LÁZNĚ KYNŽVART

Kynžvartské
listy

Informační servis města Lázní Kynžvart

č.1/2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hlavním cílem města v letošním roce je dokončení započaté přestavby bývalého kina na komunitní centrum a výstavba nového
mostu v ulici Sadová - Fučíkova. Dále budou provedeny menší
opravy na chodnících a místních komunikacích, výměna veřejného osvětlení od autobusové zastávky do lázní, namontováno
nové osvětlení do tělocvičny základní školy a bude se samozřejmě provádět běžná údržba města. Doufám, že bude vydáno
stavební povolení pro vybudování místní komunikace na Špičáku, aby se v příštím roce tato akce mohla začít realizovat.
Rezervu finančních prostředků na tuto, ale i další investice,
město v průběhu minulých let zajistilo, tak aby nové zastupitelstvo v roce 2019 mohlo hned a bez problémů začít s realizací
a přitom si plánovat další své záměry. Bude zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace k nově
vzniklým pozemkům pro výstavbu rodinných domů na Balkáně. V plánu je vybudování nového dětského hřiště na louce
za hotelem Hubertus. Zde čekáme na zprávu z Ministerstva
pro místní rozvoj, zda jsme získali dotaci. Samozřejmě bude
město plnit své základní funkce. Jelikož čas “letí jako voda“,
za pár chvil se budete připravovat na dovolené. Přeji Vám
příjemné prožití zasloužených chvil volna, hezké zážitky a hlavně šťastný návrat do Lázní Kynžvartu.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na kulturní akce 2018
1. 5.

Flimo cup - turnaj fotbal - kat. mladší přípravka
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)

8. 5.

- turnaj fotbal - kat. elévové
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)

26. 5.

Svěcení pramenů a Dětský den
(areál Léčebných lázní)

8.-10. 6. XLIII. KYP - Memoriál Milana Prokeše
(házená)
14. 7.
4. 8.
25. 8.
1. 9.

Pouť sv. Markéty (nám. Republiky)
Káza Cup (fotbalové hřiště TJ Sokol L.K.)
Hradozámecká noc (Zámek Kynžvart)
Pohádková cesta na hrad Kynžvart
(areál Léčebných lázní)

26. 10.

Strašidelná cesta
(areál Léčebných lázní)

9. 11.

Svatomartinský lampionový průvod

Bývalé kino se začalo měnit na komunitní centrum
Už v minulých vydáních Kynžvartských listů jste byli, vážení spoluobčané, informováni o tom, že na přestavbu bývalého
kina získalo město finanční dotaci z Integrovaného regionální
operačního programu (IROP). Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které zpracovalo a vyhodnotilo Mariánskolázeňsko, d.s.o.. Cenové nabídky obdrželo město
od sedmi firem: MUDICOM s.r.o., Karlovy Vary; ŠU-STR s.r.o.,
Cheb; ColorMax s.r.o., Cheb; LAJKA spol. s r.o., Kynšperk
nad Ohří; D-PRODUKT s.r.o., Lázně Kynžvart; Stavební společnost VARO s.r.o., Cheb; 3xN spol. s r.o., Karlovy Vary. Za nej-

nižší nabídkovou cenu 5.396.395,81 Kč bez DPH získala zakázku firma 3xN spol. s r.o., Karlovy Vary, IČO: 25215078. S touto
firmou byla také podepsána Smlouva o dílo. Hotovo by mělo
být do konce roku 2018. Doufám, že rekonstrukce proběhne
bez problémů a obtíží. Věřím, že investované peníze budou
sloužit ku prospěchu nás všech.
								
Miloslav Pernica - starosta

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2018
Příjmová část
Třída

§

Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Ostatní služby
Ostatní správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a sl.
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostředků
Bytové hospodářství
Příjem z nebytových prostor
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní správa v ochraně ŽP
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy
Kapitálové příjmy
Komunální služby
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Přijaté transfery
Volby do posl.sněmovny Parlamentu ČR
Volby prezidenta republiky
Transfer na výkon státní správy
Veřejně prospěšné práce
MŠMT - ZŠ šablony
MVČR - GŘ HZS - odb.příprava, věcné vybavení
Karlovarský kraj - likv.invazních druhů rostlin
Karlovarský kraj - snížení počtu černé zvěře
MVČR - GŘ HZS - dotace CAS pro SDH
Karlovarský kraj - dotace CAS pro SDH
Karlovarský kraj - lokální výstražný systém II.etapa
CELKOVÉ PŘÍJMY

1
2

3

4

Schválený rozpočet
na rok 2017
19 462 700
1 785 000

6 000
207 000
560 000
25 000
334 000
3 000
170 000
5 000
280 000
195 000
560 000
560 000
1 412 400
812 400
600 000
23 220 100

23 220 100

Upravený rozpočet
na rok 2017
20 367 300,00
2 129 300,00
3 100,00
20 000,00

Skutečnost
k 31.12.2017
20 333 760,86
2 010 666,95
3 089,00
20 000,00

10 500,00
83 000,00
244 100,00
574 500,00
87 100,00
42 300,00
2 900,00
382 400,00
6 700,00
170 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
299 700,00
195 000,00
825 200,00
755 200,00

9 611,00
83 000,00
231 419,30
574 339,00
87 059,00
42 209,97
2 850,00
377 473,84
6 643,65
167 241,00
1 926,00
1 000,00
224 675,51
178 129,68
740 180,00
670 180,00

70 000,00
5 306 989,20
15 233,00

70 000,00
5 306 989,20
15 233,00

812 400,00
362 325,00
456 235,20
38 472,00
35 808,00
12 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
74 516,00
28 628 789,20

812 400,00
362 325,00
456 235,20
38 472,00
35 808,00
12 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
74 516,00
28 391 597,01

Upravený rozpočet
na rok 2017
15 000,00

Skutečnost
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018
19 531 700,00
2 188 000,00
536 000,00
10 000,00
238 000,00
572 000,00
32 000,00
3 000,00
352 000,00
6 000,00
170 000,00
5 000,00
74 000,00
190 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
1 292 093,80
27 537,00
840 400,00
120 000,00
304 156,80

23 311 793,80

Výdajová část
Třída

§

Druh

5

1014
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
2333
2341
3113
3113
3113
3314
3319
3349

Nákup ostatních služeb
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy - PO ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
Česko-bavorská spolupr. L.K. a Hof, šablony MŠMT
ZŠ - dotace MŠMT - šablony
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Schválený rozpočet
na rok 2017
700 000,00
1 500 000,00
142 300,00

700 000,00
1 563 000,00
142 300,00

10 000,00
250 000,00
100 000,00
400 000,00
1 803 500,00

10 000,00
275 000,00
100 000,00
469 500,00
1 803 500,00
601 500,00
456 235,20
72 200,00
17 000,00
35 000,00

72 200,00
17 000,00
30 000,00

586 830,90
1 448 311,28
142 257,00
274 134,92
469 480,85
1 803 500,00
601 209,84
456 235,20
53 620,42
34 891,80

Rozpočet
na rok 2018
15 000,00
50 000,00
700 000,00
300 000,00
144 500,00
10 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 143 800,00
304 156,80
92 200,00
17 000,00
35 000,00
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Třída
5

6

§

Druh

3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3725
3744
3745
4351
5212
5512
6112
6114
6118
6171
6310
6320
6399
6402

Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelsvo města
Volby do Parlamentu ČR
Volby prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace - DPPO, DPH
Finanční vypořádání minulých let
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

2212
2219
2221
3419
3429
3632
3639
3744
5512
6171

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Pohřebnictví
Komunální služby
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Schválený rozpočet
na rok 2017
370 000,00
222 000,00
100 000,00
333 500,00
30 000,00
750 000,00
538 500,00
200,00
2 900 800,00
40 000,00
1 125 600,00
30 000,00
46 300,00
686 400,00
130 000,00
10 000,00
430 000,00
1 028 700,00

Upravený rozpočet
na rok 2017
423 000,00
222 000,00
100 000,00

Skutečnost
k 31.12.2017
403 918,60
222 000,00
69 898,50

333 500,00
30 000,00
750 000,00
538 500,00
200,00
2 813 000,00
40 000,00
1 125 600,00
30 000,00
46 300,00
640 608,00
130 000,00
10 000,00
532 072,00
1 028 700,00
15 233,00

216 782,90
22 972,00
581 803,00
27 357,22
2 064 007,51
32 293,04
1 091 090,30
20 147,00
43 637,80
570 696,50
130 000,00
500 199,72
976 770,93
15 233,00

Rozpočet
na rok 2018
500 000,00
222 000,00
100 000,00
42 000,00
335 000,00
30 000,00
1 490 000,00
542 000,00
300,00
4 324 300,00
40 000,00
1 228 600,00
30 000,00
51 300,00
214 200,00
130 000,00
10 000,00
477 500,00
1 484 300,00
27 537,00
6 001 100,00
31 100,00
180 000,00
547 500,00

5 132 500,00
30 100,00
172 000,00
247 800,00
1 000,00
19 380 400,00

5 159 500,00
30 100,00
177 000,00
307 900,00
1 000,00
20 744 448,20

4 463 625,21
28 181,52
172 657,00
307 848,00
884,00
17 832 475,96

260 000,00

325 400,00

158 255,90

187 000,00
227 200,00
290 000,00
416 500,00
93 216,00
6 320 200,00
330 000,00
8 189 516,00

186 090,00
227 000,90
285 631,26
255 094,50
93 145,80
6 304 900,00
329 600,00
7 839 718,36

335 000,00
15 003 966,97

Upravený rozpočet
na rok 2017
28 628 789,20
20 367 300,00
2 129 300,00
825 200,00
5 306 989,20
28 933 964,20
20 744 448,20
8 189 516,00

Skutečnost
k 31.12.2017
28 391 597,01
20 333 760,86
2 010 666,95
740 180,00
5 306 989,20
25 672 194,32
17 832 475,96
7 839 718,36

Rozpočet
na rok 2018
23 311 793,80
19 531 700,00
2 188 000,00
300 000,00
1 292 093,80
37 154 360,77
22 150 393,80
15 003 966,97

-305 175,00
305 175,00

2 719 402,69
-3 559 402,69
840 000,00

-13 842 566,97
4 542 566,97

50 000,00
250 000,00
200 000,00
2 070 000,00
330 000,00
3 160 000,00

3

22 150 393,80
2 000 000,00
90 000,00
100 000,00
2 230 600,00
250 000,00
9 998 366,97

REKAPITULACE příjmů a výdajů
Druh
PŘÍJMY CELKEM
daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery
VÝDAJE CELKEM
běžné
kapitálové
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Změna stavu krátkob.prostř.na bank. účtech
Operace z pen.účtů nemaj.char.příjmů a výdajů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Schválený rozpočet
na rok 2017
23 220 100,00
19 462 700,00
1 785 000,00
560 000,00
1 412 400,00
22 540 400,00
19 380 400,00
3 160 000,00
679 700,00
-679 700,00

9 300 000,00

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen jako schodkový. Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku Kč 13.842.566,97. Schodek bude město Lázně Kynžvart hradit finančními prostředky minulých let a dlouhodobým úvěrem.(viz financování)							
Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách města Lázně Kynžvart - www.laznekynzvart.cz - MENU - Rozpočet města Lázně
Kynžvart na rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 34 - MÚ Lázně Kynžvart.					
Zpracovala: Věra Stiborová
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Výstavba haly a finanční podpora města
Dne 26. 3. 2018 byla slavnostně zahájena stavba víceúčelové
haly v areálu TJ Sokol Lázně Kynžvart. Investorem je Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart, z.s., která na realizaci
projektu získala dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 12.195.000,- Kč. Město schválilo finanční
podporu tohoto projektu v celkovém objemu 2.700.000,- Kč.
Z této částky už TJ vyčerpala 400.000,- Kč na projektovou dokumentaci a 41.000,- Kč na geologický průzkum. Zůstatek
2.259.000,- Kč je určen na stavební práce. Celkový objem financí
potřebný na realizaci tohoto stavebně a finančně velice náročného projektu je 20.325.000,- Kč. Přeji TJ Sokol Lázně Kynžvart
úspěšné zvládnutí tohoto náročného projektu.
Miloslav Pernica - starosta

Celní sklad v Lázních Kynžvartu
Pod benzínovou čerpací stanicí v Lázních Kynžvartu využívá
Generální ředitelství cel objekt, který by se mohl v rámci centralizace celních skladů v ČR uvolnit. Místním je toto zařízení
známo pod názvem „sklad CO“. Absolvoval jsem proto společné jednání s paní hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou a ředitelkou celního úřadu pro Karlovarský kraj plk. Mgr. Taťanou
Minárechovou. Tématem jednání byl případný bezplatný převod
tohoto areálu na město, pokud by došlo v budoucnu k ukončení činnosti celního úřadu v těchto prostorech. Objekt by mohlo
město využívat pro svoji činnost. Především by zde mohlo vzniknout zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart. Prostory, které v současné době hasiči využívají v budově městského
úřadu, jsou prostorově nevyhovující. Jaké bude rozhodnutí o budoucím využití celního skladu, se možná dozvíme už v průběhu
letošního roku.
Miloslav Pernica - starosta

Most v ulici Sadová se letos dočká opravy
Oprava mostu v ulici Sadová se uskuteční v letošním roce
a financovaná bude z rozpočtu města na rok 2018. Dotaci na
tuto stavbu nebylo možné zajistit. Zakázka prošla výběrovým
řízením, které zpracovalo a vyhodnotilo Mariánskolázeňsko,
d.s.o.. Cenovou nabídku město obdrželo jen od jediné firmy,
i když bylo osloveno celkem 10 stavebních společností. Smlouva o dílo byla podepsána s tímto jediným zájemcem, a to:
VIDEST s.r.o. Otovice, za cenu 1.806.339,50 Kč bez DPH. Tato
firma už podobnou zakázku v Lázních Kynžvartu realizovala
a kvalita odvedené práce byla dobrá. Doufám, že i v tomto případě bude dílo předáno k užívání v té samé kvalitě.
				
Miloslav Pernica - starosta

Rychlíkový spoj Ex551 neměl v Lázních
Kynžvartu zastavovat !

Při přípravě vlakového jízdního řádu, který je platný
od 10.12.2017 se chystaly změny v zastavování rychlíkového
spoje Ex 551 ( náhrada za spoj Rx 753 ). Rychlík, vyjíždějící
z Chebu ve 4:32 hod. do Prahy, měl železniční stanicí Lázně
Kynžvart pouze projet. Včasným opatřením, za pomoci náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pana Martina Hurajčíka,
se podařilo zajistit, aby tento vlakový spoj v naší stanici zastavoval. Za pomoc při řešení této záležitosti panu náměstkovi děkuji.
Miloslav Pernica - starosta

Informace pro občany
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Pokud nesvítí lampa veřejného osvětlení v okolí vašeho domu,
nahlaste tuto informaci na Městský úřad Lázně Kynžvart na tel.:
354 691 221 nebo na e-mail: tajemnik@laznekynzvart.cz.
Platba kartou na MěÚ Lázně Kynžvart
Na MěÚ v pokladně lze poplatky uhradit také prostřednictvím
platební karty.
MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Po přestěhování některých pracovišť odboru dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu Mariánské Lázně do objektu Chebská 252/14, Mariánské Lázně (bývalá budova Bytov) jsou od
pondělí 12. února 2018 veřejnosti plně k dispozici v úředních
hodinách.
Pracoviště na Chebské ulici
V upravené budově na Chebské ulici je nyní možno si vyřídit
záležitosti v rámci těchto agend:
• občanské průkazy a cestovní doklady
• evidence obyvatel, ohlašovna trvalého pobytu
• registr řidičů (řidičské průkazy)
• registr vozidel (přihlašování vozidel)
• zkušební komisař
• silniční a správní úřad
• drážní a dopravní úřad
• vedoucí oddělení dopravy
OHLÁŠENÍ HAVÁRIE VODY
Pokud potřebujete ohlásit havárii, zavolejte poruchovou a havarijní službu.
Poruchová a havarijní služba nepřetržitě:+ 420 354 597 111,
+ 420 739 543 471
Mariánské Lázně - zákaznické centrum
od 7.00 - 14.00 hod.:
+420 354 622 717

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru
Město Lázně Kynžvart
zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.:

který proběhne:

v sobotu 21. 4. 2018 v době 8.00 - 12.35 hod.

Bližší rozpis naleznete na webových stránkách města a vylepených plakátech.
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Informace o plánované rekonstrukci plynovodní sítě Lázně Kynžvart
- ulice Lázeňská
V polovině loňského roku zahájila fi. TIMA s.r.o Karlovy Vary
pro majitele a správce plynovodů společnost GasNet předprojektovou přípravu výše uvedené stavby. Jedná se o kompletní obnovu dožilých plynovodů a přípojek vybudovaných v roce 1978,
na kterých již došlo k několika provozním poruchám.
Z provozních hledisek má být stavba rozdělena na dvě,
na sobě nezávislé části.
V severní části sítě nad vysokotlakou regulační stanicí, zásobující lázeňské domy, je navržena obnova hlavního zásobovacího
řadu bezvýkopovou technologií výstavby s využitím rušeného
ocelového plynovodu pro vtahování potrubí z plastu. Na této
části stavby budou výrazně omezeny výkopové práce, ale z hlediska zachování provozu lázní s minimálním omezením se jedná
o náročné montáže při zásobování náhradním zdrojem. Během
této výstavby nebude nijak omezen provoz hlavního plynovodu
zásobujícího město Lázně Kynžvart. Na základě požadavku lázní
musí být tato část realizace provedena v termínu září až listopad
2018.
Obnova hlavního řadu v silnici pod regulační stanicí končí
v ulici 5. května pod kinem a tuto část stavby již nelze realizovat bezvýkopově. S ohledem na nepřerušenou dodávku plynu do
města musí být nejdříve vybudován hlavní plynovod s přípojkami při zachování stávajícího plynovodu v provozu. Z tohoto
důvodu projektant navrhl nový plynovod do provozně i realizačně nejvhodnější trasy a to do chodníku při stávajících objektech.
Při následném upřesnění trasy nového plynovodu s ohledem
na vytýčení souběžných podzemních vedení zjistil projektant
kompletní výstavbu nového chodníku. Bylo samozřejmé, že
město Lázně Kynžvart nebude se zásahem do nového chodníku
souhlasit a tak prověřil další možné nové trasy. Varianta obnovy
plynovodu v silnici je provozně nevhodná, realizačně náročná
a s ohledem na vysoké finanční nároky správce komunikace
ji bylo nutno vyloučit. Dále se uvažovalo s omezením zásahu
do silnice uložením části trasy do stávajícího parkoviště. Léčeb-

Znovuzavedení autobusové linky
Autobusy Karlovy Vary, a.s. ve spolupráci s městem Lázně
Kynžvart a Karlovarským krajem zajistily provozování autobusové linky Lázně Kynžvart - Lazy. Tato linka zajistí dopravu dětí
do ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart.
				
Miloslav Pernica - starosta
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né lázně Lázně Kynžvart, jako majitel pozemku, tuto alternativu
zamítl se zdůvodněním plánovaného širšího využití této plochy.
Po vyhodnocení všech provozních, realizačních a finančních kritérií dospěl investor a projektant k závěru vrátit se k
původnímu záměru nové trasy v chodníku, i když bylo jasné,
že reakce majitele pozemku a občanů města bude negativní.
Projektant se znovu obrátil na správu města Lázně Kynžvart
s žádostí o změnu trasy plynovodu s tím, že zdůvodnění návrhu
předloží k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva.
K projednání v zastupitelstvu došlo dne 26. 2. 2018, kde byly
účastníkům poskytnuty ze strany investora a projektanta stavby
dostatečné informace a zdůvodnění záměru. Posouzena byla zároveň alternativa odložení druhé části stavby na neurčitý termín
s tím, že se do té doby mohou projevit na komunikacích závady,
které trasu v chodníku podpoří. Tato alternativa byla s ohledem
na strategický význam stávajícího plynovodu zamítnuta. Účastníci jednání se v závěru shodli na výhodnosti nové trasy v chodníku a realizaci v původním plánovaném termínu 03-04/2019.
Zároveň zástupci města Lázně Kynžvart upřesnili požadavky
na zapracování do PD, týkající se vlastního provádění, obnovy
chodníku v celé šíři a zvýšené kvalitě pro omezený pojezd, včetně původní délky záruční lhůty.
Konečné projektové řešení stavby bude předloženo správě
města k odsouhlasení a dodáno stavebnímu úřadu k správnímu
řízení do 31.6.2018. Předprojektová dokumentace stavby, která byla předložena členům zastupitelstva před projednáním, je
na Městském úřadu Lázně Kynžvart k nahlédnutí a zároveň se
mohou občané města kdykoliv obrátit na projektanta s případnými dotazy a připomínkami.
Město Lázně Kynžvart před započetím prací na obnově
chodníku od pošty do Léčebných lázní v roce 2017 informace
o plánované změně trasy plynovodu nemělo, proto nastala tato,
pro všechny zúčastněné, nepříjemná situace.
Michal Venc
Projekce
Tima spol. s r.o., obchodně výrobní služby
Vančurova 9
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
phone: +420 353 433 911,
fax: +420 353 433 914

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
STŘEDA 15.30 - 17.00
SOBOTA
9.30 - 10.00
Prostory sběrného dvora jsou monitorovány
záznamovým zařízením.
Děkuji za dodržování provozní doby sběrného
dvora a pravidel třídění odpadu.
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Slavnost žehnání vína ve Vysoké
27. 12. 2017

Také v letošním roce, 27.12.2017, se opět uskutečnila v kostele
sv. Jana ve Vysoké již tradiční a velice oblíbená akce „Žehnání
vína“. Tato křesťanská tradice připomíná událost, kdy apoštol
Jan požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho
účinku. Když se podává toto požehnané víno k pití, říká se:
„ Pij lásku sv. Jana“, to znamená, vnímejte dobrotu a lásku, která vlévá do lidských srdcí radost a upevňuje společenství. Proto
i letošní novoroční přípitek je požehnán, aby radost ze vzájemné
blízkosti byla prožívána v našich domovech.
			

Miloslav Pernica – starosta

Novoroční přípitek a svěcení hasičského
vozidla

Po mnoha letech se nový rok v Lázních Kynžvartu nevítal
o půlnoci na Silvestra. V letošním roce oslavy proběhly až
1. 1. 2018 v 18 hodin na náměstí Republiky. K této změně mne
vedly dva důvody. První byl ten, aby si novoroční přípitek
s ohňostrojem užily i děti. Druhý důvod byl ten, že hasiči chtěli
slavnostně uvést do provozu a posvětit nový hasičský automobil,
který město v prosinci 2017 získalo. Spojení oslav těchto dvou
událostí jsem považoval za logické.
Oslavovat s námi přijela i paní hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová, která slavnostně předala klíče od vozidla. Návštěvu mimo
jiné také využila k prohlídce areálu Generálního ředitelství cel
( nám známý pod názvem Sklad CO pod benzinovou čerpací
stanicí ), o který projevil zájem Sbor dobrovolných hasičů Lázně
Kynžvart. Tyto prostory, pokud by se podařily získat bezúplatně, by mohly sloužit jako zázemí pro naše hasiče. Na konec její
návštěvy proběhlo setkání a diskuse paní hejtmanky s místními

hasiči a hasiči z okolních obcí, kteří se oslav zúčastnili, v zasedací
místnosti Městského úřadu. Odjížděla se slovy: „ Byla to velice
povedená a hezká akce“. Účastníkem všeho byl také plk. Ing. Jan
Doubrava, ředitel územního obvodu Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje.
Nové hasičské vozidlo získalo město za pomoci dotací. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky poskytlo dotaci 2 500 000 Kč, Karlovarský kraj dotaci 1 000 000 Kč a firma Chodovar Chodová
Planá částku 10 000 Kč. Město dotace dofinancovalo částkou
2 800 000 Kč. Věřím, že investice do této techniky, se kterou
bude náš sbor pracovat, nejsou „vyhozené peníze“, a že bude
dobrým pomocníkem v situacích, při kterých se pomáhá lidem
v krizových situacích. Přál bych si ale, aby výjezdů, při kterých
se zachraňují životy a majetky, bylo co nejméně. Dobrovolní
hasiči nasazují mnohdy své životy k tomu, aby pomohli druhým
a k tomu potřebují spolehlivé vozidlo. Před uvedením do provozu byla „stříkačka“ posvěcena páterem Mgr. Pavlem Řehořem
Urbanem, který ve svých slovech ocenil práci dobrovolných
hasičů a jejich pomoc lidem v těžkých chvílích.
Celý slavnostní večer byl hrazen z finančních prostředků,
které věnovali sponzoři: EUTIT s.r.o. Stará Voda, Projekt stav
Sokolov – Ing. Volný, Ing. Petr Potůček - Lázně Kynžvart,
Ing. Pavel Kodýtek – Planá, TaNET West s.r.o., Tachov,
ASFALT OK s.r.o. České Budějovice. Jsou to firmy a podnikatelé se kterými město v roce 2017 na různých projektech spolupracovalo. Díky nim jsme si mohli společně připít na šťastný nový
rok a zhlédnout nádherný novoroční ohňostroj. Účast občanů
byla na této akci velká a byla i kladně hodnocena, za což jim
děkuji.
Děkuji také všem, kteří se podíleli na realizaci projektu pořízení Cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4000/240-S2R
na podvozku TATRA T815-2 4x4, ale i všem, kteří pomáhali celou akci zrealizovat.
			
Miloslav Pernica – starosta
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Poděkování za tříkrálovou sbírku
Přátelé a dobrodinci, již po osmnácté vyšli do ulic našich měst
a vesnic Tříkráloví koledníci, aby prosili o dar a pomoc lidem
v nouzi. I u nás v Lázních Kynžvartu chodila skupinka Tří králů.
Musíme vyslovit velký dík paní Janě Johaně Nedvědové, která
se už několik let věnuje těmto malým koledníkům I jim patří
vroucí poděkování za jejich vytrvalost a obětavost. Byly to tyto
děti: Terezka Hřebíková, Tomášek Maceček, Honzík Derda,
Vítek Tůma a Lukáš Nedvěd. Proč jich bylo více než tři? No proto, aby se mohly vystřídat, protože projít celým městem a zaklepat u každých dveří a stále zpívat a zpívat není nic jednoduchého.
A nyní něco k číslům letošní tříkrálové sbírky, která skončila výrazným rekordem. Lidé darovali téměř 114 milionů korun. V naší
mariánskolázeňské farnosti se vybralo 208 827,- Kč. Z toho u nás
v Lázních Kynžvartu 17 292,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vy-

bralo 5 035 958,- Kč. Je to o 620 tis. Kč více než v loňském roce
a zároveň nejvíce za 17 let konání této sbírky na západě Čech.
Oproti loňsku se zvýšil i počet pokladniček. Letos jich bylo
1 166, loni 1 122 a chodilo více než 3 500 koledníků. „Je to fantastický výsledek a všem moc děkuji“, vyjádřil svou radost plzeňský biskup Tomáš Holub. Tedy všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať. Jak za milé přijetí, tak za finanční dar a i za sladký dárek
pro malé Tři krále. Krásné chvíle jsou pro koledníčky posilou
a povzbuzením, že jsou kolem nás lidé, kteří chtějí pomáhat a dělat radost druhým. Přejeme všem lidem dobré vůle pokoj, dobro
a Boží požehnání po celý rok 2018!
Za skupinu koledníků děkuje Farní charita Mariánské Lázně

QUO VADIS Kynžvarte
Pominu-li doby města dávno i nedávno minulé, počáteční
elán a nasazení některých a nejen zaintesovaných lidí, ale i občanů města, na „porevolučním“ dění u nás v Kynžvartě, pak je moje
otázka na místě. V činnosti každého jedince a nakonec i v přírodě, jako celku je patrná při bližším pohledu jistá koncepčnost, ať
už si človék vybírá přátele, nebo si zvíře shání potravu, či volíme-li si své zástupce pro spravování věcí veřejných, vše se děje, ať
chceme nebo nechceme, s jistou koncepcí v našem jednání. S tím
vším souvisí i další dnes často používaný pojem fundovanosti
a kompetentnosti. A já bych ještě dodal odpovědnosti za své činy,
zvláště když mají dopad na většinu. Mohu být totiž stokrát „zapálen“ pro chov včel a nebude mi to nic platné, pokud nebudu
chtít vědět co je včela, k čemu je úl, co je a k čemu lze využít med,
vosk, kteréžto včely produkují a další atributy chovu a dokonce
že má včela i žihadlo, kterým je schopna se bránit. Toto srovnání
mě napadlo v souvislosti s přečtením několika čísel „Kynžvartských listů“ z poslední doby.
Poměrně pečlivě sleduji pohledem občana kynžvartské dění
poslední doby i minulé, a musím osobně konstatovat...že mnohé
se změnilo, ale lidé zůstali stejní...jak praví klasik Karel Čapek.
Proč? Sám musím za sebe konstatovat, že v řadě případů to nové
co se rodí má „trhliny“, které svým způsobem znevažují to dobré
pro občany města, i když chápu, že každý porod je těžký!
Vysvětlím!
Vezmu-li takovou věc jako je čistota města... Můžeme se „honosit“ přízviskem „lázeňské město“??, když na různých místech
města i náměstí a jiných veřejných prostorách se na nás výsměšně usmívají exkrementy, lejna - občane použij vhodné slovo
sám - po venčení „mazlíčků“- psů? Služby města tu přece nejsou
od toho, aby město čistili i od těchto věcí, ale každý pes má svého pána.To ale neznamená, že když městu ze psa platí daně, že
za tuto jeho „činnost“ není zodpovědný. Při tom by stačilo tak
málo - instalovat na inkriminovaných místech sáčky na tyto exkrementy (radnice), ale hlavně jich používat majiteli mazlíčků!
Další ne zrovna estetická věc po stránce informovanosti nově
příchozích např., u autobusové zastávky jsou-informanční tabulky jejichž stav, svévolně a nebojím se říci je záměrně ničen „vandaly“ nebo i zpravidla dětmi místní ZŠ čekajícími na autobusové
spoje nebo i jinými ne zrovna„zodpovědnými“ osobami - mimo
jiné též občany města. Ptám se jaký je morální vztah k městu

ve kterém žijí, kde je jejich odpovědnost vůči veřejným statkům
- pro někoho asi pojem neznámý a kde je výchova rodičů? Staří
Češi měli příhodné rčení...jaká výchova v rodině, takové děti... to
platí bohužel i v této (pro mnohé) hektické době, která nešetří ani
jednotlivce. A tak bych mohl pokračovat. Mimo jiných věcí týkajících se občanské vybavenosti patří i výstavba velmi pěkných
parkovišť v ulicích Dlouhá, Krátká, Polní. Díky záměrům radnice i díky finanční pomoci městu dotacemi. Co si však myslet
o parkování osobních aut vlastníků mimo tyto nové prostory
na travnatých pozemcích u domů, hlavně v ulici Krátká? Nechme
na uváženou čtenáři, ať si na tuto otázku odpoví. Čekárna
na autobusové zastávce také zvláště svým pojetím i stavem spíše připomíná nechvalně známou „Štajmanovu boudu“ (vynález
pro studený odchov), zvláště v zimním období a nechrání čekající! A to se již nezastavuji nad „bezradností“ přijedších (krásný
werichovský přechodník) do města vzhledem k jejich orientovanosti! A jak u nás v Kynžvartě „fungují“ politické strany? Ví
to někdo? Existuje v tomto směru jejich „ilegalita“ a nebo je to
všeobecný nezájem lidí o jejich dění, snahy obyvatel města o dění
ve městě? Stačí se podívat na prezenční listiny veřejných zasedání MěÚ a zjistíme, že pravidelně se těchto zasedání (konány 1x
měsíčně mimo jiné pro občany města) účastní mimo zastupitelstva 3-4 občané z města, které nyní čítá 1.433 obyvatel (v r. 2004
nás bylo 1.647,takže „demograficky mizíme“) a ptám se oprávněně ...nechybí zde zájem o dění a správu města a i kontrolní
činnost občanů správních orgánů ..? Zato ale mimo místo možnosti se veřejně vyjádřit k problémům řízení a chodu města volenými orgány (veřejné zasedání) slyšíme často řeči, které nejenže
nejsou tvárné, ale mnohdy ani pravdivé (systém „..jedna paní
povídala..“) a tak vznikají „fámy“, které neslouží podstatě „věcí
zajímajících obyvatele města“! Doma mě učili rodiče několika
stále platným zásadám, třeba.. nebát se, nelhat, nekrást.. i další..
že jednou vypuštěné slovo z úst se nedá vzít zpět... a podle tohoto bychom měli jednat. Pak se totiž nebudeme muset ptát
..QUO VADIS KYNŽVARTE.. (pro nelatiníky ..kam kráčíš Kynžvarte..).
Občan L. Kynžvartu
Kločurek Vladimír
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Slavnostní předání certifikátu památky UNESCO
Dne 5. 4. 2018 obohatily památky UNESCO další tři památky
registru Paměti světa. Jedná se o soubor G. F. Camociových map
velkého obléhání Malty, dokumenty Archivu Leoše Janáčka.
A samozřejmě pro nás nejzajímavější Kynžvartská daguerrotypie! Jde o jedinečný doklad počátku fotografie, který byl
přístupný veřejnosti v rámci muzea Kynžvartského zámku už
za dob kancléře Metternicha.
V současné době probíhají jednání, která by nám mohla
v dohledu několika let, vrátit naši teď již památku UNESCO opět
do Kynžvartu.

Starosta Lázní Kynžvart Miloslav Pernica na tiskové konferenci k zápisu
Kynžvartské daguerrotypie jako památky UNESCO

Zleva: Miloslav Pernica starosta Lázní Kynžvart, Ing. Ondřej Cink kastelán
státního zámku Kynžvart, PhDr. Ilja Šmíd ministr kultury ČR

Zleva: Ing. arch. Vojtěch Franta zastupitel Karlovarského kraje pro oblasti
lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, Miloslav Pernica starosta Lázní Kynžvart,
Ing. Ondřej Cink kastelán státního zámku Kynžvart, Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka Národního památkového ústavu, Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel Územní památkové správy v Praze Národního památkového ústavu

Certifikát - Kynžvartská daguerrotypie je památkou UNESCO

Konzert tří generací 16. 12. 2017
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Maškarní rej

V pátek 2. 3. 2018 se uskutečnil v naší základní škole v prostorách školní jídelny od 16 hodin již 6. ročník „Maškarního karnevalu“. Naše ZŠ nám opět poskytla prostor na naše maškarní
rejdění. O zábavu se nám poprvé postaralo duo Písničky z Jeřabin. Zahráli k tanci a zajistili velice pěkný program i soutěže.
Myslím, že se bavili nejen děti, ale i my dospělí. Moc jim za to
děkujeme.
Maškarního karnevalu se zúčastnilo 59 dětí se svými rodiči,
babičkami, dědečky a všemi, kteří se přišli v pátek do naší školy
pobavit a zasmát. Masky si společně zatancovaly i zasoutěžily.
Ocenili jsme tři vylosované. Získali dort a věcné ceny. Dále jsme
rozdali za soutěže dvě krabice Brumíků, dvě krabice sušenek
Duplo, spoustu pytlíčků s gumovými bonbóny a 100 sušenek
Manner. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 80 půl litro-

Noc s Andersenem 23. 3. 2018

I letos nás přivítali na zámku Kynžvart a tentokrát se objevila
i čarodějnice Agáta, která děti provedla zámkem a s ní hledaly Lexikon kouzel. Předtím jsme si ale ještě připomněli, proč se
koná Noc s Andersenem a kde všude se nocovalo. Četla se pohádka O cínovém vojáčkovi z knihy z roku 1982 a pak si děti
mohly přečíst stejnou pohádku z knihy staré 170 let psané švabachem. A musím říct, že jim to docela šlo. Pak už jsme se s Agátkou procházeli zámeckými komnatami, nechyběla samozřejmě
návštěva knihovny Richarda, syna knížete Metternicha, kde byl
ukrytý i Lexikon kouzel. Poslední zastávka byla v kabinetu kuriozit…zajímavostí byla daguerrotypie Zámku Kynžvart. Daguerrotypie je předchůdkyní dnešní fotografie. Ta kynžvartská, na níž
je zátiší s motivem uměleckého ateliéru, bude zapsána do seznamu UNESCO. Takové poklady máme u nás na zámku Kynžvart.

9

vých lahví s limonádou či jemně perlivou vodou, které se taktéž
všechny rozdali.
Všechny masky byly moc krásné. Přišlo spoustu princezen,
víl, tanečnic, všech možných zvířátek, strašidýlek, šašků, pirátů,
loupežníků a spousta jiných pohádkových postav.
Na závěr děkujeme všem našim milým sponzorům za štědré příspěvky, bez kterých by tato akce nemohla ani vzniknout.
Díky městu L. Kynžvart, Základní škole L. Kynžvart, manželům
Jedličkovým, p. Pernicovi, pí. Kostolányové a p. Dragounovi.
Zároveň děkuji všem, kteří přispěli na dobrovolném vstupném na karneval. Myslím, že se akce opět vydařila a všichni si
maškarní rej pěkně užili ☺.
Pokud nám zůstanou sponzoři nakloněni a konstalace hvězd
bude příznivá, pak ………
Diana Kletečková

Díky našim hasičům jsme se rychle přemístili zpět do knihovny.
Tady se potom trochu tvořilo… smršťovací folie byla dobrou zábavou pro malé nocležnice, kdy jsme pozorovaly, jak se folie zapéká v troubě a přitom se zmenšuje vytvořený obrázek. K tomu
jsme ještě poslouchaly pohádky O pejskovi a kočičce namluvené
Dejvickým divadlem pro tuto příležitost. Nechyběla ani pohádka
na dobrou noc…Chtěla bych poděkovat Zámku Kynžvart - panu
kastelánovi Ondřeji Cinkovi, panu Štefanu Brštiakovi a také čarodějnici Agátce, že nám připravili krásný a poučný program
a také paní Kováčíkové za pomoc. Tak zase za rok v knihovně
na nocování s Andersenem.
				

Bc. Romana Kováčíková
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Jarní velikonoční korálkování 30. 3. 2018
Také letos bylo pro děti i rodiče připraveno velikonoční tvoření. V kulturním sále v lázních byla připravena 3 stanoviště, kde
se malovaly odlitky ze sádry, navlékaly náramky z korálků a také
korálkoví skřítci a víly. Určitě se ve všech činnostech realizovali
jak dětičky, tak jejich rodiče. Někteří si vyzkoušeli, jakou práci
měla Popelka, když přebírala čočku a hrášek…tady se přebíraly

korálky. Odpoledne nám zpestřili svým vystoupením hudebníci
a tanečníci z folklorního souboru Marjánek z Mariánských Lázní
pásmem s velikonoční tematikou. Děkuji za výbornou spolupráci paní Janě Gabrielové a Janě Vávrové z lázní a také paní Jindřišce Kovačíkové za pomoc při organizaci této akce. Těšíme na vás
opět v příštím roce.			
Bc. Romana Kováčíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Společné akce MŠ a ZŠ
Během prvního čtvrtletí letošního roku se podařilo nejednou
propojit vztahy mezi dětmi z mateřské školy a jejich staršími kamarády ze školy základní.
Dne 27. února se takto společně sešli s pátou třídou na environmentálním programu s názvem “Naše lesní zvířátka”, kde
mohli zúročit své znalosti a vědomosti o zdejších volně žijících
zvířatech.
Jen o několik dní později, 1. března, navštívili žáci 6. třídy pod
vedením paní učitelky Sedlákové mateřskou školu, aby zde školkáčci s pomocí školáků vyrobili zajímavé velikonoční dekorace.
Tato velikonoční dílnička je již tradiční a výtvory, které z ní už
několikátým rokem vzcházejí, mívají úspěch na soutěži dětské
tvořivosti. Všem malým umělcům nelze upřít zaujetí a tvořivost,
obzvláště těm nejmladším.
Po měsíci, tedy 27. března, se předškoláci připojili k průvodu
žáků základní školy, aby také za recitace lidových veršů vynesli
svou vlastnoručně vyrobenou Moranu. Doufejme, že vhozením
Morany do potoka, je zima definitivně pryč a my se můžeme těšit
už jen na krásné a slunečné jaro...
Karneval v mateřské škole
I letos, jako každým rokem, nemohl chybět v mateřské škole maškarní karneval. Tento rok připadl na 21. únor a nabídka

kostýmů byla opět pestrá. Děti byly nadšené při soutěžení, plnění zábavných úkolů i mlsání dobrot. Důkazem jsou úsměvy na
dětských tvářích, které jsou pokaždé odměnou pro paní učitelky
za dobře zorganizovaný, tak trochu výjimečný, den.
Cestování s krtečkem
Tento školní rok provází děti z kynžvartské mateřské školy
známá pohádková postavička - krteček. Usilovně hledá po celém
světě léčivou bylinku, která by uzdravila jeho kamarádku myšku, a předškoláčci tedy cestují s ním. Během roku tak poznají
všechny kontinenty, některé země, jejich charakter, flóru, faunu,
obyvatele a způsob jejich života.
Na podzim se tak děti seznámily s Afrikou a Austrálií. V lednu se společně s krtečkem školkáčci vydali za polární kruhy, do
zemí věčného sněhu a ledu, mezi Eskymáky a jejich iglů. Během
února pak prošli Amerikou, aby nakonec zakotvili v Americe
Jižní. Zde poznali nejen krásy deštných pralesů, karnevalového
veselí v Riu de Janeiru, ale zejména se přenesli mezi indiány, kde
se zabydleli v teepee a měli tu čest nosit čelenky s péry a prohánět
se prérií...alespoň v myšlenkách....
Z každého procestovaného kontinentu byla uspořádána závěrečná výstava dětských prací a výrobků ve vstupní chodbě mateřské školy. Račte nahlédnout...
Jana Hladíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ekologický výukový program
24. 1. se žáci 1. třídy vydali se skřítkem Mrazílkem do lesa
i na louku. Ekologický výukový program se stejným názvem
pro žáky připravila Mgr. Kateřina Dvořáková. Program probíhal
na lesním okraji v blízkosti školy. Při hrátkách se skřítkem Mrazílkem se děti dověděly, co dělají rostlinky i zvířátka v zimním
lese a na louce. Vyrobily pro ptáčky krmítko z papíru, které společně zavěsily pod okna své třídy na krmítko a s paní vychovatelkou po celou zimu krmivo do krmítka doplňovaly. V programu
nechyběly ani hry, tvoření a zkoumání. Program se dětem velmi
líbil a těší se na další.
Mgr. Petra Šandová

přednáškou o zbraních a střelivu. Připomenul hlavní úkol myslivců.
V únoru jsme navštívili pod vedením lesního pedagoga
Ing. P. Volfa přezimovací obůrku LČR LZ Kladská, pozorovali
jsme stopy a trus jelení zvěře a dalekohledy jsme sledovali jelení
zvěř.
V únoru proběhla akce s názvem Za zvířátky do lesa - šlo
o zážitkovou hodinu během níž školáci učili předškoláky za
spoluúčasti lesních pedagogů LČR LZ Kladská Ing. Č. Šoltyse
a Bc. L. Hrubošové.
V březnu se žáci 2.stupně zúčastnili místního kola znalostní
soutěže o lese, lesnictví YPEF na LČR LZ Kladská. Tři družstva poměřila své síly. Vítězné družstvo ve složení Vít Tůma,
Lucie Placková a Pavlína Sedláková pojede reprezentovat školu
18. 4. 2018 do Žlutic.
V dubnu nás čeká svod psů a pozorování adeptů při skládání
základní zkoušky z myslivosti v Lipové u Chebu ve spolupráci
s OMS Cheb.
16. června 2018 bude uspořádáno okresní kolo ZST v Domě
přírody. Žáci předvedou, co se během školního roku naučili
a budou obhajovat po roce své přijetí mezi myslivce ve spolupráci s OMS Cheb, panem P. Černíkem.
Všem, kteří spolupracují s kroužkem, děkuji.
Mgr. Pavlína Sedláková – vedoucí mysliveckého kroužku

Velikonoční keramická dílna
Tématem velikonoční dílny pro tento školní rok byly velikonoční zápichy, velikonoční vajíčka, květinové dekorace, zajíčci
a beránci. Nejlepší výrobky reprezentovaly školu v soutěži pořádané Mariánskolázeňskem „ O nejhezčí velikonoční výrobek
- velikonoční vajíčko“. Všechny dekorace bylo možné zhlédnout
na výstavě umístěné v prostorách muzea ve Třech Sekerách.
Pavlína Sedláková

Myslivecký kroužek

(spolupráce s LČR LZ Kladská, OMS Cheb)

Během měsíce ledna navštívili žáci s panem Novákem jeho
revír (MS Jedlová), ve kterém pozorovali stopy, les v zimě, uvědomovali si důležitost funkce zakrmování, poznávali myslivecká
krmná zařízení. V únoru obohatil pan Novák kroužek názornou
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Návštěva Psího útulku v Mariánských
Lázních
Jak jistě víte, i v tomto školním roce proběhl v adventním období charitativní prodej vánočních výrobků našich žáků. Nakonec se nám podařilo vybrat téměř 2 tisíce korun. Za tuto částku
jsme nakoupili krmivo pro opuštěné pejsky z útulku v Mariánských Lázních, kam se na začátku ledna žáci 2.třídy vypravili,
aby zde náš dárek oficiálně předali. Paní Voltrová, která se tu
o pejsky stará, děti velmi ochotně provedla celým zařízením, vyprávěla jim o smutných osudech svých svěřenců a nakonec některé z pejsků dětem předvedla, takže měly možnost se s nimi
projít a dokonce i pomazlit. Je vcelku zbytečné dodávat, že děti
velmi dobře pochopily smysl této sbírky a příští Vánoce s námi
může Útulek pro opuštěné pejsky jako s dárci opět počítat.
Mgr. Olga Lukašáková

Správně zařadili pojmy k tématu - jak vypadá náš chrup. Poté
jsme s Hurvínkem posuzovali, co je zdravé či není. Tento úkol
děti bavil. Text o zubním kazu byl pro žáčky trochu náročnější, ale nakonec to zvládli hravě. Doplňovačka jim šla báječně.
I o přestávce jsme si zkontrolovali, zda mají všichni žáci zdravé
svačinky a jak bylo vidět, většinou měli. Následovalo správné čištění zubů se svými kartáčky, které si prvňáčci přinesli z domova,
aby se utvrdili v tom, že si své zoubky správně čistí a popřípadě
vylepšili techniku čištění. To děti bavilo nejvíce. Potom každý
sám vyplnil v lavici pracovní list, složili jsme jednoduchou říkanku a vyrobili obrázky do soutěže. Zhlédli také vtipný příběh
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Na závěr dostali všichni
prvňáčci od DM drogerie preventivní balíček „Veselé zoubky“
z něhož měli obrovskou radost. Zábavný, ale i poučný program
se dětem velice líbil. Dostali základní informace o tom, jak se
o svůj chrup správně starat, což je důležité jako prevence před
zubním kazem. Vždyť největší odměnou je především zdravý
chrup. Byl to moc hezký den a pěkně jsme si ho „užili“☺.
Mgr. Iveta Becková

Rozloučení se zimou
I před letošními Velikonocemi jste měli možnost potkat
průvod dětí z místní základní a mateřské školy, v jehož čele
se střídali nosiči figuríny zvané Morana. S otázkou „Jaro, jaro
kde jsi, proč už tady nejsi?“ prošel průvod hlavní ulicí města,
aby se nakonec symbolicky rozloučil se zimou tradičním vhozením Morany do potoka. Očekávané jaro sice se svým nástupem
ještě chvilku otálelo, ale nakonec přece jen převzalo svou vládu
nad přírodou…☺
Mgr. Olga Lukašáková

Preventivní program „VESELÉ ZOUBKY“

V pondělí 26. února 2018 se na naší ZŠ uskutečnil projektový den v 1. třídě na téma: „Prevence zubního kazu“. Prevence
není nikdy dost, proto jsme preventivnímu programu věnovali celý den. Projektu se zúčastnila celá třída v počtu 12 žáků.
Na začátku jsme si řekli, k čemu nám slouží zoubky, kdy se nám
zuby začínají prořezávat, jak rostou a co je zubní kaz, kolik zubů
má dočasný chrup, kdy se nám objeví první stálý chrup, z čeho
se zub skládá, jak si správně čistit zuby a kolikrát denně, jakou
pastu je vhodné používat, jaký kartáček je vyhovující, proč a jak
často navštěvovat zubního lékaře. Poté plnili prvňáčci na interaktivní tabuli zadané úkoly, kterých se zhostili velice dobře.

Spolupráce s německou školou v Mantelu
Projekt Sprachbox

12. března 2018 jsme prožili dopoledne s německými dětmi
z naší partnerské školy v Mantelu. Děti dorazily v dobré náladě.
Rozdělili jsme se do několika skupin a naše práce mohla začít.
Na programu byl projekt Sprachbox – Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko 2018. Tento projekt byl realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Dostali jsme k dispozici plastový box s výtvarnými pomůckami, jako jsou pastelky, fixy, spreje a nechyběly ani barevné fólie,
lepidla nebo šablony. Jedna skupina vyráběla obrázkový německo-český slovník, další dvě skupiny tvořily plakáty s barvami
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a číslovkami. Poslední skupina polepovala textilní tašky dvojjazyčnými nápisy. Náš společný čas uběhl jako voda a nastalo
loučení. Ale ne na dlouho. Před námi je ještě druhá část projektu, která proběhne ve škole v Mantelu. Budeme vyrábět „strom
jazyků“.
Bc. Daniela Mayhoub

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Stejně jako v loňském roce i letos 5. dubna se naše škola zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Od organizátorů jsme získali pracovní rukavice a pevné pytle pro celou školu. Celé naše město jsme rozdělili
do 9 oblastí a třídní učitelé s mapkou a žáky vyrazili do ulic
a uliček. Sebralo se 30 pytlů odpadu, v nichž bylo přibližně 170
kg odpadu. a všichni se těšíme, co si pro nás pan Švec příští rok
připraví.

Výuka dějepisu jinak
26. ledna 2018 proběhla na naší škole již po několikáté přednáška pana Daniela Švece o československých letcích v RAF.
Tentokrát byla zaměřena na letce pocházející z našeho regionu.
Jednalo se nejenom o Čechy, ale i o obyvatele německé národnosti. I Lázně Kynžvart měly svého rodáka v řadách anglického
letectva. K prohlédnutí byla i řada předmětů, které provázely
letce v každodenním životě. Žákům se přednáška velmi líbila
a všichni se těšíme, co si pro nás pan Švec příští rok připraví.
Bc. Daniela Mayhoub

Florbalový kroužek na ZŠ
Ve 2. pololetí letošního školního roku začal na naší škole nově
pracovat kroužek florbalu pod vedením Bc. Lukáše Paločka. Stalo se tak po té, co se před Vánocemi uskutečnil florbalový turnaj
mezi učiteli a žáky, který organizoval právě Lukáš. Popularita
florbalu nabrala vrcholu a na žádost žáků byl kroužek více méně
založen. Žáci se scházejí pravidelně v pátek a mají už za sebou
přátelské utkání s florbalisty ze Žandova.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
oznamuje termín zápisu
do mateřské školy:

čtvrtek 3. května 2018
od 10.00 do 14.00 hod.
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I. ročník turnaje čtyřher – Martin Schneider Cup
V duchu vzpomínek na našeho dlouholetého badmintonového i životního kamaráda Martina Schneidera, který nečekaně
skonal vloni v únoru, jsme 10. 2. 2018 uspořádali na jeho počest turnaj čtyřher - I. ročník Martin Schneider Cupu. Turnaje
se zúčastnilo 6 párů, všichni aktivní hráči z Lázní Kynžvartu
ve složení Kucharik R./Štěpán R., Tomeš S./Šipan J., Bucher R./
Prokeš J., Placek P./Placková V., Kucharik D./Prokeš M. a naši
badmintonoví přátelé Čipera M./Touš J. (Plánice/Benešov),
kteří Martina moc dobře znali a také chtěli zavzpomínat.
Systém hry byl tabulkový “každý s každým” na dva vítězné sety do 21 bodů, při remíze pak rozhodoval třetí set do 15.
K vidění byly krásné, vyrovnané a velmi dlouhé zápasy. Už první zápas napovídal vyrovnanosti hráčů, utkali se Kucharik/Štěpán s Plackovými. O výsledku rozhodoval až 3. set, který urvali
první jmenovaní a kdo by si hned na začátku pomyslel, že právě tento set rozhodne o konečném vítězovi turnaje. Papíroví
favoriti Tomeš/Šipan hráli skvěle, ale nikdo jim výhru nechtěl
dát zadarmo. Možná proto tlak neustáli a zbytečně chybovali, nakonec se museli spokojit s 10 body a krásným 3. místem.
V posledním duelu Kucharik/Štěpán a Tomeš/Šipan šlo o potřebné body, které byly nutné pro vítězství Kucharika se Štěpánem. Tento úkol chlapci zvládli bravurně a s krásnými 13 body
mohli nad hlavu pozvednout krásný elektrikářský pohár. Stříbro brali Plackovi taktéž se 13 body, ale prohraným vzájemným
zápasem. Nesmíme zapomenout ani na naše juniory M. Prokeše a D. Kucharika, kteří se postavili na kurt s notnou dávkou
odvahy a odhodlání proti zkušeným a dlouholetým hráčům.

Předvedli velmi solidní hru a do budoucna s nimi počítáme
jako se silnými rivaly a zároveň našimi nástupci.
Všichni účastníci vyjádřili spokojenost s povedeným turnajem a již se těší na další tradiční akci, kterou bude jubilejní
X. ročník turnaje O pohár města Lázně Kynžvart.
Konečné pořadí
Pořadí Dvojice
1.
Radek Štěpán, Robert Kucharik (L. Kynžvart)
2.
Petr Placek, Veronika Placková (L. Kynžvart)
3.
Jirka Šipan, Miloslav Tomeš (L. Kynžvart)
4.
Jaroslav Prokeš, Richard Bucher (L. Kynžvart)
5.
Jiří Touš, Miroslav Čipera (Plánice/Benešov)
6.
Denis Kucharik, Michal Prokeš (L. Kynžvart)

Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
Štěstí přeje odvážným? Anebo trpělivost růže přináší? Oboje charakterizuje současnou atmosféru zejména házenkářského
oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart. Jaký je důvod? Jednotlivé dílčí aktivity, které Vám postupně představujeme a které se nadále průběžně rozvíjí, směřují jednoznačně k razantnímu nárůstu
členské základny. To nás automaticky již nějakou dobu tlačí k
přemýšlení nad současnou situací tréninkových možností, které
využíváme. Chybějící adekvátní sportovní zázemí je achilovou
patou nejen nás, ale většiny sportovních oddílů v širokém okolí.
Přistoupili jsme proto před časem k smělému kroku a s výraznou
pomocí dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko jsme zahájili
kolečko žádostí investičních dotací směrem k různým institucím
v čele s Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu. Již k první žádosti nám vyjádřila svou přímou podporu řada spolků, ale
také Sportovní unie Chebska a Český svaz házené. Kladného vyjádření jsme se dočkali na sklonku roku 2017, kdy byl náš projekt
výstavby multifunkční sportovní haly navržen k financování v
rámci investiční dotace z prostředků MŠMT. Ten bude realizován ve sportovním areálu nacházejícím se na vlastním pozemku
TJ. Zbývající podíl finančních nákladů je řešen finančními příspěvky Města Lázně Kynžvart, Krajského úřadu Karlovarského
kraje, dalších okolních obcí a soukromých organizací. Zároveň
se souhlasem Krajského úřadu Karlovarského kraje byla vyhlášena veřejná sbírka pro dobrovolné přispěvatele, kteří mají zájem
podílet se na financování tohoto projektu. Příspěvky jsou shromažďovány na transparentním účtu MONETA Money Bank 225
292 016 / 0600. Mezi významné přispěvatele se zařadil Ing. Petr

Potůček a manželé Petrákovi, kteří přispěli částkou 100.000 Kč,
za což jim patří velký dík! Pro dokreslení aktuálního stavu lze
dodat, že pro stavbu bylo vydáno stavební povolení a byl vybrán
dodavatel dle výběrového řízení jako podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb.. V pondělí 26. 3.2 018 se následně
uskutečnilo slavnostní zahájení stavby položením základního
stavebního kamene. Tohoto významného okamžiku se zúčastni-

la řada osobností z celého kraje v popředí s radním Karlovarského kraje Ing. Jaroslavem Bradáčem, starostou města L.Kynžvart
Miloslavem Pernicou, zástupcem Sportovní unie Chebska Miroslavem Sabadinem, zástupci města Mariánských Lázní Ing. Jan
Budkou a Luďkem Noskem a zástupkyní organizace Mariánskolázeňsko Janou Čížkovou. Dále pak při slavnostním zahájení
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stavby nemohli chybět zástupci zhotovitelské firmy, TJ, trenérů,
rodičů a podnikatelského sektoru v popředí s panem Pavlem
Dragounem a Ing. Petrem Potůčkem. Představitele mediální sféry zastupovalo TV studio Mariánské Lázně. Všem zúčastněným
patří velký dík za krásná a povzbudivá slova, která byla během
celé akce řečena. Pro nás, kteří pracujeme na tomto náročném
projektu, je takto vyslovená podpora velmi cenná a potvrzuje jen
naše přesvědčení, že budujeme něco co má smysl a svou budoucnost. Důležitost realizace projektu výstavby sportovní haly stojí
na několika pilířích. Jedná se o rozvoj projektu Lázeňské školní
ligy, doplnění nedostačující kapacity sportovních zařízení, která má negativní dopad na sportovní příležitosti zj. pro mládež.
Díky vzniku adekvátního sportovního zázemí je velký předpoklad výkonnostního růstu stávajících sportovních oddílů, nárůst
členské základny sportovců, rozšíření nabídky sportovních odvětví a v neposlední řadě možnost pořádat v místě významné
soutěžní akce. Využití sportovní haly je určeno nejen aktivním
sportovcům z domácích oddílů, ale také ostatním spolkům
z okolí, jejichž většina vyjádřila v rámci podání žádosti o dotaci
na MŠMT svou podporu. Své pevné místo v harmonogramu má
také široká veřejnost, školy, děti a hendikepovaní sportovci, kteří
se v našem okolí léčí. Odhadem předpokládáme, že sportovní
halu týdně využije 400 dětí a 150 dospělých!
Dobrých zpráv není nikdy dost, proto hned přidáváme
k dobru další aktuální úspěch naší mravenčí práce. Český svaz
házené pořádal ve dnech 22. - 24. 3. 2018 minikemp talentovaných hráček ročníku narození 2002 a 2003, který se uskutečnil
ve sportovním areálu Břve, Praha Hostivice. Cílem projektu je
pracovat s talentovanými jedinci po období, než se stanou reprezentanty dorosteneckých týmů ČR (repre hráčky do 17 let).
Reprezentační tým dorostenek, který bude tvořen hráčkami ročníku 2002 a 2003 bude oficiálně ustanoven v červnu 2018. Pozvánku z rukou manažera mládežnických reprezentací a talentované mládeže ČSH Mgr. Jiřího Tkadlece obdrželo 20 vybraných
hráček z Čech na základě svých dlouhodobých výkonů včetně
účasti na celostátním kempu házenkářských nadějí, který proběhl v lednu letošního roku v Nymburku. Mezi pozvanými hráčkami nechyběly ani zástupkyně kynžvartské házené, a to hned
ve dvojím podání. Kempu se zúčastnila Kristýna Königová a Klára Tesařová! Oběma patří velká gratulace stejně tak jako trenérům, kteří mají na jejich výkonnosti lví podíl! Všichni budeme
oběma držet palce, aby se zařadily mezi další
hráčky z oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart, které v minulosti měly tu čest reprezentovat ČR.
Aktuálně má své pevné místo v reprezentačním
týmu dorostenek Veronika Dvořáková hájící
v současné době klubové barvy nejúspěšnějšího seniorského ženského týmu DHK Baník
Most. Její výkony nenechávají chladným ani
Veroničino mateřské město, a proto se zařadila
mezi letošní oceněné sportovce na galavečeru
Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb za rok
2017, jenž proběhl 7. 4. 2018 v KC Svoboda.
Gratulujeme!
Nejen Veronika je velkým vzorem pro ostatní házenkářky. Aby naše nejmenší měly jasný
výhled do budoucnosti, rozšíříme od sezony
2018/2019 naše soutěžní aktivity také do dorostenecké kategorie. Ještě smělejším plánem
je účast v 2. lize žen a pokud vše klapne a půjde
podle plánu, pak budeme vídat házenou v Kynžvartu mnohem častěji a pravidelně. Tým už se

nějakou dobu tréninkově připravuje spolu se staršími žákyněmi
a dorostenkami. Průběžně jej doplňují další nadšenkyně, které s
házenou vyrostly, ale ze všech možných důvodu v průběhu času
ukončily svou aktivní činnost. Máme za sebou také první přátelské utkání, jehož výsledek, i když vyzněl v náš prospěch, nebyl
vůbec důležitý. Mnohem větší důraz byl kladen na to, abychom
si návrat na palubovky užívaly a přinesl nám radost. A to se bezesporu povedlo. I hrstka našich přítomných diváků měla na tváři
neustále úsměv a celá hodinka se nesla v duchu pohody. Společně strávený čas jsme zakončili večeří a oficiálně jsme tak zahájili
činnost ženského týmu .
I když k tomu sled událostí z poslední doby svádí, nelétáme
v oblacích, ale stojíme nohama pevně na zemi a dál pracujeme
na aktivitách, které jsou pro nás stěžejní. Už dlouhodobou tradicí je skutečnost, že první polovina roku se nese ve znamení
intenzivních příprav na další ročník Kynžvartského poháru –
Memoriálu Milana Prokeše, který bude v letošním roce odehrán
po 43. za rekordního počtu 43 účastnických týmů z celé ČR.
Očekáváme tak návštěvu kolem 800 sportovců, kteří se v letošním roce proběhnou hned na čtyřech hřištích. Novinkou bude
nově vystavené hřiště v lázeňském objektu, kde zároveň využíváme poskytnutých ubytovacích kapacit. Tímto patří poděkování
Léčebně Lázně Kynžvart za jejich podporu a ochotu vyjít vstříc
našim požadavkům. Věříme, že si většina z Vás najde čas v termínu 8. - 10. 6. 2018 a přijde osobně podpořit nejen naše domácí
týmy, ale také akci samotnou.
Děj posledních dní nabírá na obrátkách. Pouze a jen v pozitivním slova smyslu:-) Když o tom tak přemýšlím, tak je to téměř
až neuvěřitelné! Náš nejčastěji skloňovaný slogan „žijeme svůj
sen“ není dílo marketingové agentury, ale je to reálný pohled
na věc. My opravdu žijeme svůj sen a nejkrásnější na tom je, že
spolu s námi ho sdílí spousta dalších skvělých lidí. Momentálně
převládají kladné emoce, krásné vzpomínky a odhodlané plány
do budoucnosti. Nezapomínáme ale na reálný pohled řízený rozumem, který nás drží při zemi. Díky, že jste s námi!
Aktuality můžete sledovat
www.hazena-kynzvart.cz.
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Daniela Radová
Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
Milana Prokeše !!!
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Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/BSP

Wanastowi Vjecy
Anna K./Mandrage/Iné Kafe

Marek Ztracený/UDG/Sebastian
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