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Doplňující fotografie k článku Opravy a investice

Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se
s občany našeho města při příležitosti oslavy
jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci srpnu 2018 oslavili významné životní výročí:
paní
paní
paní
paní

paní Elisabeta Kohoutová (80 let)
pan Vladimír Pešta (85 let)
a paní Rozália Gregorová (85 let).

Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

Milada Pazderová (85 let)
Marie Hrubá (90 let)
Stanislava Kloboučková (80 let)
Anna Wernerová (80 let)

kancelář starosty

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
3. září a 1.října 2018

Poděkování
Od útlého mládí má každý občan povinnost za různými záležitostmi navštěvovat (někdy
i s nelibostí) různé úřady. Mně se osobně minulý měsíc dostalo té cti, při dožití se 80 let
věku – tedy před poslední fází života, že úřad přišel za mnou. Nebyl to ale žádný exekutor ani
jiný vykonavatel našich slavných zákonů, ale sám hlavní představitel městského úřadu našeho
města pan starosta Tomáš Svoboda s dárkem a s upřímným přáním k tomuto mému jubileu.
Děkuji panu starostovi za více než hodinu krásného povídání o našem hezkém městě,
ve kterém žiji s rodinou již 57 let, o tom všem, co jsme zde zažili a prožili, i o tom co se zde
za těch posledních téměř 28 let povedlo i nepovedlo (a nedá se již napravit), ale i oběžných
starostech, které nás lidi životem provázejí. Jsem přesvědčen,
že pan Tomáš Svoboda je člověk na svém místě!
Děkuji pane starosto a omlouvám se, že jsem toto poděkování nestihl
do minulé uzávěrky zpravodaje.
Jan Petrák – občan města
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Z města
V průběhu let 2011 až 2018 bylo na opravy a investice do majetku města Kynšperk nad Ohří
vloženo celkem 97 943 778 Kč. Na různých dotacích ať již z fondů Evropské unie, ze státního
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Z města
Soupis jednotlivých realizací
Dětská hřiště
Dětské hřiště v ulici U Pivovaru, rok realizace 2015, celkové náklady 130 000 Kč
Dětské hřiště P. Bezruče, rok realizace 2017, celkové náklady 174 000Kč
Dětské hřiště a Workoutové hřiště Areál Zdraví, rok realizace 2015 a 2017, celkové náklady
1 228 000Kč
Dětské hřiště ul. Na Hrázi, rok realizace 2013, celkové náklady 296 127 Kč
Revitalizace dětského hřiště a sportoviště Liboc, rok realizace 2016-2017,
celkové náklady 181 644 Kč

Opravy komunikací
Rekonstrukce komunikace U Tavírny, rok realizace
Oprava chodníku a komunikace Truhlářská, rok realizace 2011, 2012 a 2015,
celkové náklady 958 180Kč
Oprava komunikace ulice Zahradní, rok realizace 2017, celkové náklady 1 830 737,50 Kč
Oprava komunikace v ulici Hornická, rok realizace 2017, celkové náklady 349 374 Kč
Rekonstrukce ulice Mistra Jana Husa, rok realizace 2015-2016, celkové náklady 2 430 244 Kč
Opravy sjezdu ul. Pod Hřbitovem, rok realizace 2016, celkové náklady 198 993 Kč
Oprava dešťové kanalizace a komunikace ul. J. Nerudy, rok realizace 2016,
celkové náklady 150 000 Kč
Opravy opěrných zdí v ulici Štěpánská, rok realizace 2017, celkové náklady 426 700 Kč
Úprava kruhové křižovatky, rok realizace 2016, celkové náklady 50 000Kč
Zpomalovací retardér, rok realizace 2017, celkové náklady 50 000Kč
Mostek přes potok v zahrádkářské kolonii, rok realizace 2018,
předpokládané náklady 831 000Kč

Chodníky
Oprava chodníku a odvodnění komunikace, rok realizace 2015, celkové náklady 375 447Kč
Oprava chodníku, rok realizace 2015, celkové náklady 338 269Kč
Oprava chodníku U Pivovaru, rok realizace 2013, 2014, celkové nálady 395 507 Kč
Oprava chodníků ul.Příčná, rok realizace 2015, celkové náklady 50 000 Kč
Rekonstrukce chodníků ul. Pochlovická, rok realizace 2015, celkové náklady 691 879 Kč
Opravy chodníků nám. SNP, rok realizace 2015, celkové náklady 275 999 Kč
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Oprava chodníku ulice J. Žižky, rok realizace 2015, celkové náklady 63 433 Kč
Oprava chodníků ul. J. K. Tyla (spojovací chodníky) rok realizace 2016,
celkové náklady 135 618 Kč
Zpřístupnění chodníku pro složky záchranného systému, rok realizace 2016,
celkové náklady 244 027 Kč
Oprava schodů ul Knoflíková, rok realizace 2017, celkové náklady 60 000Kč
Oprava chodníků u KB, rok realizace 2017, celkové náklady 104 243 Kč

Parkoviště
Výstavba parkovacích míst, rok realizace 2016, celkové náklady 300 000Kč
Parkovací místa U Pivovaru, 11 míst, rok realizace 2014 - 2015,
celkové náklady 402 000Kč
Zkapacitnění parkoviště Krátká, rok realizace 2018, celkové náklady 4 465 000 Kč
Doplnění parkovacího místa ul. U Tavírny, rok realizace 2015, celkové náklady 42 641 Kč
Revitalizace parkoviště, rok realizace 2013, celkové náklady 150 000 Kč
Parkoviště Sokolovská ul., rok realizace 2016, celkové náklady 208 957 Kč

Rekonstrukce objektů
Rekonstrukce smuteční síně, rok realizace 2018, celkové náklady 481 302Kč
Modernizace kinosálu, rok realizace 2018, předpokládané náklady 3 600 000,00Kč
Oprava kaple Kamenný Dvůr, rok realizace 2011, celkové náklady 739 000Kč
Oprava střechy objektu JSDH, rok realizace 2014, celkové náklady 318 928 Kč
Oprava opěrné zdi, rok realizace 2015, celkové náklady 516 563 Kč
Oprava kapličky, rok realizace 2015-2016, celkové náklady 120 000 Kč
Oprava fasády Skleníku, rok realizace 2015-2016, celkové náklady 1 045 508 Kč
Oprava teplovodního kanálu U Pivovaru, rok realizace 2017, celkové náklady 1 144 604 Kč
Přístavba výtahu pečovatelského domu Zámečnická č.p. 501, rok realizace 2017,
celkové náklady 3 300 000Kč
Restaurování mobiliáře kostelu Nanebevzetí Panny Marie, rok realizace 2011-2015, 2018, celkové
náklady 2 957 756 Kč

Revitalizace prostranství
Revitalizace náměstí SNP, rok realizace 2014-2015 celkové náklady 4 664 779,45 Kč
Revitalizace veřejných prostranství Kynšperku nad Ohří, rok realizace 201,

4

Z města

celkové náklady 14 655 422 Kč
Splavnění Ohře, rok realizace 2011-2013, celkové náklady 3 386 602 Kč
Rozptylová loučka, rok realizace 2018, celkové náklady 631535 Kč
Rekonstrukce objektu ZŠ, rok realizace 2011-2018, investiční příspěvek 7 992 000 Kč

Projektové dokumentace – příprava
Pořízení budovy Střední živnostenské školy, přestavba na městskou knihovnu a ZUŠ
Projektová dokumentace na opravu komunikace a vytvoření parkovacích míst v ulici J. Žižky
Projektová dokumentace, Oprava mostku přes Suchý potok
Projektová dokumentace, parkoviště ul. Mládeže
Projektová dokumentace rekonstrukce objektu JSDH
Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci komunikace P. Holého
Projektová dokumentace na opravu komunikace v ulici Pod Hřbitovem
Projektová dokumentace na opravu a zpevnění zdi schodů pod kostelem
Projektová dokumentace na opravu komunikace B. Němcové, K. H. Borovského
Studie revitalizace ulice Knoflíková

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení ulice U Finků, rok realizace 2013, celkové náklady 166 696Kč
Veřejné osvětlení Zlatá, rok realizace 2013-2014, celkové náklady 327 040 Kč
Veřejné osvětlení Staré náměstí, rok realizace 2014, celkové náklady 180 000Kč
Veřejné osvětlení hřbitova, rok realizace 2015, celkové náklady 667 250 Kč
Veřejné osvětlení ulice Nádražní, rok realizace 2016, celkové náklady 874 466 Kč
Veřejné osvětlení ulice Mistra Jana Husa, rok realizace 2016, celkové náklady 194 509 Kč
Výměna veřejného osvětlení Liboc - Chotíkov, rok realizace 2017,
Doplnění veřejného osvětlení Dobroše, rok realizace 2017
Veřejné osvětlení podél řeky Ohře (cyklostezka), rok realizace 2017, celkové náklady 1 058 320Kč

Ostatní investice
Pořízení velkokapacitní cisternové stříkačky, rok realizace 2017,
celkové náklady 6 659 900 Kč
Varovný monitorovací systém, rok realizace 2011-2013, celkové náklady 3 917 615Kč
Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka I. a II. etapa, rok realizace 2016 –
2017, celkové náklady za etapy 13 365 000 Kč
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Zajímavosti

Lukáš Pekárek, reprezentant České republiky
v triatlonu, píše o jeho cestě za světovým pohárem
v Austrálii, kam se po dvou letech vrací.
Zdravím všechny čtenáře a doufám, že si
užíváte krásného slunečného počasí, protože ač jsem teď na druhé straně zeměkoule,
je tomu trochu jinak. Rozepíši se, proč jsem
se po úspěšném Mistrovství světa v Austrálii, před dvěmi lety, rozhodl vrátit zpět. S kým
trénuji, co tu dělám, jak snáším Australskou
zimu?
Na začátku roku jsem se trápil s motivací
do závodění, do trénování, potřeboval jsem
změnu. Změnu tak razantní, že jsem se rozhodl vrátit do Austrálie, kde budu studovat a zároveň se připravovat na světový pohár, který
se koná 12. září. V květnu, po plaveckém soustředění, které jsem od trénoval s plaveckým
klubem Sokolov, v Srní na Šumavě, odlétám
nejdříve do Londýna, kde výměním terminál,
zkouknu tu ne umírající krásu města, která
pořad žije v roce 1875. Odbavím zavazadla,
a už si to mířím, téměř 13 hodinovým letem,
do Singaporu, kde mě po nekonečně nudném
letu praští místní dusno. Jelikož jsem svojí
chytrostí zmeškal navazující let do Sydney,
měl jsem téměř celý den k naplánování výletu
do města, který jsem místním tour busem podnikl. Po tom, co jsem za zbytek úspor koupil
nový let do Sydney, byl předemnou opět cca
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10 hodinový let. Ke všemu štěstí v letadle nebyly obrazovky, já seděl ve prostřed, baterie
v telefonu na nule, knížka v odbaveném zavazadle, to zní jako bezva strávená půlka dne,
ne? Přistání v Sydney nám celou cestu trochu
oživilo, kdy naše letadlo nebylo, kvůli velkým
turbulencím, schopno přistát. Na potřetí se
nám to povedlo, Yay! Poslední let do Brisbane
a hotovo! Únava střídá hlad a já v terminálu
koukám na odlety. Samozřejmě všechny lety
tentýž den byly zrušeny, kvůli nepříznivým
podmínkám. Nejdříve jsem mohl odletět druhý den večer. Paráda. Jeden let ten den ještě
odlétal, nebylo to nejlevnější, ale opravdu
jsem nechtěl ztratit další noc na letišti. Konečně Brisbane! Městu, které se přezdívá slunný.
Mě přivítal deštěm. Ale nevadí! Jsem tu. Ubytovávám se u kamaráda, druhý den navštěvuji
školu, kterou budu studovat víceméně on-line,
třetí den poznávám mé tréninkové prostředí,
skupinu se kterou budu trénovat. Vše jak ze
snu. Trénování začalo pozvolna, protože mě
lehce trápil časový posun. Jak jsem se ale
vzpamatoval, začaly těžké tréninky v posi-

Zajímavosti

lovně a v bazénu, kde jsem za každou jednotku odplaval od pěti do šesti kilometrů.
Časem přibyly cyklistické a běžecké tréninky. Tréninková skupina je vlastně univerzitní
klub, kde jsem po týdnu trénování dostával
nabídky na stipendium a další benefity, kdo
ví, třeba jednou;)? Po skoro dvou měsících
v Brisbane, jsem dostal možnost změnit místo působení a přestěhovat se do Noosy, což
je malé město, nacházející se na Sunshine
Coastu, severně od Brisbane. Neváhal jsem
a již jsem se seznamoval s novou krajinou,
daleko hezčí než betonové město. Připojil
jsem se k jiné tréninkové skupině, kde trénuje I můj kamarád Jakub Langhammer,
který tu žije skoro dva roky a profesionálně
se věnuje ironmanu. Prožívám nejhezčí dny
v životě, ono když během tréninku potkáváte
klokany, útočí na vás takzvané “magpie”,
což je pták, velikostně podobný vráně, který
tak miluje cyklisty a obecně lidi, že na vás
nalítává a bodá vás do hlavy. Asi Austrálie?
Nebo, když po tréninku pozorujeme desítky
delfínů a velryb, kterých je v okolí dost a není
těžké je sledovat. Tréninky bolí, počasí je hezké, nicméně. Přes den padá teplota i k pěti
stupňům. Kvůli vízům, kvůli kterým musím
opustit Austrálii, odlétám na začátku července na Nový Zéland, což je asi tři hodiny letu
z Austrálie. Na Zélandu, ale panuje daleko
horší počasí, teplota se drží kolem patnácti

stupňů, je velmi proměnlivé, prší a fouká. Zbývá ale necelých 6 týdnů do světového poháru,
kde chci udělat maximum proto vyhrát. Není
tedy čas se vymlouvat na počasí a vrhnul jsem
se do této extrémně kopcovité krajiny, která je
domovem trilogie Pána Prstenů. Krása střídá
nádheru, takovou krásu nejde popsat, to se
musí vidět. Jen si prosím vyberte lepší období,
večer spím s pěti dekami. Trénování zde probíhá víceméně samostatně, ale poctivě. První
část je zaměřena na nabíhání velkého objemu
v horách, silové tréninky, druhá polovina bude
zaměřena na rychlostní a tempové tréninky,
třetí na kvalitu v bazéně. Momentálně je 15.8.,
já za pár dní oslavím 21 let mé existence,
a za necelý měsíc budu mít opět tu čest reprezentovat Českou republiku, a Kynšperk nad
Ohří, na světovém podniku. Jestli se chcete
o průběhu závodu a přípravy dozvědět více,
neváhejte si mé jméno vyhledat na Facebooku, za každou podporu je každý sportovec
vděčný. Na závěr bych chtěl poděkovat mému
městu, Kynšperku nad Ohří, které mi vychází
vždy vstříc a pravidelně mne podporuje, velké díky patří i rodině a mému trenérovi, který
mi systematicky žene dopředu již skoro 6 let.
Můj další příspěvek ve zpravodaji bude příští
měsíc, o tom, jak závod dopadl a co dalšího
plánuji. Držte palce, bude to velké.
Lukáš, vzhůru nohama
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Gulášový festival
Dobrý den, chtěla bych se s Vámi podělit
o jednu zdařilou akci. Několik kamarádů se
dalo dohromady a rozhodlo se reprezentovat město Kynšperk a také kynšperský pivovar Zajíc na 1. Gulášovém festivalu v Krásně.
Akce se konala v neděli 18. 8. na místním hřišti. Přihlášených bylo celkem 11 týmů za mezinárodní účasti(účastnil se i německý tým).
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Počasí se vydařilo a jednotlivé týmy zachvátila soutěživost. Přesto se i mezi nimi vytvořila
skvělá kamarádská atmosféra, kdy se navzájem „hecovali“, chodili na „špionáže“, jak ti druzí vaří, snažili se od těch druhých „koštovat“
a to stále s velkou dávkou sounáležitosti. Návštěvníci mohli v době čekání s dětmi navštívit
různé atrakce.

Zajímavosti

Kynšperský tým reprezentoval:
Miroslav a Dagmar Šultysovi
Tomáš Fischer
Ladislav a Jiřina Sadílkovi
Jiří a Eva Hrubých
Antonín Pospíšil
Jana a Jiří Rozniokiovi
Kynšperský tým byl ve tvrdé konkurenci velice úspěšný a dosáhl na 2. místo.Byla to vydařená akce, kde se díky naší účasti město
Kynšperk zvýraznilo, vytvořily se vazby např.
pozváním konkurenčního družstva na účast
soutěže Botas. Přilkládám jako malou ochutnávku několik fotek.
Šultysová
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Harry Potter v Letinách
Inspirací pro náš letošní tábor byla řada fantasy
románů britské spisovatelky J. K. Rowlingové.
Romány zachycují dobrodružství mladého čaroděje Harryho Pottera a jeho přátel Ronalda Weasleyho a Hermiony Grangerové, kteří
všichni studovali na Škole čar a kouzel v Bradavicích.

A tak každý student musel projít zdí, za kterou
byl připraven vlak do Bradavic. Do nového ročníku se letos přihlásilo 50 studentů. Po příjezdu
do Bradavic je přivítal Hagrid a jeho pes Chloupek. Studenti byli zařazeni do čtyř kolejí – Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel mluvícím
kloboukem a nastalo 14 kouzelných dnů.

Čarovalo se o sto šest. Studenti si vyráběli
čarovné hůlky, létající košťata, každý den dostávali soví poštu, vařili lektvary. Hráli spoustu tématických her – Famfrpál, osvobození
Siriuse Blacka, souboj kouzelníků, hledali
Dobbyho ponožku, boj o Ohnivý pohár, cesta za drakem, prošli bludištěm, nastal Fénixův řád, teror Dolores Umbridgové, Pobertův
plánek, výprava za viteály, souboj s lordem
Voldemortem, Brumbálova armáda, vězeň
z Azkabanu a mnoho jiných čarovných her.
Setkali se s nadpřirozenými bytostmi jako je
Troll, trojhlavý pes, vrba mlátička, hadí král
Bazilišek, Sirius Black. Nechyběl ani závěreč-

ný kouzelný ples v Bradavicích. Každý student
dostal kouzelný klíček ke dveřím, aby našel
cestu zpět.
Společně jsme si užili spoustu legrace, spali
pod širákem, jeli na výlet do Techmánie, našli
si nové kamarády, ale ze všeho nejvíc se nám
zapsaly do srdce ty nejkrásnější vzpomínky.
Těšíme se za rok nashledanou v Disneylandu.
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Jana Tomsová alias
Dolores Umbridgová, DDM
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Různé

Betonové peklo
Další ročník zavodů na „našem“ betonovém
plácku se povedl jak počasím, tak i celkem
dobrou účestí 14 ti borců! Nebáli se padat
na beton a soutěžili o ceny našich tradičních
sponzorů: město Kynšperk, Kynšperský Zajíc,
cykloobchod Cykloproject, MadDesign, LeG-

rind grafix, Bishop, CykloFlori nesmíme zapomenout na Kynšperský textilní gigant ANAT !
Mezi odvážlivci vyčnívali dva borci z Aše přičemž větší štěstí a zlato bral Karby.
Všem díky za účast a specielne Dj Ozzy mu
za hudbu!
J. Synáč

13

Hasiči

Hasiči města Kynšperk nad Ohří mají
za osm měsíců ‘‘89‘‘ výjezdů
Průběh roku 2018 se dá hodnotit z pohledu
hasičů jako velmi náročný..Jak na počet zásahů tak jejich charakter, využívání jednotky
k novému typu událostí a použití nové TATRY,
kterou jsme na začátku roku dostali.
Po dohodě a vyškolení ZZS Kvk začala v tomto roce jednotka vyjíždět k záchraně osob pomocí AED (automatický externí defibrilátor).
K události záchrana osob pomocí AED jsme
byli vysláni 6krát.
Jednotka řešila události jako planý poplach
3krát. Únik NL ropného produktu a plynu, byl
řešen 5krát. Dopravní nehoda byla řešena
13krát a požáry 24krát. Jednalo se o požáry
rodinných domů, bytů, tržnice, automobilů,
lesů, trávy, obilí, zemědělské techniky, kontejnerů na tříděný odpad, ale také hořely saze
v topném tělese.
Nejvíce vyjela jednotka k události technická
pomoc a to 38krát. Při technických pomocích
jsme přípravovali prostory pro bezpečné při-
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stání vrtulníku LZS, odstranění stromů přes
silnice, čerpání zatopených prostor, monitoring vodních toků, otevření uzavřených prostor pro PČR a ZZS a likvidace nebezpečného hmyzu.
Při častých výjezdech k událostem, výcviku
a školení jsme ještě stihli zajistit akci MÁJKA,
Hasičskou fontánu PRAHA 2018 k oslavě 100
let československé státnosti, oslavou českých hasičů a zároveň světovým rekordem.
Oslavy 140 let od založení hasičského spolku
v Gössenreuthu u Himmelkronu, kropení ulic
a parků města při tropických teplotách
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem
hasičům za pomoc při službách, řešení náročných zásahů a všech problémů, které souvisejí s připraveností jednotky.
Marek Matoušek
velitel jednotky hasičů Kynšperk n/O

Sport

Babrák cup
V sobotu 18. srpna se konal třetí ročník fotbalového turnaje Babrák cup. Přihlásilo se celkem pět teamů, které bojovali o putovní pohár.
Pro nejmladší baníkovce to byla přínosná příprava na podzimní sezónu. O přípravu celého
turnaje a hřiště se postaral Honzík Sassman.

Turnaj zahájil předseda TJ Slavoj Miloš Munka a spolu s trenérem mužů Honzou Kardošem předali Aničce ( Babrákové ) kytičku jako
poděkování. Cenu pro vítěze a putovní pohár
získalo mužstvo Packy team, jako druzí skončili nejmladší z Baníku Sokolov, třetí skončili
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Sport

Slavoj Kynšperk, na čtvrtém místě se umístili
Munís Dream team a cenu poslední si odnesli
Makáči z Varů. Hrálo se fair play a celý turnaj
spravedlivě odpískal rozhodčí Bohumil Szen-
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di. Všem patří veliké poděkování. V srdcích
nám zůstane vzpomínka na Jirku Reidla.
Za TJ Slavoj Jana Tomsová

Různé

Základní škola Kynšperk nad Ohří, DDM
Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2018 - 2019
Základní škola Kynšperk nad Ohří, DDM
Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2018 - 2019

SPORTOVNÍ

basketbal
SPORTOVNÍ

florbal
basketbal
volejbal II.st.
florbal

DOVEDNOSTNÍ

rybáři
DOVEDNOSTNÍ

vaření
rybáři
fotografický
vaření

kopaná II.st.
žáci ml.
mladý hasič
volejbal
fotografický
kopanážáci
přípravka
st. mladý hasič
kopaná
ml.
kopanápřípravka
přípravka
kopaná
st. ml.
kopanápřípravka
Elev
kopaná
ml.

VZDĚLÁVACÍ

zábavná chemie
VZDĚLÁVACÍ

toulky
přírodou
zábavná
chemie
toulkypřípravný
přírodou seminář Čj
přípravný
M
přípravný
seminářseminář
Čj
logopedie
přípravný
seminář M
logopedie

ESTETICKÉ

sebeobrana
kopaná
Elev

keramický
ESTETICKÉ

turistika
sebeobrana

výtvarný
keramický

volejbal I.st.
turistika

duhová dílna ruský jazyk
anglický
jazyk II.st.
výtvarný
I. a II.st.

volejbal
aerobikI.st.
I.st.

duhová
dílna
Dívka

aerobik
aerobikI.st.
II.st.

Dívka
3D tisk od 6.tř.anglický jazyk I.st.

aerobik
zdravé II.st.
cvičení
zdravé
cvičení
sportovky

3D tisk od 6.tř.

sportovky
stolní tenis
stolní tenis

VÝCHOVNÉ
VÝCHOVNÉ
dopravní

TANEČNÍ
TANEČNÍ
mažoretky

JAZYKOVÉ
ruský jazyk I. a II.st.
JAZYKOVÉ
anglický
jazyk II.st.
anglický
jazyk I.st.

dopravní

mažoretky

17

Knihovna

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

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8.00-12.00 – 12.30-18.00
8.00-12.00 – 13.30-17.00
8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Minář, J. – Heydrich, Geli a Eva; Šafránková,
D. – Fína; L‘ Amour, L. – Smrt přijde s úsvitem;
Janečková, K. – Pád do tmy; Langdale, C. –
Aligátor v koupelně; Devátá, I. – Kde spí lufťáci
Historie:
Peters, P. – Tajemství růžového pokoje; Sirotková, S. – Josef l. Můj přítel
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Detektivky a thrillery:
Bým, P. – Vražda v dívčí garsoniéře, Dušek,
M. – Minulosti neutečeš; Cílek, R. – Pokus
o uchopení vánku; Novak, B. – Jsem zpět;
Hiekkapelt, K. – Bezbranní; Castillo, L. –
Do posledního dechu; Forman, J. – Jednosměrná jízdenka
Romány pro ženy:
Kleypas, L. – Setkání s cizincem; Walden, L.
– Dědictví maorského náčelníka; Sims, G. –
Proč máma pije – deník vyčerpané matky; Kearney, F. – Den, kdy jsem tě ztratila; MacKenzie, S. – Jak se zasnoubit s hrabětem
Čtení pro děti:
Kelly, M. – Zasněžená červenka; Jindra, J. –
Monika a poklad templářů; Fletcher, T. – Skřípouni; Harrington, K. – Kuráž pro začátečníky
Přejeme krásný podzim s knihou,
Vaše knihovnice

Různé

Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si vás pozvat na předvolební mítink
ČSSD v prostorách Kynšperského pivovaru, který se
uskuteční dne 29.9.2018 od 14 hodin.
K dispozici vám budou naši kandidáti do městského
zastupitelstva a náš kandidát do senátu Bc. Jan
Picka
K poslechu vám zahraje skupina Šarkani,
občerstvení je zajištěno.

Kdo rád peče,
ať se přidá
Koncem listopadu se ve výstavní síni
v Panském domě uskuteční
prodejní výstava perníčků
a jiných výrobků s vánoční tématikou.
Kdo by měl zájem se přidat,
ať se přihlásí v infocentru do 15. října 2018.
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Kultura
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Kultura

od 1. do 12. října 2018
ve výstavní síni Panský dům,
Maxima Gorkého 1, Kynšperk nad Ohří.
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Různé
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Kultura
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Inzerce

X
Komunální volby 5. – 6. října 2018

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU VE MĚSTĚ –
VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ A VÍCE PROSTŘEDKŮ DO ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍ, VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ – ROZUMNÉ A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
I JEHO ORGANIZACÍ – PODPORA OBČANSKÝCH AKTIVIT – DŮRAZ
NA ZÁJMY MĚSTA V JEDNÁNÍCH S INVESTORY, VLASTNÍKY
DŮLNÍCH DĚL A CIZÍMI SUBJEKTY – VÝRAZNÁ MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE VE SPOLEČNÝCH ZÁLEŽITOSTECH
1. René Bolvari, 53 let, vedoucí střediska, Občanská demokratická strana
2. Bc. Iveta Škodová, 49 let, ekonom, bez politické příslušnosti (dále BPP)
3. Ing. Pavel Růžička, 53 let, hasič, BPP
4. Ing. Josef Kubát, 66 let, jednatel Lesů města Chebu s. r. o., BPP
5. Ing. Jaromír Zeman, 41 let, hasič – velitel, BPP
6. Ing. Dagmar Kalendová, 51 let, projektový manažer, BPP
7. David Braha, 47 let, ředitel, BPP
8. Bc. Tomáš Kliment, 30 let, manažer restaurace a ubytovacího zařízení, BPP
9. Pavel Nekvapil, 52 let, podnikatel, BPP
10. Jiří Lhotský, 53 let, podnikatel, BPP
11. Mgr. Marie Šelongová, 55 let, učitelka, BPP
12. Ing. Pavel Jaroš, 52 let, jednatel, BPP
13. Petr Pečinka, 41 let, OSVČ, BPP
14. Martin Dlugoš, 44 let, provozovatel baru, Občanská demokratická strana
15. Václav Bešta, 46 let, jednatel společnosti, BPP
16. Jiří Holý, 62 let, pracovník MTZ, BPP
17. Milena Kroniková, 58 let, asistentka jednatele obchodní společnosti, BPP

Více na: https://www.facebook.com/odskynsperk/

PŘIJĎTE K VOLBÁM
VOLTE
KVALIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ PRO KYNŠPERK
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Inzerce

KANDIDÁTNÍ LISTINA ČSSD PRO VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
5.-6.10. 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ing. Tomáš Svoboda
Mgr. Jiří Hrubý
Antonín Pospíšil
Martin Poul
Iva Jirásková
Mgr. Jiřina Deutschová
Miloslava Pospíšilová
Jaroslav Prediger
Mgr. Jana Nováková
Josef Gregor
Martin Matějka
Matěj Svoboda
Martin Hrubý
Božena Neubauerová
Ing. Jiří Skramužský
Ing. Miloslav Neubauer
Kateřina Jurcsiková
Volební program ČSSD pro komunální volby 2018

- zajištění nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele
- udržet a dále snižovat ceny za dodávku tepla a teplé vody
- udržet a zlepšovat činnost SM
- udržet nastolený standart zisku finančních prostředků pro město a
pokračovat v investicích vedoucích k rozvoji města
- zajistit dokončení odkanalizování Dolních Pochlovic
- pokračovat ve výstavbě parkovacích míst ve městě
- podporovat výstavbu nových rodinných domů a dokončení čtvrté
etapy v lokalitě Třešňovka
- pokračovat v zlepšení stavu místních komunikací, oprava hlavních tras
- pokračovat v rekonstrukci Střední živnostenské školy a dokončit umístění ZUŠ a knihovny v této
budově
- pokračovat v zajišťování dovozu obědů pro naše seniory v době školních prázdnin
- pokračovat ve výstavbě a rozšíření kamerového systému, zajišťující
větší bezpečí našich občanů

- dokončit převzetí majetku TJ Slavoj a umožnit tak rekonstrukci stávajících objektů
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Vážení spoluobčané!
Lídr kandidátky KSČM je Ing. Pavol Vančo. Pracuje od roku 2012 jako vedoucí
odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu. Před nástupem do této funkce byl
vedoucím majetkoprávního odboru. Řadu let byl členem kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva Kynšperka nad Ohří.
V uplynulém volebním období byl zastupitelem města Kynšperka nad Ohří za KSČM
a také členem rady města. Jeho práce byla vždy velmi dobře hodnocena. Je nestraník.
Má řadu zkušeností, které využívá a bude vždy využívat ve prospěch chodu
našeho města a Vás, občanů.

Volební program KSČM:
- budeme podporovat každý návrh, který povede ke zlepšení života v Kynšperku
nad Ohří bez ohledu na to, z které politické strany vzešel.
Politikaření do života našeho města nepatří!
- budeme podporovat účelné využití budovy bývalého odborného učiliště.
- jsme pro opravu Branky - nejstarší kynšperské budovy.
- budeme prosazovat opravu místních komunikací.
- podpoříme vše, co povede ke zlepšení života v osadách, které spadají pod město.
- chceme udržet ve městě stávající zdravotní péči.
- pro bezpečnost občanů chceme rozšířit městskou policii.
- podpoříme převod sportovišť pod MěÚ. Péči o technické zázemí sportovců lépe zajistí odborníci.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Usilujeme o město podporující:
bezpečnost

rozvoj bydlení

obnovu infrastruktury

zázemí pro seniory

kulturu a sport

společenský život všech generací

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Matoušek Marek
Mgr. Hrušková Bursová Lenka
Mgr. Kučerová Petra
Žofčinová Martina
Wagner Jaroslav
Mgr. Křížová Linda
Valenta Petr
Všetečková Magdalena
Poláček Martin

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kuneš František
Bc. Kavanová Barbora
Fiedlerová Alena
Mgr. Neubergová Štěpánka, MBA
Mgr. Kopečná Hana
Bělunková Božena
Peter Norbert
Milota Miroslav

SETKÁNÍ GENERACÍ
Zveme vás na zábavné odpoledne dne 26. 9. 2018 v 16.00 hodin
do sportovního areálu u skateparku
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