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Revitalizace a obnova Starého náměstí

Z města
Základní škola
Mateřská škola
Zajímavosti
Knihovna

Kultura
Sport
Inzerce

Doplňující fotografie k článku Realizované stavby v roce 2015

Zeď u JSDH - před

Zeď u JSDH - po

Staré náměstí - před

Staré náměstí - po

Staré náměstí - před

Staré náměstí - po

Liboc po úpravách

Liboc po úpravách

Z města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánován
na den 23.10.2015 od 14.00 hod. Slavnostní
akt vítání se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku dítěte.
Máte-li zájem se zúčastnit obřadu, můžete se na obřad přihlásit osobně na správním

a sociálním odboru městského úřadu, kancelář č. 4, přízemí, u Bc. Aleny Kadavé (tel.
č. 352 350 427) nebo přihlášku vyplnit a doručit na podatelnu městského úřadu nejpozději
do 13.10.2015. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bc. Alena Kadavá
za správní a sociální odbor                         

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová již druhým rokem pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci září 2015 oslavili významné životní výročí:
paní Barbora Stanková (85 let)

pan Evald Effinovič (85 let)
pan Miroslav Šultys (80 let)
pan Josef Lorenz (80 let)
a pan Aleš Filipp (80 let).
Milí jubilanti, přejeme vám ještě dlouhá a spokojená léta.
kancelář starosty

Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

Den se starostou a místostarosty

se koná každé první pondělí v měsíci v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
Nejbližší termíny 5. října 2015 a 2. listopadu 2015

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 26. 8. a 9. 9. 2015 - Rada města
z 16. 9. 2015 - Zastupitelstvo města
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 11. listopadu 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.
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Z města

Blahopřejeme
Petráš Michal
Hrubošová Helena
Galek Martin
Táborová Magdalena
Sirková Anna
Domabylová Gertruda

Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.
V měsíci říjnu 2015 oslaví své narozeniny členové a členky naší ZO SPCCH páni a paní

Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let vám
                           přeje  výbor  ZO SPCCH     

Poděkování
Dne 28. 8. 2015, nás na věčnost opustil můj manžel Ján Jankovič. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Mudr. Uhlíkovi a sestřičce Ivance Slaninové, za veškerou péči o mého
manžela. Zároveň bych chtěla poděkovat paní Brahové, panu Knorkovi, celé evangelické
církvi, paní Janusové za psychickou podporu ve chvílích nejtěžších, a ostatním zúčastněným, kteří se přišli s mým drahým zesnulým manželem rozloučit.
Pánbůh zaplať. Manželka Mariana s dětmi.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodině Brahových za každoroční pořádání akce zvané
Děti, pojďte si hrát. Je to příjemné ukončení letních prázdnin.
Božena Bělunková se synem Románkem.

Poděkování
Chtěli bychom jménem občanů Dolních Pochlovic poděkovat Městskému úřadu Kynšperk
nad Ohří jako zadavateli a Technickým službám města jako zhotoviteli, za opravu chodníku
v Pochlovické ulici a vybudování nové, bezpečnější zastávky autobusu, což ocení zejména
děti, využívající ranní linku autobusu. Za občany děkuje
Osadní výbor Dolních Pochlovic,
Liboce a Chotíkova
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Z města

Žít v rodině není samozřejmostí
Ne všechny děti mohou vyrůstat ve své biologické rodině, a proto se jim hledá vhodné rodinné prostředí. V rámci Karlovarského kraje
se podporou náhradní rodinné péče (dále jen
„NRP“) zabývá několik organizací, mezi nimi
i nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika (dále jen „Centrum Valika“), které
poskytuje i pomoc ohroženým dětem a jejich
rodinám formou sociálně aktivizačních služeb.
Jedná se o komplex služeb určený rodinám,
které se ocitly v tíživé situaci a nedokážou se
z ní dostat vlastními silami, tzn. pomoc s péčí
o děti a domácnost, výchovné problémy dětí,
bydlení a finanční problémy.

řízeních. Centrum Valika se v červenci 2015
stalo členem Asociace Dítě a Rodina, z. s.,
která je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti NRP.
Za zmínku stojí i uvést, že ředitel Centra Valika Mgr. Petr Zmuda je jedním z ambasadorů
MPSV s názvem Právo na dětství.

Dne 10. 08. 2015 odstartovalo Centrum Valika
kampaň na podporu NRP, zejména pěstounské péče. Cílem kampaně, kterou podpořilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen
„MPSV“), Karlovarský kraj a Kluk z plakátu,
je zvýšit zájem veřejnosti o pěstounskou péči
a snížit počet dětí umístěných v ústavních za-

Zdroj:
Centrum pro dítě a rodinu Valika. [online]. [cit.
2015-08-29]. Dostupné z: http://www.valika.cz

Uvažujete se stát pěstounem či máte nedostatek informací o pěstounské péči? Na Vaše
otázky Vám odpoví pracovníci Centra Valika,
které můžete kontaktovat. Další informace
spolu s telefonními kontakty naleznete na internetových stránkách www.valika.cz.

Za správní a sociální odbor:
Jitka Zemanová

VÝZVA – nekalé praktiky podomních prodejců
Zaznamenali jste v Kynšperku nad Ohří za poslední rok nějakou negativní zkušenost s podomním prodejem (např. při prodeji elektřiny
nebo plynu, různých domácích potřeb, apod.)?
Uvedl podomní prodejce Vás nebo někoho
z Vašich blízkých v omyl?

Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, případně svá písemná sdělení zanechte v podatelně
městského úřadu.
Ve svém sdělení, prosím, uveďte podrobnější
informace – název prodejce, popis události,
přibližné datum apod.

Obtěžují Vás podomní prodejci?
Děkujeme Vám za spolupráci
Pokud jste v posledním roce učinili negativní
zkušenost s podomními prodejci, podělte se,
prosím, o ni s námi. Své poznatky a zkušenosti můžete sdělovat elektronicky na adresu podatelna@kynsperk.cz nebo zasílat na adresu

Rada města Kynšperk nad Ohří
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Realizované stavby v roce 2015
Přehoupli jsme se přes třetí čtvrtinu roku 2015,
a proto je vhodný čas Vás informovat co vše
se ve městě podařilo vybudovat a opravit, a co
nás ještě do konce roku čeká.
Je mi potěšením oznámit, že v polovině září se
podařilo dokončit a zprovoznit největší stavbu
letošního roku, kterou je Revitalizace a obnova Starého náměstí. V rámci této stavby se
spolu s novou komunikací vybudovalo 36 parkovacích míst, vytvořilo se nové odpočinkové
místo s lavičkami a sadovými úpravami, zrekonstruovalo se osvětlení náměstí i chodníky
a dále se zcela vyměnila dešťová kanalizace.
Město tuto stavbu předinvestovalo více než 14
miliony Kč a očekává získání finanční dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Regionální rady Severozápad (dále jen ROP).
Zároveň došlo v této lokalitě k dalším stavebním úpravám, např. sjezdy na pozemky
u nové komunikace, přípojky jednotlivých
domů na dešťovou kanalizaci atd. Tyto úpravy však byly financovány z vlastního rozpočtu
města, neboť práce proběhly na pozemcích
ve vlastnictví občanů našeho města a podmínky ROP neumožňují uplatnit na ně dotaci.
Tyto úpravy však logicky navazují na celkový
projekt revitalizace.
Před zahájením stavby bylo zároveň opraveno
přes 270 m splaškové kanalizace z 30. let minulého století, která byla již téměř nefunkční.
Město a Vodohospodářská společnost Sokolov s. r. o. tak umožnili zájemcům ze strany
obyvatel se na tuto kanalizaci připojit, aniž by
museli tyto přípojky budovat svépomocí.
V návaznosti na tuto stavbu bude do konce
roku opravena komunikace v ul. Truhlářská
včetně chodníku tak, aby bylo možné bezpečně
užívat nové parkoviště nahrazující starou kůlnu.
Revitalizace celého prostoru zajistila bezpečný průjezd vozidel i průchod pěším, vznikla
bezpečná parkovací stání, příjemný prostor
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Chodník v Příčné ulici
pro odpočinek a výrazně se tak zlepšil vzhled
celé lokality. Můžeme říci, že vzniklo další důstojné a kulturní místo v našem městě.
V rámci tohoto projektu bylo revitalizováno prostranství v Liboci, kde byla opravena komunikace a vybudováno odpočinkové místo, které nyní
tvoří náves s příjemným posezením v zeleni.
Ve městě bylo mimo tuto stavbu opraveno
nebo vybudováno přes 1000 m nových chodníků. Největší pozornost si zasluhuje chodník
v Pochlovické ulici, který byl již havarijním
stavu. V rámci opravy se rozšířil tak, aby byla
zajištěna bezpečnost chodců a zároveň bylo
přpraveno zastřešené stání pro autobusovou
zastávku. Město tak zároveň vyšlo vstříc žádostem rodičům dojíždějících dětí o zajištění
bezpečného místa pro čekání na autobus.

Z města

Dále byly vybudovány nové chodníky
mezi ulicemi Jana Jiskry a Jana Nerudy, vyměněna již nebezpečná zeď u budovy Jednotky dobrovolných hasičů, nové veřejné
osvětlení ve Štědré a v neposlední řadě nové
hřiště pro street workout. V ulici U Pivovaru
se zprovoznilo nové parkoviště s 11 novými
parkovacími stáními, vybudovaly se zpomalovací retardéry u mateřské školy a děti mají
k dispozici nové dětské hřiště.

Do konce letošního roku se můžeme těšit
na opravu fasády domu č. p. 191 u autobusového nádraží a na opravu kapličky v Chotíkově.
Věřím, že oceníte naši snahu o neustálé zlepšování stavu veřejných prostranství ve městě.
Ing. Kateřina Jílková,
pověřená vedením majetkového odboru

Street workout – posilovna na vzduchu
„Co si pod street workout představit? Je to
cvičení s vlastní vahou, kombinace posilovaní se špetkou akrobacie a gymnastickými
prvky. Ti, jenž takto posilují, cvičí převážně
na ulicích měst a workout parcích, které dnes
můžete najít ve většině měst. Takový park se
většinou skládá z různých typu hrazd a bradel.
Nic jiného vlastně nepotřebujete. Jako základ
jsou tu shyby, kliky, dipy na bradlech, dřepy
a jejich různé variace, kdy od těch nejlehčích

postupujete, jak vaše síla roste k těm opravdu
náročným prvkům.“ http://www.aktin.cz/clanek/2964-street-workout-aneb-cviceni-na-ulici
V létě letošního roku se naše město přidalo
na dlouhý seznam měst a v areálu zdraví vedle skateparku přibylo nové hřiště pro street
workout, které bylo při Slavnostech města dne
6.6.2015 předáno k užívání.
Ing. Kateřina Jílková,
pověřená vedením majetkového odboru
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Chodník, který nikam nevede ?
V měsíci červenci nechalo město vybudovat
nový chodník kolmý na ulici Jana Jiskry – pod
prodejnou PENNY. Tento chodník byl zhotoven na základě mnoha žádostí o zajištění
bezpečné cesty od rodinných domků v ulicích
B. Smetany, J. Nerudy, A. Dvořáka a zároveň jako bezpečná spojka mezi cyklostezkou
od Kamenného Dvora a náměstím SNP, aniž
by bylo nutné použít frekventovanou silnici III.
třídy v ulici Chebská.
Město vyšlo svým občanům vstříc a vybudovalo
chodník, který, jak se nyní zdá, nikam nevede....
Jedná se však o realizaci jedné části projektové dokumentace, která řeší dopravní situaci v ulicích J. Nerudy a A. Dvořáka a tento

chodník bude navazovat na budoucí komunikaci. V současné době probíhá příprava
podkladů pro podání žádosti o stavební povolení tak, abychom mohli v příštích letech
vybudovat novou a bezpečnou komunikaci
v této lokalitě.
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.
o. nyní zpevní část pozemku mezi novým
chodníkem a stávající komunikací několika
betonovými panely, které do doby realizace
zajistí čistou a bezpečnou chůzi mezi touto
lokalitou a centrem města.
Ing. Kateřina Jílková,
pověřená vedením majetkového odboru

Projektová dokumentace – návaznost na budoucí točnu
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ZUŠ

Workshop hudebních nástrojů
v ZUŠ Kynšperk n. O.
V měsíci záři připravili učitelé školy hudební workshop pro žáky ZŠ Kynšperk. Byla to
již druhá akce, kde si děti mohly vyzkoušet
všechny hudební nástroje, na které se v naší
škole vyučuje. Byly z toho velice nadšené nejen děti, ale i paní učitelky. Na základě tohoto
workshopu se i některé děti přihlásily do ZUŠ,
což nás moc potěšilo. Určitě si tuto akci příští rok zopakujeme. Děkujeme paní ředitelce
a učitelkám ZŠ Kynšperk za spolupráci.

V říjnu se uskutečnila první část projektu „My
jsme malí muzikanti“ – ukázka klávesových
nástrojů pro změnu pro děti z mateřské školy U Pivovaru. Děti budou mít možnost každý
měsíc se postupně seznamovat s různými hudebními nástroji.
Zdeňka Karbulová
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Základní škola

Jak dopadla Kynšperská prakiáda?
V sobotu 29. srpna 2015 proběhl již šestý ročník soutěže ve střelbě z praku „Kynšperská
prakiáda“. Letošního souboje se zúčastnilo

27 střelců střílejících do seriálu Mistrovství
ČR ve střelbě z praku, čtyři amatéři a čtyři
děti. Ve výsledkové listině střelci z našeho
města Jan Hruška a Pavel Rozmuš nestačili
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jen na Josefa Hrubého z Postřekova u Domažlic. Mezi amatéry střílel nejlépe Miroslav
Milota, na dalších místech skončil Karel Malý
a Milan Koudele. Kategorii dětí vyhrál Samuel Škrabák, druhý byl Radek Havran a třetí
Anna Hiblerová. Děkuji městu Kynšperk nad
Ohří za finanční příspěvek a panu Boreckému
za výborné zázemí v restauraci U Kašny.
Jan Hruška

Základní škola

Ve škole se pracovalo i o prázdninách
V průběhu letošních hlavních prázdnin se
ve škole opět pilně pracovalo. Podařilo se
zrekonstruovat nevyhovující WC v domě dětí
a mládeže a ve školní jídelně (přes 50 let staré) za 1 294 081,- Kč. Chodby a schodiště
v budově I. stupně a učebny v DDM byly vymalovány (144 420,- Kč), rekonstrukcí prošla
rovněž učebna přírodopisu a další čtyři třídy se

3 267 666,- Kč. Děkuji všem, kteří se podíleli
na zlepšení prostředí naší školy. Poděkování
patří také zastupitelstvu města, které finanční
prostředky pro základní školu odsouhlasilo,

mohou pochlubit novým linem, vymalováním
a školním nábytkem (845 732,- Kč). Do pěti
tříd prvního stupně byly ušity nové závěsy
(23 320,- Kč), knihovna a počítačová učebna
má nově očalouněné židle, ve třídách I. stupně jsou nové dveře (104 659,- Kč). K bezpečnějšímu prostředí určitě přispěla i I. etapa zaa rovněž pracovníkům majetkového odboru,
kteří se školou spolupracují při zadávání veřejných zakázek.

bezpečovacího systému školy (48 480,- Kč).
Dále byla opravena římsa (61 034,- Kč) a další část kanalizace (144 419,- Kč). Do konce
měsíce října proběhne ještě oprava asfaltových ploch mezi pavilony A a B a školní jídelnou (601 521,- Kč). Celková částka činí

Mgr. Lenka Hrušková Bursová
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Různé

2. klubové agility závody
Dne 5. září 2015 se na kynšperském cvičáku
konaly 2. klubové agility závody, kterých se
zúčastnili všichni agiliťáci našeho klubu ZKO
se svými chlupatými miláčky. Díky báječné náladě všech zúčastněných a skvělému počasí
proběhly závody, které se skládaly ze tří běhů
(tunelový běh, jumping a agility) v naprosté
pohodě. Protože jsme směska začátečníků
a závodníků, měli závodníci těžší parkury,
aby to bylo pro všechny spravedlivé. Každý
běh se hodnotil zvlášť a na závěr byli vyhlášeni tři nejlepší závodníci ze součtu všech
běhů. Gratulujeme všem k úžasným výsledkům a děkujeme městu Kynšperk nad Ohří
za podporu tohoto závodu.
Výsledky:
Tunelový běh:
1. Romana Synáčová a Monthy
2. Jakub Holub a Blacky
3. Simona Panajotovová a Berry
Součty:
1. Jakub Holub a Blacky
2. Simona Panajotovová a Berry
3. Aneta Vebrová a Johnny

Jumping:
1. Simona Panajotovová a Berry
2. Aneta Vebrová a Johnny
3. Jakub Holub a Blacky
Agility:
1. Barbora Kovářová a Taila
2. Jakub Holub a Blacky
3. Aneta Vebrová a Johnny
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Iveta Horová                  

Chovatelská výstava

Malé jubileum kynšperských chovatelů
I tak by se dala nazvat 3. oblastní výstava
králíků, drůbeže, holubů a exotů, která se
uskutečnila ve dnech 5. – 6. září 2015. Byla
to již devátá akce místní základní organizace
uspořádaná pro spoluobčany města a další
návštěvníky z celých Čech.
Na výstavě bylo k vidění bezmála 600 ks zvířat
mnoha plemen a barevných rázů. Jak již je při
našich akcích tradicí, provázel výstavu bohatý doprovodný program pro celé rodiny. Ještě
před otevřením výstavy jsme pozvali děti mateřských škol v Kynšperku nad Ohří. Pohled
na zájem o zvířátka, hemžení na výstavišti byl
úžasný a nezapomenutelný.
Bohužel nám letos nevyšlo počasí tak jako
loni. Přesto návštěvnost byla velmi dobrá.
I přes nepřízeň počasí v neděli, v silném a studeném větru, předvedly kynšperské mažo-

retky hrdinský a obětavý výkon. Zaslouženě
sklidily obrovský aplaus. S ohlasem se setkala
i ukázka králičího hopu v podání naší chovatelky Jany Vodrážkové, kterému se věnují i naši
mladí chovatelé. Vážnosti a prestiži kynšperské výstavy jistě přispěla záštita hejtmana
Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla, starosty města Kynšperk nad Ohří Ing. Tomáše
Svobody a poslance parlamentu ČR Paedr.
Josefa Novotného. Velké poděkování patří
Městu Kynšperk nad Ohří za účinnou pomoc

při materiálním a organizačním zajištění výstavy, spolupracujícímu městskému kulturnímu
středisku a Veterán klubu A. Pavloviče za poskytnutý azyl se vším zázemím a výborným
občerstvením.
Velký dík i našim sponzorům - obcím Chlum
Sv. Maří, Dasnice, Šabina, Kaceřov, firmám
Agrowest, GPH, Pivovaru Zajíc a mnoha dalším, kteří nám pomohli.
Výstavou činnost základní organizace českého svazu chovatelů v letošním roce nekončí.
Všechny vás zveme na společné rozloučení
s chovatelským rokem při Jiřinkové zábavě
17. října v MKS a jak jinak, než s bohatým
doprovodným programem. Předprodej lístků
v MKS, rezervace tel. 722 656 014

Ing. Neubauer
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Rozhovor

SKATEŘI POD OCHRANOU DIA
Že je v našem městě skatepark a dost kluků
jezdí na skateboardu si všiml asi každý. Někdo
se na ně chodí dívat, někdo na ně nadává. Co je
to občanské sdružení ZEUS a jak souvisí s kluky
na prkýnkách?
Začalo to pomalu - v roce 2001. Jeden skateboardista začal snít o vzniku skateparku v Kynšperku a začal intenzivně jednat
s městským úřadem. Zajistit dobré místo
a hlavně finance trvalo léta, ale nakonec
se vše podařilo. V říjnu 2007 začala vysněná stavba hřiště v rámci celého sportovního
areálu u tenisových kurtů. V květnu 2008
se slavnostně otvíralo. Šlo o raritu – jediný
skatepark v republice, který vznikl na základě žádosti občana a ne nějakého spolku či
sdružení. Aby mohli skateři organizovat soutěže a lépe jednat s úřady, museli se přece
jen zorganizovat. Tak v roce 2009 vzniklo
občanské sdružení ZEUS se sídlem v Chebu.
Sdružuje cca 70 mladých lidí, kteří rádi jezdí
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nejen na skateboardu, ale i na snowboardu či
kole a pocházejí z Chebu nebo Kynšperku
nad Ohří. ZEUS pořádá každý rok tři sportovní soutěže. „Lázeňský masakr“ je skateový závod konaný každý třetí týden v říjnu
ve Františkových Lázních, druhou soutěží je
„Snow in town“ - pro snowboardisty. Koná
se v zimě v Chebu na Kasárenském náměstí
(globální oteplování bohužel zhatilo poslední
dva ročníky ) a třetí je „Independent skate
jam“, který probíhá vždy v rámci Letních slavností města Kynšperka. Letos proběhl již 8.
ročník tohoto skateového závodu.
K rozhovoru jsem si pozvala Jaroslava „Vandyho“ Vandase, který to vše v roce 2001
rozjel .
Kolik Kynšperáků jezdí na skatu?
Je nás přibližně 10 „starších“ a cca 20 mladších do osmnácti let. Náš park je ale vyhlášený, a proto se sem sjíždějí skateři z Chodova,
Sokolova, Aše, Habartova, Karlových Varů,

Rozhovor

Františkových a Mariánských Lázní. Všichni společně jezdíme na závody po republice
a na tréninky třeba do Německa, ale také
do Klatov, Havířova…
Kromě těch velkých tří závodů (uvedených
výše) tedy trénujete. Vyvíjíte ještě nějakou
jinou činnost?
Tak toho je opravdu hodně. Dvakrát až třikrát do roka přijíždí týmy zavedených značek
na tzv. demo akce, kde předvedou své umění
a mimo to rozdají klukům nějaké své výrobky.
Jsou to firmy jako VANS, DARKSLIDE, SKATEBOX z německého Plauenu či SALUTSKATEBOARD z Frankfurtu. Časté jsou návštěvy z časáku Board mag, takže o našich
jezdcích vychází články na jejich stránkách.
Kynšperk a jeho hřiště je tak docela známé.
Pořádáme pro kluky třeba koncerty, malování, točíme videoseriál…
Malování a videoseriál? Můžeš zajít do detailů?
Rád. Malování je akce, kdy kluci, ale i holky
zkouší malovat na beton, na plátno, někdy
zkoušíme graffiti a vlastně si tak i zdobíme
náš skatepark. No a videoseriálu s názvem
Daily clips jsme natočili už 9.dílů. Můžete jej

vidět na YOUTUBE nebo na stránkách boardmag.cz a skaterock.cz. Vlastně tím rozvíjíme jakousi filosofii našeho skateparku.
Kynšperský skatepark má filosofii?
Jasně, ta filosofie je o tom, že na hřiště nechodíme jen trénovat. Na trénink se nabalují další
věci – koncerty, malování, noční jízdy (na skatu samozřejmě) spojené s grilováním, starost
o novou generaci. Kluci se tu naučí trpělivosti
a disciplíně. Zjistí, že nic není zadarmo. Než se
něco naučí, trvá to, bolí to, a tak je to i v běžném životě. Tahle zkušenost jim pak může pomoc i v přístupu ke škole a učení. Kluci tu mají
doslova školu života, ví, že si všechno musí
udělat sami, opravit, uklidit po sobě, někteří tu
prvně zkusí řezat pilou, betonovat apod.
Poznají, že přátelství stojí za to. Držíme při
sobě a snažíme se mladým pomoc i tak, že
jim sháníme zdarma či levně prkna, kolečka…
A jaké jsou vaše plány se skateparkem
do budoucna?
Příští rok se chystáme dobetonovat poslední
prázdný prostor na novou překážku. Naším
velkým snem je zastřešená dřevěná minirampa s posezením na zimní tréninky. To je
náš sen a plán zároveň. Nechceme usnout
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Zajímavosti

na vavřínech, ale jít stále dál. Vytvářet stále lepší podmínky pro rozvoj tohoto sportu
v Kynšperku.
V Kynšperku jsou slyšet občas hlasy, že
na hřišti děláte nepořádek, hluk…
Je zajímavé, že mně nikdo nic do očí neřekl.
Ano, my si uděláme párty, popijeme, hraje
hudba, ale vždy po sobě uklidíme. Nepořádek tu dělají mladí, kteří nepatří mezi skatery.
Chodí na lavičky u hřiště, odhazují odpadky,
přijedou v autech na parkoviště a pustí hudbu na plné pecky… Já sám občas chodím
na „obhlídku“ a kontroluju pořádek na hřišti.
My si tu nepořádek neděláme, vždyť my sami
se skládáme na barvy, laky, každý rok kupujeme nové koště a stěrku, sami dobetonováváme praskliny po zimě, aby hřiště vydrželo
a bylo v super stavu. Bylo zrušeno dětské
hřiště vedle skateparku. Prý maminkám vadilo
naše hřiště. Kterým? Mně si žádná maminka
nestěžovala. Naopak za mnou chodily pro

radu, jaké prkno koupit pro své syny do začátku. Správce ví, že je na nás spoleh, proto
máme např. klíče od záchodů. Ví, že po nás
bude uklizeno a vše v pohodě. Vždyť mezi
námi, staršími, jsou inženýři, makléři, studenti vysokých škol. Nejsme žádní „feťáci“,
jak jsem někde slyšel. To mě osobně uráží.
Někteří lidé si myslí, že to žádný sport
není, jen si tak stojíte na prkně…
Tak to je fakt hloupost. Skateboarding je fyzicky hrozně náročný, je to těžký sport a na světovou špičku dosáhne málokdo. Jde o individuální sport a liší se od ostatních tím, že tady
nikdy „nebojuješ“ proti nikomu, ale jezdíš pro
sebe, pro zážitek, pro ten krásný pocit, kdy
desetkrát spadneš a pak ten trik po jedenácté
dáš. Je to přátelský sport, skateři se domluví
po celém světě. Stačí mít v ruce prkýnko, neumíš jazyk, ale hned se domluvíš.
		

Daniela Synáčová

Dětská burza sklidila nečekaný úspěch
V měsíci září tohoto roku proběhla burza dětského oblečení v MKS Kynšperk . O vše se
postaraly kynšperské maminky Iva Jirásková,
Pavla Milotová, Michaela Miklešová, Petra
Kočišová a Marta Buralová. Burza se sta-
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la velmi oblíbenou. O pořadové číslo si volá
stále větší množství maminek.Tato však trhla
rekord! Jak v počtu prodávajících, tak v množství nakupujících. Celá burza trvá tři dny. V pátek maminky nosí věci k prodeji, které my pak

Zajímavosti

rozdělujeme na předem připravené stoly dle
velikostí, pro představu jsme v MKS od 15:00
do 00:00 hod. V sobotu se koná samotný prodej od 13:00 do 17:00 hod. Nám však práce
z daleka nekončí, spíše naopak. Vše co zbylo,
třídíme zpátky do označených tašek prodávajících. Rozdělujeme štítky z prodaných věcí dle
pořadových čísel. Počítáme výdělky jednotlivých pořadových čísel a nakonec obálkujeme peníze (s drobnými je vždy problém). Tak
kolem třetí hodiny ráno se dostaneme domů.
Další den, což je neděle, vydáváme prodávajícím jejich neprodané věci a peníze, které
si vydělali věcmi prodanými. Někdy se stane,
že se věcičky pomotají do jiných tašek a pak

jsme velice rády, když si maminky vše na místě překontrolují nebo se ozvou a můžeme vše
napravit.
Za věci určené k prodeji nezodpovídáme!
Opravdu to nejde ohlídat, je nás málo a lidé
jsou vynalézaví.
Termín burzy
18. 03. 2016 19. 03. 2016 20. 03. 2016 -

JARO-LÉTO 2016:
výběr věcí
prodej
vyúčtování

Těšíme se na Vás.
Za burza tým Iva Jirásková
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Mateřská škola

MŠ Školní se uzavře k 30. 6. 2017
Na základě rozhodnutí MÚ Kynšperk nad Ohří
o uzavření MŠ ve Školní ulici k 30. 6. 2017 došlo k omezení kapacity mateřské školy a proto je provoz mateřské školy ve školním roce
2015/2016 zajišťován takto : V budově v Zahradní ulici jsou v provozu dvě a půl třídy v budově ve Školní ulici pak jedna celá a jedna poloviční třída. K 15. září 2015 máme zapsaných
105 dětí. Během posledního srpnového týdne
a začátkem září stále chodili další zájemci z řad
rodičů o umístění svých dětí do naší mateřské
školy. Tyto děti již nemohly být přijaté a rodiče
byli posíláni do mateřské školy U Pivovaru.

Počty dětí v jednotlivých třídách:
Mš Zahradní:
Zvonečci, předškoláci = 28 dětí
Srdíčka, tříleté 23 dětí
Korálci, půlená třída, kde jsou děti 3-5, 14 dětí
Mš Školní:
Hvězdičky, předškoláci a děti 4-5, 26 dětí
Sluníčka, děti převážně 3-4, půlená třída 14
dětí
		
Mgr. V. Prchalová,
ředitelka Mš

Zahájení školního roku v MŠ Zahradní
Hurá za zvířátky
Na začátku září se děti z MŠ Zahradní vypravily na výstavu chovatelů, kde si mohly prohlédnout drůbež, holuby i králíky. Děti byly nadšené a příjemně tak zahájily nový školní rok.
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Poplach!
17. září proběhl v MŠ Zahradní cvičný požární
poplach. Děti skvěle převedly, jak má vypadat
hromadná evakuace z budovy. Všichni si akci
užili! Příjemné zpestření pro děti byl příjezd
hasičů a prohlídka jejich vozu.
Velice jim touto cestou děkujeme.
učitelky MŠ Zahradní

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů informuje
Systém na vyhlašování požárního poplachu
pro JSDH Kynšperk n. O.prošel tříměsíční
zkouškou.
Zkouška systému prověřovala, zda je družstvo
sloužících hasičů schopné výjezdu v daném
čase a počtu mezi 22.00 - 6.00 hod. pouze
za použití systému ‘’JAY’’,který posílá SMS
a VOLÁ na mobilní telefony hasičů,městské
policie,PČR a zástupcům města a je ovládán
krajským operačním střediskem HZS Kvk.
JAY je moderní systém, schopný zaslat sms
a zavolat na všechny mobilní telefony zadané
v systému najednou, ale každá moderní technologie má také slabé stránky a tou u systému JAY je funkční síť telefonních operátorů
působících v České republice, nabitá baterie mobilu, signál mobilu, funkční software
chytrých telefonů a hasič, který musí slyšet

vyzvánění svého telefonu. Jestliže jsou tato
kritéria splněna, pak je tento systém spolehlivý.
Krajské operační středisko HZS Kvk je schopno na výpadky sítí operátorů ihned reagovat
a tento systém JAY také podporuje.
Během zkoušky jednotka vyjela mezi
22.00 - 6.00 hod. k deseti událostem bez
vážných problémů. I přes další krok, který
sloužicím hasičům ztěžuje jejich službu
(hlídáním svého nového kolegy MOBILA),
bude systém JAY bez použítí SIRÉNY nadále
používán k vyhlašování požárního poplachu
JSDH Kynšperk n. O. mimo výjimečných
událostí a technických problémů systému.
Marek Matoušek,
velitel JSDH Kynšperk n/O

Dne 27. října od 9:00 do 18:00
proběhne
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA HASIČSKÉ ZBROJNICI
17
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Kynšperská Madona
Srdečně Vás zveme do Výstavní síně v Panském domě, kde je od 1. října 2015 do
12. března 2016 vystavená replika Kynšperské Madony. Je to dřevěná socha z 15. století, vysoká 1,3 m a představuje Panenku stojící
na zemské kouli a opírající nožku o obrácený
půlměsíc. Na hlavě má ona i Ježíšek později
přidanou barokní korunku. Dnes se však nachází její originál v Praze, protože je majetkem řádu Křížovníků. Autor sochy je neznámý a je označován jako „Mistr Doupovské
Madony“. Kynšperskou sošku vytvořil mezi
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lety 1490 až 1495. Přežila u nás i požáry
(což je vidět na soklu sochy), války, úpadek
i rozkvět města, a proto věřící dodnes litují,
že se po rekonstrukci a zabezpečení kostela
na své místo nevrátila. Kopii sochy nám zapůjčilo sokolovské muzeum, za což mu velmi
děkujeme.
Výstavní síň je pro návštěvníky otevřena každý pracovní den 9.00-12.00 a 13.00-17.00
hodin. V sobotu 13.00-17.00 hodin.
MKS Kynšperk nad Ohří

Zajímavosti
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Sport

Stolním tenistům začíná padesátá sedmá sezona
Končí „okurková sezona“ a už začátkem října
začnou stolním tenistům mistrovské soutěže.
Jaké cíle si pro novou sezonu vytyčil náš oddíl? Hlavním úkolem bude udržení A a B celku
v divizi. Mladí hráči dorůstají a je třeba pro
budoucí roky pro ně zajistit odpovídající soutěže. C družstvo, které vloni tvořili hlavně dorostenci, postoupilo do krajské II. třídy a letos
by posílené mělo usilovat o přední příčky této
soutěže. Důkazem, že o hraní v našem oddíle je stále zájem, je skutečnost, že do Kynšperka přestoupilo sedm hráčů. Dva z nich
by měli být posilou C družstva. Ostatní budou
bojovat v okresním přeboru za družstvo D.
Za zmínku stojí, že mezi novými členy přibyla
také jedna dorostenka. Budeme mít v oddíle
v tomto „tisíciletí rekordní počet“ čtyř žen.
Obhájit prvenství v kraji se dorostencům letos
těžko podaří, konkurent z Chebu posílil družstvo o dalšího ligového hráče… Snad příští
sezonu, to Chebané přestoupí do kategorie
dospělých. V okrese by ani letos neměli mít
naši dorostenci vážnější soupeře.
Soutěží jednotlivců se dospělí až na výjimky
nezúčastňují, a tak se těžko zatím můžeme
dočkat nějakých významnějších úspěchů.
Naštěstí dorostenci už dokazují, že nebudeme muset dlouho čekat… Ve své kategorii „
to je jiná káva“, vítězí na bodovacích turnajích
v našem i Plzeňském kraji, anebo vozí medailová umístění. Už druhým rokem náš hráč
reprezentoval Karlovarský kraj také na republikovém šampionátu. Škoda, že naše TJ

nedisponuje takovými prostředky, aby naši
dorostenci mohli startovat na celostátních
bodovacích turnajích, jako jejich soupeři. Moc
by jim to prospělo.
Po mimořádně úspěšných letech se bohužel
nedaří práce s žáky. Představa dětí i rodičů
o tréninkovém procesu je těžko pochopitelná. Pokud rodiče děti na sportoviště pouze
přivedou a o víc se nestarají, zpravidla dříve
či později jejich činnost končí. Ostatně máme
zkušenosti i s rodiči, kteří sami stolní tenis
hráli, nebo stále hrají, ale své děti u sportu nedokázali udržet. Snad se letos podaří
do naší haly přilákat také nové malé zájemce
o náš sport. Moc bychom si to přáli.
Asi by nebylo na škodu připomenout, že se
náš oddíl už podruhé podílel na soustředění
mládeže ligového celku Lokomotivy Vršovice, který býval před dávnými roky soupeřem
našeho ligového celku. Hosté si moc pochvalovali spolupráci a prý už se těší na příští rok.
Nemáme prý zapomenout na poděkování
paní správcové.
Na závěr informace o dalších akcích, které
náš oddíl v této sezoně připravuje. V plánu
je osm turnajů, z toho je pět pro mládežnické kategorie. Jedná se významné turnaje
jako krajské přebory, TOP 12, nebo finále
krajského poháru. Připomínám, že na těchto akcích je možné vidět hráče prvoligového
KST Cheb, mezi nimi dokonce mistra Evropy
ve smíšené čtyřhře.
O. Volf

Kontrolní turnaj dorostu byl pro nás úspěšný
První akcí v novém soutěžním ročníku byl turnaj dorostenců našeho regionu v sobotu 12.
září, který tradičně pořádal Baník Sokolov.
Nesetkal se letos s velkým zájmem účastníků. Překvapivě nestartoval obhájce loňské-
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ho vítězství Visinger ani Partingl, kteří patří
k předním hráčům kraje.
První tři místa tak patří dorostencům Slavoje Kynšperk. Spíše překvapivým vítězem se
stal Matěj Novotný, před Vaškem Pockem

Sport

a nejvýše nasazeným Davidem Moldavčukem. Neúspěch našeho v posledních sezonách nejúspěšnějšího hráče se dal očekávat.

David naprosto „vypustil“ předsezonní letní
přípravu…
O. Volf

Bodovací turnaj dorostu pořádal náš oddíl
První bodovací turnaj dorostenecké kategorie pro náš a Plzeňský kraj pořádal náš oddíl.
Proti minulým ročníkům se sešlo překvapivě
méně účastníků, pouze z devíti oddílů. Co
však chybělo na kvantitě, nahradila kvalita.
Hlavně zásluhou dorostenců plzeňského Unionu měla závěrečná část vysokou sportovní
úroveň. Všichni aktéři elitní desítky mají už divizní zkušenosti, Vítěz turnaje Hobl začíná už
třetí ligovou sezonu.
Ani naši zástupci se letos neztratili a tři ze čtyř
se probojovali /už v pěkných nových dresech
/ mezi desítku nejlepších hráčů. Vašek Pock
a překvapivě netrénující Moldavčuk podali
dobré výkony a dokázali s nejlepšími soupeři
sehrát vyrovnané partie, což je posunulo mezi
nejlepší osmičku. Ani Matěj Novotný nehrál
špatně a do osmičky ho nepustil až po pětisetové bitvě Partyngl z Chodova. Překvapením
byla hladká porážka ve finále útěchy Michala Jandy s mladším žákem Špalkem. Přitom
krátce předtím Janda spolu s Hoblem zdolali

ve finále čtyřhry plzeňský pár Sochor – Legát.
Náš pár Pock – Moldavčuk, který byl nasazen
jako jednička, skončil v semifinále.
V soutěži dívek už řadu sezon svádějí pravidelně boje o první místo Vysocká s Polcarovou, kterým patří na celostátním žebříčku
místa kolem 25 příčky a jsou tak nejvýše klasifikovanými účastníky našeho turnaje. Tentokrát byla úspěšnější Vysocká, která je na soupisce prvoligového Elliza Praha.
Nás může potěšit, že také Jarka Rosová, která
konečně vyřešila problém se zaregistrováním,
bodovala, i když je letos ještě žákyně.
Pochvalu tentokrát zasluhují všichni naši
účastníci, nejen za předvedené výkony, ale
také za aktivitu při přípravě a úklidu herního
prostředí. Připomenout skutečnost, že z ostatních členů oddílu o turnaj nikdo neprojevil zájem, je stejně smutné jako nezájem rodičů!?
Svojí osmihodinovou šichtu si odpracovali rozhodčí pí. Chalupová, Haluška a Volf.
O. Volf
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Různé

V Kynšperku se konal turnaj mladších přípravek
V sobotu 12. 9. 2015 se na našem fotbalovém hřišti konal turnaj mladších přípravek
„O pohár starosty města“. Ze zdravotních důvodů se museli bohužel některé týmy odhlásit
a tak se turnaj odehrál za účasti domácích
kluků z TJ SLAVOJ Kynšperk dále pak Baníku Královské Poříčí a Baníku Sokolov. V prvním utkání se utkali naši kluci s týmem s Královského Poříčí a po konečném výsledku 6:6
musel o výsledku rozhodnout penaltový rozstřel. Ten naši kluci nakonec zvládli a vyhráli
tedy celkově 7 : 6. V dalším utkání proti sobě
nastoupili hráči Baníku Sokolov proti Baníku
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Královské Poříčí. Po dlouho vyrovnaném průběhu nakonec zvítězili hráči Baníku Královské Poříčí 7 : 4. V posledním utkání se utkali
naši kluci s Baníkem Sokolov a ve velmi pěkném zápase nakonec podlehli 2 : 6.
Konečně pořadí: 1.Baník Královské Poříčí,
2. Baník Sokolov, 3.TJ Slavoj Kynšperk. Každý tým obdržel pohár a stejně tak nejlepší
hráči jednotlivých týmů. Všichni byli nadšeni
a určitě se znovu utkáme v rámci zimních halových turnajů.
Ing. Tomáš Svoboda

Zajímavosti

Kynšperk, jaký si nikdo nepamatuje
Zajímavý obytný dům čp. 75 v Pionýrské ulici je
dílem významného architekta Rudolfa Welse.
Byl postaven ve dvacátých letech pro úředníky
místních dolů. Wels byl velmi nadaný a všestranný muž. Navrhoval výrobky pro sklárnu
Moser, kulisy pro film Hej rup!, vystavěl dělnické
domy v Chodově a v Sokolově nad nemocnicí,
polikliniku u Dolního nádraží a Lázně IV. v Karlových Varech atd. Starší si jistě pamatují bývalou budovu hornické pojišťovny a posléze OÚNZ
v Sokolově. Dnes je to k nepoznání přestavěný
Úřad práce. Nejvýznamnější Welsovou stavbou
v našem regionu je sokolovský Hornický dům.
Jeho život přervala II. světová válka. Z celé rodiny přežil jen bratr a starší syn.
V roce 1942 byli Welsovi zařazeni do transportu
do Osvětimi a tam 9.3.1944 společně s dalšími
skoro 4000 lidmi z tzv. rodinného tábora zavražděni v plynové komoře. Byla to největší hromadná vražda našich občanů v celé historii státu.

I po letech si musíme říct, že Wels uměl. V jeho
kynšperském domě se žije příjemněji než
v o mnoho let mladších panelácích.
Mgr. Eva Fréharová
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2015
úterý 6. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý
opak tajemného podnikatele Christiana Greye
(Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro
článek do studentského časopisu. Přestože se
ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě
prohloubí jejich opakovaná pracovní setkání.
Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví o svém
specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však není vůči
téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne
otevírat dveře do své třinácté komnaty. Hrají:
Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle,
Rita Ora, Marcia Gay Harden a další. USA, MN
15, vstupné 50 Kč, délka 124 min.

úterý 13. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 7
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou
sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už
stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však
narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí
z mateřské školky. Statham hraje Deckarda
Shawa, živý stroj na zabíjení, který vycvičila
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elitní vojenská jednotka. Pokud vám příjmení téhle postavy něco připomíná, pak se nepletete.
Shawův mladší bratr Owen obtěžoval naše hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až ho připravili
o život. A rozrušený Shaw starší se rozhodne,
že na oplátku připraví o život je a všechny jejich blízké. Bez ohledu na to, jak rychlí či zběsilí
budou. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason
Statham, Michelle Rodriguez a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 137 min.

úterý 20. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
VYBÍJENÁ
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových
láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání
lidského štěstí. V několika časových rovinách
vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Ocitáme se na abiturientském srazu gymnázia. Zdánlivě banální
situace dává prostor nejen pro sentimentální
vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb i uskutečněných snů a prožitého života. V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff,
Skippy a Tom, které životní peripetie neustále
vracejí do společného bydliště – staromládeneckého doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle toho, jak získávají či ztrácejí životní
partnerky. Jejich protipólem jsou dvě ženské
hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem lásky všech spolužáků a ošklivka Hujerová, které schopnost sebeironického
nadhledu dává nejen schopnost přežít ve světě
krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí. Hrají:
Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona Krainová a další. ČR, MP, vstupné
50 Kč, délka 94 min.

Kino

úterý 27. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
POŘÁD JSEM TO JÁ
Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří
dospělých dětí, je uznávanou profesorkou
lingvistiky, která začíná zapomínat slova.
Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se
svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou.
Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je
děsivé, dojemné i inspirující. Hrají: Julianne
Moore, Kate Bosworth, Shane McRae, Hunter Parrish a další. USA, MP, vstupné 50 Kč,
délka 100 min.

neděle 11. 10. v 15.00 hod.
VŠEMOCNÝ BATMAN:
ZVÍŘECÍ INSTINKTY
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
74 min.

neděle 25. 10. v 15.00 hod.
TOM A JERRY:
ŠPIONSKÁ MISE
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
70 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI ŘÍJNU
neděle 4. 10. v 15.00 hod.
SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
84 min.

MP mládeži přístupný
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18 mládeži do 18 let nepřístuný
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Různé

Karel Šedivý vystoupí v Domě pro seniory
Dne 22.10. 2015 ve 13:30 hodin vystoupí
v Domově pro seniory v Kynšperku pan Karel
Šedivý v hudebním představení, které bude
provázeno vyprávěním, s názvem Písničkář
Karel Hašler. Posluchači se v tomto pořadu
seznámí s životními osudy největšího českého písničkáře Karla Hašlera. Vyslechnou si
i mnoho jeho známých písní, jako jsou napří-

klad Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci nebo Písnička česká. Délka vystoupení
je cca 60 minut. Srdečně zveme i Kynšperáky
na pěkný koncert. Toto vystoupení se uskuteční za finanční podpory Města Kynšperk n. O.
Jana Filipová,
aktivizační pracovnice

Městská knihovna,
Chebská 386,
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00 -18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00 - 18.00
Novinky pro dospělé:
Pearse, L. – Unesená; Koontz, D. – Město;
Reeman, D. – Útok z moře; Fitzpatrick, B. –
Černý led; Hand, C. – Kdybychom se neviděli;
Wein, E. – Krycí jméno Verity; Doerr, A. – Jsou
světla, která nevidíme; Lagerantz, D. Dívka
v pavoučí síti – Milénium 04;
Historie:
Rowland, L.J. – Šógunova dcera; Harrod –
Eagles, C. – Dynastie Morlandů – Fénix; Lorentz, I. – Zlatý břeh; Hrdlička, P. – Žebrákova
pomsta; Scarrow, S. – Krvaví havrani; Tremayne, P. – Vykoupení krví;
Detektivky a thrillery:
Březina, J. – Promlčení; Dán, D. – Rudý kapitán; Skřipský, M. – Nové případy inspektora
Rádla; Jackson, L. – Strach zemřít; Patterson,
J. – Smečka; Christie, A. – Královský rubín;

26

Hesová, P. – Srdcový král
Romány pro ženy:
Šťastná, B. – Jak jsem sebrala odvahu; Abécassis, A. – Bože, první vráska!; Moriarty, L.
– Sedmilhářky; Poncarová, P. – Deník vydržované ženy; Steel, D. – Pegas; Tan, A. – Údolí
úžasu
Pro děti:
Hažíková, H. – Láskožrout; Todd, A. – After
polibek; Sugg, Z. – Girl online; Havlíčková, J.
– Logopedické hádanky
Z projektu Ministerstva kultury „ Česká
knihovna“
Kundera, M. – Zahradou těch, které mám rád;
Kocábová, N. – Tohle byl můj pokoj; Navara,
L. – Na útěku

UPOZORNĚNÍ – v týdnu od 5.10. – 11.10.
2015 bude probíhat i v naší knihovně celostátně vyhlášený „ TÝDEN KNIHOVEN“,
opozdilci ve vracení knih, mohou knihy vrátit bez poplatku za upomínky. Nové čtenáře
v tomto týdnu přihlásíme bez registračního
poplatku! Těšíme se na Vás!

Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej RD 1+5 v Kynšperku n.O, ul. Prokopa Holého, cena: 700.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300 tis,-Kč. PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 990.000,-Kč.
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.800.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz
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