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Z města

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle
pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní
radostí. Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, o které se chceme podělit se
svými blízkými a drahými. A proto si tento sen
vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho
uchovat v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují
v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou čas,
kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku a radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování
vánočních dárků.
Vánoční svátky jsou především příležitostí
znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky,
dobroty a přejícnosti.

Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych vám
upřímně z celého srdce do nového roku popřál
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění
a jak osobních tak i pracovních úspěchů. Mé
přání je v současné složité době dvojnásobné, neboť období, které prožíváme, není vůbec
jednoduché. Buďte na sebe opatrní, dodržujte
nařízená opatření, abyste ochránili sebe i své
nejbližší.
Milí spoluobčané, chci vám poděkovat
za všechny vaše připomínky, názory a i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Tak stejně
vám chci poděkovat za dobře odvedenou práci na vašich pracovištích a ve vašich rodinách.
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podílejí na zmírnění situace kolem Covidu-19. Bez
jejich práce bychom jenom těžko mohli alespoň tímto způsobem fungovat.
Upřímně vám ještě jednou z celého srdce
přeji, aby byl nový rok o hodně lepší než ten
letošní.

Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Vážení občané,
s ohledem na současnou epidemiologickou
situaci a mimořádná opatření vlády informujeme, že až do zklidnění celé situace jsou pozastaveny návštěvy u občanů města k jejich

životnímu jubileu, konání Dne se starostou
a místostarosty a je také odloženo vítání občánků.
Kancelář starosty

Výzva
pro soukromé podnikatele, neziskové organizace, společnosti, sportovní oddíly, občany
a další, kteří mají zájem poskytnout informace o své činnosti do kroniky města Kynšperk
nad Ohří za rok 2020, aby je předali osobně

na MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dveře č. 4 nebo zaslali elektronicky na adresu
kadava@kynsperk.cz nejpozději do 31.01.2021.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Oznámení o změně pravidel pro vydávání souhlasů
a uzavírání smluv, včetně zřizování služebností
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje, že dne
07. 10. 2020 vstoupila v platnost nová „Pravidla pro vydávání souhlasů a uzavírání smluv,
včetně zřizování služebností (věcných břemen)
na území města Kynšperk nad Ohří v souvislosti s umisťováním, prováděním nových staveb a v souvislosti s prováděním oprav, údržby, kontroly, zajištění provozu nebo likvidaci
stávající stavby včetně ukládání inženýrských
sítí do pozemků ve vlastnictví města“, která
byla schválena Radou města Kynšperk nad
Ohří usnesením č. RM 274/2020 ze dne 07.
10. 2020. Tato nová pravidla v plném rozsahu
zrušila a nahradila pravidla schválená Radou

města Kynšperk nad Ohří pod č. 102 ze dne
31. 03. 2010 s účinností od 01. 04. 2010, vč.
dodatku č. 1 schváleného Radou města Kynšperk nad Ohří pod č. 11 ze dne 23. 01. 2013
s účinností od 01. 02. 2013.
Znění nových pravidel je dostupné na webových stránkách města pod odkazem http://
www.kynsperk.cz/mesto/soubory-ke-stazeni/
- Pravidla pro vydávání souhlasů a uzavírání
smluv, včetně zřizování služebností (věcných
břemen) na území města - stavby, opravy
a IS) a v tištěné podobě na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Bc. Alena Kadavá, kronikář
Znění nových pravidel je dostupné na webových stránkách města pod odkazem:

Blahopřání

http://www.kynsperk.cz/mesto/soubory-ke-stazeni/ - Pravidla pro vydávání souhlasů a uzavírání
smluv, včetně zřizování služebností (věcných břemen) na území města - stavby, opravy a IS)
a v tištěné podobě na majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Dne 3. prosince oslaví manželé Ingeborg
a Jan Petrákovi Diamantovou svatbu.
Dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví
na společné cestě životem přejí
syn Petr, Šárka
a vnoučata Anička, Štěpánka, Otto a Aleš
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Z města

Pozor zejména na kapesní krádeže
či podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této
době chtěli přinést několik preventivních rad,
neboť s blížícími se Vánočními svátky nám
hrozí určitá rizika a můžeme se velmi snadno
stát obětí protiprávního jednání, jak v reálném
tak virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních
dárků do nákupních domů, mějte své osobní věci pod neustálým dohledem. Zkušenému kapsáři totiž stačí jen několik málo vteřin
k tomu, aby Vám odcizil mobilní telefon, peněženku, doklady či celé příruční zavazadlo.
Proto doporučujeme nosit finanční hotovost
odděleně od dokladů a platebních karet. Mobilní telefony mějte také řádně zabezpečeny
v uzavřené kapse. Svá osobní zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a mějte je
vždy řádně uzavřeny. Nepodceňujte ani chvíli,
kdy ukládáte nákup do svého vozidla a peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou či při výběru z bankomatu. Nikdy
nezadávejte PIN k Vaší platební kartě, pokud
se ve Vaší blízkosti někdo nachází či narušuje
Vaši diskrétní zónu.

4

V případě, že budete své vánoční dárky pořizovat prostřednictvím internetu, buďte zvláště obezřetní. Dávejte si proto pozor z jakých
eshopů dárky objednáváte a použijte raději jen
ověřené zdroje. Peníze neposílejte dopředu,
ale raději volte způsob platby dobírkou. Můžete tak předejít možnému zklamání. V případě přihlášení do jednotlivých eshopů a služeb
na internetu používejte různá a kvalitní hesla,
aby nedošlo k prolomení Vašeho účtu. Jestliže se budete chtít přihlásit do svého internetového bankovnictví, nepřihlašujte se v žádném
případě z odkazu ve Vašem emailu, může se
jednat o podvod.
V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu nebo volejte na tísňovou linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a šťastný vstup
do nového roku.

Oprava objektu kamenictví – doplnění
Po zveřejnění článku o opravě budovy kamenictví v Kynšperském zpravodaji č. 11/2020 se
zejména na sociálních sítích spustila rozsáhlá
„zasvěcená“ diskuze o ceně opravy střechy
této budovy.
Dovolím si tedy malé upřesnění a doplnění.
Samotná oprava střechy, obsahující zhotovení
celého nového krovu, bednění střechy, pokládku pojistné folie a krytiny, zhotovení nového
oplechování i okapů a také opravu zvoničky,
přišla město na 240 300,- Kč. Ve srovnání
s běžnými cenami na trhu je to cena více než
dobrá a práce byly provedeny velmi kvalitně.
Za zbývající částku cca 520 tisíc Kč musely
být (a budou) provedeny zbývající práce, které
jsou k záchraně budovy nezbytné. Bylo nutné
provést stabilizační vyzdívky, opravu věnce,
budou provedeny nové omítky a podobně, které realizuje naše Správa majetku spol. s r.o.

Z této částky jen na bourání promočeného zdiva, likvidaci stavební suti, staré krytiny, shnilého krovu a jejich odvoz a uložení na skládku
„padlo“ téměř 170 000,- Kč.
Je to hodně peněz, souhlasím. Město bylo ale
postaveno před otázku, zda budovu z roku
1875, o kterou se několik desetiletí nikdo nestaral, začít opravovat nebo ji nechat zbourat.
Jen odhadované náklady na demolici této
budovy a uložení suti na skládku se pohybovaly kolem 900 000,- Kč. Některá rozhodnutí
nejsou jednoduchá, a i když se to některým
občanům nemusí líbit, zvolili jsme záchranu
budovy pro další generace.
Touto cestou mi dovolte poděkovat panu Pastorkovi a SM za dobře odvedenou práci.
S pozdravem
1. místostarostka
Jana Tomsová

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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Informace o plánovaných změnách svozu komunálního
a tříděného odpadu od 01. 01. 2021
Město Kynšperk nad Ohří chystá od nadcházejícího roku změny v systému sběru odpadů ve městě. Samotný systém sběru zůstane
zachován tak, jak ho všichni známe. Největší
změny se budou týkat četnosti vývozu jednotlivých komodit. Separovaný odpad (papír, plasty, sklo) bude nově vyvážen výrazně
častěji než doposud, a to konkrétně 1x týdně
u všech výše uvedených komodit a jejich stanovišť. Naopak četnost svozu směsného komunálního odpadu bude snížena ze současných 2 svozů týdně na 1x týdně.
Nově bude zajišťovat svoz separovaného
i směsného odpadu místní společnost Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
V případě potřeby by tak neměl být problém
operativně zajistit i mimořádné svozy separovaného odpadu. Toto bylo u dosavadního dodavatele (přepravce) mimo pevně stanovené
dny svozu jednotlivých komodit a předchozí
objednávce nemožné. V případě, že se nádoby zaplnily dříve než obvykle, nebylo možné
nádoby vyprázdnit dříve, než bylo předem
sjednáno.

Cílem úprav je zajistit všem občanům možnost
třídění odpadů v souladu s vyhláškou města
bez zbytečných problémů s případnou zaplněností nádob. Tím, že bude svoz provádět místní firma, která bude zároveň sledovat kapacitu
jednotlivých nádob, by se již nemělo stávat,
že nádoby na separovaný odpad bude občan
nacházet dlouhodobě přeplněné.
Změnami tedy sledujeme co nejvyšší efektivitu odpadového systému města s co možná
nejnižším ekologickým dopadem. Současně
bylo při plánování změn přihlíženo k závazným cílům na třídění komunálního odpadu,
stanovených EU, které zatím bohužel nejsou
nejen v našem městě, ale ani v celé ČR zdaleka naplňovány.

Tímto bychom chtěli apelovat
na všechny občany, aby se snažili v maximální možné míře třídit
své odpady.
S ohledem na neustálý nárůst cen za svoz
komunálního odpadu a zejména ceny jeho
následného skládkování. V průběhu nad-

cházejících let ceny ještě výrazně porostou.
Všechny předem upozorňujeme, že je odpad
nutno důsledně třídit. Pokud by tomu tak nebylo, bude město nuceno výrazně zdražit poplatek za svoz komunálního odpadu. Jak je
již uvedeno výše v textu, ceny za skládkovné
směsného komunálního odpadu (SKO) neustále rostou a v průběhu let následujících,
cena skládkovného dle všeobecně známých
informací dále poroste a to skokově. Zejména
pokud jejich původce (město, a tedy všichni
jeho občané) nebudou schopni plnit předem
stanovený podíl separovaného a směsného
odpadu. Od roku 2023 se uvažuje o úplném

zákazu skládkování odpadů a jistě si dovedete
představit, co bude znamenat veškerý odpad
převážet do „spalovny“ – zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), které je v současné době nejblíže v Plzni.
Jinými slovy za každou tunu odpadu, která je
správným způsobem vytříděna a dále předána
k dalšímu zpracování dostane město (všichni občané) finanční příspěvek od společnosti
EKO-KOM a.s. a naopak za každou tunu odpadu vyhozenou do nádob na směsný komunální odpad budeme všichni tvrdě platit. Rozhodněte se tedy sami, jak na tom chcete být.

Přispět může každý, chovejte se odpovědně,
chovejte se ekologicky!!!
Od 01. 01. 2021 se mění četnost svozu
komunálního a tříděného odpadu.

Komunální odpad bude svážen 1x
týdně a zvýší se svoz tříděného
odpadu také na 1x týdne
z předchozího 1x za 14 dní.

Správa majetku
Kynšperk nad Ohří spol. s r. o.
Majetkový odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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JSHD

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků
na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních
dvou kalendářních let
Komu:
doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola na
místě apod.)
Kdy:
kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských
haváriích apod.
Kde:
zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;
v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských nádrží,
ostatních vodních nádrží apod.
Jímka musí:
být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!
Jímka nesmí:
prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí, může
způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Dobrovolní hasiči Města Kynšperk nad Ohří se
dočkali rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice a počítá se i s novou výstavbou přístavby,
kde vzniknou prostornější šatny vč. sociálek
a garáží pro zásahovou techniku. V rekonstrukci je zahrnuto statické zajištění, vybourání zdi mezi hasičskými cisternami a celkové
zateplení pláště budov s novou omítkou v šedočervené barvě.
Hasičská zbrojnice byla dle odhadu postavena na konci 19. století jako přízemní garáže
s dřevěnou věží na sušení hasičských hadic.

Po roce 1990 proběhly menší rekonstrukce
a několik nutných výměn, např. střešní krytiny,
oken a vrat.

Po roce 1972 byla povolena přístavba 1. patra
a zděné věže. Hasičům vznikly větší garáže
pro novou cisternu, klubovna, sociální zařízení
a další důležité prostory.

Projekt ve výši 8,3 mil. bude financován z dotací Hasičského záchranného sboru ČR, Karlovarského kraje a z rozpočtu Města Kynšperk
nad Ohří.

Množství vyvezených odpadních vod:
musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební
kapacity, počet bydlících apod.)
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí
Kdo zajistí vyvezení jímky:
pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona
Doklad o odvozu odpadních vod:
NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.
Náležitosti dokladu:
vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla,
ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.
Pokuta pro občany:
až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona?
primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech získáte
na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ
VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
A BUDOUCÍM GENERACÍM!
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Koliformní bakterie se nacházejí
v trávicím traktu lidí a živočichů,
a tím pádem jsou nejdůležitějším
hygienickým indikátorem fekálního
znečištění. Špatně těsnící odpadní
jímka je prakticky jistou vstupenkou
těchto bakterií nejen do podzemních
zdrojů pitné vody v okolí.
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Vyjímečné jubileum
Před pětasedmdesáti lety se stalo mnoho
vyjímečných okamžiků. Tím nejdůležitějším
okamžikem nejen pro naší zemi, ale pro celý
svět byl samozřejmě konec 2. světové války.
Následné kroky byly pro každého člověka
velmi důležité a radostné. Docházelo k znovu
otevření českých středních a vysokých škol
a začala se opět hrát stabilní státní Československá fotbalová liga. Mistrovský titul v tomto
ročníku získala AC Sparta Praha.

Oldřich. Slavilo se v každém kynšperském
hostinci, nejvíce v hostinci Koruna.
Jako symbol vyjímečné události v našem
městě, byla v parku u kostela vysazena lípa.
Tato lípa je zároveň stromem svobody.
Přeji Vám Oldřichu Škarecký hodně zdraví,
energie a štěstí do dalších let.
patriot patriotovi

Ale co se stalo po květnu 1945 v našem městě
mnoho lidí netuší. Narodilo se první české dítě
mužského pohlaví v českém pohraničí. Rodiče
mu dali jméno

Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk nad Ohří
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JSHD

MŠ

Dýňování v naší školce Zahradní
V týdnu od 9.- 13.11. se naše školka proměnila v dýňové pole a celý týden jsme dlabaly
dýně, které nám teď zdobí schodiště a krásně
svítí/ hlavně ráno/, uvařily jsme si dýňový kompot, paní kuchařka uvařila dýňovou polévku
a taky jsme ochutnaly dýňový punč.
V pátek jsme si na naší zahrádce připravily
soutěže a uspořádaly zahradní DÝŇOVÁNÍ.
Pravda, bylo nás kvůli epidemiologické situace málo a také jste tam chyběli vy rodiče,
což je nám velice líto, ale vyšší moc rozhodla
za nás všechny.
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Podzimní DÝŇOVÁNÍ jsme si celý týden užily
a z fotek uvidíte, co všechno jsme na zahradě prováděly. Doufáme, že příští rok se k nám
mamky i taťkové přidáte a budete ochutnávat
a soutěžit s námi.
Děti a paní učitelky
z MŠ Zahradní
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MŠ

MŠ

Výroba adventní svíčky
Protože se nám kvapem blíží Advent a Vánoce, je dobrým zvykem obdarovat naše blízké
nějakým vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Děti z Beruškové a Pastelkové třídy navštívily Ekocentrum v našem městě a společně
s paní Řezníčkovou a slečnou Kabátníkovou
si vyrobily svíčku ze včelího vosku.
V Ekoncentru se nejdřív děti dozvěděly, jak
se vlastně plástve z včelího vosku dělají a co
vše tomu předchází. Poté pozorovaly, jak se
rozehřátý vosk nalévá do formy a jak taková
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svíčka vznikne. Nakonec si s menší pomocí
dospělých vyrobily vlastní svíčku.
Dětem se tato první spolupráce s Ekocentrem
líbila a slíbily jsme si další společné vyrábění budky a lojové koule pro naše malé ptáčky
v zimě, na naší zahradě.
Za děti a MŠ
Zahradní Iva Jirsová
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MŠ

MŠ

Uspávání podzimní zahrádky
Pomalu se blíží adventní čas, podzim se schyluje ke svému konci a vše se začíná připravovat na zimu.
I naše školková zahrada. A tak jsme se rozhodly, že tu naši zahrádku uspíme.

Všechno, co jsme se naučily o podzimní přírodě, zvířátkách, stromech a počasí, jsme si
mohly vyzkoušet v připravených úkolech, které jsme my, všechny děti splnily na jedničku.
Skládaly jsme puzzle hub, které můžeme najít
v lese i na zahrádce, poznávaly jsme stromy
a jejich listy a také jsme hledaly, jaké zvířátko,
by tu naší zahrádku mohlo navštívit. Nakonec
jsme zahrádce zazpívaly písničku o naší školce a teď už budeme čekat, až se zahrádka zasype sněhem a budeme tam stavět sněhuláky.
Na jaře si tu naší zahrádku zase společně probudíme. Už teď se na to moc těšíme!!
Děti a učitelky,
ze Zahradní školky
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MŠ

Knihovna

Ani v nouzovém stavu nezahálíme
V září jsme v plné síle zahájily nový školní rok
a… přišel opět nouzový stav. Ale i tak se nám
podařilo zajistit pro děti několik zajímavých
akcí. Nejprve nás navštívily dvě zástupkyně
Policie ČR s besedou na téma „PRÁCE POLICISTY A BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA ULICI“.
Děti ze třídy Louka dostaly krásný dárek – novou interaktivní tabuli. Ve výchovně-vzdělávací práci ji budou využívat nejen paní učitelky,
ale i paní lektorka anglického jazyka, která
v říjnu zahájila svoji výuku.
Potěšila nás také říjnová „TIBETSKÁ POHÁDKA“, kterou pro nás připravilo DIVADLO LOUTEK KARLOVY VARY.
A tak se těšíme, co nového a pěkného nám
přinesou další měsíce.

Městská knihovna
Detektivky a thrillery:

Městská knihovna
Chebská 386
Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352683278, 725 952 001
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

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

8.00 - 12.00
zavřeno		
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30
12.30
12.30
12.30
12.30

-

17.00
15.00
17.00
17.00
14.30

Mateřská škola
U Pivovaru Kynšperk nad Ohří

Kepler, L. – Zrcadlový muž; Mayne, A. –
Temný vzorec; Tremayne, S. K. – Než jsem
zemřela; Deaver, J. – Komunita truchlících;
Tremayne, P. – Smrt z milosti; Paris, B. A. –
Přiveď mě zpátky; Connelly, M. – Noční oheň;
Kohout, P. – Vražedkyně; Peters, E. – Poustevník z Eytonského lesa; Hidden, D. – Střelec; Croft, K. – Varování; Hrdlička, P. – Pouť
oběšenců

Romány pro ženy:
Steel, D. – Čas předminulý; Steel, D. – V nemilosti; Tullyová, D. – Utajená tvář tisíce a jedné
noci; Kallentoft, M. – Katův polibek; Harasimová, M. – Klinická smrt; Keleová – Vasilková,
T. – Rodinné klubko; Roberts, N. – Údolí ticha;
Kleypas, L. – Hon na Cassandru; Riley, L. –
Motýlí pokoj;

Čtení pro děti a mládež:
Novinky pro dospělé:
Veselý, K a Hroch, M – Všechny kočky jsou
šedé: Hudba úzkosti; Čechová, M. – Baletky;
Kundera, M. – Život spisovatele; Poncarová,
J. – Alžběta a Nina; Paris, B. A. – Dilema

Baltscheit, M. – Malý princ slaví Vánoce; Fry,
M. – Povedená partička Král Karl; Kahoun, J.
– Příběh včelích medvídků; Houkal, J. – O Radostníčcích; Drijverová, M. – Posílá ti pohádku; Nováková, Z. – Nedočkavý motýlek

Pro naše nejmenší čtenáře:
Historie:
Fabiani, N. – Neuvěřitelné dějiny lékařství;
Lamballe, M. – Kavárna U Anděla Osudová léta; Rushton, C. – Sabotér z Osvětimi;
Clayton, M. W. – Poslední vlak do Londýna;
Jindra, J. – Zajatec osudů Dcera Edwarda
Kellyho; Vondruška, V. – Manželské zrcadlo; Jindra, J. – Případ zákeřného vyděrače;
Esperian, V. – Achnaton – S krásnou Nefertiti
svrhli staré bohy
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Kožíšek, J. – Polámal se mraveneček; Leporela ve tvaru postavičky od oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka – Policista Kryštof, Farmář
Kuba Prodavačka Hanka, Kadeřnice Blanka

Na Vaší návštěvu se těší knihovnice.

QR kód facebookových stránek
městské knihovny
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Putovní výstava

Putovní výstava

Putovní výstava - 20 let Karlovarského kraje
Putovní výstava byla umístěná v zimní zahradě kina Kynšperku nad Ohří od 19. 10. do 2. 11.
2020. Z důvodu nařízení vlády o uzavření všech výstavních prostor ji nebylo možné zhlédnout.
Výstavu umístíme po částech ve zpravodaji. V prosincovém zpravodaji je umístěno: zdravotnictví,
školství, sport a volný čas, zkušební polygon BMV a kultura.
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Putovní výstava
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Různé
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Různé
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Výstava

Různé

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221
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