory, se 

volby budou konat ve čtvrtek 7. října. 

Zdroj: mvcr.cz  

• Systém voleb 

Pro ty, kteří se o přepočet hlasů na mandáty detailně nezajímají, se 8. a 9. října 

nic nemění. Stále se volí kandidáti v každém ze 14 krajů, zůstává také systém 

vhazování jednoho zvoleného volebního lístku do urny a možnost 

kroužkování vybraných politiků. Každý volič může upřednostnit až čtyři 

kandidáty, kteří v případě, že strana dostane více než 5 procent, mohou stoupat 

kandidátkou a dostat se až do Poslanecké sněmovny. 
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Základní škola a mateřská škola 

• Změna ředitelky 

S platností od 1. října 2021 je jmenována do funkce ředitelky Základní školy  

a mateřské školy Mgr. Bc. Jaroslava Marečková. Někteří rodiče se již s paní 

ředitelkou setkali na třídních schůzkách. Od příštího vydání lístečků bude paní 

ředitelka pravidelně přispívat s aktuálními informacemi o dění v naší škole. 

První společenská akce se zapojením naší školy bude Zpívání u vánočního 

stromu, které se bude konat 27. 11. 2021.   

Paní Mgr. Bohuslavě Panské děkujeme za její důslednost, cílevědomost  

a celkově velmi dobře odvedenou práci v naší škole, kde působila dlouhých 26 

let. Přejeme jí klidné dny plné pohody a mnoho zdraví.     

• Opěrná zeď 

Většina z vás si již jistě všimla opěrné zdi u naší ZŠ, která je vylepšena krásnou 

malbou naší spoluobčanky Jitky Vondrové. Dozvěděli jsme se o jejím 

nesporném talentu úplně náhodou a oslovili ji s prosbou, zda by nechtěla 

namalovat i tuto zeď. Ochotně vyhověla, honorář odmítla a pracovala pouze  

za cenu materiálových nákladů. Paní Jitce Vondrové patří zasloužený dík za to, 

že nám díky svému umění pomohla zkrášlit okolí hřiště.    

 

    

Opěrná zeď u hřiště – foto P. Gajičová  
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Mistrovství Evropy – Slovinsko 2021 

David Pekuniak opět prokázal své kvality a svým prvenstvím výborně 

reprezentoval naši obec na ME v karate kumite IPPON SHOBU. David se tomuto 

sportu věnuje dlouhodobě a stále velmi úspěšně. Davide, gratulujeme a děkujeme.  

  

 

 

Foto z archivu Davida Pekuniaka 
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Kontakt Karlovarský kraj: Agáta Holá 354 222 214 nebo 354 222 424 
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Jak dlouho se rozkládají odpadky pohozené v přírodě a proč je důležité 

třídit odpad? 

 

Zdroj: www.samosebou.cz 

 

http://www.samosebou.cz/
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Něco pro volný čas ☺. 

 

 

 
 

 

Zdroj: https://kvizy.qizy.cz/ 

 

https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG) 


