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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dlouhá a nekonečná zima je
za námi. Pracovníky technických služeb ale zima nezaskočila a svoji práci při zimní údržbě zvládli opět
velice dobře, za což jim děkuji. Tito zaměstnanci města jsou celou zimu v pohotovosti a připravení pro občany zajistit schůdné chodníky a sjízdné komunikace.
V lednu letošního roku se na Zastupitelstvo města
snesla vlna kritiky za to, že se zvýšila cena za likvidaci komunálního odpadu. Město ze svého rozpočtu
za rok 2012 doplatilo za tuto službu čtvrt miliónu korun. Cena za známku na popelnici by měla být tedy
ještě vyšší, než se pro letošní rok schválilo. Spousta
občanů se ale do systému svozu nezapojuje, ale výhody, jako např. sběrný dvůr a odkládání odpadu 2x ročně při sběru objemného a nebezpečného odpadu využívá. Proto bude asi zastupitelstvo uvažovat o změně
systému placení za likvidaci komunálního odpadu,
a to částkou na osobu. V tomto případě je povinností
každého občana za svůj vyprodukovaný odpad zaplatit. Podle mého názoru je tento způsob spravedlivější a funguje v mnoha obcích a městech. Musím zde
ale také poděkovat všem občanům, kteří odpad třídí.
Za vytříděný odpad město získalo do svého rozpočtu
v minulém roce 170 tis. Kč. Pokud by ale nebylo občanů, kteří tříděný odpad znečišťují odpadem komunálním, mohl by být výtěžek ještě vyšší a cena známky
za popelnice by se nemusela zvyšovat. Velkým problémem je ale také to, že se hromadně mění popelnice
o objemu 120 l za popelnice 60l. Potom musí zaměstnanci technických služeb uklízet a odvážet odpad,
který se do nádob nevejde. A to stojí také nemalé
peníze, které se odrazí v ceně známky na popelnice.
A co se v letošním roce připravuje? Měla by se uskutečnit oprava topného kanálu do ulice Polní, oprava
mostu v ulici Sadová a oprava panelové cesty v ulici
Příčná. Plánované odbahnění rybníka „Školňák“ se
z důvodu nezískání dotace odkládá, s opravou zkratky
do lázní čekáme, je požádáno opět o dotaci. Vyjádření
k žádosti o dotaci na výměnu oken a zateplení MěÚ
také ještě nemáme. Podmínky k získání dotací jsou
složité a ne vždy je možné naše projekty „napasovat“
na dotační podmínky.
Pokud se povede vše, co je v letošním roce v plánu,
budeme zase o kousek dál. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří obci v její činnosti pomáhají,
není vás málo a moc si toho cením.
Miloslav Pernica - starosta

Nový rok v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart

Letošní rok je pro naše zařízení trochu výjimečný. Otevíráme v našem Domově od 1.
února 2013 nový druh sociální služby – domov se zvláštním režimem, který se zaměřuje na péči o seniory s chronickým duševním
onemocněním, zejména seniory se syndromem demence, nejčastěji pak s Alzheimerovou chorobou. Takto specializovaných domovů se zvláštním režimem je v České republice
ještě o něco větší nedostatek než ostatních
zařízení pro seniory.
Novou sociální službu od února letošního
roku poskytujeme v příjemném, speciálně
upraveném 5. patře bytové budovy, postupně
ji rozšíříme i na 4. patro, abychom naplnili registrovanou kapacitu 25 klientů.
Úprava pater je zaměřena zejména na vytvoření přívětivého a bezpečného prostředí. Nově
zrekonstruované společenské prostory - jídelna a klubovna - jsou vybaveny novým nábytkem a jsou našim klientům volně přístupné
po celý den.
Dlouhé bytové chodby jsme vybavili topnými stropními panely, květinami a ratanovými křesly, a tak klienti mohou trávit volný
čas v příjemných sedacích zákoutích. Ostatní
prostory domova, jako je knihovna, kuřárna,
tělocvičny či společenská hala, jsou klientům
přístupné s doprovodem pečovatele.
O naše nové klienty se stará tým vybraných
stálých pečovatelů, kteří poskytují klientům
oporu a péči po celý den
i noc. Velkou pozornost zaměřuje pečující
personál zejména na aktivizaci, procvičování
jemné motoriky a paměti, udržení sebeob-

služných schopností klienta, udržení tělesné
hybnosti a sociálních dovedností.
Domov se zvláštním režimem by měl vytvářet
atmosféru a podmínky co nejpodobnější běžnému domácímu prostředí. Průběh dne v takovémto domově (např. vstávání, doba jídla,
procházky, oblíbená káva apod.) je přizpůsobován zvykům a přáním klientů tak, aby se
v domově cítili opravdu „jako doma“. Navštívit své blízké v Domově je možné každý den
od 9.00 do 16.00 hodin, s cestou na oddělení
pomůže a poradí paní recepční.
Cílem naší nově poskytované služby „domov
se zvláštním režimem“ je, aby se u nás klienti
cítili spokojeně.
Také z tohoto důvodu jsme společnými silami
zaměstnanců i klientů vybrali pro novou službu jméno „POHODA“.
A že je u nás opravdu pohoda, za to patří dík
všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a přestavbě nového oddělení, nešetřili
nápady, přesčasovými hodinami ani tvůrčí
energií na zavádění nové služby.
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka
Domova pro seniory v Lázních Kynžvart

Připravované kulturní akce na rok 2013

1.6.2013
1.6.2013

Svěcení pramenů
Dětský den od 15:00 hod
hřiště TJ

13.7.2013 Pouť sv. Markéty od 14:00 hod
hřiště TJ
31.8.2013 Pohádková cesta s výstupem na hrad

Informace pro občany

• Společnost EKO-DEPON vyhlašuje Mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu, který proběhne v neděli 21.4.2013 od 8:30 do 11:30 hod. Rozpis časů a ulic najdete
na vylepených plakátech a webových stránkách města.
• UPOZORNĚNÍ – pro občany, kteří si ještě nezakoupili svozové známky na komunální
odpad – známky na rok 2012 byly platné do 31.1.2013 !!! Nové známky na rok 2013 je
možné zakoupit na Městském úřadě, přízemí - dveře č. 2. a to již od 2.1.2013 !!!
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Odpověď náměstka hejtmana k žádosti o opravu komunikací
Věc : Žádost o opravu komunikací
Vážený pane starosto,
k Vaší žádosti ze dne 8.3.2013 považuji za nutné uvést následující skutečnosti:
Bohužel musím konstatovat, že informace budou podobné, jako v případě naší předchozí společné diskuze v této
záležitosti v roce 2011.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.,
(dále jen KSÚS KK) jako majetkový správce silnic II. a III.
tříd, včetně silničních pozemků, součástí a příslušenství,
provádí činnosti na základě Zřizovací listiny vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v rámci své působnosti. Závady na silnicích v našem kraji jsou značné
a zhoršují komfort a plynulost jízdy, což je v současné
době vzhledem k rostoucímu dopravnímu zatížení, nárůstu přílivů turistů a množství finančních prostředků přidělených na opravy a údržbu silnic, odpovídající celkovému
stavu silniční sítě v celé ČR. V rámci finančních možností
se snažíme na silniční síti v Karlovarském kraji docílit
takového stavu, aby byla zajištěna sjízdnost a přímo nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Postupně
jsou na krajských silnicích v rámci finančních možností
prováděny opravy a běžná údržba, rozsah a technologie
oprav jsou stanovovány s ohledem na dopravní význam
a zatížení konkrétních úseků silnic. I přes tuto snahu se
na vozovkách zejména po zimním období, ale i v dalším
průběhu roku objevují výtluky jak působením klimatických podmínek v zimním období, tak i z důvodu hloubkové koroze a ztráty asfaltového pojiva.
Stavební stavy povrchu silnic jsou nám známy z pravidelně prováděných běžných prohlídek dle § 6, odst. 2,
Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z provádění monitoringu stavu silnic.
Na opravy celých úseků výše uvedených silnic by bylo
však třeba uvolnit značné finanční prostředky.
KSÚS KK disponuje v současné době pro zajištění oprav
a údržby silnic II., III. tříd a jejich příslušenství velmi
omezenými finančními prostředky, silniční síť je proto
udržována pouze s velkými obtížemi, zejména odstraňováním nebezpečných závad ve sjízdnosti v rámci běžné
údržby a při maximální možné úspornosti vynakládaných prostředků.
Plánování souvislých oprav silnic a jejich součástí a příslušenství je velmi složitým procesem, neboť vzhledem
k současnému neuspokojivému stavu silniční sítě a přiděleným finančním prostředkům, nelze realizovat většinu
z potřebných oprav a uspokojit tak požadavky zástupců
měst, obcí i jednotlivých občanů našeho kraje.

Zařazování jednotlivých akcí do provozního plánu KSÚS
KK probíhá zejména s ohledem na intenzitu dopravy, dopravní význam konkrétních úseků a rozsah jejich aktuálního poškození. Schválený rozpočet KSÚS KK umožnil
pro rok 2013 vyčlenit na opravy povrchů silnic pouze
částku ve výši cca 31 mil. Kč a v rámci tohoto finančního
objemu bude možné opravit souvislými technologiemi
cca 15-20 km. V této souvislosti bych Vás chtěl informovat, že v současné době má Karlovarský kraj ve svém
vlastnictví cca 1.820 km silnic II. a III. tříd.
Několik úseků silnic v oblasti Mariánských Lázní a okolí Lázní Kynžvart bylo v předchozích letech opraveno
v rámci komunikací dotčených stavbou SŽDC a jmenovitých akcí realizovaných KSÚS KK. Celkový stav povrchů v této oblasti je významně ovlivněn také skutečností,
že se často jedná o trasy, na kterých je realizována těžká
nákladní doprava s.p. Lesy ČR. Z tohoto důvodu jsou pak
silnice neúměrně zatěžovány, v zimním období používají
vozidla Lesů ČR na některých úsecích řetězy, čímž dochází ke značné degradaci povrchu silnice.
Opravy silnic č. III/2114, III/2115 a II/212 nebyly zařazeny ani pro letošní rok do plánu souvislých oprav. Vzhledem k jejich dopravnímu významu jsou zahrnuty v zásobníku akcí s nižší prioritou a průběžně na nich probíhá
odstraňování nebezpečných závad ve sjízdnosti. Opravy
rozsáhlejšího charakteru by bylo možno zrealizovat pouze v případě významného navýšení objemu finančních
prostředků určených na opravy silnic v rozpočtu KSÚS
KK. Opravy na uvedených silnicích proběhnou po skončení zimního období obdobným způsobem jako v předchozích letech. Budou provedeny výpravy při využití
technologií běžné údržby v takovém rozsahu, aby na nich
byla zajištěna sjízdnost a plynulost dopravy a jejich stav
neohrožoval bezpečnost silničního provozu.
Je mi velice líto, že Vám nemohu podat příznivější informaci.
S pozdravem
Ing. Petr Navrátil
náměstek hejtmana
Vážený pan
Milan Pernica, starosta
Město Lázně Kynžvart
Náměstí Republiky 1
354 91 Lázně Kynžvart
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Tisková zpráva k projektu

„Společné cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí“
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující
obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice,
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond na realizaci projektu: Společné
cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí.
Dne 7. 11. 2012 byla v sídle Správce Dispozičního fondu Regionálního
sdružení obcí a měst Euregia Egrensis podepsána Smlouva o financování projektu.
Projekt spočívá v navázání na spolupráci z předešlých projektů s německou obcí Mähring. Záměrem je prohloubení této dlouhodobé spolupráce a využití nových možností partnerské kooperace.
V rámci projektu budou realizovány tři kulaté stoly, při nichž bude diskutována příprava tisku skládací cyklomapy ve formátu A3 s vyznačením cyklotras na území Svazku, trasy stezky železné opony a cyklotras
na německém území. Na druhé straně mapy bude dvojjazyčný popis
cyklodostupných atraktivit na českém a německém příhraničním území. V průběhu léta se uskuteční dva cyklovýlety, kterých se zúčastní
zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zástupci obcí
na české i německé straně a vítána bude i široká veřejnost.
Cyklovýlety by měly přilákat zájem veřejnosti o cyklistiku, poznávání
zajímavostí, atraktivit, života a přírody na obou stranách hranice.
Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce při rozvoji cykloturistiky na příhraničním území, prohloubení ekonomické, demografické
a především komunální spolupráce v rámci spolupracujících regionů
pomocí práce s veřejností.

Burza dětského oblečení

Ve dnech 23.2. a 9.3.2013 se uskutečnila Burza dětského oblečení
na Městském úřadě v Lázních Kynžvart. I přes nepříznivé počasí
zavítalo na burzu několik zájemců o koupi pěkného a zachovalého
zboží. Tímto bych chtěla pozvat kupující i prodávající na další burzu, která se uskuteční opět

v sobotu, 20.4.2013 na Městském úřadě v Lázních Kynžvart.

Info pro prodávající – k dispozici je prodejní místo zdarma, každý si
své zboží prodává sám. Přihlásit se můžete v Městské knihovně, na
tel. 354 691 214 nebo mailu: knihovna@laznekynzvart.cz.
Bc. Romana Kováčíková

Dne 4. dubna 2013 se uskuteční první kulatý stůl za účasti německého partnera projektu, obce Mähring, na kterém bude představen návrh
cyklomapy a navrženy trasy a termíny cyklovýletů. Druhý kulatý stůl
plánujeme v květnu, kde již budou partnerskou obcí navrženy atraktivity na německé straně hranice, které by bylo možno zahrnout do mapy.
První cyklovýlet bychom chtěli uskutečnit 15. června 2013 a trasa by
měla vést po českém i německém území. Druhý cyklovýlet plánujeme
po prázdninách v září a v témže měsíci pak proběhne závěrečný kulatý
stůl, na němž bude celý projekt vyhodnocen. Bližší informace o projektu budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách: www.marianskolazensko.org.
Tento projekt je dalším vhodným prostředkem pro sblížení komunit,
poznání našeho i sousedního regionu a zapojení do společného života
a rozvoje. Těšíme se, že nová cyklomapa najde hodně zájemců a uvítáme
bohatou účast veřejnosti na našich cyklovýletech.
Jaroslava Peteříková,
dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

Tisková zpráva k projektu: „Putování po méně
známých pramenech mariánskolázeňska“
(8. 3. 2013)

Dne 26. 4. 2012 rozhodla Správní rada Nadace OKD o schválení
projektu „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“ v programu Pro budoucnost. Realizace projektu bude probíhat
do konce května 2013.
Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování tras
a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Exkurze se uskuteční v dubnu a květnu letošního roku. Prostřednictvím projektu bude veřejnost informována
nejen o přírodních zajímavostech regionu, ale do realizace projektu
se i zapojí a na výstupech se bude podílet.
Území Mariánskolázeňska je unikátní svou zachovalou přírodou,
která se dochovala díky existenci Sudet a železné oponě. Příroda
je typická množstvím pramenů, které se nachází nejen ve známých
lázeňských centrech (např. Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart), ale
také v jejich okolí. Prameny nacházející se v lázeňských centrech
jsou dostatečně popsány a téměř všechny regulovány. Naproti tomu
ve venkovských oblastech jsou tyto prameny většinou známé pouze
úzkému okruhu odborníků, ani místní obyvatelé je neznají. Zachovalá příroda s klíčovými prvky pramenů pak představuje dosud neobjevené a nepopsané přírodní bohatství, které díky své unikátnosti
nabízí příležitost k rozvoji daného území (mikroregionu) pomocí
přiblížení přírodně hodnotné lokality všem zájemcům.
Cílem projektu je informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální
turistiky.
Do realizace projektu se zapojí tito partneři:
Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)
MAS 21, o.p.s.
Základní školy na území našeho regionu
Bližší informace o projektu, termíny jednotlivých exkurzí, zápisy z kulatých stolů, fotodokumentaci a další naleznete na webových stránkách:
www.marianskolazensko.net
manažeři Mariánskolázeňsko, o.p.s.
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Tisková zpráva

Soutěž „O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční dekoraci (výrobek)“
V únoru byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášen již 3. ročník soutěže
„O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční výrobek
(dekoraci)“.
Zájemci mohli doručit své výrobky do 22. 3. 2013. Soutěže se zúčastnilo 112 pohlednic a 119 dekorací, které se utkaly v pěti kategoriích:
kategorie A (děti do 6 let), kategorie B (děti ve věku 7 – 8 let), kategorie C (děti ve věku 9 – 10 let), kategorie D (děti ve věku 11 – 14
let) a kategorie E (osoby ve věku 15 let a více). Dne 25. 3. 2013 se
sešla sedmičlenná hodnotící komise složená ze 6 pedagogů a 1 dobrovolníka z řad laické veřejnosti. Hodnocení nebylo snadné, protože
všechny pohlednice i výrobky byly originální a krásné. Na jejich výrobu byly použity různé techniky a materiály – kresba, nalepování,
vyšívání, háčkování, vyškrabování, koláž, fotografie, keramická hlína, patchwork, vyřezávání, plstění a spousta dalších.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 26. 3. 2013
od 16:00 hodin v sále Kulturního domu v obci Dolní Žandov. Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice a výrobky, ale také
velikonoční jarmark Základní a mateřské školy Dolní Žandov. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků zpříjemnila řada vystoupení
dětí ze základních škol našeho regionu. Děti svým výkonem nadchly
všechny přítomné a sklidily zasloužený potlesk.
Výherci jednotlivých kategorií obdrželi milé ceny a všichni přítomní
mohli nejen shlédnout vystavené soutěžní pohlednice a výrobky, ale
i ochutnat domácí moučníky.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří si dali tu práci
a s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu velikonoční pohlednici či výrobek, dále děkujeme partnerům projektu:
Karlovarský kraj, HELLMICH, s. r. o., Miroslava Slepičková, Potraviny – Dolní Žandov, MAS 21, o. p. s.,
CHEVAK Cheb, a. s., Kotec, o. s., Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně
postižených – místní organizace Mariánské Lázně. Velké poděkování patří Obci Dolní Žandov, která poskytla prostory obecního sálu
a také dopravu svým autobusem pro účinkující žáky základních škol
a především paní starostce Ing. Elišce Stránské, která pomáhala s celou přípravou velké akce.
Dále děkujeme všem členům hodnotící komise, všem účinkujícím
dětem ze základních škol našeho regionu (Dolní Žandov, Drmoul,
Lázně Kynžvart a Stará Voda).
Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají
širokou veřejnost, pomůžou nám
i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím zajímavých komunitních aktivit.
Více fotografií i podrobnější informace naleznete na: www.marianskolazensko.net.
manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s.

Vyhlášení soutěže MAS 21 - „ O nejhezčí velikonoční pohlednici „
Již po třetí se naši žáci zúčastnili soutěže „ O nejhezčí velikonoční pohlednici „ pořádané Mikroregionem Mariánskolázeňska. Tento rok
probíhalo vyhlašování výsledků v kulturním domě v Dolním Žandově.
Dvouhodinové slavností vyhlášení bylo zpestřeno vystoupením žáků ze
zájmových kroužků jednotlivých škol - Dolní Žandov, Lázně Kynžvart,
Drmoul , Stará Voda. Žákům naší školy se podařilo umístit ve většině
kategorií:

POHLEDNICE v kategorii
do 6 let:
do 8 let:
do 10 let:
do 14 let:

2. místo Eliška Slavíčková
1. místo Pavlína Sedláková
2 .místo Alexandra Dvořáková
2. místo Aneta Bezděková,
3. místo Martin Zeman

VELIKONOČNÍ DEKORACE v kategorii

do 6 let: 2.místo Eliška Slavíčková, Anička Bílá
do 10 let: 3.místo kolektiv 3.třídy
do 14 let: 2.místo kolektiv 6.,7.třídy
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„Maškarní rej“ na ZŠ a MŠ
v L.Kynžvartu

V pátek 1.3.2013 se na naší základní škole v prostorách školní jídelny uskutečnil od 16 hodin „Maškarní rej“. První iniciativu projevily
maminky Lenka Vargová a Diana Kletečková, kterým plným právem
patří dík za zajištění mnoha sponzorů k této akci. Průběh a organizaci
zajišťovala naše ZŠ a MŠ. Krásnou výzdobu jídelny připravila s žáky
paní učitelka Pavlína Sedláková. Moderátorkou celého maškarního
reje byla paní učitelka Mgr.Iveta Becková jako „Kleopatra“, která také
připravila taneční soutěže pro školáky. Tuto akci zaštítil i pan starosta
Miloslav Pernica. Maškarního reje se zúčastnilo 85 dětí se svými rodiči, babičkami, dědečky a všemi, kteří se přišli v pátek do naší školy pobavit a zasmát. Jídelna praskala ve švech. Na začátku se masky představily a zatancovaly si. Pak následovaly soutěže pro mladší (MŠ) a starší
(ZŠ) děti. Soutěže pro mladší děti připravily paní učitelky I.Boucká a J.
Hladíková. Masky byly hodnoceny ve 2kategoriích – MŠ a ZŠ. 1.místo za mladší děti získal Petr Řehák jako lesní muž a 1.místo za školáky získal Ondřej Savula jako pasáček. Porota, složená z vybraných
zástupců rodičů a pana starosty, měla velmi těžkou úlohu v hodnocení masek. Masky byly všechny moc krásné (od princezen, čarodějnic, vodníků, pirátů, včeliček, šašků po další úžasné masky). Všechny
masky dostaly sladké odměny i za soutěže, které byly v průběhu reje
střídány s tancem. Na závěr děkujeme všem sponzorům (p.M.Pernicovi, p.V.Königovi, p.M.Králové, p.Z.Baťkové, p.K.Rádlovi, p.O.Bučkovi,
p.I.Storchové, p.L.Povišerovi, p.L.Zabloudilové a firmě Eutit).
Mgr.Iveta Becková

Mikulášská besídka
Mikuláš, čert a andělé chodili městem 5.
prosince, ale Mikulášská besídka pro místní děti pořádaná městem se uskutečnila
o den později, 6.12.2012, v jídelně místní
Základní školy. V půl páté se začaly dětičky v doprovodu rodičů scházet a určitě se
všechny těšily, jakou básničku nebo písničku Mikuláši poví, aby si je neodnesl čert.
Nejprve se ale představila skupina Valkenava ze Sokolova. Měli připravený program, do kterého se zapojily také děti, zatančily si s královnou a jejími poddanými
a nakonec bojovaly proti zlému rytíři. Pak
se ozval zvoneček. Mikuláš to ale nebyl,
to se přihnal čert mezi děti a chrastí řetězem… Trochu dětičky vystrašil, ale už jde
i Mikuláš s Andělem, aby si vyslechli a podarovali děti za básničky, které pro
ně měly připravené. Každý za to dostal balíček sladkostí. Všem, kteří se na
organizaci besídky podíleli, děkuji a budeme se těšit na příští rok, jestli k nám
opět Mikuláš, Anděl a i ten čert přijdou.
Bc. Romana Kováčíková
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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Výsledky výtvarné soutěže 2012 „ Plníme své sny“

Naši žáci se v září 2012 zúčastnili soutěže „ Plníme své sny“ . „. Jednalo
se o projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Cílem
projektu bylo ukázat dětem, že i odpadový materiál se dá znovu použít
a všichni se můžeme podílet na ochraně našeho životního prostředí.

Poděkování

Opět se sešel rok s rokem a my přicházíme tímto
způsobem poděkovat Lesům České republiky za dodání krásných smrčků do kostela sv. Markéty, určených k vánoční výzdobě kolem jesliček. Tyto jesličky
jsou již velmi staré (bohužel nevíme, ze kterého roku
pocházejí), ale také již značně poškozené. Z tohoto
poškození je vidět, z jakých materiálů jsou vyrobené
– např. staré hadry, papír, dřevo a kůra. Musely být
kdysi krásné, jak dosvědčují i imitace skal a jeskyní.
Stejně tak se zub času a vlhkost podepsaly na postavičkách betléma.
Kdyby měl někdo zájem alespoň o částečné opravení, může se přihlásit.
Další poděkování je určeno „Tříkrálové“ skupince,
která chodila v sobotu 5.1.2013 a neodradilo je ani
nepříznivé deštivé počasí. Pršelo tolik, že se králům
rozlepily koruny. Proto jsme při polední přestávce
zhotovily nové. Byly to spíše takové turbany. Kluci
– králové – byli opravdu neuvěřitelní se stálým elánem ke zpěvu. Byli to Honzík Havíř, Vašík a Lukáš
Nedvedovi a vedoucí skupiny paní Nedvedová.
Děkujeme také všem vstřícným a milým dárcům.
Kasička byla k večeru už tak plná, že ji nemohli ani
unést. Kasičky jsou zapečetěné a otevírají se na Městském úřadě v Mar. Lázních. Bylo vybráno 10.242,Kč. Z celého okolí Mariánskolázeńska, kde koledníci chodili, byla naše kasička s číslem 23 nejplnější
a tudíž vyhrála první místo. Kam se peníze předávají
jste si mohli přečíst na přiložených letáčcích nebo
na www.dchp.cz nebo na tel. č. 377 221 540.
Děkujeme Vám !!!
Za farní charitu J. Kubalíková

Dalším cílem této soutěže je dokázat dětem, že jejich sny se
mohou splnit díky jejich šikovnosti a chutí do práce.
V kategorii Moje oblíbená pohádka z přírodních trvanlivých materiálů“ - Shrekova bažina získala skupina žáků
9. třídy 3 . místo - šek na 2000,- Kč.
V kategorii „Pohádkový les vyrobený z odpadových materiálů“ – získal klub šikulů, zastoupený převážně žákyněmi
z 6. třídy 2. místo – šek na 3000,- Kč.
Za tyto peníze byly pořízeny potřeby na plstění (ovčí rouna, jehly na plstění, knížky, plstě), šablony na odlévání sádry,
vlnkované papíry……
Děkujeme všem žákům, kteří se na projektu podíleli
a díky jejich práci se mohou ostatní žáci seznámit s novými výtvarnými technikami, zdokonalovat se a podílet se
na dalších projektech.
Mgr. Hana Pelikánová – ředitelka ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
Děkuji žákům naší Základní školy za reprezentaci města Lázně
Kynžvart.
Miloslav Pernica - starosta

Sváteční Kynžvartský trojboj dvojic
29.12.2012

V sobotu 29.12.2012 jsme se sešli v naší tělocvičně, abychom se sportovně rozloučili se
starým rokem - prvním ročníkem svátečního trojboje dvojic.
Trojboj se konal v disciplínách – badminton, elektronické šipky a kostky. Sešlo se celkem
20 hráčů, ke každému z dlouhodobě hrajících hráčů badmintonu byl přiřazen amatérský spoluhráč. Badminton se hrál na jeden set do 30, nejdříve na kurt nastoupili amatéři
a poměřili svoje síly, při dosažení bodového hodnocení 10 nastoupili na kurt „profi“ hráči
a odehráli dalších 10 bodů, zbytek do 30 se dohrávalo ve čtyřech. Po odehrání badmintonu se oba týmy přesunuli ke stolu na hru kostky, poté na elektronické šipky. Na kurtech
po celou dobu vládla spokojenost a dobrá nálada. Trojboj byl tradičně zakončen oslavou
v restauraci U Bůčků.
Více informací naleznete na www.bendas.cz			
Petr Placek
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Přivítání roku 2013

31.12.2012 ve 23:30 hod se začalo plnit náměstí Republiky místními občany, kteří přišli společně
přivítat nový rok. Tato také tradiční akce města se letos uskutečnila díky sponzorům, kteří finančně zajistili celý průběh. Byli to: T.I.S, a.s. Praha, pan Martin Štěpánek; EUTIT s.r.o. Stará Voda,
pan Pavel Dragoun a pan Martin Schneider, Lázně Kynžvart. Účastníci ještě před půlnocí odpalovali své ohňostroje, ale ten hlavní, ten byl odpálen na pokyn starosty přesně na přelomu roku
2012-13. Před ním ovšem starosta nezapomněl popřát do nového roku všem přihlížejícím hodně
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a poděkovat sponzorům za finanční podporu. Mezi
lidmi panovala dobrá nálada a poslední účastníci odešli z náměstí ve 2:30 hod. Věřme, že se sponzoři k městu neobrátí zády a že budeme moci i za rok společně přivítat na náměstí příchod dalšího
roku.
Bc. Romana Kováčíková

Rozsvěcení vánočního stromečku.
V sobotu 1.12.2012 se na náměstí v Lázních Kynžvart opět po roce
rozsvítil vánoční stromeček. A kdo jiný by se měl tohoto aktu zhostit
lépe, než „náš“ Anděl. On to vlastně nebyl ten Anděl, který s námi tuto
tradici začínal. Ten trošku přerostl. Letos ho nahradil nový odvážlivec
(kluk, kterému je 8 let ), který než vyroste, může několikrát stromeček
rozsvítit. Stejně jako ve čtyřech předešlých letech se po 18-té hodině
snesl Anděl od kostela ke stromečku, dotkl se ho kouzelnou hůlkou,
a po chvilce napětí se krásný stromeček rozsvítil. Jeho pouť letos sledovalo možná 500 přihlížejících, kteří se přišli naladit na adventní strunu
a vydrželi i v takové zimě, která ten večer panovala. Pak už následovaly
koledy, které zazpívaly děti ze Základní školy pod vedením paní učitelky Zdenky Hurtové za doprovodu dvou
akordeonů. Svým vystoupení přispěli i rodiče a přátelé
školy v Lázních Kynžvart, kteří si také připravili pásmo
vánočních písní. S ozvučením této akce byly v minulosti
problémy, i když nám ozvučení zajišťovali profesionálové, vystupující nebylo slyšet. V letošním roce paní učitelka Karenovičová, která patřila k organizátorům, využila
aparaturu z místní školy, ke které město koupilo speciální mikrofony, a letos mohli rodiče konečně slyšet, co si
děti ke stromečku připravily. Samozřejmě, že nechybělo
občerstvení. Maso, klobásy, trdelník a hlavně na zahřátí
svařák a horká medovina, které v 10-ti stupňovém mrazu
přišly opravdu vhod. Děti dostávaly zdarma čaj a perník,
který pro ně připravila Dětská lázeňská léčebna Lázně
Kynžvart. Účast byla tak velká, že prodejci museli některým účastníkům této povedené akce odpovídat „bohužel, už nemáme“. Také stánky s adventními věnci a hračkami pro děti dotvářely adventní atmosféru a blížící se
Vánoce. K zimnímu období patří odjakživa zabíjačky.

Tu jsme na náměstí neměli, ale stánek se zabíjačkovými specialitami,
o které byl velký zájem, nestíhal prodávat. Samozřejmě se vyskytly i nějaké drobnosti, které organizátoři podcenili, ale i přesto patří veliký
dík všem, kteří akci zorganizovali a podíleli se na jejím průběhu. Zvlášť
děkuji panu Martinu Schneiderovi, který už mnoho let zajišťuje a staví
pro město vánoční stromeček, připravuje elektroinstalaci k výzdobě náměstí a spolu s Andělem rozsvěcuje stromeček, dobrovolným hasičům
a zaměstnancům Služeb města. Budeme se těšit na další vydařené akce,
které se v našem městě uskuteční.
Miloslav Pernica- starosta
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Předvánoční setkání seniorů.
Stejně jako každý rok se před koncem roku uskutečnilo předvánoční
setkání seniorů našeho města. Tato tradiční akce proběhla v sále Hotelu Hubertus 10.12.2012. I v nepříznivém počasí se na setkání dostavilo
hodně našich spoluobčanů, pro které město připravilo kromě večeře
a občerstvení i zábavný program. Úvodní slovo patřilo panu starostovi Miloslavu Pernicovi, který všem poděkoval za celoživotní práci,
vzpomněl na spoluobčany, kteří nás v uplynulém roce opustili, navodil
atmosféru nadcházejících svátků a popřál hezké prožití Vánoc. Popřál
také všem vše nejlepší, především pevné zdraví a štěstí do roku 2013.
Po společném slavnostním přípitku se představily děti ze Základní
umělecké školy F. Chopina z Mariánských Lázní, konkrétně Kytarový
soubor pana Tima Honzírka. Hrála se barokní hudba a nakonec sálem zněly vánoční koledy. Kytarový soubor vystřídala dětská taneční
skupina paní Kláry Berkyové z Dobré Vody u Teplé. Jejich vystoupení,

především břišní tance, velice zaujaly všechny účastníky tohoto setkání. Po této části programu se podávala večeře a zákusek a poté dostala slovo dechová kapela Sedmihorka z Domažlic. Po prvních tónech
valčíku bylo na tanečním parketu plno. Tančilo se dlouho a některým
tanečníkům se nechtělo domů. Myslím, že se našim spoluobčanům setkání líbilo a zpříjemnili si tak předvánoční čas. Na této akci se potkala
spousta spoluobčanů, kteří se za celý rok ve městě nevidí. Proto bylo
po celou dobu o čem povídat, na co vzpomínat a také se plánovalo, co
by se mělo uskutečnit. Hezké na tomto setkání bylo, že jako poslední
opouštěla sál hotelu nejstarší účastnice tohoto setkání. Děkuji majitelům a zaměstnancům Hotelu Hubertus za poskytnutí sálu na tuto
tradiční akci města Lázně Kynžvart a všem, kteří se podíleli na její
přípravě.
Bc. Romana Kováčíková

JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1994

JIŘÍ ANDĚL - specialista na koupelny

stavební firma

LuciAN

CHEB

Lucie Andělová 723 256 465

3 D NÁVRHY koupelen

Mr.

602 289
Jiří
515
Anděl

AN

CHEB

602 289 515

PROVÁDÍME : STAVBY, PŘESTAVBY, PŮDNÍ VESTAVBY, ZATEPLOVÁNÍ,
OBKLADY, DLAŽBY, TOPENÁŘSKÉ, VODOINSTALATÉRSKÉ
A VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE. KOUPELNY NA KLÍČ !

DĚTSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA LÁZNĚ KYNŽVART
Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart
e-mail: info@detskalecebna.cz
www.detskalecebna.cz
Pro všechny zájemce o podnikání a poskytování služeb v oborech např.
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, relaxační masáže apod. nabízí DLL Lázně
Kynžvart možnost pronájmu prostor v LD Šárka za velmi výhodných podmínek
s tím, že služby budou poskytovány nejen klientům lázní, ale i široké veřejnosti.

Noc s Andersenem

V pátek 12.4.2013 se v Městské knihovně uskutečnila pohádková Noc s Andersenem.
Pokračování na str. 12
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Základní a mateřská škola
Vzpomínka na Vánoce

Děti předškolního věku se neřídí ani tak podle kalendáře, jako podle
událostí, které se blíží a kterých se už nemohou dočkat. A na Vánoce se
začínají těšit v momentě, kdy je navštíví čert s Mikulášem.
I děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu navštívil začátkem prosince
Mikuláš s dvěma andílky. Strašlivé čerty na přímluvu paní učitelek raději nechali za dveřmi. Školkáčci totiž slíbili, že budou hodní, poslušní
a snaživí, navíc přidali i nějakou tu básničku a písničku. Mikuláš za pomoci andílků za odměnu všechny děti obdaroval dobrůtkami. Ale telefonní číslo na čerty si paní učitelky raději vzaly, kdyby náhodou některý
nezbeda nesplnil, co slíbil. Děkujeme Mikuláši, andělům i čertům – žákům 9. třídy – za pěknou besídku.
Celý adventní čas věnovaly děti z mateřské školy přípravě vánoční besídky pro své rodiče a blízké. Jen zkušený rodič či pedagog dokáže ocenit, kolik práce dalo dětem a paní učitelkám nacvičit veršovaný příběh
o narození Ježíška. Dne 18. prosince se pódium školní jídelny proměnilo
v betlémské jesličky a předškoláčci v dobových kostýmech s úspěchem
i trochou trémy svým nejbližším předvedli, co pro ně tak dlouho a pečlivě chystali. V závěru přidali i několik vánočních koled s doprovodem
orffových nástrojů, aby všechny přítomné vtáhli do vánoční atmosféry.

ZÁPIS DO 1.třídy

Hned následující den, 19. prosince, byl pro děti mateřské školy dnem
„vánočním“. Probíhá ve školce každoročně v téměř nezměněné podobě. Celé dopoledne děti ve vánočně nazdobené třídě poznávají známé
české vánoční tradice, jakými je rozkrajování jablka, pouštění lodiček
ze skořápek vlašských ořechů, lití vosku (namísto olova), házení střevícem, políbení pod jmelím, poslech a zpěv vánočních koled, a mlsání
vánočního cukroví od šikovných maminek. Potom děti nadělili něco
dobrého také zvířátkům v lese, a následoval slavnostní vánoční oběd
i s nezbytným přípitkem. Po něm už děti netrpělivě čekaly na Ježíškovo
zazvonění. I letos čekalo na děti mateřské školy pod stromečkem plno
krásných, nových hraček. Na mnohé z nich přispěli rodiče dětí svým
aktivním zapojením do předvánočních trhů, za což jim velmi děkujeme.
Poslední předvánoční akcí, na které se podílely i děti ze školky, byl Vánoční koncert v hotelu Hubertus dne 22.12. Vystoupení těch nejmenších vyloudí na tvářích diváků a posluchačů koncertu spíše shovívavý
úsměv, tentokrát zejména díky jednomu malému urputnému „sólistovi“,
který dokázal odbourat nejen své spolupěvce, ale i doprovodnou kapelu.
Po Vánočním koncertě se už děti mohly těšit jen na vytoužené Vánoce
v kruhu svých nejbližších a na nezapomenutelné vánoční prázdniny.

Prvňáčci v naší škole se sotva stačili pořádně rozhlédnout a už se konal zápis.
Dostavilo se k němu 17 dětí, 13 chlapců a pouze 4 děvčata. Uchazeči o přijetí do první třídy se snažili, co jim síly stačily. Někteří vcházeli do učebny
první třídy, kde se konal zápis, statečně, jiní bázlivě. Po úvodním rozhovoru
a přivítání se s paními učitelkami ze všech dětí ostych brzy spadl. Prokázali
své znalosti barev, početních představ, pravolevé orientace i jemné motoriky
při kresbě postavy a hrubé motoriky při házení kroužků do koše. Za své úsilí
byly děti odměněny hezkými dárky, sladkostmi a pamětními listy. Budoucí
prvňáčci se už na vstup do první třídy pečlivě připravují v takzvané „školičce“,
kam docházejí každý měsíc na jednu hodinu. Pod vedením učitelek prvního
stupně si procvičují a upevňují správné držení psacího náčiní, znalost barev
a početních představ, zkrátka vše, co budou v začátcích své školní kariéry potřebovat.
Danuše Brůhová
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Liga odpadů

Jak jsme Vás již na podzim informovali, naši žáci se v září zúčastnili soutěže „Plníme své
sny.“ Jednalo se o projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Žáci vyráběli
z odpadového materiálu výrobky na předem zadaná témata. V této soutěži se nám podařilo získat 3. místo v kategorii „Moje oblíbená pohádka z přírodních trvanlivých materiálů“ za práci nazvanou Shrekova bažina (kolektiv 9.třídy). Odměnou byl šek na 2 000,-Kč.
V kategorii „ Pohádkový les vyrobený z odpadových materiálů“ získal klub Šikulů, zastoupený převážně žákyněmi ze 6. třídy, 2. místo a šek na 3000,-Kč. Za tyto peníze byly pořízeny
potřeby na plstění, šablony na odlévání sádry a další potřeby, které poslouží při výzdobě
školy a na projektové dny, při kterých se žáci seznámí s novými výtvarnými technikami.
Díky této soutěži žáci zjistili, že si mohou na řadu věcí vydělat svou tvůrčí činností.

Tonda Obal na cestách

29. 1. 2013 se na naší škole konala odborná přednáška TONDA OBAL NA CESTÁCH, týkající se tématu „Vznik odpadu, nakládání s ním, třídění a jeho recyklace.“ Této přednášky
se zúčastnili všichni žáci naší školy. Provozovatelem a odborným garantem přednášky byla
společnost EKO-KOM. Cílem bylo získat děti pro třídění odpadů, a to již od útlého věku,
vysvětlit jim, co jsou to odpady, jak vznikají, jak se likvidují a třídění do barevných kontejnerů. Dále byli žáci seznámeni s informací, že tyto odpady mohou sloužit k výrobě nových
věcí a tím mohou šetřit přírodniny jako je uhlí, voda, stromy. Tímto způsobem se můžeme
všichni podílet na zachování našeho životního prostředí
Pavlína Sedláková

Ohlédnutí za vánočními akcemi školy
• Prosinec 2012 byl v naší škole zaměřen na vánoční tradice a zvyky.
Paní učitelka Zdenka Hurtová nacvičila se žáky v kroužku sborového
zpěvu 1.stupně na 4.12. obcházení Barborek, 13.12. si žáci 1.stupně
připomněli svátek svaté Lucie a 14.12. zahráli žáci kroužku pohádku
O Ježíškovi - nejdříve dětem v mateřské škole a potom žákům 1.- 4.
třídy.

•
5.12. se konala Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ, kterou tradičně
uspořádali pro mladší kamarády žáci 9.třídy.
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• 12.12. se uskutečnila také již tradiční akce Vánoční dílna pro žáky
2.stupně a 17.12. Vánoční dílna pro žáky 1.stupně. Obě tyto akce připravila paní učitelka Sedláková a třídní učitelky 1.stupně.

• 14.12. se naše škola zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Bylo vypuštěno 121 balónků dětmi z mateřské
i základní školy. Akce, které se zúčastnili také rodiče dětí, se setkala
s velkým ohlasem. Balónky byly vypuštěny na pokyn z rádia Impuls
v 15:15 hodin před budovou školy.

•
Předvánoční čas vyvrcholil ve škole v pátek 21.12. vánočními besídkami, kterých se mohli zúčastnit také rodiče žáků.
•
Předvánoční akce školy završil 22.12.2012 Vánoční koncert tří
generací v restauraci Hubertus v Lázních Kynžvartu a opět se podařilo
u posluchačů navodit krásnou předvánoční atmosféru.
Mgr. Petra Šandová

Noc s Andersenem

V pátek 12.4.2013 se v Městské knihovně uskutečnila pohádková Noc
s Andersenem. Tato akce se koná celosvětově na počest dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena k výročí jeho narození – letos to
bylo již 208 let od jeho narození. Dětičky se začaly scházet na 18 hod.,
prvním nedočkavcem byla Terezka Bárníková. Po zahájení akce přišel
děti pozdravit také pan starosta a přinesl jim nějaké sladkosti. Jako vstupenka na tuto akci byla oblíbená kniha nocležníků, o které každý dětem
vyprávěl. Samozřejmě se četla pohádka od Andersena a dětičky musely pozorně poslouchat, protože pak následoval test k dané pohádce.
A nejlepší bylo soutěžení…Děti se rozdělily do dvou týmů a soutěžily
ve stavění krychliček, pexesu, v chytání rybek a dalších. Dětičky se povzbuzovaly tak hlasitě, že nebylo slyšet vlastního slova. Po občerstvení
následovalo malování sádry. To mělo velký úspěch, každý namaloval srdíčko, kohoutka, vajíčko, motýlka mamince, tatínkovi, babičce…prostě
celé rodině. Po jedenácté hodině se výtvarná činnost ukončila a šlo se
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připravit spaní. Rozbalit spacáky,
karimatky, vyčistit zoubky a zalézt do spacáku. Na dobrou noc
se pustila pohádka a za chvilku už
dětičky spaly. Ráno na ně čekala
snídaně a poděkování, že byly
hodné a na památku každý dostal Pamětní list nocležníka. Děti
byly spokojené a už se těší na
další Noc s Andersenem, která
proběhne opět za rok, 4.4.2014.
Chtěla bych zde také poděkovat
paní Jindřišce Kovačíkové, která
se podílela na přípravě a hladkém průběhu této akce.
Bc. Romana Kováčíková

