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Vážení spoluobčané,
před několika dny proběhla schůzka za účasti
většiny starostů našeho kraje, která se týkala
jedné z nejdůležitějších oblastí našeho regionu a tou jsou emisní povolenky a hlavně peníze, které jsou za tyto povolenky vyváděny
z našeho, ale i Ústeckého kraje. Celková částka, která je odevzdána do státního rozpočtu
za oblasti hnědouhelných pánví Karlovarského a Ústeckého kraje je více než 20 miliard
korun a konkrétně z našeho regionu to dělá
2,5 miliardy.
Rostoucí tlak na ukončení těžby a zpracování
hnědého uhlí s sebou přináší závažné ohrožení ekonomické i sociální stability hnědouhelných pánví Karlovarského a Ústeckého kraje.
Poslanci, senátoři, starostové a vedení Karlovarského a Ústeckého kraje proto společně
požadují po státu urychlené vytvoření transformačního fondu, který pomůže financovat změny, které jsou nutné pro zajištění budoucnosti
těchto regionů.
Důsledkem globální snahy o snižování emisí skleníkových plynů bude pro Karlovarský
a Ústecký kraj zánik jednoho z tradičních průmyslových odvětví, těžby a zpracování hnědého uhlí. Na ně jsou v současnosti vázány tisíce
pracovních míst a velká část ekonomiky obou
krajů. Tlak na rychlé omezení tohoto odvětví
tak zcela reálně může způsobit zásadní ekonomickou i sociální destabilizaci obou regionů.
Ty přitom už dnes patří ke strukturálně nejpostiženějším nejen v celé České republice, ale
i v měřítku celé Evropské unie.
Přechod k nízkoemisním technologiím se dotýká všech členských států Evropské unie.
Okolní země, jako je Německo nebo Slovensko, proto aktivně hledají možnosti, jak nahradit zanikající pracovní místa v uhelném a energetickém průmyslu, a vyčleňují miliardy eur
na nastartování nové ekonomiky postižených
oblastí.

Česká republika zatím tento závažný problém neřeší, nebo jen okrajově. Do státního
rozpočtu, jak jsem již avizoval v úvodu, každoročně putují navíc miliardy korun z těchto postižených regionů ve formě nejen daní,
ale i různých mimořádných poplatků. Zpět se
však nevracejí. Oba regiony nesou především
negativní důsledky hnědouhelného těžebního
a zpracovatelského průmyslu. Ať už jde o ekologickou zátěž, sociální nebo strukturální problémy.
Starostové, vedení kraje, poslanci a senátoři
zvolení za Karlovarský a Ústecký kraj, napříč
politickým spektrem a bez ohledu na stranickou příslušnost, se shodují na tom, že je nutné
situaci věnovat velkou pozornost a daný problém společně s vládou začít vážně řešit. Společně proto vyzývají náš stát, aby neprodleně
vytvořil transformační fond, který bude sloužit
k financování strukturálních změn v Karlovarském a Ústeckém kraji, prioritně k tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v Sokolovské a Mostecké hnědouhelné pánvi. A aby
stát tento transformační fond naplnil například
z finančních prostředků, které získá z daní,
řádných či mimořádných poplatků z území
Karlovarského a Ústeckého kraje.
Proto se obracím na vás, občany našeho
města, přijďte naši snahu podpořit a podepsat
petici, která je pro vás připravena na podatelně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří. Váš
podpis může výrazně pomoci prosadit spravedlivý systém rozdělování vybraných prostředků. Potřebujeme získat nejméně deset
tisíc podpisů a pak je zabezpečeno, že se tím
naše vláda bude muset zabývat.
Děkuji vám za podporu.
S pozdravem váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Volby do Evropského parlamentu - informace
Na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze
dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba
konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve  všeobecných a přímých volbách,
vyhlásil prezident republiky volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání
na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu
na území České republiky (dále jen „volič“).
Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
Občan jiného členského státu, který není
veden v dodatku stálého seznamu voličů,
můžehlasovat při volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25.
5. 2019, pokud (dle ustanovení § 29 odst. 1
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) osobně požádá
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je
přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Občan jiného členského státu, který je veden
v dodatku stálého seznamu voličů může hlasovat při volbách do Evropského parlamentu,
které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2019,
pokud (dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č.
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62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) osobně podá u obecního
úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu
veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Žádosti musí být podány osobně na Městském
úřadu Kynšperk nad Ohří v zákonem stanovené lhůtě, tj. do neděle 14. dubna 2019 do 16:00
hod.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu, toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
(od 09.05.2019) předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.
Na webových stránkách města Kynšperk nad
Ohří budou postupně zveřejňovány aktuální
informace k volbám do Evropského parlamentu na úřední desce a ve složce http://www.
kynsperk.cz/mesto/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/.

Z města

V této složce naleznete např. žádost o vydání
voličského průkazu, přihlášku za člena okrskové volební komise atd.

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 březnu 2019 oslavili významné životní výročí:
paní Valerie Weissová (80 let)
paní Žeňa Balíková (80 let)
pan Miroslav Štrunc (85 let)
paní Dobromila Musilová (85 let)
paní Věra Dvořáková (80 let)
pan Jan Endyš (80 let)
paní Marie Zimová (85 let)
a paní Jarmila Votavová (85 let).
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

pan Jan Endyš

paní Valerie Weissová

paní Marie Zimová
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Pan Miroslav Štrunc 85. narozeniny
oslavil sportovně
Setkání bylo velice příjemné. Pozvání přijali
nejen jeho sportovní přátelé, ale i naši českoslovenští olympionici.
Jan Kůrka bývalý československý sportovní
střelec. Zlatý olympijský medailista z letních
her v Mexiku, trojnásobný bronzový medailista
z mistrovství Evropy v roce 1969 a dvanáctinásobný mistr republiky. Dne 28. října 2013
ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí
Za zásluhy.

Vladimír Jarý bývalý československý házenkář, stříbrný medailista z letních olympijských
her v Mnichově v roce 1972. Nastoupil v 6
utkáních a dal 10 gólů. S týmem Československa byl sedmý na LOH 1976 v Montrealu. Hrál
v 5 utkáních a dal 7 gólů.
Věra Štruncová bývalá československá volejbalová reprezentantka a účastnice olympijských
her v Mexiku v roce 1968. Byla skvělou volejbalistkou, má doma bronz z mistrovství Evropy.
J. Tomsová
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Vítání občánků
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na začátek měsíce června 2019. Pozvánky nejsou
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 20.05.2019. Datum vítání občánků bude zveřejněn v měsíci dubnu 2019
na úřední desce, v Kynšperském zpravodaji
a maminky obdrží poštou pozvánku.
Za správní
a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Splatnost místních poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na splatnost první
části místních poplatků za komunální odpad.
Sazba poplatku pro rok 2019 je 600,- Kč
na osobu.
Splatnost poplatku:
•
prvních 300,- Kč do 31. března každého
roku
•
druhých 300,- Kč do 30. září každého
roku
•
poplatek lze zaplatit i najednou, a to
do 31. března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:

31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Při zasílání plateb za více osob, je nutné
zaslání avíza na e-mail: platby@kynsperk.cz,
ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku. Avízo je nutné
pro možnost spárování platby za správné osoby a tím předcházení nedorozumění a vzniku
nedoplatků.
Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako správce daně, přistoupil
k vymáhání nedoplatků daňovými exekucemi
(dle § 178 zákona 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

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
1. dubna a 13. května 2019
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VZPOMÍNKA
26. dubna to bude již 4. rok, kdy s námi není
naše milovaná babička Máňa,
paní Marie Kořísková.
Jsi pořád s námi mamko.
Stále vzpomíná rodina

Zápisy do mateřských škol
Místo zápisu:
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace, IČO 635 31 054,
se sídlem Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk
nad Ohří

Místo zápisu:
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 497 66 961, se sídlem U Pivovaru
367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Termín zápisu:
02.05.2019 v době od 9:00 do 11:30 hod.
a od 12:30 do 15:30 hod.

Termín zápisu:
06.05.2019 v době od 10:00 do 15:00 hod.

Další informace získáte:
https://www.mskynsperk.cz/

Další informace získáte:
http://www.mskynsperk.estranky.cz/

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Příspěvková organizace
zajištění provozu
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří,
U Pivovaru 367
01.07.2019 - 31.07.2019
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385
01.08.2019 - 27.08.2019

přerušení provozu
01.08.2019 - 30.08.2019
01.07.2019 - 31.07.2019
28.08.2019 - 30.08.2019

Obě mateřské školy budou uzavřeny v termínu od 28.08. do 30.08.2019.

správní a sociální odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Mateřská škola Kynšperk nad Ohří

U Pivovaru 367

ZÁPIS 2019/2020
se uskuteční 6. května 2019 od 10.00 hodin do 15.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Milena Valešová,ředitelka, Milena Becková,uč., Alena Kociánová,uč.,
Ivana Vebrová,uč., M.Nejdlová,uč.
Přihlášku, evidenční list (k zápisu, prosím, přineste tiskopisy vyplněné, potvrzené) vyzvedněte si v mateřské škole - denně od 14.00 hodin do 16.00
hodin.
Termín zveřejnění výsledku zápisu- 10. 5. 2019 ve vývěsní skříňce u vchodu do MŠ.
U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého
pobytu dítěte.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Dítě v posledním roce před vstupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání)
2. Trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří
3. Dítě, které dovrší k 31.8.19 věku 3.let-s upřednostněním starších dětí podle data narození
4. Dítě, mladší 3. let v případě volné kapacity mateřské školy
5. Jestliže budou volná místa v mateřské škole, budou přijímány i děti zákonných zástupců, kteří v Kynšperku nad Ohří nemají trvalé bydliště .

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do MŠ dne 2. 5. 2019
od 9 – 11.30 a od 12.30 – 15.30 hodin
v budově MŠ v Zahradní ulici v srdíčkové třídě
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být
přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské
školy se přijímá na základě:
•
•

žádosti rodičů
evidenčního listu dítěte (žádost i evidenční list lze vyzvednout v MŠ od 4. 3. 2019)

Potřebné dokumenty k zápisu:
•
•
•

občanský průkaz
rodný list dítěte
kartička zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů ředitelka školy
vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ dne

16. 5. 2019
Mgr. Vlastimila Prchalová, ředitelka MŠ
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Dárci krve
Darování krve je činnost, během které je dárci
krve odebrána krev pro medicínské účely Odběr krve je prováděn v transfúzních stanicích
a jiných zdravotnických zařízeních. Jedná se
o přístrojové odběry (aferéza). Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve.
Vedle tzv. „plné krve“ však mohou být odebírány jen vybrané krevní složky – krevní plazma

.

(plazmaferéza), krevní destičky (trombocytaferéza), bílé krvinky (lymfocytaferéza), červené
krvinky (erytrocytaferéza). Odborně darování
krve v ČR zaštiťuje Společnost pro transfúzní
lékařství.
V únoru se konalo na radnici další setkání dárců krve s vedením města. V Kynšperku je registrováno několik občanů, kteří pravidelně chodí
na odběry. Poděkování patří těmto občanům:
Kolov Robert, Lukáčová Alena a Valešová Milena za získání Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana
Janského (uděluje se za 40 odběrů),
Kdolská Martina, Herout Radim a Hřebejk Milan
za získání Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana
Janského (uděluje se za 20 odběrů).       
Jana Tomsová
1. místostarostka
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POZVÁNKA
na veřejné projednání budoucí realizace akce „Odkanalizování městské části Dolní
Pochlovice“, které se bude konat dne 09.04. 2019 od 17.00 hod. v kinosále Městského
kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, nám. SNP č. p. 389, Kynšperk nad Ohří
projednání se budou účastnit:
• zástupci investorů
• zástupci provozovatele
• zástupci zpracovatele projektové dokumentace
Vaše případné dotazy do diskuze, které budou zodpovězeny přímo na projednání, je možné zasílat do 05.04. 2019 do
11.00 hod. na emailovou adresu jilkova@kynsperk.cz.

Spolupráce s partnerským městem
Himmelkron v roce 2019
9. února Reprezentační ples města		
8. června Letní slavnosti města 		
10. června Strassenfest Himmelkron		
21. července Lipová alej Himmelkron		
14. (21.) září Turnaj v tenise v Himmelkronu
2. listopadu Setkání seniorů v Kynšperku
30. listopadu Vánoční setkání v Himmelkrnu

31. srpna 145 let od výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů
18. června Kynšperk – Himmelkron – setkání
s vedením města				
23. září Himmelkron – Kynšperk – setkání
s vedením města			
Jana Tomsová
1. místostarostka
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Různé

Česká spořitelna pobočku v Kynšperku neruší,
bankovní služby bude nabízet i nadále
Česká spořitelna v Kynšperku nad Ohří svoji pobočku neruší a nadále nabízí své služby
klientům banky. Kromě osobní schůzky s bankovním poradcem klienti mohou využít služeb
bankomatu nebo se připojit prostřednictvím
Wi-Fi k internetu. Pro rodiny s dětmi je zde
i připraven dětský koutek.
Česká spořitelna má s počtem více než 500
poboček největší a nejdostupnější pobočkovou síť na trhu a toto prvenství si chce i nadále
udržet. Zároveň postupně jednotlivé pobočky
modernizuje. Mizí z nich klasické bankovní
přepážky a pobočky se mění na svého druhu

poradenská centra, v nichž klientům banka
nabízí nejen klasické finanční služby, ale zejména poradenství a to i v oblastech jako jsou
náklady za energie nebo pojištění.

Pečovatelská služba se stará o více klientů, jezdí
za nimi i do malých vesniček
TISKOVÁ ZPRÁVA
SOKOLOVSKO/CHEBSKO (15. 3. 2019)
O stále větší množství klientů se stará pečovatelská služba, kterou v Sokolově, Kynšperku
nad Ohří a okolních obcích provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Kromě
měst totiž její pečovatelé zajíždějí i do těch nejmenších vesniček, kde poskytují péči zejména
seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Vedle toho se organizace pustila i do provozu
takzvaného Senior TAXI, který zaveze klienty
k lékaři, do obchodu či na úřad.
„V roce 2018 jsme z popudu města Sokolova
vstoupili do jednání o řešení situace zanikající pečovatelské služby Petrklíč. Tato jednání
probíhala na krajské úrovni a jejich výsledkem
bylo, že jsme převzali část klientů po bývalém
Petrklíči, včetně dvou zaměstnanců,“ vysvětlil
Mgr. Robert Pisár, ředitel organizace Pomoc
v nouzi, o.p.s. Tímto krokem se působnost
služby rozšířila z katastru Kynšperka nad Ohří
do Sokolova a současně na obce v okruhu
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do 25 kilometrů od obou měst. Za klienty tak
pečovatelé nově jezdí i do Lomnice, Svatavy
a také do měst na Chebsku - do Lubů, Nového
Kostela nebo Plesné.
Největší část služeb však neziskovka stále
poskytuje v Kynšperku nad Ohří. Právě tady
mohou klienti využít i takzvané Senior TAXI.
„Nová služba se osvědčila. Nejčastěji zájemce vozíme k lékaři a na různé kulturní akce.
Naposledy to byla například oslava MDŽ,“ poznamenal Libor Račko, vedoucí Pečovatelské
služby v Kynšperku nad Ohří. Nabídku této fakultativní služby připravujeme i pro další obce.
Pečovatelská služba je terénní službou sociální péče, určenou především pro seniory,
chronicky nemocné či zdravotně postižené
občany a rodiny, kde se narodily tři a více dětí
najednou. Posláním je „přicházet za klientem“ se službami do jeho domácího prostředí.
Umožnit mu tak setrvat tam, kde žije dlouhá
léta, kde má rodinu, známé, sousedy, kde má
vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí

Pečovatelská služba

dobře a bezpečně. „Stále častěji se staráme
o občany, kteří potřebují větší míru podpory.
Jedná se třeba o klienty na vozíku nebo zrakově postižené. Běžně jim vypomáháme při
zajištění stravy, chodu domácnosti, nebo jim
pomáháme při osobní hygieně či se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Někdy klienta navštívíme jednou týdně,
jsou ale případy, kdy přicházíme i třikrát denně. To pochopitelně sebou přináší i větší nároky na naše pečovatelky,“ vysvětlil vedoucí.
Průměrný věk seniorů, o které se pečovatelská služba v roce 2018 starala, byl 77 let
a nejstaršímu klientovi bylo 92 let. „Naši klienti mají často problém s pohybem. Proto jsme
také pořídili dva schodolezy, jeden do Kynšperka nad Ohří a druhý do Sokolova. Využití
budou mít hlavně tam, kde chybí výtah. Jedné

z klientek například umožní se po několika letech podívat ven ze své domácnosti,“ doplnil
Libor Račko.
Pečovatelská služba během roku také pořádá různá setkání, a to nejen pro klienty, ale
i širokou veřejnost. Vedle dnes již tradičního
vánočního večírku jsou dnes nejvíce oblíbené
venkovní grilování.
V Kynšperku nad Ohří se zázemí pečovatelské
služby nachází v ulici Zámečnická 501. V Sokolově sídlí na adrese Jednoty 2233 v areálu
bývalého autobusového nádraží.
Služba je dlouhodobě poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje a Kynšperka
nad Ohří. O spolufinancování v roce 2019
organizace žádá a průběžně požádá i další
města a obce našeho regionu. Vede ji k tomu
avizované ohlášení propadu dotací většiny
služeb financovaných z Karlovarského kraje.
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Mateřská škola

Tak trochu jiná pohádka – zima v bílém kožíšku
Ačkoli nás únorové počasí potěšilo jarními
teplotami, my s dětmi jsme se 27.2. přenesli
do krajin věčného sněhu a ledu. Naší MŠ totiž
navštívil velmi zajímavý host. Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph. D. , pedagog, spisovatel,
výzkumník a cestovatel v jedné osobě. Velmi
poutavě dětem vyprávěl o životě na polárním
kruhu, ukázal mnoho zajímavých fotografií
a ještě přidal dvě pěkné pohádky. Na pomoc si vzal plyšové loutky, s nimiž si děti také
samy zahrály. Společně putovaly s Ledním
Medvídkem do Arktidy, aby tu našel kamarády. Cestou jim pomáhal papuchálek, sob,
tuleň i polární liška. Ve druhé pohádce zase
zachraňovaly dva neposedné tučňáky, kteří se
ztratili. Ohrožovala je kosatka, ale nakonec jim
pomohl mrož a všechno dobře dopadlo.
Děti se seznámily s tím, jak se žije zvířátkům
v polárních krajinách, jak je důležité přátelství
a vzájemná pomoc. Na závěr jsme si ještě
všichni s chutí zazpívali s kytarou.
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Děti a učitelky
z MŠ U Pivovaru

Kultura

Oslava Mezinárodního dne žen
Stalo se již tradicí, že se členky a členové ZO
SPCCH setkávají u příležitosti oslavy MDŽ. 6.
března 2019 odpoledne jsme oslavovali v zimní zahradě kina při živé hudbě. Byli jsme rádi,
že naše pozvání přijaly a přišly mezi nás klientky Domova pro seniory z Pochlovické ulice.
Muzikanti nezaháleli: nejprve zahráli sólo pro
oslavence, kteří měli narozeniny v březnu, pak
jsme si s chutí zazpívali, zatančili a popovídali.
Tři hodiny velmi rychle uběhly a my jsme se
jen velmi neradi vraceli domů.
Chtěli bychom poděkovat pánům Püchnerovi,
Hoffmanovi a Sevaldovi za pěkný zážitek. Též

i pracovnici MKS, která trpělivě čekala po své
pracovní době, aby za námi mohla zamknout.
Za výbor SPCCH Mgr. Hana Fogatošová
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Zajímavosti

Výroční členská schůze SPCCH
Ani jsme se nenadáli, uběhl rok a my jsme se
6. února sešli na VČS naší organizace. Vedení
města se omluvilo z důvodu konání rady města. Dostavila se paní Sedláčková, předsedkyně okresní rady v Sokolově. Zhodnotili jsme
činnost organizace v uplynulém roce. Členové
byli seznámeni s hospodařením v roce 2018
a s návrhem rozpočtu na rok 2019. Poděkovali
jsme Ing. Svobodovi, Mgr. Neubergové MBA
a Mgr. Hruškové Bursové MBA za podporu
naší organizace. V diskusi paní Sedláčková
vyčíslila cenu rekondičních pobytů. V rámci

okresu je o rekondice stále zájem, bohužel
v naší organizaci zájem upadá. Dalšími návrhy, nápady, ale i kritickými postřehy se bude
výbor organizace zabývat. Závěrem byli přítomní pozváni na oslavu MDŽ, která se konala
březnu a na výlet do Horšovského Týna, který
proběhne 24. května 2019. Děkuji všem členům, kteří se dle svých možností a schopností
zapojují do akcí a nabízí svou pomoc.
					
Mgr. Hana Fogatošová,
předsedkyně SPCCH

Policisté Karlovarského kraje upozorňují na...
Trauma z domácího násilí si oběti mnohdy nesou celý život
Zpočátku nenápadné kontroly, dobře míněné
rady, jak se oblékat, líčit, nebo s kým se přátelit, i toto může být začátek domácího násilí. Agresor mnohdy využívá různé taktiky, jak
svou oběť postupně ovládat a izolovat od rodiny, přátel a okolí. Domácí násilí probíhá velmi
často „za zavřenými dveřmi“, kdy navenek působí rodina úplně běžně a normálně. K domácímu násilí nedochází pouze mezi partnery, ale
oběťmi jsou stále častěji i senioři a děti. Vždy
je důležitá pomoc, a to nejen od Policie ČR
a ostatních institucí, ale především od rodiny,
přátel, ale třeba i od sousedů v domě. V tom-
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to případě neplatí, „co se doma upeče, to se
doma sní“, proto nebuďte lhostejní ke svému
okolí a neváhejte pomoci.
O domácí násilí nejde pouze v případě fyzických útoků, kdy jsou různá zranění viditelná,
ale jde i o psychické, sexuální a ekonomické
násilí. Vždy jsou zde pevně vymezené role
oběti a agresora, tyto role se nemění nebo
nestřídají. Oběť, která je takovému násilí vystavena, považuje mnohdy jednání agresora
za normální, často se ostýchá o násilí, které
je na ní pácháno mluvit, nechce rozbíjet rodi-

Policie

nu, zejména pokud jsou v rodině děti. Myslí
si, že si vlastně zaslouží, aby s ní bylo takto
zacházeno.
Pokud jste oběť domácího násilí:
•
řešte svůj problém
•
svěřte se tomu, komu důvěřujete
•
pokud jste v ohrožení, volejte ihned Policii ČR
•
kontaktujte intervenční centrum
•
pokud máte nějaké důkazy o domácím
násilí, (lékařské zprávy, fotky, videa,
SMS zprávy) tyto si schovejte
•
Policie České republiky poskytuje v rozsahu své působnosti pomoc každému.
Nemá však pravomoc a možnost vstupovat do soukromého života a řešit tak
konflikty v rodinných vztazích nebo majetkoprávních vztazích. Dojde-li v rodině

k protiprávnímu jednání, úkolem policie
je především chránit bezpečnost osob,
zdraví, majetek a zastavit násilí, které je
na daném místě pácháno. Policie může
ihned agresora z místa vykázat na 10 dní
a tuto dobu poté lze ještě rozhodnutím
soudu prodloužit.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
pořádá dne 25. 4. 2019 od 9 hodin do 18 hodin k problematice domácího násilí konferenci.
Přijďte si do sálu gymnázia v Chebu (ul. Nerudova 2283/7) poslechnout odborníky, kteří
se této problematice věnují. Vstup je zdarma,
těšíme se na vás.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

KONFERENCE K PROBLEMATICE
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
25. 4. 2019 OD 09:00 HODIN
SÁL GYMNÁZIA CHEB , NERUDOVA 2283/7, CHEB
PŘEDNÁŠET A ODPOVÍDAT NA DOTAZY BUDOU:

DOPOLEDNE doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c
soudní znalec v oboru psychologie
Mgr. Petra Vitoušová
prezidentka Bílého kruhu bezpečí

VSTUP ZDARMA

ODPOLEDNE zástupci Policie ČR, soudu, státního

zastupitelství, OSPODu, intervenčního
centra, poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů a další spolupracující
subjekty

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost.
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Policie

Kynšperští policisté objasnili vloupání
do místních provozoven
Na konci měsíce února během jednoho týdne
řádil v Kynšperku nad Ohří neznámý pachatel, který má na svědomí nejméně ve čtyřech
případech vloupání do místních prodejen nebo
restaurace. Muž měl po otevírací době nebo
během noci vniknout do provozoven a hlavně
se zaměřil na pokladny, které měl prohledat
a následně z nich odcizit finanční hotovost.
Odcizit měl i cigarety, parfémy, různé drogistické zboží i drobné pochutiny a alkoholické
nápoje. Svým pokračujícím jednáním měl způsobit celkovou škodu odcizením a poškozením
majetku při vloupání kolem 80 000 Kč.
Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení v Kynšperku nad Ohří případy
vloupání objasnili a ve středu dne 27. února

zadrželi 42letého muže z Chebska. Ten si
následně vyslechl sdělení podezření ze spáchání pokračujícího přečinu Krádež a přečinu
Poškození cizí věci.
Tohoto jednání se podezřelý muž dopustil
i přesto, že byl v posledních třech letech mimo
jiné za přečin Krádež odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který již vykonal.
V pátek dne 1. března 2019 policisté muže
eskortovali k soudci, který muži nařídil výkon
trestu odnětí svobody. Od soudu byl tedy muž
převezen rovnou do věznice.

nprap. Kateřina Krejčí

Expediční kamera popáté
Třetí březnovou sobotu jsme v našem městě
přivítali filmový festival Expediční kamera. Celkově jde již o pátý ročník této přehlídky dokumentů s tematikou cestování a dobrodružství,
Kynšperk se tak opět zařadil mezi 200 promítacích míst v ČR a na Slovensku.
Pro milovníky adrenalinu připravili organizátoři
ze sdružení Kynšperské Re-Generace celkem
šest dokumentárních filmů, za kterými se skrývala nejen pouhá zábava, ale skutečné silné
osobní příběhy hrdinů. Snad největší ohlas
jsme zaznamenali u snímků Matsés, českého
dokumentu o výpravě na peruánsko-brazilské
hranice za indiánským kmenem, a Tupendeo,
vyprávějící o tragickém tajemství himaláské
hory. Vtipně a zajímavě nás svým příběhem
provedla dvojice místních cestovatelů Michal
Škaloud a Jitka Vlachová, kteří přednášeli o
cestě z Nového Zélandu přes Čínu, Mongolsko
a Rusko až do Kynšperku.
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Kdo pocítil z filmového maratonu únavu, mohl
v zimní zahradě kina využít nabídky prohlédnout si a případně zakoupit tematické knižní
tituly z knihkupectví paní Fiedlerové, nebo
osvěžit se moravským vínem z vinotéky pana

Kultura

Lodra. Stejně jako dokumenty, také nabídka
občerstvení byla mírně exotická a voněla dálkami. Přehlídka čili papriček z dílny Petra Kříže
se vyznačovala výraznou chutí čokolády i nakládaných buřtů „utopenců“, v umění vařit vietnamskou polévku Pho si zasoutěžili Jaroslav
Vandas a Honza Vlach.
Celý program byl završen koncertem dua Dohromady štyři nohy v kavárně Koruna. Celkový
počet diváků se vyhoupl opět přes stopadesát
a pro nás je znamením, že pořádání podobných akcí může naše městečko příjemně oživit.
Realizace festivalu Expediční kamera 2019
byla finančně podpořena z dotačního programu
města Kynšperk nad Ohří. Děkujeme!

Závěrem je nutné poděkovat zaměstnancům
Městského kulturního střediska v čele s panem Palíkem za velkou vstřícnost. Velké DÍKY
za dobrovolnou a vstřícnou pomoc při realizaci
akce patří: Kateřina Veselá, Jaroslav Vandas,
Maruška Košatová – kavárna Koruna, Alfik Alena Fiedlerová, Michal Škaloud a Jitka Vlachová, Tomáš Fara, Štěpánka Hendrychová
a mnoho dalších, kteří přispěli ať již svými fyzickými silami nebo finanční podporou.
Josef Kubát
člen sdružení Kynšperská
Re-Generace, z.s.
regenerace.kynsperk@volny.cz

Rybářský ples
Dne 23. února se konal v Zámecké restauraci
v Kaceřově Rybářský ples. Autobusy Karlovarského kraje zařídily dopravu na ples a odvoz
z plesu do Kynšperka. K tanci a k poslechu
hrál Sokolovský taneční orchestr pod vedením
pana Pisára. Při vstupu do sálu obdržela každá žena zlatou rybičku na špejli a po rozevření tlamičky si každá přečetla, co jí v příštích
dnech čeká. V průběhu večera vystoupily již
tradičně Vesnický mažoretky z Nového Kostela pod vedením tamního starosty obce pana
Oty Teubera. Jako vždy, sklidily veliký aplaus.
O to, aby účastníci plesu netrpěli žízní, se
zdárně starala obsluha restaurace. Myslím si,
že se ples vyvedl velice dobře, sál byl vyprodán a všem byla nabídnuta bohatá tombola,
která byla během krátké chvilky vyprodaná.
Za její pořízení bych chtěl tímto velice poděkovat těmto sponzorům:
Lékárna Primula paní Moravčíková
Lasting paní Walterová
Elektrofirma GPH Kynšperk
Myslivecké sdružení Kopanina
ALLIGARD s.r.o. Pan Sinz a sl. Blechová

Statek Kaceřov pan Bohumil Šupka
ON SERVIS pan Milota a společníci
Stavebniny KESSL
BLEX a.s. Karlovy Vary
Maso a uzeniny pan Košata Odrava
Kadeřnictví paní Marcela Šmatová
Kynšperský pivovar
Autodoprava pan Josef Rybár
Pan Martin Uhlík
Oriflame paní Procházková
Řeznictví a lahůdky Krčma Karlovy Vary
Obec Libavské Údolí
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Kultura

Relax Privat – sauna a vířivka
REALA paní Lakomá
Kola Chrobák Louny
AVON paní Pavla Milotová
Zakázkové šití paní Petra Tothová
Lesy ČR pan Břicháček

Paní Lenka Hrušková
Paní Věra Milotová
L.A.I. pan Moses
Pedikúra paní Židlické
Kebab pan Sotolář
Oldřich Milota

Včelařský rok 2018 očima kynšperských včelařů
Na lednové výroční členské schůzi zhodnotili
kynšperští včelaři uplynulý včelařský rok 2018
za velké účasti svých členů. Ve zprávě předsedy ZO bylo zhodnoceno vše, co se během
roku událo v ZO, ve svazu a v životě včel.
Stav členské základny se zvýšil o 1 na 51
členů. Byli přijati 3 noví členové a to př.
Řezníčková Eva, Karel Latislav a Waloschková Lucie. Činnost ukončili 2 členové Novák Zdeněk a Tengler Zdeněk.
Stav včelstev se oproti roku 2017 zvýšil
o 21 včelstev na 525, což je nárůst o 4%.
V obvodu ZO máme ještě 2 neorganizované chovatele včel s 12 ti včelstvy, takže v obvodu ZO Kynšperk je 537 včelstev.
Do ZO Kynšperk spadají včelaři a včelstva
z Kynšperka, Horních Pochlovic, Kaceřova, Chotíkova, Liboce, Kameného Dvora,
Štědré, Zlaté, Studánky, Arnoltova, Kolové, Libavského Údolí, Šabiny, Hlavna, Březové, Kostelní Břízy, Rovné a Kamenice.
Včelařský rok na med byl podprůměrný. Vliv
na to mělo hlavně počasí, z jara dlouhé zimy
a potom najednou vedra. Prakticky najednou
kvetly ovocné stromy, pampelišky i řepka
a tak včely nestačily najednou využít snůšku
ze všech těchto druhů. Vše to se na mnohých místech projevilo nedostatkem medu.
I když výkupní ceny medu vzhledem k jeho
celorepublikovému nedostatku byly vyšší než
v letech minulých, tak do výkupu bylo dodáno
z naší ZO pouze 1.080 kg medu. Každý včelař jej raději ještě výhodněji prodává tzv. „ze
dvora“, kde má zákazník záruku koupě vysoce
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kvalitního medu bez příměsí a správně ošetřeného. Ne jako v obchodech, kde se častěji
objevují falzifikáty medů s rezidui antibiotik
a sulfonamidů, s cukry C4 rostlin, škrobovými
hydrolyzáty a jinak poškozenými medy dovezenými ze zemí ležících mimo EU. Od karlovarského úřadu se již 10tý rok podařilo získat pro stávající i začínající včelaře z odboru
životního prostředí dotaci ve výši do 14 ti tis.
Kč na nákup nových úlů výměnou za staré
nevyhovující a pro začínající včelaře na nákup
nových úlů, včelařského vybavení a včelstev.
Tímto bych také rád poděkoval městu Kynšperk za částku 5 tis. Kč na pomoc při léčení
včelstev. Také městu Březová za finanční dar
ve výši 5 tis. Kč na uspořádání včelařského,
tematického zájezdu.
19. 5. 2018 jsme uspořádali včelařský, tematický zájezd do Chlumce nad Cidlinou.
Zde jsme si prohlédli zámek Karlova Koruna
a navštívili velkovčelaře př. Josefa Szalaie.
U něj jsme se seznámili s jeho včelařským
zázemím a vybavením jak na vytáčení, ošetřování a stáčení medu, na ošetřování včelstev, výrobu včelařských potřeb. To vše s jeho
odborným výkladem a přednáškou. Zájezd
se určitě vydařil ke spokojenosti všech a každý si z něj odnesl pěkné zážitky a poučení.
Uplynulý včelařský rok byl členy ZO hodnocen
vcelku dobře s přáním, aby ten letošní ale byl
úspěšnější na výnosy medu.
Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV,z.s.
Kynšperk nad Ohří

Sport

Sportovní gymnastika – okresní a krajské kolo
Velmi úspěšně pro naši školu dopadly letošní
školní soutěže ve sportovní gymnastice.
V okresním kole se družstvo mladších žákyň
(Bianca Böhmová, Šarlota Matoušková, Adéla Borecká, Tereza Valentová) umístilo na 4.
místě a vzhledem k věkovému složení týmu
jsou velkým příslibem do dalších let. Nejlepší
individuální výkon podala Šarlota Matoušková, která obsadila 5. místo.
Starší žákyně (Natálie Vlčková, Natálie Zadražilová, Kateřina Radlová, Anna Drahokoupilová) předvedly perfektní a téměř bezchybný
týmový výkon a zaslouženě jim patří stříbrné
medaile. Mezi jednotlivkyněmi se absolutní vítězkou okresního kola stala Natálie Vlčková.
Premiérový start na této soutěži absolvovalo
družstvo našich starších žáků – Marek Klier,
Daniel Nerad, Václav Havlík, Lukáš Lodr.
Po vyrovnaném a bojovném výkonu (zejména
při cvičení na hrazdě) jim nakonec patřila stříbrná příčka. Bonusem bylo konečné třetí místo
Marka Kliera mezi jednotlivci.
Pro oba medailové týmy to také znamenalo
postup do krajského kola, které se konalo 19.
března.

Naše děvčata se v silné krajské konkurenci umístila na 5. místě. Výrazný individuální úspěch si připsala Natálie Vlčková, která
získala bronzovou medaili. Družstvo chlapců
zopakovalo umístění z okresního kola a skončilo druhé, tentokrát s minimálním odstupem
na vítězný tým. Stejné pořadí patřilo mezi jednotlivci i Marku Klierovi. Díky tomuto výsledku
a shodě příznivých událostí se naši starší žáci
mohou zúčastnit republikového finále v Praze,
které se koná 6. dubna. Všem našim žákům
gratulujeme a poděkování patří i jejich trenérům gymnastiky a učitelům tělesné výchovy
za přípravu na soutěž a gymnastům za vzornou reprezentaci naší školy.
					
		
Mgr. Pavel Procházka
a Mgr. Eva Slavíková
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Různé

Fotbalová příprava na jaro 2019
Dne 9. března se konal další ze zimních turnajů. Tentokrát bojovali mladší žáci. Zpočátku to
vypadalo nadějně, ale po dvou výhrách přišla
prohra se Skalnou a Sokolem Velká Hleďsebe, což kluky posunulo na třetí příčku. Zápas
s FC Cheb dostal všechny do varu. Žáci bojovali až do posledních vteřin a uhájili remízu.
Děkujeme za podporu a přízeň rodičům, kteří
přišli fandit. A našim fotbalistům hodně štěstí
v dalších zápasech.
			
Jana Tomsová

Žáci ZUŠ Kynšperk Nad Ohří přivezli
z krajského kola 2. místo
V úterý 12. 3. 2019 proběhlo v Základní umělecké škole v Kraslicích krajské kolo soutěže
komorních souborů s převahou dřevěných dechových nástrojů. Naši školu zde reprezentoval flétnový soubor pod vedením paní učitelky
Karly Andreánske. Žáci – Jiří Král, Eva Králová,
Daniela Neumannová a Michaela Modroková –
zahráli opravdu výborně a porota je za to ocenila krásným druhým místem. Blahopřejeme
a přejeme jim i jejich posluchačům ještě mnoho
příjemných chvil strávených produkcí a poslechem dobré hudby.

Bc. Alena Konečná, DiS.
ředitelka ZUŠ

Akademie umění a kultury pro seniory
města Kynšperk nad Ohří
V Základní umělecké škole Kynšperk nad
Ohří začne od školního roku 2019/2020 pilotní dvousemestrová výuka seniorů. Akademii umění a kultury pro seniory zakládáme
na naší škole, protože chceme umělecké
vzdělávání zprostředkovat i občanům v postproduktivním věku. Dotazníkovým šetřením,
které proběhlo v měsíci lednu, bylo zjištěno,
že o tuto naší aktivitu by byl ze strany seniorů
zájem. Výsledky jsme předložili 20. 2. 2019
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radě města, která se usnesla, že Akademii finančně podpoří. Věříme, že Vás tento záměr
potěší, pomůže zvýšit kvalitu života seniorů
a přispěje k ještě většímu rozkvětu kulturního
života v našem městě. Zájemcům umožníme
smysluplné a aktivní naplnění volného času
při konzultacích vedených na vysoké odborné úrovni.
K samotné organizaci Akademie:
Počet studentů na školní rok je omezen.

ZUŠ

Bude přijato maximálně 20 studentů do výtvarného a hudebního oboru. Proto neváhejte
s podáním přihlášky – již nyní máme z dotazníků kontakty na 6 seniorů, kteří budou
osloveni přednostně. Přihlašovat se můžete
prostřednictvím zde vytištěné přihlášky, nejlépe do 15 6.2019. V případě volné kapacity,
se lze ještě přihlásit do 20.8.2019. Přihlášku
si také můžete stáhnout na našich webových
stránkách www.zuskynsperk.cz a doručit ji
buď přímo do naší ZUŠ, nebo odevzdat v podatelně města. V ZUŠ máte možnost vhodit
přihlášku do schránky nebo ji osobně přinést
do sekretariátu školy. Další možností je naskenovat ji s vlastnoručním podpisem a odeslat e-mailem na info@zuskynsperk.cz, popřípadě vložit do obálky a poslat ji na adresu
ZUŠ: Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad
Ohří. Jak jsme již avizovali, úplata za vzdělání bude pouze symbolická (max. částka ne-

přesáhne 50,-Kč měsíčně). Ostatní náklady
Akademie bude hradit město Kynšperk nad
Ohří. Budete-li mít na nás jakékoli dotazy,
můžete zavolat přímo vedení školy na tel. č.
725 054 850 nebo 737 199 832.
První semestr Akademie poběží od října
2019 do ledna 2020 a druhý semestr od února 2020 do května 2020. na konci druhého
semestru proběhne pro všechny absolventy
slavnostní ukončení s předáním certifikátu 1.
stupně.
Každý zájemce bude osobně seznámen, zda
byl pro studium přijat a budou mu sděleny
ostatní organizační podrobnosti studia. Těšíme se na Vás, kteří máte zájem zkusit něco
nového nebo si jen prohloubit již dosažené
znalosti a dovednosti.
Za kolektiv ZUŠ Kynšperk nad Ohří
Bc. Alena Konečná, DiS. – ředitelka ZUŠ
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ZUŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Akademie umění a kultury pro seniory
města Kynšperk nad Ohří
školní rok 2019/2020

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………
Datum a místo narození: …………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště
Ulice: ……………………………………………………………. číslo domu: ...........................
Obec: …………………………………………………………………. PSČ: ………………………
Telefonní kontakt (popř. E-mailová adresa): ……………………………………………….

Přihlašuji se ke studiu předmětu:
Hra na klavír

Hra na housle

Hra na zobcovou flétnu

Hra na akordeon

Hra na kytaru

Zpěv

Hra na keyboard (el. klávesy)
zakroužkujte Vámi zvolený předmět

Výtvarný obor

V případě, že by byl Vámi zvolený předmět plně obsazen, můžete zde napsat
ještě jeden náhradní předmět:

……………………………………………………………………………………………………………
V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů a vytvořených děl za účelem prezentace a
propagace školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.
Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách:
I. semestr: do 31. října, II. semestr: do 28. února. Výši úplaty za vzdělávání určí škola, max. částka nepřesáhne
50,-Kč za měsíc.

V Kynšperku nad Ohří dne: ………………………………………..

…..……………………..
podpis uchazeče
__________________________________________________________________________________
Adresa školy: ZUŠ Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, 357 33 Kynšperk nad Ohří
Tel: 725 054 850, 737 199 832; E-mailová adresa: info@zuskynsperk.cz
Přihlášku je možno odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo na podatelně Města Kynšperk nad Ohří, popř.
odeslat na adresu nebo E-mail školy do 30. 6. 2019.
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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
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Jonasson, J. – Stojednaletý stařík který se
vrátil, aby zachránil svět; Körnerová, H. M. –
Hlas kukačky; Tolkien, J. R. R. – Hobit aneb
cesta tam a zase zpátky; Formanová, M. –
Snědla dětem sladkosti; Tallent, G. – Absolutní miláček, Smith, V. – Na leopardí skále;
Šárková, D. – Horal(ka); Moreland, M. – Kontrakt; Černohlávková Večeřová, B. – Můj rok
s inženýrem
Historie:
Walters, M. – Poslední hodiny; Yolen, J. –
Mapa kostí; Haran, E. – Údolí naděje
Detektivky a thrillery:
Březina, J. – Vzplanutí; Bolton, S. J. – Malé
temné lži; Silva, D. – Ta druhá žena; Dugdall,

R. – Má sestra a další lháři; Wyer, C. – Tajemství živých; Minier, B. – Sestry; Mičanová, D.
– Smrt v recepci, Stage, Z. – Dětské zoubky;
Škvorecký, J. – Setkání po letech s vraždou
Romány pro ženy:
Jakoubková, A. – Manžel do domu…hůl
do ruky; Roberts, N. – Milovat Jackie; Beňová,
E. D. – Dotek touhy; Lamballe, M. – Hortenziová zahrada; Taylor, K. – Příběh srdce; Duval,
Chloé – Zámek u řeky; Martinez, A. – Nejtemnější úsvit; Gillerová, K. – Miluj mě navždy
Naučná literatura:
Čechovský, J. – Autopatie – Cesta k tělesné
a duševní harmonii; Petersen, G. – Neběhej,
dej si slaninu – Zesílíš, zeštíhlíš, jaképak copak
Čtení pro děti a mládež:
Pritchett, G. – Fredy – Největší strašpytel zachraňuje dinosaury; Han, J. – Navždy s láskou Lara Jean; Stančík, P. – H2O a poklad
šíleného oka; Stančík, P. – H2O a tajná vodní
mise; Rufener, B. – Místo kde bydlím; Kopl,
P. – Morgavsa a Morgana – Dračí chůvy; Dubuc, M. – Pošťák myšák doručuje; Forman, G.
Nevím kudy kam; Bestard, A. – Co se skrývá
v našem těle
Za knihovnu Irena Zolotarová
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Kino
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Kino
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Různé

ZVEME VÁS NA
26.ročník

VELIKONOČNÍHO
SEDMIBOJE
PRO DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA

KDY?
KAM?

V SOBOTU 20.dubna 2019 OD 900 HOD.
NA ZAHRÁDKU RESTAURACE KAŠNA

PŘIHLÁŠKY SPOLU SE STARTOVNÝM 200,- Kč ZA TÝM SE
PŘIJÍMAJÍ V RESTAURACI KAŠNA DO 19.dubna 2019
Občerstvení zajištěno
SRDEČNĚ ZVE STAROSTA MĚSTA A MO ČSSD KYNŠPERK n/O
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