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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen
pro děti, které je milují, ale i pro nás dospělé. Vůně vánoční stolu
a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi proto se tak
hodně těšíme. Tyto svátky nejsou ale jen o dobrém jídle a krásných
dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými,
s nimiž se během roku tak často nevídáme. Tato neopakovatelná atmosféra, která k Vánocům patří, se nedá v jiném období roku napodobit a nedá se na ni ani zapomenout. Pozastavme se a v duchu
si navzájem poděkujme za lásku, porozumění, za vzájemnou pomoc
a i za práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Milí spoluobčané, jménem celého kolektivu Městského úřadu a zastupitelů Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho pracovních
i osobních úspěchů.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na kulturní
akce:

Konzert tří generací –
19.12.2015 od 15:00 hod. v Kulturáku
v Léčebných lázních,
Silvestrovský přípitek –
31.12.2015 od 23:30 hod. na náměstí.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2016
Vám přejí zaměstnanci
MěÚ Lázně Kynžvart.

Město získalo
24 miliónů korun
Letošní rok byl v Lázních Kynžvart ve znamení investičních
akcí, které s sebou přinesly velké množství komplikací a problémů jak vám, občanům, tak i městu. Ještě předtím, než se
rozběhly stavební práce na projektech „Rozšíření parkovacích
míst Dlouhá, Krátká“, „Rozšíření parkovacích míst v ul. Polní“,
„Ulice K Rybníku“ a „Chodník ul. Luční I. a II. etapa“, jsem
byl varován kolegy starosty z okolí Mariánských Lázní, že
spustit práce na čtyřech tak velkých projektech je pro město
„sebevražda“. I přesto se se všemi projekty začalo. Za několik
týdnů se vyskytly první stížnosti na nedostatky v projektech,
na práci firem, které akce realizovaly, na organizaci prací atd.
Je pravda, že některé stížnosti byly oprávněné, ale většina
z nich vznikla z toho, že občané byli nervózní z dlouhotrvajícího nepořádku, bez kterého se ale stavět nedá a z podmínek,
ve kterých v průběhu staveb žili. Kontroly z Karlovarského
kraje, které k nám jezdily stížnosti řešit, ale žádná závažná pochybení nezjistily. Většinu problémů se podařilo vyřešit, ale
bohužel některé jsou neustále v řešení. Pevně věřím, že se vše
vyřeší ke spokojenosti nás všech a že na vše špatné, co jsme
si museli zažít, za nějakou dobu zapomeneme. Myslím si, že
všechny projekty byly smysluplné a usnadní a zpříjemní žití
v našem městečku. Tyto projekty přinesly městu 20.640.130,Kč. Z vlastních zdrojů by město nebylo schopné tak velké
investice zrealizovat. Děkuji všem za pochopení vzniklé situace a omlouvám se všem za způsobené starosti, problémy
a komplikace. Ke všem těmto komplikacím, které nás celé léto
provázely, přibyly starosti s další akcí, která se troufnu si říct,
úspěšně zrealizovala. Bylo to zateplení budovy Městského
úřadu spojené s výměnou oken. Realizace těchto úprav občas
vyřadila z provozu některou z kanceláří úřadu, ale nebylo to
na dlouho. Zaměstnanci úřadu v rámci svých možností řešili
vzniklé komplikace s občany operativně a k jejich spokojenosti. Pokud jsme ale způsobili některým občanům komplikace a starosti, tímto se dodatečně omlouvám jménem svým
i jménem zaměstnanců Městského úřadu. I tento projekt byl
podpořen dotací a to ve výši 3.653.142,- Kč. A aby toho nebylo málo, probíhá ještě odbahňování rybníka „Školňák“. Tato
akce není finančně zcela uzavřena, proto nemohu sdělit, kolik
peněz město na realizaci na dotacích obdrželo.
Miloslav Pernica - starosta

Lazy

Lázně Kynžvart (
Pošta - zámek )

Lázně Kynžvart
( st. paneláky Pošta )

nízká
0,0
běžná údržba
4
ve stan. 0,000 - 1,000 km: koroze povrchu
vozovky s opravami technologií turbo v místě
lokálního otevření, nízká intenzita dopravy
1
III/2121
Lázně
Kynžvart

0 - 1 km

III/2118
Lázně
Kynžvart

2,5 - 4 km

1,5

km 0,000-3,000 ; L.Kynžvart směr zámek
3
Kynžvart, ztráta hmoty z obrusu, vyžilý povrch

vyrovnávky, dvojitý
mikrokoberec

2,5

střední

2017
nízká
0,8
frézování, pokládka nové
obrusné vrstvy
3
km 0,000 - 0,700 ; průjezd obcí - propady
po výkopech (kanalizace, voda) - úprava
křižovatky u pošty LK v plánu oprav
0,7
III/2115
Lázně
Kynžvart

0 - 0,7 km

Valy - Lázně
Kynžvart
2015
vysoká
6,5
frézování, pokládka ložné
a obrusné vrstvy
km 7,400-8,792 ; oprava povrchu v plánu akcí 4
na rok 2015 z prostředků SFDI
1,5
III/2114
Lázně
Kynžvart

7,5 - 9 km

Zámek - Zámek
Kovárna
průběžně
střední
0,0
ošetření spár a výspravy
v rámci běžné údržby
3
km 0,000-0,457; drobné výtluky, spáry, trhliny
0,457
III/2112
Lázně
Kynžvart

křižovatka
2118x2111

Zámek KovárnaLČR pila
průběžně
střední
0,0
ošetření spár a výspravy
v rámci běžné údržby
km 0,457-1,531 ; drobné výtluky, spáry, trhliny 3
1,07
III/2112
Lázně
Kynžvart

křižovatka
212x2111

Lázně Kynžvart Lazy
průběžně
střední
0,0
výspravy v rámci běžné
údržby
4
km 7,000-10,296 ; vyžilý povrch, četné
výspravy (lesní úsek-horský charakter)
pokračování v lokálních výsprvách
3
II/212
Lázně
Kynžvart

7 - 10 km

střední
frézování a pokládka nové 4,0
obrusné vrstvy, realizace
po etapách
3-Jan
km 1,969 - 3,684 ; v roce 2011 položen
mikrokoberec - nadměrná přeprava Lesy ČR
(pila LK) -vedeno v zásobníku oprav
2
II/212
Lázně
Kynžvart

2 - 4 km

priorita
z hlediska
dopravního
významu
předpokl.
náklady
v mil. Kč
stavebně stručný návrh opatření
technický (opravy)
stav dle
SHV (1 - 5)
komentář k požadavku (oprávněnost, důvody
stavu atd.)
přibližný
rozsah
v km

Těšíme se - Ladislav Havíř

uvedené
požadavky

u Kynžvartského zámku (rybník s ostrůvkem)
Před 5 lety vymyslel můj tehdy 10ti letý syn HONZA bláznivou akci, vykoupat se na nový rok v rybníku. Tak mně to překvapilo a zároveň nadchlo, že
to nešlo nepodpořit. Vzhledem k tomu, že máme
kolem sebe dostatek stejně tak praštěných kamarádů, tak se k nám hned přidalo pár odvážlivců
a nebyla ani nouze o podporu ze břehu. Bylo to
tak spontánní a zůstal z toho takový zážitek, že se
z toho stala výzva k tradici. A tak jsme tento kousek
pojali jako první netradiční přátelské setkání v novém roce.
Letos už čtvrtou KOUPAČKU, která proběhla 1.
1. 2015, podpořil s nadšením svou přítomností
i starosta města Lázní Kynžvartu p. Pernica, který
si kvůli tomu odložil i odjezd na dovolenou, též
neuvěřitelně šikovný a obětavý fotograf p. Prášek,
jenž se postaral o skvělou fotografickou vzpomínku a p. Milota-host z party otužilců v Mariánských
Lázních, který nás překvapil krásným článkem v regionálním tisku. Spolu se spontánností nových odvážlivců (dokonce zahraničního původu) a opravdu početnou skupinou fandů, kteří nás přišli ze břehu podpořit, jsme se rozhodli, že je škoda nechat
si tuto tradici jen pro sebe a že se o ni podělíme
i s vámi všemi, kteří byste si chtěli něco podobného
užít, nebo překonat sami sebe, či se jen tak první
den v roce vyvenčit.
Takže: kdo chce, ať si vezme s sebou do termosky
něco teplého na přípitek, do sáčku pár kousků cukroví, nebo podobných zbytků ze Silvestrovské tabule, dobrou náladu a přijde mezi nás “POTŘÁST“ se
na břeh, či aspoň pravicí, první den roku 2016 mezi
13 a 13:30 h. Nadšenci si určitě odnesou malý dárek
jako vzpomínku za jejich odvahu!
Motto – “Každý rok nás čeká tolik neočekávaných
věcí, které musíme přečkat, či překonat, že je třeba na nic nečekat a začít nečekaně trénovat hned
od prvního dne nějakým nečekaným kouskem
v očekávání a s podporou příznivců recese, bláznivých nápadů a přátelských akcí.“

silnice/
objekt

5.ročník - 1.1.2016 ve 13.30
na rybníku “LABUŤÁK“

obec/
město

NOVOROČNÍ CACHTÁNÍ

Vlakové nádraží Lázně Kynžvart

Kynžvartské listy 3/2015
upřesnění polohy
předpokládaný rok
realizace (skutečnost komunikace
dle výše přidělených
finančních prostředků)
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PLATÍ NOVÁ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA č. 1/2015

Nová silnice
z Lázní Kynžvartu do Valů
Po několikaletém úsilí se podařilo ve spolupráci s Karlovarským
krajem zrealizovat opravu povrchu komunikace z Lázní Kynžvartu
do Valů. Na kraj byly předány další požadavky na opravy komunikací,
které jsou v jeho majetku a v přiložené tabulce je vidět, jak se budou
jednotlivé požadavky řešit. Jsem si vědom, že finanční situace Karlovarského kraje nedovolí okamžitě reagovat na žádost obce a že si
budeme „muset počkat“, ale i přesto děkuji Karlovarskému kraji za to,
že konečně po letech můžeme cestovat po komunikaci odpovídající
standardu dnešní doby.
			
Miloslav Pernica - starosta

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území Města Lázně Kynžvart
Od 1.1.2016 se podle této nové OZV budou vybírat platby za odvoz komunálního odpadu. Celé znění vyhlášky
bylo zveřejněno v Kynžvartských listech 2/2015 a také je
naleznete na webových stránkách města.

Žádáme občany, aby NEVOZILI odpad
za hřbitov. Děkujeme.
Bioodpad (tráva, listí, větve) odkládejte do hnědých kontejnerů – stanoviště viz vyhláška 1/2015 a neznečišťujete
jím obecní pozemky. Děkujeme.
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Obce Mariánskolázeňska dokončují projekty za téměř 77 mil. Kč

Šest členských obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko
(Drmoul, Dolní Žandov, Valy, Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart a Stará
Voda) v letošním roce dokončuje celkem dvanáct projektů s podporou Regionálního operačního programu Severozápad. Projekty jsou
zaměřeny na obnovu místních komunikací a budování zařízení pro
volný čas.
Obce Mariánskolázeňska využily poslední možnosti získání dotací
z Regionálního operačního programu zaměřeného na investice pro
zlepšení fyzické infrastruktury. Podmínky byly velice náročné a jen
díky tomu, že obce měly z minulosti tzv. „v šuplíku“ připraveny záměry a případně i projektové dokumentace, podařilo se během krátkého
času podat 12 žádostí o dotaci, které byly následně všechny schváleny.
Díky spolupráci v rámci svazku obcí se dva projekty realizovaly pod
jeho hlavičkou a podařilo se tak překonat minimální velikost projektu
(5 mil. Kč). I díky tomu se menší členské obce Svazku, které by samostatně nemohly žádat o dotaci, zapojily do aktivit projektu. Obec Stará
Voda má nyní zkvalitněný povrch fotbalového hřiště a upraveno okolí
kulturního domu a Valy mají obnoveno a doplněno víceúčelové hřiště
a rekonstruovány komunikace v obci.
V Dolním Žandově byl podél hlavní průjezdové komunikace v obci
obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, byly vytvořeny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. Dále byl v lokalitě u hasičské zbrojnice obnoven prostor pro volnočasové aktivity
a v centru obce byly osazeny fitness prvky.
V Drmoulu bylo vybudováno víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy, upraven prostor na odpočinkovém místě Sekerská a osazeny
fitness prvky v lokalitě rybníka Cihelna. V rámci projektu byla provedena vestavba horního patra kulturního domu pro komunitní život
v obci, dále bylo provedeno zlepšení akustiky sálu a proběhla obnova
chodníku u blízké autobusové zastávky. V obci byly obnoveny také tři
komunikace – ulice Luční, Ke Studánce a K Cechu.
V rámci projektu ve Velké Hleďsebi se obnovily komunikace a parkovací místa v sídlišti Klimentov. V této lokalitě se také realizovalo
veřejné osvětlení s využitím technologie LED. Součástí projektu bylo
také vybudování nového chodníku podél Klientovské ulice

Mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu – Podzim 2015
V sobotu 26.9.2015 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci
s firmou EKODEPON, s.r.o. opět sběr objemného a nebezpečného
odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
Množství
Objemný odpad
10,38 t
Nebezpečný odpad
znečištěné obaly
174 kg
absorbční činidla, olej. filtry
17 kg
pneumatiky
0,74 t
nemrznoucí kapaliny
2 kg
rozpouštědla
3,5 kg
kyseliny
2,5 kg
olej a tuk
71,2 kg
barvy
106 kg
Město za tuto službu zaplatilo
celkem 37.983,00 Kč. Děkujeme
všem obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují
a nevytvářejí černé skládky.

pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky
Klimentovská s Plzeňskou. Na ulici Luční se vyřešil špatný stav komunikace se smíšeným provozem chodců a motorových vozidel včetně parkování se zrealizovalo i veřejné osvětlení v technologii LED.
V rámci obnovy ulice Pohraniční stráže byl dokončen chodník, který
je součástí kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci (spojnice měst Mariánské Lázně a Cheb), dále se zrealizovalo veřejné osvětlení v technologii LED a úprava trolejového vedení.
V Lázních Kynžvart byly zrealizovány čtyři projekty na obnovu místních komunikací za účelem posílení bezpečnosti vybudováním přechodů a chodníkových přejezdů. Na ulici Dlouhá a Krátká byla rekonstruována stávající parkovací místa a vytvořena byla i nová stání,
bylo provedeno odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka.
Na Polní ulici, která se nachází v zástavbě bytových domů, se navýšila kapacita parkovacích stání i s následným bezbariérovým vstupem
na stávající chodník a napojení na komunikaci směrem k ulici Luční. Přínosem stavební akce bylo i odvodnění nového parkoviště pro
osobní vozidla a přilehlé komunikace.
V ulici Luční došlo k vybudování chodníku od silnice II/212, dále se
vybudovala bezpečná místa pro přecházení a chodníkových přejezdů
do postranních ulic. V ulici K Rybníku byla také obnovena místní komunikace, nahradil se nevyhovující kryt stávající vozovky
a chodníku a tím se vymezila parkovací místa a obnovily se sjezdy
ke stávajícím rodinným domům a sjezd k zadní části základní školy.
Je třeba poznamenat, že všechny obce i dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko musely začít realizovat projekty ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace - tedy nést riziko případného nepřidělení
dotace. Díky odvaze vedení obcí a vzájemné důvěře v rámci spolupráce ve svazku obcí byly všechny projekty dokončeny s využitím dotace
a věříme, že i nyní probíhající kontroly budou v pořádku.
manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto
řádky, protože na ně nevidí?

Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České
republice žije přibližně 100 000 vážně zrakově postižených, tedy
těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA
pomoc v následujících oblastech:
• informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich
obsluze
• výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
• výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
• nácvik chůze s průvodcem
• nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou
technikou
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou
- je třeba se vždy předem telefonicky objednat (nejlépe
ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního
lékaře a veškerou optiku, kterou
používáte (brýle na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068
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Karibská kráska Kuba – beseda
s Ing. Františkem Krejčím

Ve čtvrtek 5.11.2015 se sešlo několik posluchačů na Městském úřadě, kteří se chtěli něco dozvědět o karibské zemi Kubě. Své zážitky
a postřehy nám takto zprostředkoval pan Ing. František Krejčí, který
Kubu navštívil v roce 2010. Jak říká, neztrácí čas a opravdu každou
volnou chvilku nebo čas strávený čekáním na ubytování umí využít
a viděl to, kam se ostatní ze skupiny nedostali. Bylo opravdu zajímavé poslouchat postřehy, zajímavosti a zážitky z této pro nás vzdálené
země. Děkuji všem posluchačům, kteří na besedu zavítali a samozřejmě také panu Ing. Františku Krejčímu za milé povídání a budeme se
těšit na další besedu.
Bc. Romana Kováčíková

Strašidelná cesta 23.10.2015

Letos se opět po roce proměnil les nad Kynžvartem v les strašidelný.
Předposlední říjnový pátek se v Lázních Kynžvartu konala tradiční
„Strašidelná cesta“ pro děti i dospělé. Před začátkem cesty si účastníci
mohli nechat namalovat na obličej masky, aby se z nich stala také strašidla. Od 18 hodin, kdy už byla tma, se šlo cestou od místního hřbitova
přes kopec „Špičák“ do Léčebných lázní. Po cestě se účastníci mohli
setkat s kostlivci, bludičkami, lesními duchy a netopýry, na Špičáku
se před nimi otevřela pekelná brána, kde čertice zapisovala hříšníky do knihy hříchů a nechyběla ani váha, která naštěstí vydržela tíhu

všech, kteří měli odvahu se zvážit. (O bezpečnost u ohně se postarali
místní dobrovolní hasiči). Nakonec se objevil i tříhlavý drak, který
držel v zajetí princeznu. Po absolvování cesty byla pro děti připravená
diskotéka v lázeňském Kulturáku s názvem „Písničky z jeřabiny“. Letošní rok nám počasí přálo, a tak se akce zúčastnilo na 300 dětí s rodiči. Chtěla bych poděkovat paní Janě Gabrielové z lázeňské léčebny
a jejím kolegyním, a také zaměstnancům Městského úřadu, kteří se
na přípravě akce podíleli. Těšíme se opět za rok na kopci plném strašidel.
Bc. Romana Kováčíková
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Rozsvícení vánočního
stromečku 28.11.2015

Odpolední bílá nadílka vydržela až do večera, takže se první adventní víkend v tomto směru vyvedl. Také letos jsme se sešli na náměstí
na rozsvícení vánočního stromečku. Andělka na nás nezapomněla a tak se pohledy všech přítomných v 18 hodin upřely ke kostelu.
A už letí a kouzelnou hůlkou rozsvěcuje stromeček a celé náměstí.
Atmosféru adventu podpořily svým zpěvem děti z místní základní
školy pod vedením paní učitelky Olgy Lukašákové, které si připravily
vánoční písně a koledy. Nechyběly stánky s občerstvením, tradičním
trdelníkem, horkou medovinou a svařákem, které provoněly celé náměstí. A samozřejmě jmelí a zabijačkové pochoutky. Pro děti město připravilo čaj a perník. Myslím, že se všichni příchozí i v té zimě
pobavili a naladili se spolu s námi na vánoční strunu. Chtěla bych
také poděkovat panu Martinu Schneiderovi, který se postaral o krásný vánoční strom a elektroinstalaci světelné výzdoby, dále dobrovolným hasičům, zaměstnancům Služeb města a všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci akce. I přes malý technický zádrhel se vše
povedlo, stromeček i výzdoba na náměstí svítí a nyní už jen čekáme
na ježíška, copak nám asi letos pod stromeček nadělí. Děkujeme tímto
také za finanční dar, který jsme získali od HP inženýrské a dopravní
stavby s.r.o. z Chebu.
Bc. Romana Kováčíková

Mikulášská besídka
3.12.2015

Již před 16 hodinou se začaly scházet dětičky s rodiči
do jídelny ZŠ, kde pro ně byla připravena od města
Mikulášská besídka s nadílkou. Nejprve se děti vyřádily, zatančily a zasoutěžily si s programem Písničky
z jeřabiny a pak…najednou se setmělo a objevil se
tam čert…jeden, druhý i třetí a za nimi už také Mikuláš s Andělem. Dostalo se na každého, aby mohl
Mikuláši, Andělovi i hodnému čertovi zazpívat nebo
říci básničku. Sem tam se na dětských tvářičkách objevily slzy, ale když odcházely s balíčky, už se objevoval
úsměv. Děkuji všem za účast a také za pomoc při přípravě besídky. Tak zase příští rok v prosinci!
		
Bc. Romana Kováčíková
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Výlet do Litoměřic

Dne 17. 9. 2015 uspořádal Klub šťastné stáří ve spolupráci s Městem Lázně
Kynžvart celodenní výlet pro seniory do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech. Opět jsme se mohli účastni soutěže o nejkrásnější zahradu, ochutnat tradiční „Burčák“. Téměř letní počasí nám dovolilo chodit v krátkém
rukávu a užívat si pestrosti květin a zahradních rostlin. Odvezli jsme si
spoustu zážitků, sazenic a dobré nálady. Klub šťastného stáří děkuje všem
zúčastněním a Městu Lázně Kynžvart za finanční podporu.
Mgr. Lenka Cholínská
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Týden knihoven

Letos probíhal týden knihoven od 5.10. – 11.10.2015.
V úterý 6.10. navštívili knihovnu žáci 4., 2., 3. a 5. třídy
a ve čtvrtek 8.10. 6. a 1. třída. Žáci se seznámili s knihovnou, plnili připravené úkoly, vyhledávali knihy v online
katalogu a pak také na regálech. Povídali o knihách, které
rádi čtou. Prvňáčci byli v knihovně poprvé, také se seznámili s chodem knihovny, prohlíželi si knihy. Na ně ještě
v červnu čeká Pasování na čtenáře.
Bc. Romana Kováčíková
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Senioři 7.12.2015

Jednou z posledních akcí, které se letos uskutečnily, bylo Předvánoční
setkání s našimi seniory. Pan starosta na úvod všechny přivítal, popřál
klidné vánoční svátky a vše dobré do nového roku. Po slovu starosty
se představil pěvecký sbor žáčků z místní ZŠ s koledami a po kulturním programu už se chystala večeře, kterou pro nás připravily kuchařky ze školní jídelny, za což jim tímto děkujeme. K tanci a poslechu hrál
„C.K. Šramlík“ písničky, které většina lidí také spolu s nimi zpívala.
Po zákusku a kávě se zaplnil také taneční parket, kde měl sólo jeden
z našich nejstarších obyvatel pan Pavel Mojseňuk, který vystřihl čardáš a tleskalo mu celé osazenstvo. Na setkání nechyběla ani nejstarší
obyvatelka našeho města, paní Marie Vejrová, která se účastní pravidelně. Děkuji zde také zaměstnankyním města a paní Kovačíkové
za krásnou výzdobu a příjemnou obsluhu. Těšíme se na setkání s vámi
opět v příštím roce.
Bc. Romana Kováčíková

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb Pokus o rekord.

Prosinec je v naší škole tradičně zaměřen na vánoční tradice a zvyky. 4.12. se konala Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ, kterou opět uspořádali pro mladší kamarády žáci 9.třídy.
4.12. se naše škola již podruhé zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Vypouštění balónků
je předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že
v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi.
Akce se mohou zúčastnit přímo obce, školy, školky, mateřská centra, neziskové organizace či sdruženi a jiné instituce. Centrem Vypouštění balónků
se v letošním roce staly Pardubice. Balónky jsou
vyrobeny z přírodního kaučuku, zdravotně nezávadné, 100% biologicky rozložitelné. Balónky
účastníci dostávají zdarma, stejně jako přáníčka pro Ježíška, která se k balónkům připevňují.
Balónky k vypuštění připravili pro děti pedagogičtí pracovníci naší školy. 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 přesně v 15:15 hodin před
budovou školy.
Mgr.Petra Šandová
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Projekt školní družiny v Lázních Kynžvartu

Rozvoj čtenářské gramotnosti patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových
kompetencí.
Cílem projektu je zvýšit zájem
a vztah ke knize a čtení, rozvoj
komunikace a slovní zásoby, porozumění textu. Tento projekt
zaujal čtenáře i nečtenáře. Žáky
velice baví vyprávět o přečteném, malovat obrázky, modelovat
a tvořit z papíru nebo z textilu.
Pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde si žáci mohou vypůjčit své oblíbené knihy,
ale také si zde hrajeme, plníme
zajímavé úkoly a v nedávné době jsme v knihovně vyráběli čtenáře z papíru a vyzdobili jsme prostory knihovny. Tato činnost zaujala
celou skupinku žáků 1.,2.,3. ročníku. Velice nám pomáhá knihovnice
Romana Kovačíková.
Vychovatelka Vlasta Patlejchová

Týden knihoven

Jak statistiky ukazují, klasická kniha nebude ještě dlouho zapomenuta. Potvrdila to i návštěva žáků naší školy městské knihovny v rámci
Týdne knihoven. Prvňáčci opatrně listovali v zapůjčených knihách, se
zájmem si prohlíželi obrázky a vyhledávali známá písmena. Čas utíkal

rychle a nikomu se nechtělo odcházet. Někteří dokonce slibovali, že
se stanou pravidelnými návštěvníky. A co vy, rodiče, co tomu říkáte?
Podpoříme jejich zájem?                 
Zdeňka Hrušková

10
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Předvánoční čas v ZŠ

Začátek adventního času patří v našich městech a obcích rozsvěcení symbolu Vánoc a zpěvu koled. Kynžvartský vánoční strom rozsvítil anděl za hojné
účasti místních obyvatel 28. listopadu. Slavnostní atmosféru na zasněženém
náměstí se pak snažili podtrhnout svým zpěvem několika vánočních písní
a koled nejmladší žáci naší školy.
Na naší škole patří k nepsaným tradicím, že nejstarší žáci se na začátku prosince převléknou za čerty, anděle a Mikuláše a takto oděni chodí navštěvovat
své mladší spolužáky a děti v mateřské škole. Nejinak tomu bylo i v pátek 4.
prosince. Čerti museli pochopitelně plnit svou povinnost, tedy nahánět hrůzu
a pátrat po případných hříšnících, čehož se zhostili na výbornou. Přítomnost
andělů v podání dívek 9. třídy naopak děti uklidňovala, stejně jako obdarování sladkostmi na konci návštěvy těchto nadpřirozených bytostí. Závěrečné
společné foto pak dokonale pomohlo rozptýlit zbytek obav z pekelníků.
V sobotu 19. prosince se pak uskuteční tradiční Vánoční koncert tří generaci
v kulturním domě Léčebných lázní, na který jste srdečně zváni.
Olga Lukašáková

Velký úspěch v přespolním běhu

Každý rok se naše Základní škola zúčastňuje soutěže přespolního
běhu. Nebylo tomu jinak ani v tomto školním roce. Okrskové kolo se
uskutečnilo na podzim 21.9.2015 v Mariánských Lázních „ U medvědího pramene“. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Naší školu reprezentovalo 21 žáků. Z 1.stupně 9 žáků a z 2.stupně 12 žáků. Nejlépe se umístil
Petr Řehák na 1.místě (3.tř.), Anička Bílá na 5.místě (4.tř.), Šárka Kapusniaková na 1.místě ( 6.tř.), Klára Tesařová na 2.místě (7.tř.), Petra
Kuciková na 4.místě (7.tř.), Daniel Puža na 1.místě (7.tř.), Adéla Tichoňová na 1.místě (9.tř.). Další žáci Kristýna Konigová, Martin Zeman,
Adam Papajik, Matěj Vokoun, se umístili do 10.místa. Žáci 1.stupně
- I. kat. (1.- 3. tř.) a II. kat. (4.- 5. tř.) se celkově umístili na 4.místě,
žáci 2.stupně - III.kat. dívky (6.-7. třída) se umístily na 1.místě, III.kat.
chlapci (6.-7. třída)se umístili na 2.místě, IV.kat. dívky (8.-9. třída) se

umístily na 3.místě a IV.kat. (8.-9. třída) chlapci se umístili na 3.místě.
Děvčata z 2. stupně ( 6.-7.tř.) ve složení Šárka Kapusniaková, Kristýna
Königová, Klára Tesařová a Petra Kuciková tudíž postoupila do okresního kola do Aše, které se konalo 1.10.2015. Terén byl náročnější a také
větší konkurence. Děvčata ale bojovala a ve své kategorii zvítězila. Bylo
to neuvěřitelné,….. skvělé a moc jsem to děvčatům přála. Děvčata z L.
Kynžvartu to prostě vyhrála J a tak je o týden později 9.10.2015 čekalo
krajské kolo opět v Aši. Děvčata terén už znala, ale konkurence byla
velká a počasí ne zrovna optimální. I přesto děvčata dokázala zabojovat a podala ten nejlepší výkon a doběhla si pro krásné 3.místo. Měla
jsem z nich obrovskou radost. A za tak úžasné výkony jim patří právem velký dík ….. děvčata moc děkujeme a blahopřejeme k velkému
úspěchu J.
Mgr.Iveta Becková
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Setkání v Mantelu

Ve velmi přátelském duchu proběhlo podzimní setkání 23.listopadu
s naší partnerskou školou v Mantelu. Počasí nám na cestu moc nepřálo a tak jsme dorazili s menším zpožděním. Jako vždy jsme byli velmi srdečně přivítáni, bylo pro nás připraveno občerstvení a zajímavý
program. V tělocvičně bylo připraveno několik stanovišť, kde si děti
zábavnou formou procvičovaly různé dovednosti. Nechyběly ani soutěže a sladké odměny. V jedné ze tříd se pletly náramky přátelství. Naše
děti se naučily jednu ze základních technik drhání a výsledky stály
za to. I pan starosta si našel ve svém nabitém programu čas a přišel nás
pozdravit.
19.října se na naší škole uskutečnilo setkání obou pedagogických sborů,
kde jsme si předávali zkušenosti a plánovali společné akce na školní
rok. Akce proběhla za účasti pana starosty z Mantelu pana Oetzingera.
Těsně před Vánoci přijedou mantelské děti k nám. Společně si zazpíváme koledy a pobavíme se na předvánočním reji.
Daniela Mayhoub

Halloween ve škole

V pátek 6. listopadu se v tělocvičně ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart sešli
v podvečer žáci a jejich rodiče, aby si společně užili školní Halloween.
Program zahájil školní sbor písní Strašidýlko Emílek. Během více než
dvouhodinového „řádění“ měly děti spolu s rodiči možnost změřit
síly v mnoha soutěžích, zatančit si, zvolit „nej“ strašidlo. Proběhla také
hlasovací soutěž o nejhezčí halloweenskou výzdobu, ve které zvítězili
ti nejmenší – prvňáčci. Jedním z vrcholů večera byla volba nejlépe

namaskované rodiny. Na závěr akce si strašidla mohla projít děsuplnou stezku, která vedla útrobami školy.
Velmi nás potěšila hojná účast rodičů, kteří si v dnešní uspěchané
době našli čas, a doufáme, že ho spolu se svými dětmi příjemně strávili.
Také děkujeme našim starším žákům, zejména z 9. třídy, kteří celou
akci pomáhali připravit a organizovat.
Mgr. Jana Špryňarová
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Den otevřených dveří

Vrátit se opět do školních lavic, uvidět své dítko v akci, jak mu
učení jde, jak se chová v kolektivu, jaká atmosféra vládne ve třídě,
jak dnešní třída vypadá – na to vše se mohli rodiče přijít podívat
12. listopadu. Hojný počet rodičů a prarodičů je znamením, že o tuto

každoroční akci na 1. stupni je velký zájem. Rodiče mohli sledovat
výuku ČJ, M, NJ i HV. Za projevený zájem a účast všem rodičům
a prarodičům děkujeme.
Sedláková Pavlína

Halloween v MŠ

Na letošní Halloween se děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu pečlivě připravovaly. Už týden předem se vrhly na výrobu rozličných strašidel, duchů, dýní, netopýrů, čarodějnic, pavouků, pavučin a všelijaké havěti z papíru, přírodnin i odpadového materiálu. Děti kreslily, malovaly,
vystřihovaly, lepily a tvořily, dokud své třídy i chodbu náležitě strašidelně nevyzdobily. Nezapomněly také na dlabání a vyřezávání luceren Jack-o‘-lantern z dýní s pomocí paní učitelek.
A halloweenské oslavy mohly začít! Dne 23. 10. 2015 v podvečer se děti v halloweenských kostýmech společně s jejich rodiči a sourozenci sešli u hřbitova, aby společně
zdolali strašidelnou cestu. Tu si pro místní děti skvěle připravili zaměstnanci Léčebných lázní. Setkání s čarodějnicemi, duchy, kostlivcem, katem, hejkalem, čerty a dalšími
strach nahánějícími bytostmi tváří v tvář bylo pro mnohé předškoláky opravdovou
výzvou a zkouškou odvahy. Ti nejstatečnější ze statečných školkáčků se pak přesunuli
do mateřské školy, kde je čekala halloweenská noc už bez podpory rodičů, jen se svými
učitelkami.
I když do setmělé školky dorazilo jen deset odvážlivců, celý večer si báječně užili. Nejprve se posilnili na nefalšované halloweenské hostině, ke které zvaly vybrané pochoutky jako krvavé mumiové toustíky, sušenkové dýně zdobené cukrovými pavučinami,
duchové z lineckého těsta či gumoví netopýři i upíří zuby. Některé dobrůtky připravily
ruce šikovných maminek,
jiné zas paní učitelky.
Posilněná strašidla, čarodějnice i čarodějové se pak
vrhli do víru tance a také
změřili své dovednosti při
roztodivných
soutěžních
kláních, jakými bylo třeba
koulení dýně na hejno duchů, házení kruhů na čarodějnický klobouk či házení
míčků do otevřené tlamy
obřích dýní.
Do skromných pelíšků
umístěných v ložnici mateřské školy nemusel nikdo
znavené předškoláčky nahánět násilím. I po strašidelné pohádce před spaním
usnuli všichni, než bys řekl
Bububu.
Ráno si své ratolesti plné dojmů a zážitků vyzvedli netrpěliví rodiče. A zas je na co
vzpomínat...
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Výuka novodobých dějin na naší škole

V současném školství je kladen důraz na výuku dějin 20. století,
která byla zčásti zanedbávána a mnozí z nás si pamatují doby, kdy
jsme byli krmeni zkreslenými a lživými informacemi o osvobození
naší vlasti jen Rudou armádou nebo o návštěvě spřátelených vojsko
v srpnu 1968.
První z našich projektů byl v říjnu zaměřen na vznik první Československé republiky roku 1918. Žáci druhého stupně byli rozděleni
do pracovních skupin. Každá skupina dostala zadán specifický úkol.
Byla vytvořena mapa tehdejšího Československa, znaky jednotlivých historických zemí a vlajka. Neopomenuli jsme ani národnostní
složení, politické strany, významné osobnosti a průmysl a kulturu.
V závěru dne se všechny pracovní skupiny setkaly a prezentovaly
svou práci. Do velké mapy se postupně zanášely údaje a vznikaly
grafy. Výsledek naší práce si můžete prohlédnout ve vestibulu školy.
Jako již v posledních letech tradičně se i letos naše škola zúčastnila celostátního projektu Příběhy bezpráví, Ten byl letos zaměřen
na rok 1968 (obsazení republiky v roce 1968 bylo dáno do souvislostmi s událostmi na Ukrajině v poslední době) a upálení Jana
Palacha. Žáci osmé a deváté třídy zhlédli několik autentických dokumentárních snímků, prošli si výstavu plakátů k dané tématice.
Všechny fotografie byly prodiskutovány a vysvětleny, hodně se diskutovalo. Dokumenty vyvolaly velký zájem i u ostatních pedagogů,
neboť se jednalo o filmové materiály po mnoho let uzavřené v „trezoru“. Pro všechny zúčastněné to bylo zajímavě a emotivně strávené
dopoledne.
Daniela Mayhoub

Podzim v mateřské
škole
Po celý školní rok se děti v mateřské škole v Lázních Kynžvartu
budou seznamovat s lidskými činnostmi a profesemi, se kterými se setkáváme v běžném životě. Děti budou poznávat, jak je
lidská práce důležitá, a že každé povolání je nepostradatelné.
Seznámí se s názvy povolání, s různými druhy pracovních nástrojů, náčiní, pomůcek a materiálů, poznají, že jsou i profese,
jejichž cílem je pomáhat lidem nejrůznějšími způsoby. Naučí se vážit si práce lidí, samy si také řadu činností vyzkouší
na vlastní kůži a získají tak samy ten dobrý pocit z dobře vykonané práce.
Podzimní měsíce provázelo děti v mateřské škole v Lázních
Kynžvartu téma s názvem „Kdo se stará o naše plná bříška“. Jak
už název sám napovídá, děti se seznámily s činnostmi, které
nějakým způsobem souvisí s potravou.
Nejprve se s podtématem „Na naší zahrádce“ staly zahradníky, sadaři a pěstiteli. Poznaly všemi smysly různé druhy ovoce a zeleniny, obeznámily se s tím, kde a jak rostou, jak se sklízejí, uskladňují,
a že bez lidského přičinění si nelze na nich jen tak pochutnávat. Při
exkurzi do zahrádkářské kolonie si děti na zahrádce jedné z maminek, mohly nejen vše prohlédnout, ale i na vlastní kůži samy
vyzkoušet například sběr ovoce do lísek, sklízení jablek přímo ze
stromu či hrabání listí. Odměnou dětem za vzornou práci zahradníka byla ochutnávka výtečných jablíček a jak se zdálo i práce samotná, která děti velmi bavila. Zároveň děkujeme paní Plackové
za ochotu a odvahu nabídnout svou zahrádku dětem ze školky
k dispozici exkurze.
V mateřské škole pak děti zúročily svou zručnost při výrobě ovocného
salátu, kdy si překvapivě i děti, které zrovna ovoci dvakrát neholdují,
vlastnoručně vyrobenou zdravou pochoutku nenechaly ujít.
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Posilněni vitamíny školkáčci také dokázali s pomocí paní učitelek vyrobit nádherné zeleninové panáčky. Jejich výstavu si mohli rodiče dětí
prohlédnout na chodbě mateřské školy.
Pekaři se děti staly v dalším podtématu. Nejprve se dozvěděly, jak
vzniká mouka, odkud se bere mléko, jak se z něj vyrábí například
máslo, kdo nám dává vajíčka, jak se dostane na náš stůl třeba olej nebo
cukr. Nejrůznější cukrářské a pekařské výrobky si děti vytvořily nejen
při hrách z modelíny či z různých stavebnic, ale také si spolu s paní
učitelkami zadělaly těsto, uhnětly ho a zapletly své vlastní houstičky. Ty nám pak ve školní kuchyni upekly naše hodné paní kuchařky.
S prací paní kuchařek se předškoláci setkávají denně při svém pobytu
ve školce. Ale tentokrát mohly děti nahlédnout přímo pod pokličku
tajů školní kuchyně a náročné kuchařské profese.
Asi každé malé dítě se už mnohokrát setkalo s profesí prodavače či
prodavačky. Komu se však poštěstilo seznámit se s tímto povoláním
tak trochu jinak, než při nákupu s maminkou. Hodné paní prodavačky spolu s paní vedoucí v naší kynžvartské prodejně COOP nechaly předškoláky nahlédnout i tam, kam se běžný zákazník nedostane.
O tom, že v obchodě se nachází například vykládací rampa, třídírna
odpadu, sklady, chladící boxy nebo nákladní výtah, doposud děti neměly ani ponětí. A že se budou moci svézt na hydraulickém vozíku
či rudlíku nebo se zvážit na nákladní váze jako nějaké právě přivezené zboží a ještě k tomu dostanou čerstvě upečený rohlík a sladkou
čokoládku, to vážně nečekal nikdo ze zvídavých školkáčků. Srdečně
děkujeme paní R. Šurabové za nezapomenutelné zážitky z exkurze
do samoobsluhy.
Kdo ví, zda právě tyto okamžiky neovlivní budoucí životy dětí, až se
budou zamýšlet nad výběrem svého povolání...

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi MŠ a ZŠ 4.12.2015
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