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Z města

Vítání občánků
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno předběžně na 25. říjen 2019 (nebo na začátek
měsíce listopadu). Pozvánky nejsou rodičům
zasílány automaticky, ale zákonný zástupce
dítěte předloží vyplněnou přihlášku na „vítání občánků“ na podatelně nebo matrice
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, spolu
s platným občanským průkazem. Přihlášku
rodiče najdou i na stránkách našeho města:
http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare/.
Prosíme rodiče dětí, aby vyplněnou přihlášku
odevzdali nejpozději do 11.10.2019. Na základě podané příhlášky bude rodičům zaslána
na slavnostní akt vítání dětí pozvánka.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci červenci 2019 oslavili významné životní
výročí:
paní Antonie Nejdlová (80 let)
paní Věra Holá (85 let)
paní Vilma Šindelářová (80 let)
a paní Dáša Marťanová (80 let).

Milé jubilantky, přejeme Vám ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

Jubilantka paní Marťanová
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Z města

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. F. Uhlíkovi,
který mi dlouhodobě pomáhal při péči o mého těžce
nemocného manžela. Jeho vstřícnost, lidský přístup
a neskutečná obětavost, mi dovolila mít manžela v domácí péči téměř
do konce jeho života. S pokorou a vděčností upřímně děkujeme.
Za rodinu manželka A. Šultysová

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. srpna a 2. září 2019

„Láska má mnoho společného s pohádkou,
manželství naproti tomu se skutečným příběhem.“
Manželé Jan a Marta Boreckých
ten příběh společně prožívají již 70 let.
Své ano si řekli 25. 7. 1949.
Ke krásnému platinovému výročí svatby blahopřeje syn Láďa
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Mateřská škola

Slavnosti města
Nebývá zvykem, že chodíme do školky v sobotu, ale tentokrát jsme udělali výjimku. To
proto, abychom se převlékli do kovbojského
oblečení, nasadili klobouky na hlavy, uklidili
pistole do kapsičky, učesali copánky a vyrazili na taneční parket na hřiště, kde se konaly již tradiční Slavnosti města. Za taneček
jsme sklidili od rodičů i veřejnosti velký po-

tlesk. Odměnou nám byl nejenom potlesk,
ale i jízda na kolotoči, nebo drobné dárečky
a sladká tečka nakonec.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
PASTELKOVÉ třídy, MŠ Zahradní
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Mateřská škola

Zahradní slavnosti
Ve čtvrtek 20. června jsme si pozvali na zahradu mateřské školy rodiče, babičky, dědečky a další hosty, abychom jim předvedli „náš
Kovbojký country tanec ZUZANA“.
Po sklizeném potlesku nás čekalo samé překvapení. Slavnostní šerpování, předávání dárečků a pamětní knížky, ale i medaile a diplomy za celoroční sportování v projektu „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
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Nechyběl ani závěrečný taneček s rodiči.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
PASTELKOVÉ třídy, MŠ Zahradní

Mateřská škola

Loučení se školkou
Když jsme od rodičů našeho kamaráda Aleška
dostali pozvání na“ Bažinu“, neváhali jsme ani
chvilku a pozvání jsme přijali. Všichni jsme už
totiž věděli, co nás bude čekat za úžasný den.
Vzali jsme si špekáčky na opékání a těšili se
na atrakce v podobě skákacího hradu, kolotoče, mašinky. Jako překvapení nás čekalo další
občerstvení – cukrová vata, limonáda a meloun. Celé dopoledne jsme si náramně užili.

Chtěli bychom moc poděkovat manželům
Pavlovičovým a panu Šaryskému za krásné
dopoledne i celoroční spolupráci.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
PASTELKOVÉ třídy, MŠ Zahradní
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Mateřská škola, rúzné

Poslední zvonění
Tak už i našim předškolákům odzvonilo. Dne
27. 6. 2019 zatančili své poslední vystoupení
a rozloučili se tak s mateřskou školou. Deváťáci je přivítali na kynšperské základní škole
a předali jim pomyslné žezlo.

Tak ať se vám ve škole vše daří, vy naši milí
budoucí prvňáčci.
Učitelky Michaela Černá
a Jaroslava Režová a
asistentka pedagoga Marie Hájková
MŠ Zahradní

Blahopřání
Dne 4. 8. 2019 oslaví
náš tatínek pan Jaroslav Křenek 75 let.
Milý tatínku, přejeme Ti ze srdce všechno nejlepší,
hodně zdraví a životní vitality.
Manželka Anna
děti Jaroslav, Miroslav, Jitka
vnoučata a blízcí
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Policie

Bezpečně o prázdninách
KARLOVARSKÝ KRAJ – Vyvarujte se nebezpečí úrazu.
Policisté Karlovarského kraje upozorňují občany, aby byli v letních měsících zvláště obezřetní a dbali zvýšené opatrnosti a chránili
před možnými úrazy sebe i své děti. Bohužel
právě o prázdninách dochází k velkým počtům
zraněných dětí, neboť často zapomínají na zásady bezpečného chování a ochranu svého
zdraví.
Připravili jsme si pro Vás na léto několik
preventivních rad:
Při sportovních aktivitách užívejte jen sportovní náčiní, které je k jednotlivým sportům určené. Myslete také na správný sportovní oděv
a další sportovní vybavení. Cyklisté by při
svých vyjížďkách neměli zapomínat na cyklistickou helmu i přesto, že je povinná jen do 18
let věku cyklisty. Cyklisté si dále dají pozor
na špatný technický stav jízdního kola či povinnou výbavu. Neměli bychom zapomínat ani
na reflexní prvky, které mohou ochránit život
nebo zdraví nejen cyklistům.

Pokud zůstanou Vaše děti sami doma, poučte je, jak mají správně volat na tísňovou linku
v případě potřeby. Děti by měly být poučeny
také o tom, že nesmí otevřít dveře cizím lidem a ani se s cizími lidmi na ulici bavit. Děti
poučte, jak se mají chovat doma, na ulici či
v parku, aby nedošlo k úrazu. Klíče od bytu by
dítě nemělo nosit viditelně a nemělo by dávat
na obdiv své cennosti či finanční hotovost, kterou má při sobě. Poučte své dítě, také o tom,
že když odchází z domu, mělo by Vám sdělit,
alespoň písemným vzkazem či prostřednictvím mobilního telefonu kam jde, s kým a jak
dlouho se tam přibližně zdrží. Důležité je také
před svými dětmi zmínit, že by si neměly hrát
se zápalkami doma ani venku.
V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 155, 150, 156, 112.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
9. 7. 2019

V horních letních měsících je důležité dbát
zvýšené opatrnosti zejména při koupání.
K úrazům či jiným tragickým následkům může
dojít zejména při koupání na nehlídaných vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Je
nutné se vyvarovat vodám, které jsou pro vás
neznámé, nepřeceňujte své plavecké síly.
Na loďkách, šlapadlech či jiných plavidlech
vždy užijte plovací vesty. Vyhněte se zejména
skokům do neznámé vody, můžete tak předejít vážnému úrazu. Po příchodu k vodě chvíli
setrvejte na souši, neboť skokem do studené
vody může Váš rozehřátý organismus zkolabovat. Rodiče pozor: samotné dítě na koupaliště ani jinou vodní plochu nepatří!
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Hasiči

LODM 2019 – stříbrné brambory
Tři sportovci z biatlonového klubu BCM Krušné hory si v průběhu letošního jara vybojovali
postup na LODM v Libereckém kraji. Za Karlovarský kraj to byli mezi mladšími žákyněmi Leontýnka Matoušková a mladšími žáky
Honza Hotěk. Spolu s pěti dětmi ostrovského
biatlonového klubu a jedním chlapcem z ašského Jasanu doplnili osmičlenný tým karlovarského kraje pro letní biatlon. Za Středočeský kraj se nominoval mezi mladšími žáky
Oskar Poluha také z BCM.
V neděli 23. června se děti ubytovaly na internátu SŠŘS v Jablonci a pak se přesunuly
do Liberce, kde si užily slavnostní zahájení
včetně nástupu vybraných sportovců na plochu liberecké Home Credit Arény.
Od pondělního rána panovalo velmi teplé počasí, které vydrželo po celý závodní program
letního biatlonu, kdy teploty v jabloneckém biatlonovém areálu SKP Kornspitz v Břízkách
dosahovaly až 36 st. ve stínu. Trenéři zkrátili
dopolední trénink na minimum tak, aby slunce naše sportovce před odpoledním závodem
neudolalo.
I tak si děti stačily zastřílet na střelnici a proběhnout tratě. Potom rychle ze slunce do stínu a odpočívat.
Pondělní odpoledne se už neslo v závodním
duchu. Na pořadu dne byl od 17:00 sprint,
který živě přenášela Česká televize na stanici ČT sport. Děti se tak jako při závodech
poháru ČSB dostavily hodinu před závodem
na nástřel, který musel být prokládán častým
chlazením vodou z improvizovaných kropítek
z PET lahví. Jako první se z našich sportovců
postavila na start Leontýnka a chvíli po ní vyběhl na trať Honza. Oba závodníci se poprali s tratí a nesnesitelným vedrem statečně a přinesli
Karlovarskému kraji první body za letní biatlon.
V úterý byl opět od 17:00 na programu závod s hromadným startem. Dopolední volno
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si děti krátily návštěvou dalších sportovišť
v Jablonci a Liberci. Zafandily na basketbalu, volejbalu a beach volejbalu. Odpoledne
byly opět připravené podávat nejlepší výkony v jabloneckých Břízkách. V závodě se
Leontýnce a Honzovi vedlo ještě lépe než
ve sprintu a znamenalo to další přísun bodů
pro Karlovarský kraj.
Středa byla ve znamení štafet. Opět ve stejný
čas a ve stejném horku jako předešlé závody. Dopoledne děti opět podpořily kamarády
na jiných sportovištích a těšily se na odpolední rychlou štafetovou trať s jednou střeleckou položkou s možností třech dobití.
Štafeta mladších žáků, ve složení Honza
Hotěk (BCM Krušné hory a 1. úsek), Leontýnka Matoušková (BCM Krušné hory a 2.
úsek) a Toník Myslík (BK Ostrov a 3. úsek),
si vedla výtečně. Honza rozběhl štafetu velmi dobře a s jedním rychlým dobitím předával štafetu v kontaktu s předními pozicemi.
Leontýnka na střelnici také jednou dobíjela
a na trati letěla jako vítr. Štafetu ještě posunula dopředu a do posledního úseku předávala na druhém místě. Toník měl jako finišman velmi těžkou pozici, na trati běžel velmi
rychle, na střelnici zachoval chladnou hlavu
a se třemi dobitími odvrátil hrozbu trestného
kola. Bohužel soupeřům se střelba povedla
lépe a naši štafetu odsunuli na čtvrté místo.
Na 500 m dlouhém závěrečném kole už se
Toníkovi nepovedlo štafetu na medailovém
místě předběhnout (kdyby bylo kolo jen
o trochu delší, určitě by se to povedlo) a tak
zbylo na naši štafetu nepopulární bramborové umístění a tedy 4.místo. Zklamání z výsledku trvalo jen malou chvíli a děti si užily
potlesk na malém podiu při vyhlášení přímo
v biatlonovém areálu. Vždyť o tom je biatlon,
kdy se výsledky mění po každé střelecké položce a proto nás biatlon tak baví.

Hasiči

Čtvrtek už byl dnem volna a regenerace. Děti
využily volného vstupu do liberecké ZOO,
kde se jim moc líbilo. Odpoledne se zchladily
v jablonecké přehradě Mšeno. Večer před
slavnostním zakončením stačily ještě vyjet
lanovkou na Ještěd a pokochat se nádherným výhledem. Na slavnostním zakončení se
rozloučily s kamarády, které během olympiády poznaly a za tmy vyrazily zpátky do svých
domovů, aby si mohli v pátek dojít do školy
pro svá vysvědčení a rozloučit se na prázdniny se svými spolužáky.

Biatlonisté přinesli Karlovarskému kraji
12 bodů do celkového hodnocení krajů a skončili mezi 18 sporty na čtvrtém místě.
Na závěr je třeba ještě zmínit úspěchy dalšího
závodníka z klubu BCM – Krušné hory. Oskar Poluha, který startoval za Středočeský
kraj, získal ve sprintu stříbrnou medaili, v závodě s hromadným startem skončil na pěkném devátém místě a se štafetou vybojoval
šesté místo.
Za BCM Jan Hotěk
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Kultura

Letní kino v Kynšperku nad Ohří
Ve dnech 28. 6. až 1. 7. 2019 k nám zavítal
Kinematograf bratří Čadíků se svým Filmovým létem, a tak jsme si mohli na městském
sportovišti vyzkoušet, jaké to je být v kině pod
širým nebem. Výběr filmů byl daný. Jako první se promítala pohádka Čertí brko, a protože
ten den bylo zrovna vysvědčení, přišlo mnoho
rodičů s dětmi. Někteří byli velmi dobře vybaveni. Nesli si s sebou nejen deky, ale i sklá-
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dací židle a samozřejmě občerstvení. Počasí
nám přálo, takže návštěvnost byla v průměru
90 lidí na jedno představení. Vstupné dobrovolné. Celková vybraná částka činila 2.834,Kč a putovala na charitativní účely. Děkujeme
za hezký kulturní zážitek.
Lenka Bilinčuková

Základní škola

Osobnosti školy 2018/2019
Na konci školního roku byli vyhodnoceni žáci
a žákyně, kteří dosahují výborných výsledků v oblasti svých zájmů a koníčků a uspěli
v mnohých soutěžích. Přispěli tak nejen k reprezentaci základní školy, ale i města Kynšperka nad Ohří. Byli oceněni za mimořádně
úspěšnou práci :
Šarlota Matoušková, III. B reprezentace
v gymnastice a letním biatlonu
5. místo v OK , 1. místo v KK, 17. místo na Mistrovství v ČR
Štěpán Roch, V.B reprezentace v matematických soutěžích a logické olympiádě
PANGEA – 1. místo v KK, 34. místo v celorepublikovém kole
Roman Malý, VII.B
reprezentace
v boxu
člen Baníku Sokolov – 2. místo na Mistrovství
ČR, 1. místo na turnaji v Polsku, 2x 1. místo
na turnaji v Německu, 3. místo na mezinárodním turnaji v Německu

Lukáš Lodr, IX.A reprezentace v předmětových a sportovních soutěžích
4. místo v OK, 12. místo v KK chemické olympiády, 8. místo v KK ve sportovní gymnastice
Daniel Nerad, IX.B reprezentace ve sportovních soutěžích, 4. místo v OK atletického čtyřboje, 10. místo v OK a 2. místo v KK ve sportovní gymnastice
Leontýna Matoušková, VI.B reprezentace
v biatlonu, úspěšná reprezentace v letním
a zimním biatlonu, reprezentace KK na Olympiádě dětí a mládeže 2019 v Liberci
Patří jim velké poděkování za aktivitu, výdrž,
nadšení a výkony, které podávají. Poděkování
patří i vyučujícím a trenérům jednotlivých klubů, kteří je na soutěže intenzivně připravují.
Poděkování patří i jejich rodičům, kteří je v jejich aktivitách podporují a na soutěže je provázejí.
Mgr. Š. Neubergová
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Základní škola

Naposledy ve škole

Letošní POSLEDNÍ ZVONĚNÍ se neslo v duchu tanečních rytmů „ZPÁTKY V ČASE.“ Žáci
devátých ročníků předvedli taneční vystoupení
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na rozlišné hudební žánry. Za velkého potlesku
jsme mohli vidět gymnastickou ukázku salt chlapců, kteří se probojovali až na republikové kolo

Základní škola

v gymnastice. V průběhu programu byli přivítáni
budoucí prvňáčci, kteří měli rovněž připravená
zábavná „čísla“ pro diváky.
Byli vyhlášeni a oceněni nejlepší žáci školy a žáci, kteří svým mimořádným talentem
úspěšně reprezentují jméno naší školy.
Závěrečné vypouštění balónků se neobešlo
bez slz dojetí.

Přejme společně „deváťákům“, aby jejich balónky letěly tím směrem, kam si v době jejich
vypouštění sami přáli, a aby jejich budoucí
kroky našly správný smysl a vytoužený cíl.
A zazvonil zvonec a školnímu roku 2018/2019
je konec ...
Mgr. P. Čábelková
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Zajímavosti

Baille-Maille, slavnosti v Lipové aleji
Baille-Maille je zapomenutý rekreační sport
pro potěšení šlechty á la Versailles. Podobá
se kriketu, který se rozšířil v lepších kruzích
téměř po celé Evropě. Touto hrou se bavili
bohatí obchodníci, knížata nebo dámy z rokoka, všichni byli nadšeni, když „bili míč.“
Markrabě křesťan Ernst z Bayreuthu se pravděpodobně setkal s touto hrou aristokratů
na jeho turné po Francii. Krátce nato zavedl
hru i na jeho letním sídle v Himmelkronu.
První alej z lipových stromů vznikla v roce
1663 za vlády markrabství Christiana Ernsta
z Bayreuthu (1655-1712). Ve čtyřech řadách
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je asi 600 lipových stromů v délce téměř jeden kilometr. Tato cesta sahá až k mostu
a nabízí skvělé místo k procházce. Místo je
určeno k různým výstavám, ale především
zde každoročně probíhá slavnost Baille Maille. Ve více než sto stáncích zde nabízí
řemeslníci k prodeji vlastní výrobky a produkty. Zástupci města se zde setkali s představiteli partnerského Himmelkronu a společně si připomněli oslavy v Lipové aleji.
Jana Tomsová
místostarostka

Příloha
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Příloha
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Příloha
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Příloha
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Příloha

Vážení a milí spoluobčané,
máte ve svém okolí nebo i v rodině někoho blízkého, kdo žije sám a Vy nemáte možnost být s ním
v kontaktu 24 hodin denně? Není ve Vašich silách ohlídat jejich pravidelné užívání léků? Máte
obavu, když odejdete do práce, do obchodu, zda jsou vaši rodiče či někdo blízký v pořádku? Stává
se, že Vám nezvedají mobilní telefon, protože ho zrovna nemají u sebe?
Představitelé města spolu s pracovníky městského úřadu zvažují v případě zájmu občanů spolupráci
a zprostředkování nové služby ANDĚL NA DRÁTĚ, která poskytuje asistenční a tísňovou péči.
Viz informační leták níže.
Vzhledem k výši pořizovací ceny komunikačního zařízení by služba nemusela být cenově dostupná
pro všechny občany. Vedení města proto zvažuje, že občanům s trvalým pobytem v Kynšperku nad
Ohří a jeho částech finančně přispěje na zakoupení zvoleného komunikačního zařízení – hodinek
nebo přívěsku. Forma a výše příspěvku bude zvolena na základě zjištěného zájmu.
Proto bychom chtěli ty občany, nebo jejich příbuzné, kteří mají zájem o tuto službu, požádat o
vyplnění a odevzdání anketního lístku.
Děkujeme za Vaše případné odpovědi.
Michaela Kisová, DiS., Jaroslava Kubíková, DiS.,
Správní a sociální odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

Vyplněný anketní lístek, prosím, odstřihněte a předejte nejpozději 30.09.2019
na podatelnu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Označte zařízení, o které máte zájem:
- Hodinky
- Přívěsek

Jméno a příjmení zájemce: __________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Telefonní nebo e-mailový kontakt: _______________________________________________
Datum: ________________ Podpis: ________________________
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Prakiáda

Kynšperská prakiáda 2019
Desátý ročník je již za námi a jak dopadl?
V sobotu 6. července v krásném prostředí zahrádky restaurace Kašna to nejlépe střílelo
Karlovi Berkovi, Janu Hruškovi a Josefu Brtní-
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kovi. V kategorii žen se nejvíce dařilo Pavlíně
Hiblerové, Anně Duškové a Pavlíně Mikoláškové. Mezi amatéry měli nejpevnější ruku Michal Dusík, František Hibler a Miroslav Milo-

Prakiáda

ta. V kategorii dětí patří dík a obdiv všem jak
za um, tak i za odvahu. Nejlépe si vedli Pavel
Mikolášek, Honza Mikolášek a naši kynšperští
vycházející střelci Martin Milota a Ondřej Dusík. Letošní prakiády se zúčastnili i přátelé –
střelci z Německa.

Poděkování patří městu Kynšperk nad Ohří
za finanční podporu, panu Boreckému za výborné zázemí, Čendovi Malému za fotodokumentaci a výborné obsluze za občerstvení.
Všichni účastníci se již těší na jedenáctý ročník.
			
Jan Hruška
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Různé

Betonové peklo
Závody byly letos vynikající, jak počasí, tak
počet jezdců. Měli jsme rekordních 16 odvážlivců! Náš místní borec Víťa Kocián proháněl
v kvalifikaci i ty nejostřílenější borce. Bohužel
ve finále trochu polevil a byl až 4. O vítězství
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se pobili Max s Martym, přičemž vyhrál první
jmenovaný (alias kluk z letošního plakátu!).
Děkujeme sponzorům, městu Kynšperk Nad
Ohří a MadDesign Cheb.
Jakub Synáč

Různé

Senzační nápad
Mš U Pivovaru připravila dětem na zahradu
příjemné osvěžení v podobě spršky v parných

dnech. Nechte se inspirovat nápadem a pobyt
venku může být i příjemný.

Poděkování
M. Nemethové, J. Gogolové a celému táborovému personálu
za krásných 12 dnů, které naše děti prožily v červenci na táboře Vránov.
Jsou to vždycky neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky, které si přivážejí,
a už při loučení se zase těší na příští rok. Na shledání s táborovými kamarády,
na výbornou kuchyň  a prima vedoucí, kteří každý rok překvapí s něčím novým,
jiným, zajímavým.
Děkujeme vám všem za vstřícnost, za péči o naše děti a trpělivost s nimi.
                                                                                                                                                      
                
Mlejnkovi, Kučerová a Hámorovi
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Kultura
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ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
VYHLAŠUJE

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIJÍT PŘIHLÁSIT

v PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ
OD 15.00 DO 17.00 HOD.
a v ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ
OD 15.00 DO 17.00 HOD.
DO BUDOVY ŠKOLY, Sokolovská 511 (NAPROTI PIVOVARU), UČEBNA ČÍSLO 6
(přízemí)
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 OTEVÍRÁME TYTO OBORY:
VÝTVARNÝ – VÝTVARNÁ A KREATIVNÍ TVORBA
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – DRAMATICKÁ PRŮPRAVA, DRAMATICKÁ SLOVESNOST A
PRÁCE V SOUBORU
HUDEBNÍ – HRA NA: KLAVÍR, ZOBCOVOU FLÉTNU, PŘÍČNOU FLÉTNU, AKUSTICKOU,
ELEKTRICKOU A BASOVOU KYTARU, KONTRABAS, HOUSLE, AKORDEON, KEYBOARD,
LESNÍ ROH, TRUBKU, BICÍ, SAXOFON, KLARINET A SÓLOVÝ A SBOROVÝ ZPĚV

PŘIJÍMÁME DĚTI OD PĚTI LET A ŽÁKY ZE ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL
PRO DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE VOLAT NA TEL. Č. 725054850, 737199832
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ KOLEKTIV UČITELŮ ZUŠ KYNŠPERK NAD OHŘÍ
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Knihovna

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

Detektivky a thrillery:
Gibney, P. – Andělé smrti; Marsons, A. – Zlámané kosti; Thilliez, F. – Krvavý anděl; Robb,
J. D. – Zemřeš v další kapitole; Masterton, G.
– Pro svět mrtví; Dán, D. – Venuše ze zátoky;
Škvorecký, J. – Setkání v Bílé dámě s vraždou

Půjčovní doba pro děti a dospělé v době
letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 – 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 13.00-18.00

Romány pro ženy:
Hampson, A. – Tajemství žlutého domu; Lanczová, L. – Těžká noc; Quick, A. – Dáma
na útěku; Howell, H. – Náčelník z Vysočiny

Novinky pro dospělé:
Dolejšová, E. – Já a moji muži; Finch, P. – Kořist; Cole, M. – Zlomení; Child, L. – Minulost;
Driscoll, T. – Mám nad tebou moc

Čtení pro děti:
Anderson, L. E. – Amálie zubatá a jednorožčí
páni; Webb, H. – Magická zvířata-psí kouzla;
Šlik, P. H. – Po stopách ztraceného syna; Žák,
D. J. – Zmizení Edwina Lindy

Historie:
McConnell, T. – Dřevěný král; Niedl, F. – Pach
krve; Gablé, R. – Hlava světa
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Za knihovnu Irena Zolotarová

Kultura
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Kino
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Kino
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Inzerce

BISTRO A BUFET
u MLSNÉHO PODNOSU
Rádi bychom Vám představili nový koncept rychlého občerstvení
na místě či možnost jídla s sebou.
Forma kvalitního krabičkového balení
či vašeho jídlonosiče nebo jiného přepravního materiálu.

Nabízíme Česká a výběrová jídla, vegetariánské a dietní menu, polévky.
Můžete si vybrat z našeho horkého nebo studeného bufetu či zákusků.
Nabídka lahvových alkoholických i nealkoholických nápojů, točených
limonád.
Možné firemní a množstevní odběry a slevy při odběru.
Firemní akce, oslavy, sešlosti a jubilea do kapacity prostor, catering.
U Mlsného Podnosu se zaměřujeme na přírodní a chutnou skladbu pokrmů, která
je odvozena od sezónních potravin. S ohledem na šetrnost a přípravu novodobými
technologiemi Vám chceme představit to nejlepší, co můžeme nabídnout
odpovídajícím cenovým možnostem. U Nás Vám nabídneme od zákusků čí ostatního
sortimentu na chuť i pro celou rodinnou oslavu. Díky možnosti zabalit jídlo s sebou,
Vám můžeme zabalit horké koláče, studené deserty nebo celá hotová jídla pro Vás i
vaší rodinu. Najdete u Nás výběr poctivé české ale i mezinárodní kuchyně ve stylu
Quick ´n Eat rychlého výdeje hotových pokrmů, ale i sezónních a různorodých
pochutin a zákusků formou bufetu.
Otevíráme začátkem září.
Telefon: +420 606 935 737
Email - Info@umlsnehopodnosu.cz
Ičo - 07171757

Po / Pá od 7:30 do 14:00
Web: http: www.umlsnehopodnosu.cz
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Sport

TJ SLAVOJ KYNŠPERK

Oddíl kopané – sezóna 2019/2020 (podzim)
http://www.slavoj-kynsperk.cz

Vás srdečně zve na všechna domácí utkání podzimní části v sezoně 2019 /2020.
Kolo
13.
1.
1.
2.
2.
12.
3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
7.
8.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
1.
13.
11.
11.

Domácí
Soupeř
Kynšperk
Chyše
Kynšperk
Nová Role
Kynšperk
H.Slavkov
Kynšperk
V.Hleďsebe
Kynšperk
D.Žandov
Kynšperk
Stará Voda
Kynšperk
Habartov
Kynšperk
Staré Sedlo
Kynšperk
Stará Role
Kynšperk
Hranice
Kynšperk
D.Rychnov
Kynšperk
D.Rychnov
Kynšperk
K.Vary/Hájek
Kynšperk
Plesná
Kynšperk
Fr.Lázně
Kynšperk
Kr.Poříčí
Kynšperk
Lomnice
Kynšperk
Bukovany
Kynšperk
Lomnice „B“
Kynšperk Lomnice/Krajková
Kynšperk
Chodov
Kynšperk
Nové Sedlo
Kynšperk
Sedlec“B“
Kynšperk
Citice/Březová
Kynšperk
Chodov
Kynšperk
Vintířov
Kynšperk
Březová/Citice
Kynšperk Kraslice/Jindřichovice
Kynšperk
Kolová

Datum
17.08.19
24.08.19
25.08.19
30.08.19
31.08.19
04.09.19
07.09.19
08.09.19
08.09.19
14.09.19
21.09.19
22.09.19
22.09.19
28.09.19
04.10.19
05.10.19
06.10.19
06.10.19
12.10.19
18.10.19
19.10.19
20.10.19
20.10.19
26.10.19
27.10.19
27.10.19
28.10.19
01.11.19
02.11.19

Čas
So 10.15
So 10.00
Ne 10.00
Pá 17.00
So 10.15
St 17.00
So 10.00
Ne 10.00
Ne 11.30
So 10.15
So 10.00
Ne 10.00
Ne 11.30
So 10.15
Pá 17.00
So 10.00
Ne 10.00
Ne 11.30
So 10.15
Pá 16.30
So 10.00
Ne 10.00
Ne 11.30
So 10.00
Ne 10.00
Ne 11.30
Po 15.00
Pá 15.00
So 10.15

Mužstvo
Muži
St.žáci
Ml.příp.
Ml.žáci
Muži
St.žáci
St.žáci
Ml.příp.
St.příp.
Muži
St.žáci
Ml.příp.
St.příp.
Muži
Ml.žáci
St.žáci
Ml.příp.
St.příp.
Muži
Ml.žáci
St.žáci
Ml.příp.
St.příp.
St.žáci
Ml.příp.
St.příp.
Ml.žáci
Ml.žáci
Muži

O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…
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Různé, inzerce

Realitní kancelář v Kynšperku nad Ohří již od roku 2007
Kancelář: náměstí SNP 858, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt pro smluvení schůzky: kosina-reality@email.cz, tel.: 604 109 442
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Inzerce
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