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Z města

Stav komunikací v Kynšperku
Vážení spoluobčané, rád bych se touto cestou
znovu vyjádřil ke stavu komunikací v našem
městě. Zejména bych chtěl uvést na pravou
míru „odborné a zasvěcené“ komentáře některých „znalců“ na sociálních sítích.
Stav místních komunikací na mnoha místech
v našem městě není dobrý a někde je doslova žalostný. Bohužel jsme zdědili infrastrukturu zanedbanou desítky let, kdy celá řada
ulic je tvořena pouze asfaltem položeným
doslova na hlíně, bez potřebných podkladových vrstev.
Když k tomu přidáme zátěž ze stále se zvyšujícího počtu vozidel, kterých je už v Kynšperku evidováno přes 2 000, neustálé výkopy
při opravách závad na starých kanalizacích
a rozvodech vody, z mnoha ulic se stal doslova tankodrom.
Tyto ulice nemá smysl opravovat tím, že se
strhne svrchní vrstva asfaltu a položí nová.
To je opatření na 2 - 3 roky, pak se situace se
bude opakovat a peníze za takovou opravu
jsou doslova vyhozené.
Je třeba komunikaci rekonstruovat kompletně, tedy včetně odstranění starých vrstev
podloží, opravy nebo výměny kanalizace
a rozvodů vody, zhutnění zeminy, zhotovení
podkladních štěrkových vrstev do hloubky
40 -50 cm, položení geotextilie, obrubníků
a vrchních pojízdných asfaltových vrstev. Teprve taková oprava zaručí, že se na komunikaci nebude muset „sáhnout“ dalších několik
desítek let. To všechno ale stojí peníze, čas
a administrativní náklady na projektové dokumentace, územní a stavební řízení.
Všechny komunikace ve městě a jeho částech máme zmapované, včetně odhadů nákladů a pokud bychom je chtěli opravit hned,
stálo by to městskou pokladnu přes 150 mili-

onů Kč. Jen rekonstrukce komunikací v tom
nejhorším stavu, tedy třídy 4 a 5 bude stát
přes 65 milionů Kč.
A od těchto nejhorších s opravami začínáme.
Kdo se po městě pohybuje ví, že se tímto
způsobem už rekonstruovala řada ulic, namátkou Zahradní, Staré náměstí, Mistra Jana
Husa atd. V letošním roce například probíhá
generální rekonstrukce komunikací v ulicích
Prokopa Holého, Jana Žižky a Boženy Němcové za více než 10 milionů Kč. V příštím roce
a následujících letech chystáme projektové
dokumentace a rekonstrukce komunikací postupně v ulicích J.K. Tyla, Jiřího z Poděbrad,
Jana Nerudy, Františka Palackého, Mládeže
a Okružní. Také proběhne tolik očekávaná
oprava křižovatky v ulici Sokolovské u pivovaru a ZUŠ. V následujících letech by pak
měla proběhnout rozsáhlá rekonstrukce komunikací na Náměstí SNP.
Chápu, že pro mnoho obyvatel to může být
„málo a pomalu“ a dokud se neopraví zrovna
ta jejich ulice, tak město „nic nedělá“.
Chtěl bych Vás ujistit že město skutečně
„dělá“ a nespí. I když město hospodaří dobře,
přece jen jsme omezeni finančními prostředky v každoročním rozpočtu.
Doufám, že si většina našich občanů o prázdninách a dovolených odpočinula a všem žákům, učitelům a rodičům přeji hodně sil v novém školním roce.
starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Z města

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
2. září a 7. října 2019

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 srpnu 2019 oslavili významné životní výročí:
paní Marie Škaloudová (85 let)
paní Viera Oubrechtová (80 let)
a paní Hana Cibulková (85 let).
Milé jubilantky, přejeme Vám ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.

kancelář starosty

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. 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 Městský úřad Kynšperk nad Ohří, kancelář č. 4.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
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Mateřská škola

Vzpomínka na léto
Jak už bylo zmíněno v minulém čísle Zpravodaje, pobyt venku může být i příjemný. Všichni
víme, že pro děti je pobyt na čerstvém vzduchu a hlavně pohyb velice důležitý a přirozený. Proto se snažíme, aby si ho i v parných
letních dnech užily co nejpříjemněji.
Děti mají vodu rády v jakékoliv podobě. Proto jsme rádi, že jsme jim mohli dopřát zábavu
a osvěžení v podobě nového mlhoviště. Podlaha z pryže zajišťuje bezpečnost při pohybu,
trysky vypouští vodní mlhu, která se krásně
rozptyluje.
Umíte si představit to nadšení a radost…A to
nás moc těší.
Děti a učitelky z MŠ U Pivovaru
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Policie

Pozor na děti i po prázdninách
Děti se vrátily po dvou měsíčních prázdninách
do školních lavic a riziko dopravních nehod se
tak v blízkosti škol a přechodů pro chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových
zážitků a mohou být tedy ještě mnohdy roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby
všichni účastníci v silničním provozu byli zejména v blízkosti školních zařízení a přechodů pro
chodce ve svých městech zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku řádně připravit. Pozornost by děti
měly věnovat zejména řádnému přecházení
komunikace či zvolení bezpečné cesty do školy
a domů. Bezpečná cesta nemusí byt nutně ta
nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější.
Dítě, které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo znát význam dopravních značek
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a mělo by vědět, jak správně přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní nutnou výbavou
každého chodce, proto myslete na to, aby vaše
děti byly pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. Také by dále měli myslet zejména na to, že mají děti vysazovat a pak
i nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát
úspěšný vstup do nového školního roku bez
nehod a dalších karambolů.

nprap. Mgr. Věra Hnátková
7. 8. 2019

Mateřské centrum

Založení a slavnostní otevření mateřského
centra Kynšperáček
Milé maminky, srdečně vás a vaše ratolesti zveme na slavnostní otevření mateřského
centra Kynšperáček dne 17.9. 2019 v 10 hodin v bývalé MŠ ve Školní ulici.
Jsme tři maminky, na mateřské dovolené jmenovitě Andrea Klimentová, Veronika Šidlová
a Jana Všetečková, které si daly za cíl založit pro město Kynšperk nad Ohří a jeho blízké
okolí mateřské centrum, kde se budou scházet
maminky (popříp. tatínci či rodinní příslušníci)
s těmi nejmenšími dětmi. Mateřské centrum
s názvem Kynšperáček, z.s. je určen dětem
od narození do nástupu do mateřské školky.
Naším hlavním cílem je začlenit děti do kolektivu a společně s ním spolupůsobit a následně
tak zpříjemnit nástup do mateřské školky. Dalšími našimi dílčími cíli jsou organizace zábavných aktivit a činností, při kterých si děti naučí
dětské kolektivní hry a začnout si rozvíjet jemnější motoriku a sluchové vjemy.

Cesta k založení samotného spolku nebyla
nikterak jednoduchá a otevření centra jsme
řešily s úřadem poměrně dlouhou dobu. Proto
jsme nesmírně vděčné, že jsme se společně
dokázali dohodnout, a že za podpory Města
Kynšperk nad Ohří budeme naše centrum otvírat.
Rády bychom i touto cestou chtěly poděkovat
všem, kteří nám darovali hračky či jiné potřebné vybavení a Městu Kynšperk nad Ohří za finanční dar a poskytnutí prostor. To největší
dík patří našim rodinám a blízkým, kteří nám
pomáhali s úklidem, stěhováním a především
hlídáním našich dětí. Proto všem děkujeme,
moc si toho vážíme.
Těšíme se na vás a 17.9. 2019 v 10 hodin
na viděnou.
					
			
Andrea, Jana
a Veronika

KYNŠPERÁČEK, z.s.
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Zajímavosti

Ptačí rozhledna na Libockých mokřadech
ČSOP Kynšpersko si vypůjčilo od Pozemkového fondu lokalitu Libockého mokřadu a to
za účelem propagace jeho funkce, vody v krajině a také kvůli podpoře biodiverzity mokřadního prostředí. Byl vypracován biologický
a hydrobiologický průzkum a ochranářský
plán, který směřuje fungování ČSOP na lokalitě tak, aby byl zajištěn prostor pro mokřadní
a vodní druhy rostlin a živočichů, vyjma invazních. V letošním roce zde bude otevřena ptačí
pozorovatelna, která umožní lidem posezení
a pohled na vodní plochu s krásným výhledem
na kynšperský vrch s dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ptačí rozhledna má
půdorysné rozměry 3x4 m a je umístěna 3m
nad okolním terénem. Přístup na plošinu je
zajištěn po dřevěných schodech ze zpevněné
účelové komunikace spojující nádraží v Kynšperku nad Ohří s Libocí. Ptačí pozorovatelna
je financována společností Net4Gas, která je
zároveň generálním partnerem ČSOP a za jejíž podpory bylo zpřístupněno již mnoho přírodních lokalit po celé České republice. Otevření
ptačí pozorovatelny plánujeme na čtvrtek 5.
Září. Od rána zde bude probíhat program pro
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děti a dospělé. Pokud se nám podaří sehnat
panely pro venkovní výstavu, bude zde také
výstava fotografií ornitologa Karla Machače.
Na lokalitě pravidelně pořádá ČSOP akce
Setkání s přírodou. Tato pravidelně pořádaná
akce seznamuje veřejnost s přírodními lokalitami. Setkání u Libockých mokřadů je pravidelně doprovázeno programem pro děti a projížďkou na člunu.
Libocké mokřady vznikly postupným propadáním povrchu země v místě poddolovaného
území, kde v minulosti probíhala podpovrchová těžba uhlí. Lokalita je tedy zásobena touto podzemní vodou vyplňující historické důlní
dílo. Vývoj mokřadu do současné rozlohy
(dnes činí rozloha cca 3 ha) trval několik let.
V současné době je rozloha mokřadů stabilizována a nepočítá se s jeho dalším rozšířením. Kolísá pouze hladina vody v mokřadu.
V posledních dvou letech je znatelný výrazný
pokles hladiny vody spojený s výrazným suchem, které postihuje nejen naše území. Poklesy a kolísání vody je možné sledovat na instalovaných vodoměrných tyčích.

Zajímavosti
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Různé

Chateau Kynšperk je otevřen veřejnosti!
Chateau Kynšperk (nově zrekonstruovaný zámek Kamenný Dvůr) o sobě dává znovu vědět a zve Vás do zámecké restaurace. Přijďte
ochutnat nové menu, nebo si dát dobrý drink
a posedět na zámeckém nádvoří s výhledem
na park, kde můžete vidět daňky, nebo alpa-
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ky. Chateau Kynšperk je ideálním místem pro
rodinné oslavy, firemní akce, ale také pro romantické chvíle ve dvou.
Těšíme se na Vás v Chateau Kynšperk!

Různé
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VRÁNOV 2019 – „Harry Potter“
Je až k neuvěření jak ten čas letí. Připadá nám,
že to bylo nedávno, kdy jsme se sešli, abychom připravili pro děti program, který vyplní
dvanáct jejich prázdninových dnů zábavou,
dobrodružstvím, novými zážitky a kamarády.
Uteklo to jako voda a letos jsme tak již po devatenácté vyrazili na letní tábor – VRÁNOV.
Ještě před táborem se 109 táborníků dozvědělo, co že je to letos čeká za dobrodružství.
Všechny děti obdržely dopis, kde byla pozvánka ke studiu do školy čar a kouzel ve Vránovicích……ano hádáte správně, letošní tábor se
nesl v duchu slavného Harryho Pottera.
Malí kouzelníci se opravdu nenudili. Kromě
toho, že museli zlepšit svou fyzickou kondici
při nejrůznějších soutěžích, hrách a soubojích,
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je čekaly i prověrky duševní, kde se při plnění
zapeklitých úkolů z mozečků jen kouřilo. Neméně důležitá byla i spolupráce a soudržnost
v celém kolektivu a zejména v jednotlivých kolejích. Bez schopnosti „táhnout za jeden provaz“ se koleje málokdy obešly, ať už se jednalo o hru famfrpál, přípravu čarovných lektvarů,
létání na košťatech, či jiné úkoly. Nádherné
bylo také třeba letní kino, nebo body zorbing
(hráli jsme fotbal v plastových koulích), to byla
teprve zábava.
Během tábora děti společně našly desku
s kouzelným lektvarem, díky kterému odhalily
smrtijedy z řad vedoucích a celého týmu. Škola čar a kouzel byla zachráněna.
Vránov 2019 je už jen nádhernou vzpomínkou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
bez kterých by se nám nepovedlo připravit
pro děti spoustu zážitků a nádherných chvil.
V první řadě děkujeme všem vedoucím-kolegům kouzelníkům, kteří se 24 hodin denně věnovali dětem, týmu v kuchyni- Vendy Munkové, Petře Kučerové, Hance Kopečné, Marcele
Dřevikovské a Mirce Stehlíkové, díky kterým
jsme měli jen a jen úžasná jídla, zdravušce Jiřce Gogolové, která ošetřovala odřená kolena,
ale také ostatním – za úklid, za táborové stránky Pínovi, za zásobování………všichni udělali
veliký kus práce – DÍKY.
Zvláštní poděkování patří Adéle Munkové,
Kátě Spieglové, Vendy Munkové a Marcelovi
Rychteckému – tak nádherně vyzdobený tábor a skvěle připravenou táborovou hru jsme
ještě nikdy neměli …….moc vám všem děkuji.
Díky patří také panu Vránovi, za pronájem areálu, máme to na Vránově moc rádi.
Touto cestou také chceme poděkovat městu
Kynšperk nad Ohří, městu Březová u Sokolova za finanční podporu, panu Havlíčkovi, Ivě
Cigánkové a Jiřímu Marečkovi za úklidové
a čistící prostředky, Danielovi Ifkovichovi, který
nám zaplatil Body Zorbing, což byla neskutečná zábava, Alešovi Kultscherovi, za nádherné

přívěsky pro všechny děti, pekařství Kováčovi
z Březové, za úžasné pečivo a koláče, a všem
ostatním, bez kterých by byla příprava mnohem těžší- DĚKUJEME.
Přejeme všem hezký zbytek prázdnin, ještě
spoustu fajn zážitků a třeba příště ahoj……
Za všechny profesory – dospěláky
Martina Nemethová
a Jiřka Gogolová
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Táborový Disneyland

Uplynulo již 64 let od otevření prvního Disneylandu v Kalifornii a před 90 lety se objevila vtipná zvířecí kreslená postavička a maskot Mickey
Mouse společnosti Walt Disney Company. Vy-
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tvořil jej Walt Disney. Mickey je antropomorfní
myš, která obvykle nosí červené kraťasy, velké žluté boty a bílé rukavice. Mickey je jednou
z nejznámějších postav na světě.

Zajímavosti

Děti, které si zakoupily vstupenku do Disneylandu v Letinách, čekalo milé přivítání u Základní školy v Kynšperku nad Ohří, kde na ně
čekal Mickey Mouse. Společně všichni nastoupili do autobusu, který je unášel do pohádkového světa. Na čtrnáct kouzelných dní
se všichni, bez rozdílu věku, stali pohádkovými bytostmi. Celotáborová hra se nesla
v duchu Disneyovských postaviček. Objevily

se zde postavičky jako je Popelka, která přebírala hrách a čočku, z které nám kuchařky
uvařily oběd. Šmoulové nám připravili „Branej
den“. Šrek, Fiona a jejich bahenní koupele nás
zavedli do Letin na koupaliště. Piráti z Karibiku nám schovali táborový poklad. O střídavé
počasí se nám postaraly Elsa a Anna z Ledového království. Šípková Růženka nám
posunula nedělní budíček. Toy Story s námi
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bojovaly v lese o vlajku. Pohádka Zootropolis
nás unesla na celodenní výlet do Plas mezi
zvířátka a zahráli jsme si minigolf. S Popelkou
jsme tančili na královském bále, kde nás srdečně přivítali král s královnou. A také jsme si
při loučení poplakali se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Nejvíc jsme si užili spaní pod širákem,
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kde jsme pozorovali padající hvězdy Perseidy.
Chtěla bych všem poděkovat za nádherných
14 dní a nabídnout „Cestování v čase“ v Letinách 2020.
		
Těší se Jana Tomsová
a spol.

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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Kultura

Den Ohře 2019
Letošní vzpomínky na proběhlé oslavy dne
úcty k řece Ohři jsou proměnlivé…
Počasí a voda v řece byla prý dobrá. I závodníků bylo dost, divákům se kapely a ohňostroj
také líbily. Věřím, že příští rok dle příslibů
sponzorů, bude již 15. ročník také zajištěn.
Dnes chci hlavně poděkovat všem, kteří pomohli zajistit letošní oslavy.
Hlavně zastupitelům města za finanční příspěvek, Povodí Ohře s.p. za finance, poháry
pro vítěze a propagační dárky. Dále VOSS
Sokolov a Kynšperské firmě GPH, přispěla
tradičně i firma stavebniny KESSL. Osobně
velké poděkování patří Správě majetku a jejím
zaměstnancům, kteří příkladně zajistili plac
a vše potřebné k průběhu akce. Dále poděkování patří zaměstnancům MKS, elektrikářům
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a našim hasičům a i firmě Niko a Autodopravě
Josef Rybár. Velké poděkování ode mně zaslouží i má manželka a celá rodina za pomoc
a toleranci. Díky všem účastníkům a divákům
na závodech. Jiří Roubínek a Jiří Péč zajistili
závod a Zuzana Marinková pomohla s diplomy.
Vodácký závod není neckyáda bohužel, jak je
dán čas startu, tak příště musíme dát i čas
dojezdu, není možno čekat na ty, kteří mají asi
přestávku v Nebanicích. To není kritika, ale
poznání že změny jsou nutné k dalšímu pokračování oslav DNE OHŘE 2020.
Za Vodáckou Ohři Miroslav Volf
K letošním oslavám se přidala destinační
agentura Dolní Poohří, o.p.s. Kadaň.

Kultura
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Různé

Městská hudba Kynšperk n.O.
V letošním roce se zúčastnila ve dnech 22.
– 23. 6. 2019 festivalu v Dolních Studénkách
s názvem Hudba bez hranic a spolu s Majorettes Kynšperk n.O. úspěšně reprezentovali
naše město na Moravě v Dolních Studénkách,
Šumperku a dále v Lázních Bludov. Členové
tohoto orchestru zároveň vystoupili i jako seskupení Bohemian Marching Band Sokolov
spolu s Majorettes Kynšperk n. O. Víkend
provázelo slunečné počasí, takže o diváky
nebyla nouze a úspěch našich muzikantů
a mažoretek Kynšperk byl odměněn velkým
potleskem a nadšením všech přítomných diváků. Oba orchestry absolvovaly v sobotu
dopoledne průvody v Šumperku a v Dolních
Studénkách, dále pak odpolední koncertní vy-

stoupení Městské hudby Kynšperk pod taktovkou dirigenta p. J. Zmrzlého a večerní show
vystoupení Bohemian Marching Bandu Sokolov pod vedením kapelníka Roberta Kučery.
Obě vystoupení opět doprovázely Majorettes
Kynšperk n.O. Sobotní večer byl zakončen
koncertem filmové hudby s videoprojekcí v podání domácího orchestru Zábřeh. V neděli oba
orchestry vystoupily v Lázních Bludov, kde se
s námi zástupci festivalu rozloučili s poděkováním za úžasné hudební a choreografické zážitky a s příslibem pozvání na další ročník tohoto festivalu. Tímto zároveň děkujeme Městu
Kynšperk n. O. za finanční podporu, dále Majorettes Kynšperk za úžasnou pohybovou choreografii a Janě Pejřilové za fotodokumentaci.
Za Městskou hudbu Kynšperk n.O.
Eva Bilinčuková

Městská hudba Kynšperk nad Ohří
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Různé

Bohemian Marching Band Sokolov

Městská hudba 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
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, že z provozních důvodů bude v měsíci září 2019 upravena výpůjční doba.
Pondělí:      8.00-12.00 – 13. 00-18.00
Středa:        8.00-12.00 - 13.00-17.00
Čtvrtek:      8.00-12.00 – 13.00-15.00
Děkujeme za pochopení.
Novinky pro dospělé:
Walden, L. – Nefritové slzy; Erskin, B. – Strom
duchů; Patrick, P. – Druhá šance klenotníka
Benedikta; Chamberlain, D. – Nutné lži; Musso, G. – Dívka z Brooklynu
Historie:
Hanibal, J. – Johana z Rožmitálu; Niemi, M.
– Vařit medvěda; Donaldson, J. – Sídlo Blackmoore; Christie, S. – Sokyně z Versailles;
Niedl, F. – Rozervané království; Bauer, J. –
Tajemná alchymistka
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Detektivky a thrillery:
Grisham, J. – Zúčtování; Taylor, C. L. – Spánek; McTiernan, D. – Smrtící řeka; Natt och
Dag, N. – 1793; Kubát, L. – Krvavé peníze;
Simons, A. – Skrýš; Ondriová, I. – Vlčí hora;
Lebor, A. – Okrsek VIII; Beran, L. – Kriminálka
na tahu; Klevisová, M. – Sněžný měsíc; Dvořák, O. – Zločin štábního strážmistra
Romány pro ženy:
Douglas, D. – Sestřičky ve víru osudu; Bradford, B.T. – Hříchy panství Cavendon; Quinn,
J. – Falešná manželka; Roberts, N. – Povolené ztráty; Mlynářová, M. – Kdo neharaší, není
chlap; Enoch, S. – Ďábel nosí kilt; MacGregor,
J. – Nevěsta, která měla smůlu; Roberts, N. –
Okno do nebe
Čtení pro děti a mládež:
Boudová, N. - Bětka a její cesta od Chmury;
Meadows, D. – Kamarádky kouzelných zvířátek; Hunter, E. – Velké medvědí jezero; Voosen, T. – Má první láska; Valach, P. – Ukradený poklad
Za knihovnu Irena Zolotarová

Různé

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří
Zve své členy na zájezd do Litoměřic dne 16.9. 2019 na „Zahradu Čech“,
na který Město Kynšperk nad Ohří přispělo příspěvkem 3.000,- Kč.
Odjezd je naplánován na 6,00 hodinu z autobusového nádraží v Kynšperku nad Ohří.
V autobusu je 50 míst a je již zcela obsazen.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že s námi opět prožijete hezký a příjemný den
na Výstavišti v Litoměřicích mezi květinami a zahrádkářskými potřebami.
Je objednáno krásné a slunné počasí. 

Za ZO ČZS Kynšperk, předseda svazu
Ing. Josef Baron

Základní škola Dům dětí a mládeže
Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019 - 2020 v těchto oblastech:
Sportovní – kopaná, aerobik, stolní tenis, zdravé cvičení, pohybové
hry, sebeobrana, volejbal, florbal, tenis, sportovky 7. – 8. ročník
Taneční – mažoretky
Dovednostní – rybáři, mladý hasič, fotografický, vaření, šikulové
Estetické – keramický, výtvarný. 3D tisk, Dívka roku, módní okénko
Výchovné – dopravní, zdravověda
Vzdělávací – zábavná chemie, toulky přírodou, logopedie, přípravný
seminář z Čj a M pro deváté ročníky
Jazykové – anglický
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Kino
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Kino
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Kultura
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Zajímavosti
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Různé

DĚTSKÁ BURZA
PODZIM

Dětské oblečení všech velikostí 0-15 let,
těhotenské oblečení, výbava pro miminka,
dětská kola, odrážedla, brusle,
kočárky, botičky, hračky,

ZIMA

autosedačky a jiné….

21.9. 2019 13:00

– 16:00 HOD.

MKS Kynšperk nad Ohří – Zimní zahrada kina
20.9.2019 (pátek)

16:00 – 19:00 hod.

- výběr věcí k prodeji

21.9.2019 (sobota)

13:00 – 16:00 hod.

- prodej

22.9.2019(neděle)

10:00 – 12:00 hod.

- vrácení věcí, vyúčtování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 583 664,
NEBO EMAIL:burza.kynsperk@seznam.cz A MY VÁM
PŘIDĚLÍME POŘADOVÉ ČÍSLO
Z prodeje odečítáme 10%, které jsou použity na náklady spojené s pořádáním.
!!!!!!! Za věci určené k prodeji neručíme !!!!!!!!

Přidělené pořádové číslo:

1
4
Velikost:
2

Vel.92
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Název :

VZOR PRO OZNAČENÍ VĚCÍ

Triko dl. Rukáv Spiderman
Cena :

30,-

!!!! NEPOUŽÍVAT MALÉ LÍPKY A ŠPENDLÍKY !!!!

MAX. POČET VĚCÍ K PRODEJI 40 KS + 15 HRAČEK
Věci označte štítkem dle vzoru, vyhotovte seznam na A4
a v označené tašce pořadovým číslem doneste.

Kultura
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