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Doplňující fotografie k článkům

Kynšperští tenisté sehráli přátelské utkání

Nová dětská hřiště pro naše malé děti

Majorettes Kynšperk v Šanghaji

Z města

Den se starostou a místostarostkou
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 2. října a 6. listopadu 2017

Vítání občánků v měsíci říjnu 2017
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na 27.
10. 2017. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4 nebo
ji najdou i na stránkách našeho města: http://
www.kynsperk.cz/radnice/formulare/ Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti ve věku od 6

týdnů do 1 roku dítěte. Prosíme rodiče dětí, aby
vyplněnou přihlášku na slavnostní akt v měsíci
říjnu 2017 odevzdávali na matriku MěÚ Kynšperk nad Ohří nejpozději do 17. 10. 2017.
Za správní a sociální odbor
                                 Bc. Alena Kadavá

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová letos
již pátým 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 2017 oslavili významné životní výročí:
paní Alžběta Lichtenbergová (90 let) a
pan Miloslav Jelínek (85 let)

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty
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Injekční stříkačky a jehly
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že i v našem městě jsou lidé,
kteří užívají návykové látky, je zde pravděpodobnost nálezu injekčních stříkaček a jehel,
se kterými se můžete setkat na nejrůznějších
místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa,
kde narkomani nebývají rušeni, ale může se
jednat i o parky, okolí laviček, kontejnerů či
dětská hřiště apod. V našem městě se s tímto
nebezpečným odpadem setkáváme zatím velmi zřídka. Přesto je naším úkolem Vás informovat, jak postupovat v případě, že tento ne-

bezpečný odpad (jehly či stříkačky) naleznete.
Je obecně známo, že uživatelé drog bývají
často nakaženi virovými žloutenkami typu A,
B, C, ale i HIV, proto je zapotřebí, abyste chránili sebe i své děti.
Vážení rodiče a všichni dospělí, poučte děti,
jak se zachovat v případě, že někde najdou
použitou injekční stříkačku nebo jehlu! Zdůrazněte prosím, aby na ně nesahaly a oznámily to dospělé osobě, nebo strážníkovi městské policie. 				
					

Co dělat, když injekční stříkačku nebo jehlu najdu?
		
-

-

-

NEDOTÝKAT SE injekční stříkačky nebo jehly, HROZÍ INFEKCE!!!
VOLEJTE - městskou policii na tel. 602 110 524
- sociálního pracovníka na tel. 602 314 234
mimo úřední hodiny, o víkendu nebo v případě,
že se nedovoláte, volejte linku PČR 158
VYČKEJTE na místě nálezu do příjezdu městské policie/soc. pracovníka,
místo ukažte (jehla nebo stříkačka je malá, lehce se přehlédne)
Městská policie/sociální pracovník po příjezdu na místo stříkačky
sebere, umístí do nádob k tomu určených a následně je předá
k bezpečné likvidaci tohoto nebezpečného odpadu
Městská policie/sociální pracovník předá poté informaci o nálezu
stříkačky či jehly Policii ČR a zároveň i sociální službě KOTEC o.p.s.
(K – centrum) Sokolov, která se problematikou drog zabývá

							 za MP Jaroslav Pajerek
za SSO Michaela Kisová, DiS.
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Žádosti o prodloužení užívání vyhrazených parkovacích míst na území města Kynšperk nad Ohří
Upozorňujeme na blížící se termín pro podání žádostí o prodloužení užívání vyhrazeného
parkovacího místa na další kalendářní rok.
Žadatel o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa je povinen podat žádost do 31. 10. daného kalendářního roku.
V případě, že žádost o prodloužení nebude
podána v daném termínu, bude vlastník (Město Kynšperk nad Ohří) mít za to, že o prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa
uživatel již nemá zájem a vyhrazené parkovací místo bude uvolněno pro další zájemce.
Poplatek za prodloužení vyhrazeného parko-

vacího místa je i nadále splatný do 31. ledna
příslušného kalendářního roku.
Žádost o prodloužení užívání vyhrazeného
parkovacího místa si je možné vyzvednout
na podatelně nebo na majetkovém odboru
městského úřadu.
Elektronicky je žádost zveřejněna na webových stránkách města http://www.kynsperk.cz/
radnice/formulare/.
Zdeňka Černá
referent majetkového
odboru městského úřadu

Oznámení občanům –
šetření ve vybraných domácnostech
Vážení občané, oznamujeme Vám, že v období od 15.09. do poloviny listopadu navštíví
tazatelé agentury Median vybrané domácnosti
v našem městě.

v našem městě by měli navštívit poprvé v termínu 15. 09. 2017 – 10. 11. 2017 a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu
2017.

Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí prestižní šetření
Mezinárodního programu sociálního výzkumu
(ISSP).
Cílem šetření je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách
obyvatel ČR.
Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy
na společenské vztahy v české společnosti.
Výzkum v rámci Mezinárodního programu
sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci
z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno
4500 náhodně vybraných domácností z celé
ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé
společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit
českým i zahraničním vědcům a mohou být
základem pro zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku s tazatelem trvá přibližně 40
minut. Účastníci výzkumu obdrží malý dárek.
Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle 225 301 639. Můžete také napsat zprávu na adresu spolecenskevztahy@
median.cz.

za správní a sociální odbor
Kateřina Oršulová
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Městská branka a bývalá židovská modlitebna
– co s nimi?
Řada občanů upozorňuje zástupce města již
několik let na stav budov městské branky č.p.
8 a městského domu č.p. 9 (bývalá židovská
modlitebna) v ulici Dlouhé, které se nacházejí ve středu našeho města a jsou dlouhodobě
neudržované a chátrají. Následující otázkou
většinou pak bývá, co s tím hodlá město dělat?
V první řadě je třeba zdůraznit, že oba objekty
jsou v soukromém vlastnictví a již přes 25 let
nejsou v majetku města.
Oba objekty, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, přešly
do majetku města od státu v roce 1991. V následujícím roce, tedy 1992, byly tehdejšími
představiteli města prodány za 50 500 Kč(s)
do soukromého vlastnictví pěti občanům (třem
sokolovským a dvěma kynšperským). Ti tyto
dva objekty prodali v roce 2002 dalšímu vlastníkovi - NADACI EVROPSKÉ EUROPÄISCHES KOMENIUM, Cheb za 200 000 Kč .
Oba objekty sice stojí, ale jak minulí, tak současní vlastníci věnují oběma budovám minimální péči a ty chátrají. Zástupci města se
mnoho let snaží kontaktovat vlastníka, aby začal podnikat kroky k opravě, či záchraně těchto objektů, případně aby objekty převedl zpět
do majetku města. Bezvýsledně.
Vlastník byl i několikrát vyzván místním stavebním úřadem k účasti na kontrolní prohlídce
v letech 2011, 2012, několikrát v roce 2014,
vlastník se buď nedostavil, nebo v posledním případě požádal o změnu termínu apod.
Na základě výzvy starosty města Městskému
úřadu Sokolov, odboru památkové péče, bylo
ze strany tohoto orgánu v letošním roce opět
nařízeno ústní jednání, na které se vlastník
nedostavil.
Orgán státní památkové péče již v roce 2009
a opětovně v roce 2014 uložil vlastníkovi
provedení opatření k zabezpečení výše uve-
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dených nemovitých kulturních památek – zabezpečení střešního pláště v místech jejich
poškození a to v rozsahu, aby nedocházelo
k zatékání do objektů. Dále bylo uloženo vyčištění okapových žlabů a svodů s tím, že
pokud budou nefunkční, bude nutné provést
jejich výměnu. Dále bylo vlastníkovi uloženo
zajištění zpracování jednoduché projektové
dokumentace, která by řešila nezbytná opatření k zabezpečení ohrožených či napadených
konstrukcí, včetně statického zabezpečení,
které by vyplynuly na základě zpracování statického posouzení.
Vlastník alespoň částečně na tato rozhodnutí
reagoval (i když někdy po stanoveném termínu). Došlo tedy k zakrytí poškozených částí
střešního pláště objektu č. 9 zaplachtováním.
Tato ochrana však není dlouhodobá, protože vlivem klimatických jevů tato zabezpečení
nevydrží. Proto v roce 2014 bylo vydáno další rozhodnutí k zabezpečení těchto památek.
V současné době je střešní krovová konstrukce objektu č.p. 9 zakryta z jedné strany fólií.
Některé klempířské prvky je třeba opětovně
vyčistit, možná i vyměnit a doplnit.
V květnu 2015 se na ústním jednání a místním
šetření vlastník zavázal, že doloží statický posudek s návrhem na zabezpečení těchto objektů a to zejména střešních konstrukcí proti
zatékání. V únoru 2017 byli opět kontaktováni
zástupci vlastníka, ale ani jeden z nich na e-mail nereagoval.
V březnu 2017 byla MěÚ Kynšperk nad Ohří,
odbor výstavby, územního plánování a dopravy určena kontrolní prohlídka státní dozoru.
Bylo zjištěno, že některá z opatření jsou sice
splněna, avšak celkový stav objektů je neuspokojivý. Vzhledem k tomu, že vlastník nekomunikuje, nekoná a nedostavuje se na jednání, byl znovu vlastník pozván na 8. srpna 2017

Z města

na ústní jednání spojené s místním šetřením
objektů.
Ze zápisu protokolu je zřejmé, že se vlastník
památky ani zástupci NPÚ, ú.o.p. v Lokti nedostavili. Za účasti starosty města, tajemníka
města a zástupkyně MěÚ Sokolov bylo konstatováno, že stav objektů se od posledního
šetření nezměnil. Orgán státní památkové
péče tedy znovu vydá rozhodnutí o nařízení
opatření k zabezpečení těchto dvou objektů se
lhůtou do 2 měsíců. Další kroky budou vedeny
dle zákona č. 20/1989 v platném znění.
Otázkou zůstává, co bude následovat. Můžu
se domnívat dle zjištěných informací, že pokud vlastník nebude ani na toto rozhodnutí reagovat, bude správním orgánem rozhodnuto,
že jde o nepečování o kulturní památky. To
však nevyřeší současný stav objektů.
Místní stavební úřad zřejmě vydá nařízení

k provedení zabezpečovacích prací, a pokud
je neprovede vlastník, ze zákona bude mít tuto
povinnost Město Kynšperk nad Ohří, v jehož
katastru se objekty nacházejí. Zda má dále
město jednat o odkoupení nebo převedení
budov do majetku bude na rozhodnutí zastupitelů.
V tuto chvíli je jasné jedno. Kdokoli bude nucen tyto dva objekty zabezpečit a poté opravit,
bude potřebovat několik milionů Kč, protože
krovy a veškeré dřevěné části budovy jsou již
od 80. let napadeny dřevomorkou.
A upřímně, město na takovou opravu rozhodně v současné době nemá.

Mgr. Š. Neubergová, místostarostka                                                                                                                                 
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 135/2017 Sb., s datem rozeslání dne
02.05.2017, volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 od 14.00
do 22.00 hodin a sobotu 21. října 2017
od 08.00 do 14.00 hodin.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Voličem je státní občan České republiky, který
má právo volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za předpokladu, že:
•
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
•
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva:
•
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
•
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
Hlasování
1) Volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je veden
ve stálém seznamu voličů. Bylo-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje
volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu
patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 5. října 2017) způsobem v místě obvyklým (na úřední desce), které části obce náleží do jednotlivých volebních
okrsků a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
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hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5
písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský
průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu
a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede,
do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu,
kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou

Z města

mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky
jepátek, dne 13. 10. 2017 do 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa, dne 18. 10. 2017
do 16:00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním
okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17.
10. 2017. Na doručovací obálce bude mít každý volič vyznačeno číslo volebního okrsku

a místo volební místnosti, kde bude oprávněn
volit. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Sadu hlasovacích lístků bude možné si vyzvednout rovněž u městského úřadu.
Seznam volebních okrsků a volebních místností v Kynšperku nad Ohří
Číslo volebního okrsku / Volební místnost
1. Základní umělecká škola Kynšperk nad
Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
3. Městské kultruní středisko v Kynšperku nad
Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. Budova č. p. 764, Školní 764, Kynšperk nad
Ohří (bývalá budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)
5. ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá,
Kynšperk nad Ohří

Podrobnější informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www. mvcr.cz a také stránkách
města www.kynsperk.cz (http://www.kynsperk.
cz/mesto/volby-2017/)

za správní a sociální odbor:
Bc. Alena Kadavá
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Základní škola

VYMEZENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ
V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Volební okrsek č. 1
volební místnost – Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
část Dolní Pochlovice
adresy mimo ulice 85
Nádražní 27/24, 47, 63/22
Pionýrská 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36,
36/16, 50/42, 52/38, 53, 56, 57, 58/5, 76/26,
77/24, 78/3
ev. č. 1
část Chotíkov 		
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
22, 23, 24
ev. č.: 1, 2
část Liboc
4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41
ev. č. 1
část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice 569, 915, 923, ev. č. 19
Barvířská 920/1, 924/2
Hornická 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká 365/2, 366/4
Nádražní 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6,
556/20, 559/13, 570/10, 571/7, 586, 595/8,
599/12, 617/3, 623/11, 625,
682/14, 757/15
Okružní 512/3, 513/1, 519/15, 836/19,
839/20, 884/23
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Pionýrská 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,
911/9
Pobřežní 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16, 921/17
Sokolovská 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,
511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56, 917/57
ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staré náměstí 306/18, 307/16, 309/10, 313/8,
315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3, 340/5,
348/7, 349/24, 351/9, 544/12
Truhlářská 352/2, 507/1
U Pivovaru 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
362/6, 363/4, 364/2, 367/3
Volební okrsek č. 2
volební místnost – Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Dlouhá 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,
87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 487/3,
541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7

Základní škola

Malá ulička 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6
Maxima Gorkého 1/16, 4/21, 5/19, 6/17, 12/15,
13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10, 218/3,
219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4, 230/2,
562/14, 872/22
Mistra Jana Husa 26/5, 62, 65/10, 67/3,
71/4, 72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18
Na Příkopech 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8, 25/10,
30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní 134/5, 266/5, 268/11, 269/13, 446/17,
518/9
ev. č. 8/7
Petra Bezruče
103/2, 104/4, 107/10,
109/12, 110/14, 140/16, 142/13, 148/15,
153/17, 159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21,
479/11, 488/23, 528/18, 546/50, 547/34,
551/3, 560/32, 577/30, 578/28, 580/26,
581/24, 678/38, 689/1, 690/3, 691/5, 692/48,
708/42, 709/50, 718/20, 719/40, 727/1, 728/44,
731/22, 741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9,
816/18, 825/51, 840/49, 870/52, 918/53,
919/54,
Pod Domovem 117/5, 119/3, 500/1
Slepá 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
Sokolovská 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7,
Strmá 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha 430/3,432/1, 686/4, 694/6,
755/2
Štěpánská 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků 228/2
V. B. Třebízského 605/2,
608/4,
643/6,

822/7, 853/8, 883/9
Zámecká 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch 48/10
Zámečnická 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6

Volební okrsek č. 3
volební místnost – Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka 722/2,724/5, 725/3, 787/1,
805/4, 916/6
Bedřicha Smetany 716/2,762/4, 769/8, 770/6,
849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
Ericha Adler Orlického 922
Chebská 927/3
J. K.Tyla 441/21, 442/23, 443/6, 444/4, 896/34
Jana Nerudy 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27
Josefa Suka 767/1, 779/3
náměstí SNP 255/21, 381/25, 382/23, 383/19,
387, 388, 389, 395/27, 396/29, 397/31,
418/15, 419/17, 420/9, 423/11, 424/9, 425/7,
429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka 739/4, 743/2, 784/6

Volební okrsek č. 4
volební místnost – budova města čp. 764,
Školní 764, Kynšperk nad Ohří (bývalá budova
učňovské školy)
část Kynšperk nad Ohří 		
adresy mimo ulice ev. č.: 21, 23
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Boženy Němcové 422/4,
426/2,
427/3,
428/1, 618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9,
861/10
Havířská 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6
Heydukova 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská 197/5, 210/3, 211/1, 386/17, 492/10,
493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616, 683/15,
693/11, 697/19, 698/10, 699/21, 717/25,
756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7, 834/27,
867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla 610/1, 635/5, 636/7, 657/15, 659/3,
673/19, 676/9, 677/11, 703/27,
738/17, 749/19, 753/25, 754/29, 795/2,
855/30, 856/31, 881/32, 882/33
Jana Jiskry 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8,
412/6, 416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7,
714/5, 723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky 679/7
Jiráskova 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835
Jiřího z Poděbrad 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka 400/11, 401/13, 402/15, 407/14,
413/12, 434/8, 437/6, 447/26,
Borovského 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,
626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6,
862/15
Křižíkova 33/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše
604/12, 607/6, 680/31
Mládeže 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem 829/2, 852/1
ev. č. 18
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Pod Lesem 748/2, 761/4
Potoční 573/1, 574/3, 644/2
Prokopa Holého
398/14, 399/12, 640/7,
642/4, 646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10,
651/2, 666/9, 667/11, 705/6
Příčná 406/2, 408/4
Školní 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28
U Tavírny 329, 627/1, 628/14, 629/12, 630/10,
631/8, 632/6, 633/4, 634/2
Úzká 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní 385/3, 668/2, 721/4, 892/5

Volební okrsek č. 5
volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
část Dvorečky 48, 49, 50, 52
část Kamenný Dvůr 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35
ev. č.:1, 2, 3
část Štědrá 2, 10, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43,
44, 45
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
část Zlatá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47, 51, 52, 53
ev. č.: 1, 2

Z města

Novinky v knihovně,
eknihy ke stažení zdarma
Knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze zpřístupnila přes 1000 eknih ke stažení zdarma. Jedná se o knihy, u kterých již autorská práva skončila. Součástí nabídky jsou
i některé jednodušší komiksy.
Knihy jsou v několika formátech, a to zpravidla
epub, prc, html a pdf.
Většina prohlížečů je schopna formát pdf zobrazit.
Kdo má poslední verzi operačního systému
Windows 10, nebude mít ani problém se zobrazením formátu epub. Prohlížeč Edge, který
je součástí operačního systému Windows, umí
tento formát zobrazit.
Formát prc je možné přečíst pomocí programu Mobipocket Reader Desktop 6.2 nebo pomocí programu Amazon Kindle for PC. U tohoto programu je potřeba mít účet u Amazonu.
Pro chytré telefony a tablety se systémem
Android je mým favoritem prográmek Cool
reader, který je zdarma k dispozici v Google
play. Pro systém iOS je pěkná aplikace Ebook
Reader nebo aplikace Kindle od Amazonu.
A samozřejmě aplikace iBook, která je součástí iOS i OSX.

S panem Šimanem z R-bit, který je hlavní administrátor našeho knihovního systému, pracujeme na tom, aby byly k dispozici všechny
eknihy a komiksy, které Městská knihovna
v Praze nabízí.
Další z novinek je, že do eVýpůjček se zapojilo
nakladatelství Mladá fronta, které rozšířilo nabídku eKnih o 200 titulů. V současné době je
k dispozici téměř 2400 titulů k vypůjčení.
Současně došlo k prodloužení eVýpůjček
na 31 dnů. Znovu připomínám, že naši čtenáři
mají tuto službu zdarma.
A poslední novinka, knihovna má nové webové stránky na adrese http://mk.mkskynsperk.
cz .
Kdo by to myslel s eknihami vážně a chtěl by
své koupené knihy skládat pěkně do knihovny, jako ty tištěné, tomu doporučuji program
Calibre – ebook management. Je zdarma,
v češtině a dostupný pro Windows, Linux
i OS X. Dostupný je na adrese https://calibre-ebook.com/.
Za knihovnu
Ředitel MKS Vladimír Palík
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Zajímavosti

Příměstský tábor
Dům dětí a mládeže připravil pro děti v době
letních prázdnin dva příměstské tábory. S dětmi jsme navštívili Lázně Kynžvart, vydali se
pěšky do Dasnic, prošli si Karlovy Vary a rozhlednu Dianu, navštívili hrad v Lokti. Ve Světě
záchranářů pro nás připravili pestrý program,
který byl velmi přínosný, a všem záchranářům,
kteří nás provázeli, moc děkujeme, protože
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prioritou pro nás je bezpečí a zdraví dítěte.
S našimi táborníky jsme také navštívili lanové
centrum v Chebu, procvičili si své ruce při rukodělném dni a nakonec si zaplavali a zařádili
v Aquaforu ve Františkových Lázních. Výlety
se všem moc líbily.
Veronika Becková

Zajímavosti
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Mateřská škola U Pivovaru

Motýlci v novém
Také letošní školní rok otevíráme v naší mateřské škole třídu MOTÝLCI pro dvouleté děti.
Zatím dochází 10 dětí – 6 holčiček a 4 kluci.
Od letošního září mají děti k dispozici samostatnou třídu, aby měly větší soukromí a pocit
intimity co nejvíce podobný rodinnému prostředí. Tyto děti, vzhledem ke svému věku
a vývojovým zvláštnostem, mají odlišné potřeby než jejich starší budoucí kamarádi. Jejich
hra se liší, ve všem je potřeba velké individu-
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ální péče. Proto vedle paní učitelky pracuje
už od ledna tohoto roku s těmito dětmi také
kvalifikovaná chůva.
Máme velkou radost, že dvouleté děti mají
i samostatnou zbrusu novou umývárnu a WC
přizpůsobenou jejich velikosti a potřebám.
Tímto děkujeme zřizovateli za její renovaci,
která byla dokončena na konci loňského školního roku.
                                  Děti a zaměstnanci
z MŠ U Pivovaru

Různé

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali panu Tomáši Majerníčkovi
a jeho kamarádům, kteří nám přestěhovali
a převezli klavíry z budovy MŠ ve Školní
ulici na budovu MŠ v Zahradní ulici
a do domu pro seniory v Pochlovicích
a také panu Aleši Pavlovičovi
a jeho chlapům, kteří klavír vynesli
do patra do třídy.

Kolektiv zaměstnanců a děti z mateřské školy Zahradní   

Kultura v Domově pro seniory
V rámci plánované kulturní činnosti pro uživatele Domova pro seniory v Kynšperku se
v měsíci červenci uskutečnilo letos již čtvrté
hudební vystoupení harmonikáře Jiřího Homolky. Tentokrát nás potěšil pásmem moravských lidových písní, ale i písněmi z vlastní
produkce. Senioři si s ním své nejoblíbenější

písně společně zazpívali. Vystoupení provázela pohoda, dobrá nálada a spokojené úsměvy a bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Tato akce se uskutečnila za finanční podpory
Města Kynšperk.
Jana Mühlhans, pracovnice aktivizace
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Školní poradenské pracoviště
Od letošního školního roku mají žáci a jejich
rodiče možnost využívat nově vybudované
prostory školního poradenského pracoviště
na ZŠ v Kynšperku nad Ohří.
Díky tomuto kvalitně a moderně vybavenému
zázemí je pracoviště schopno rozšířit nabídku
služeb – velká učebna umožňuje realizovat
kvalitní skupinové nápravy, které vycházejí
z individuálních potřeb žáků. Jsou zde k dispozici nové didaktické, manipulační a nápravné pomůcky. Nedílnou součástí je však
i relaxační koutek s množstvím vhodných her
a stavebnic, které slouží k rozvoji myšlení,
učení, pozornosti, motoriky a dalších funkcí
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potřebných ke zvládání učiva.
Letos se budeme také intenzivněji věnovat
problematice nadaných žáků. Školní psycholog je k dispozici zákonným zástupcům
v případě zájmu o diagnostiku intelektových
schopností dítěte s přesahem k dalšímu jeho
vedení.
Službu pracoviště, stejně jako v loňském roce,
zajišťují školní psycholog Mgr. Veronika Zemanová a školní speciální pedagog Mgr. Petra
Kučerová.
Těšíme se na spolupráci.

Základní škola
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Různé

Majorettes Kynšperk v Šanghaji 6. - 14. 9. 2017
Po úspěšném vystoupení v Pekingu v roce
2016 přišlo opět pozvání do Číny na velkou
mezinárodní akci Shanghai Tourism Festival
pro soubor dospělých mažoretek z Kynšperka
nad Ohří pod vedením J. Danešové a Dechový orchestr mladých z Krnova pod vedením
L. Tlacha. Festival pořádá Šanghajská lidová
vláda, organizuje Městská správa cestovního
ruchu města Šanghaje již od roku 1990. Ak-
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tuálně je hlavním festivalem v Šanghaji a zároveň jednou z nejvýznamnějších událostí
v Číně. Cílem je pomoci návštěvníkům objevit fascinující čínskou kulturu a místní občany
seznamovat s kulturou zemí celého světa. 28.
ročníku se zúčastnilo 20 souborů ze Severní
Ameriky, Jižní Ameriky, Evropy, Asie, Afriky,
Austrálie. Zahajovací noční přehlídka v proslulé komerční ulici Huaihai Road byla přenášena

Různé

prostřednictvím televize a rádia pro více než
200 miliónů diváků a posluchačů. Video najdete na našem facebooku. Další vystoupení
se konala na řadě míst po celém městě. Majorettes Kynšperk reprezentovaly v sestavě:
Pencová Š., Zajíčková R., Kavanová B., Bílková K., Hanzlíčková L., Heroutová L., Kutláková
V., Klierová H., Novotná M., Rozsnyakiová P.,
Čedíková J., Marková S., Jirásková I., Munková A.
Naše velké poděkování za podporu patří
Městu Kynšperk nad Ohří, Autodopravě Radek Liška Březová, Chan Group s.r.o. Dolní
Rychnov, AGC FlatGlas Czech Teplice, Autodopravě Demeter Miroslav Nové Sedlo, Chemontasu s.r.o. Sokolov, firmě Niko Kynšperk
n. O.
Mgr. Jaroslava Danešová
https://www.facebook.com/majoretteskynsperk
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Výstava

První krajská všeobecná výstava..
...králíků, drůbeže a holubů v historii Karlovarského kraje, včetně krajské výstavy mladých
chovatelů a okresní výstavy králíků samců,
kterou uspořádala místní základní organizace
svazu chovatelů v areálu Kynšperského pivovaru ve dnech 16. – 17. září.

Výstava začala vlastně již v pátek při hodnocení zvířat odbornými posuzovateli, kdy nás
navštívila více jak stovka dětí MŠ. Byli jsme
poctěni záštitou ministra zemědělství ČR
p. Jurečky, hejtmanky Karlovarského kraje paní Mgr. Vildumetzové a starosty města

pana Ing. Svobody. Výstavy se zúčastnila poslankyně parlamentu ČR p. Ing. Wernerová,
předseda ÚV ČSCH př. Ing. Klofl, předseda
KS ČSCH př. Rans, předseda OV ČSCH př.
Drbal, kteří vyjma ministra předali osobně věnované poháry.
Vystaveno bylo cca 550 ks zvířat a podle odb.
posuzovatelů byla úroveň a kvalita zvířat velmi
dobrá. I přes proměnlivé počasí byla návštěvnost nad očekávání a všem patří velké poděkování. Právě pro spoluobčany tyto výstavy
pořádáme. Díky nim jsme mohli při slavnost-

ním vyhodnocení předat jako loni dětem z dětského domova Plesná „šek“ ve výši 5.000,- Kč
na vylepšení vánočních svátků. Děti se výstavy zúčastnily a je to nádherný pocit jim pomoci. Výstavu tradičně provázel bohatý doprovodný program. Dalo by se toho ještě hodně
napsat o kynšperských výstavách naší organizace, které jsou uznávány daleko „za hranicemi Karlovarského kraje“, ale Kynšperský
zpravodaj je i pro ostatní zájmové a společenské organizace, které se chtějí pochlubit svou
prospěšnou činností pro spoluobčany.
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Výstava

Chtěl bych na závěr poděkovat za spolupráci a podporu městu Kynšperk nad Ohří,
obci Chlum Svaté Maří, obci Libavské Údolí, obci Kaceřov, Městysu Svatava, firmě
GPH, firmě Agrowest, Zverimexu Pajtáš,
MKS Kynšperk nad Ohří, Kynšperskému

pivovaru, firmě Kessl, Základní škole Kynšperk nad Ohří, Věznici Kynšperk nad Ohří
a dalším.
Všem aktivním členům naší organizace velká
poklona za to, co odvedli při přípravě a úklidu
výstavy!

Ing. Miloslav Neubauer
Předseda ZO ČSCH
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Sport

Turnaj starších přípravek
V sobotu 16. září 2017 proběhl na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Kynšperk turnaj starších
přípravek 2006 a mladších „ O pohár starosty města“. Sešly se zde čtyři týmy a za velmi
nepříjemného počasí a deště si zahrály týmy
Slavoje Kynšperk „A“ a „B“, SK Dolního Rych-

nova a Baníku Habartov, systémem každý
s každým. I přes nepřízeň počasí bylo nasazení všech týmů fantastické a patří všem, a to
jak hráčům, tak i rozhodčím, obrovské uznání
a dík.

Konečné výsledky:
1. místo Baník Habartov
2. místo Slavoj Kynšperk „A“
3. místo SK Dolní Rychnov
4. místo Slavoj Kynšperk „B“

organizaci. Pro děti byly připraveny hodnotné
ceny a jako občerstvení byl řízek od starosty
a limonáda z kynšperského pivovaru. Už se
těšíme na příští rok, kdy proběhne již čtvrtý
ročník tohoto turnaje.

Závěrem turnaje se uskutečnil zápas dětí proti
rodičům, který si jak děti, tak i rodiče, náramně užili. Rodiče sice po velkém nasazení zvítězili 6:5, ale dort, který byl určen pro vítěze,
si nakonec odnesly děti a moc si na něm pochutnaly. Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem za účast a Miloši Munkovi za skvělou
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Svoboda Tomáš

Kultura

Nová dětská hřiště pro naše malé děti
Maminky našeho města si přály vhodné hřiště pro volný čas svých malých dětí. V našem
městě bylo v letošním roce po dlouhých rozpravách konečně uvolněno 1 400 000 Kč pro
výstavbu dalšího dětského hřiště – v areálu
zdraví – 1 090 000 Kč a osazení dvou malých hřišť herními prvky: v ulici P. Bezruče 170 000 Kč a v Liboci 140 000 Kč. Hřiště uprostřed města bylo otevřeno 4. září. Je určeno
zejména malým dětem, pro které jsme dosud
neměli vhodné herní prvky, a to od 3 do 8 let.
Bylo vybaveno: trojvěží, trojhoupačkou, houpačkou – hnízdo, 3 ks pružinových houpaček,
kolotočem, minilanovým centrem, skákacím
panákem a pro větší děti dvěma fitnes stroji
a provazovou pyramidou. Hřiště bylo ohrazeno nízkým plotem, aby jej nemohli znečišťovat
pobíhající a venčící se psi. Hřiště se povedlo

a má sloužit především našim malým dětem.
Bohužel ještě než bylo vůbec zpřístupněno,
bylo navštíveno vandaly, dokonce dospělými.
Je to k nevíře, že velké děti, mládež i dospělí
se umí podílet na ničení zcela nových prvků určených dětem. V nejbližší době budou jednotlivé prvky označeny cedulkami, které věkové
kategorii je herní prvek určen. Během několika
týdnů bude na hřišti instalován kamerový systém, aby zachytil případné ničitele – vandaly.
Také připravujeme dohled správce.
Pokud chceme, aby všechna hřiště i herní
prvky v našem městě plnila svůj účel, je třeba,
abychom nebyli nevšímaví a lhostejní.
					
		      Mgr. Š. Neubergová,
místostarostka

23

Kultura

Kynšperští tenisté sehráli přátelské utkání
V sobotu 16. září sehráli tenisté Kynšperku
nad Ohří s tenisty Himmelkronu přátelské
utkání. Sešli se znovu po roce, aby „změřili“
své síly. Utkání v podobě dvouher a čtyřher
probíhalo v pěkné příznivé atmosféře, přestože byl tento den velmi chladný. Kynšperk
reprezentovali:
R. Císler, P. Marek, P. Jaroš, M. Fibiger,
P. Lisý, J. Toman, F. Kouba, P. Gajič, J. Bednář, M. Paikrt, J. Řezníček. Doprovázeli je F.
Hanzlíček a R. Komárek.
Manažery Himmelkronských byli E. Tischer,
G. Knarr a F. Schinköthe, Kynšperských
R. Císler, tlumočení zajistila L. Křížová.
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O všechny přítomné a jejich pohoštění pečovaly I. Tischer a I. Schinköthe Bylo jako vždy
vynikající, a tak účastníci nabírali síly ke vzájemnému poměření na kurtech. Z třinácti zápasů utkání skončilo 10 : 3, tentokráte pro
Kynšperk. Nejcennější na tomto setkání bylo
však to, že nešlo jenom o tenis a o to, kdo
zvítězí, ale šlo zejména o dlouholeté setkávání sportovců obou obcí.
Poděkování patří všem účastníkům – organizátorům, hráčům i podporujícím fanouškům.
					
		      Mgr. Š. Neubergová,
místostarostka

Kino

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2017
pátek 6.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Úkryt v zoo
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 127 min.
pátek 13.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ŽIVOT
USA, MP 12, vstupné 50 Kč, délka 104 min.

neděle 8.10. v 15.00 hod.
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Kterak beruška Uška
o sedmou tečku přišla
Divadelní pohádka
- vstupné 40 Kč
neděle 15. 10. v 15.00 hod.
ŘÍŠE HRAČEK
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 94 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 nepřístupný

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ŘÍJNU

neděle 1.10. v 15.00 hod.
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný, Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 92 min.

neděle 22.10. v 15.00 hod.
Lego Scooby Doo:
případ pirátského pokladu
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
74 min.
neděle 29.10. v 15.00 hod.
Mladí Titáni:
Jidášova smlouva
Animovaný, USA, MP, vstupné 30 Kč, délka
81 min.
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Knihovna

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

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Nadal, R. – Prokletý rod Palmisanů; Overton,
H. – Panenka; Táborská, D. – Malinka; West,
K. – Po tvém boku; Mlynářová, D. – Rozcouraná duše; Žuchová, S. – Zloději a svědkové;
Fitzgerald, H. – Pláč

Detektivky a thrillery:
Holetzová, K. – Smrt prokletých; Cook, E. –
Se záští; Adams, M. – Ta druhá; Richmond,
M. – Manželský pakt; Francis, F. – Trojkoruna; Granger, A. – Trosky; Rottová, I. – Případ
dívčího orchestru; Brookes, A. – Noční dravec; Patterson, J. – Nerozlučný pár; Dán, D.
– Moucha; Klevis, M. – Zmizela v mlze
Romány pro ženy:
Gilerová, K. – Zvláštní příběh; Roberts, N. –
Pošetilý sen; Černá, J. – Útesy; Picoult, J. –
Láska mezi řádky; Benková, J. – Uličnice
Čtení pro děti a mládež:
Gardner, S. – Zmizení Šimona Šťopky; Kessler, L. – Emily Vichrná a rybí ocas
Za knihovnu Irena Zolotarová

Historie:
Howell, H. – Svatba z Vysočiny; Laurens, S.
– Zimní romance; Madeleine, L. – Cukrářova
dcera; Enoch, S. – Hříšnice
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Různé

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
OSLAVA 45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ZUŠ
Dne 11. 11. 2017 se bude konat od 16 hodin v prostorách Základní
umělecké školy Kynšperk nad Ohří setkání bývalých studentů. Přijďte s námi
zavzpomínat na léta strávená na naší škole. Bude pro Vás připravena výstava
kronik, diplomů a fotografií z celé historie školy + malé občerstvení a
překvapení na závěr. Těšíme se na Vás.
Kolektiv učitelů ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Různé

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

„KYNŠPERSKÁ POVĚST“
Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci, kteří navštěvují naši ZUŠ.
Podmínky soutěže:
- napsat pověst minimálně na 1 stranu a maximálně na 3 strany formátu
A4 na počítači ve Wordu (písmo Calibri nebo Arial, vel. 12, řádkování 1,5)
- zachovat alespoň částečně historické údaje, které jsou o našem městě
dostupné na internetu:
známé
http://www.kynsperk.cz/mesto/historie-mesta/
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4719
http://www.hrady.cz/?OID=466
nebo v knižní podobě:
Vlasák V., Vlasáková E. Dějiny města Kynšperk nad Ohří od jeho založení až
do současnosti.

- soutěží se o hodnotné ceny
- práce odevzdávejte do 30. 3. 2018 v učebně LDO č. 2 nebo v sekretariátu
školy
- vyhodnocení soutěže proběhne na akci ZUŠ Open 2018 dne 24. 5. 2018
- budou oceněny nejzdařilejší práce, které posoudí pětičlenná porota
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Různé
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Různé
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