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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je nenávratně za námi, ale práce na nás
čeká v tomto roce ještě hodně. Měla by proběhnout rekonstrukce autobusové zastávky
(točny). Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkou firma DYBS Plzeň, s.r.o.. Věřím, že i za vysoutěženou cenu bude odvedená práce ve stejné kvalitě, jako od firem, které
měly zájem tuto zakázku realizovat za částky
o statisíce vyšší. Dále proběhne oprava „Zkratky do lázní“, ale jen na pozemcích v majetku
města Lázně Kynžvart. Část na pozemcích Léčebných lázní se opravovat nebude. Tato část
ale není v tak špatném a nebezpečném stavu,
aby se nedala používat. Akce je podpořena dotací z Karlovarského kraje.
Možná někteří z vás, vážení spoluobčané,
ví o tom, že na Městském úřadu proběhla

dvoutýdenní kontrola Finančního úřadu. Tyto
dva týdny byli všichni zaměstnanci k dispozici
tříčlennému kontrolnímu týmu, který kontroloval hospodaření města. Závěrečné hodnocení bylo takové, že nebyly zjištěny žádné procesní chyby a nedostatky v chodu města. Našlo
se jen několik administrativních pochybení,
která se na místě vyřešila a vysvětlila. Co ale
kontrolory zarazilo, bylo to, že ať si požádali
o jakýkoliv dokument, pracovníci MěÚ věděli, ve kterém šanonu je založený. To prý není
u mnohých obcí běžná záležitost. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem zaměstnancům
MěÚ za jejich práci a za to, že díky nim je naše
městečko hodnoceno kladně a že se nemusíme
zodpovídat z pochybení a nedostatků práce
úřadu, ale i zastupitelstva. Kontroly ale chodí i na anonymní udání. Policisté z oddělení

Město získalo 6,5 mil. Kč!
Ne všechny dotace, o které město žádá, jsou poskytovatelem akceptovány.
U Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsme byli letos 2x úspěšní.
První úspěšná žádost je z prioritní osy: 3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie. Z této dotace se bude částečně zateplovat Městský úřad. Historická fasáda z čelní strany a části fasády z ulice Komenského zůstanou
zachovány. Zadní trakt budovy bude zateplován ve 100 %. Zásadní pro
tuto budovu bude výměna oken, která z velké většiny nelze otevírat, netěsní a některá se dokonce díky hnilobě začínají rozpadat. Tímto opatřením
se zajistí velká úspora energie ve vytápění. Po zkušenostech se Základní
školou, kde se po zateplení ušetří cca 500.000,- Kč ročně, to budou úspory
i v tomto případě značné. Realizace projektu bude v roce 2015. Druhá
úspěšná žádost je z prioritní osy: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Z této dotace město zakoupí malé komunální vozidlo (do 3,5 t) s několika
kontejnery, které se rozmístí po městě a bude možné do nich odkládat
posekanou trávu, rozdrcené větve…. Toto vozidlo bude dále využíváno
např. k zimní údržbě a při dalších činnostech technických služeb. Nákup
zařízení i následné profinancování ze strany SFŽP by mělo proběhnout
ještě do konce letošního roku.		
Miloslav Pernica - starosta

MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 27.9.2014,
časový harmonogram viz plakáty

hospodářské kriminality odcházeli z MěÚ vždy
s tím, že taková anonymní udání mají za účel
jen někoho poškodit. Ani v těchto případech
se neprokázalo, že by měl někdo zájem město poškozovat nebo se dokonce nějak obohacovat. Podle názoru vyšetřovatelů policie ČR
jsou ale v období před volbami anonymní udání na vedení obcí běžnou záležitostí a stávají
se součástí předvolební atmosféry. Chtěl bych
vás proto, vážení spoluobčané, v souvislosti
s volbami požádat, abyste ve volbách, které se
uskuteční ve dnech 10. a 11.10.2014, vybírali
z kandidátních listin ty občany, o kterých jistě
víte, že chtějí pro město skutečně něco udělat,
že pro ně nebude problém zúčastňovat se jednání zastupitelstva a že se budou aktivně zapojovat do dění ve městě.
Miloslav Pernica - starosta

Hřiště u Základní školy

Letošní ročník Kynžvartského poháru „KYP 2014“, kterého se po chudých letech zúčastnilo 25 družstev, se odehrál na novém hřišti postaveném na původním, asfaltovém pod tělocvičnou ZŠ. Toto hřiště není
určené jen pro potřeby Základní školy a mateřské školy, ale také pro širokou veřejnost. Hřiště je možné si po telefonické domluvě se správcem
panem Poulíčkem pronajmout. Pronájem činí 150,- Kč / hodina. Podmínkou pronájmu je použití sportovní obuvi, která je určená pro umělé
povrchy, ne kopačky!!! Telefon pro objednávky: 722 821 613. Ze strany
města bylo nutné na hřiště nainstalovat bezpečnostní kamery, protože
ještě před zahájením provozu došlo k poničení nových záchytných sítí.
Kdo měl důvod způsobit škodu na úplně novém zařízení opravdu nechápu. Není to ale první ani poslední případ, kdy se setkávám s tím,
že si někteří občané našeho města ničeho neváží. Doufám, že takových
hrdinů bude ubývat.
Miloslav pernica - starosta
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Nově budou v Kynžvartě
stavět 2 rychlíky

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo dopravy
Ing. Antonín Prachař
ministr dopravy

Praha, 12. června 2014
		
Č.j.: 133/2014-190-VD/2
Vážený pane poslanče,
obdržel jsem Váš dopis, jehož obsah se týká problematiky
zastavování vlaků dálkové dopravy v železniční stanici Lázně Kynžvart. V dopise představujete komplikovanou situaci
v dopravní obslužnosti obcí Lázně Kynžvart a Stará Voda,
která má dopad do života místních občanů a ostatních návštěvníků tohoto kraje. Dovolte, abych k tomuto dopisu uvedl
následující odpověď.
Vlaky dálkové dopravy, jejichž úlohou je zajištění spojení nadregionálního a mezinárodního charakteru, jsou v souladu se
zněním zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, objednávány Ministerstvem dopravy, které vytvořilo provázaný a dlouhodobě
stabilní systém dálkové dopravy v České republice. Součástí
tohoto systému je také linka Praha – Plzeň, která se v Plzni
větví na směry Cheb, Mnichov a Klatovy. Časové polohy vlaků
této linky jsou konstruovány ve vzájemném časovém prokladu, čímž vzniká nabídka spojení s pravidelným intervalem během celého dne na všech větvích. Dalším podstatným vlivem
pro konstrukci jízdního řádu je nutnost zajištění přestupních
vazeb na návazné linky dálkové a regionální dopravy v jednotlivých uzlech sítě, což ve svém důsledku vytváří omezující
podmínky pro konstrukci železničních jízdních řádů v celé
západní části České republiky s přesahem do zahraničí. Časovou polohu odjezdů a příjezdů rychlíků v úseku Plzeň – Cheb
určují přestupní vazby na rychlíky ve směru České Budějovice
v Plzni a na mezinárodní spěšné vlaky ve směru Norimberk
v Chebu. Další přidaná zastavení rychlíků prodlužují takto vymezenou cestovní dobu mezi těmito uzly na úkor rezerv a zejména pak na úkor přestupních dob, které zkracují na hodnotu několika minut. Jakékoliv narušení pravidelné jízdy vlaku
by mělo za následek nežádoucí přenos zpoždění na návazné
vlaky nebo v horším případě ztrátu přípoje a nutnost čekání
120 minut. Tato a další možná narušení stability jízdního řádu
jsou pro Ministerstvo dopravy obtížně přijatelná.
V železniční stanici Lázně Kynžvart dnes zastavuje první
ranní spoj ve směru Praha a poslední večerní spoj ve směru
Cheb. Na základě Vašeho podnětu Ministerstvo dopravy prověřilo možnosti dalšího rozšíření četnosti zastavení a projednalo danou záležitost s dopravcem České dráhy, a.s. V období
platnosti jízdního řádu pro rok 2015, který je nyní v pokročilé fázi přípravy, zajistilo zastavení dalšího páru vlaků v ranní
přepravní špičce za účelem zajištění rychlého spojení s významnými sídly v Karlovarském a Plzeňském kraji. Jedná se
o vlaky R755 (Cheb – Praha) a R768 (Plzeň – Cheb), u nichž
existuje určitá míra volnosti ve vazbách ve stanici Cheb.
Vážený pane poslanče, věřím, že úprava zastavení vlaků R755
a R768 v železniční stanici Lázně Kynžvart bude pro dopravní
obslužnost regionu přínosem. Věřím také, že mou odpověď
přijmete s pochopením.
S pozdravem
Ing. Antonín Prachař
Vážený pan
Ing. Roman Procházka
poslanec PS ČR
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Mobilní sběr objemného
a nebezpečného odpadu – JARO 2014

V květnu letošního roku se opět pro naše obyvatele uskutečnil mobilní sběr
objemného a nebezpečného odpadu. Vybralo se:
Druh odpadu
Objemný odpad
znečištěné obaly
absorbční činidla, olej. Filtry
pneumatiky
nemrznoucí kapaliny
Nebezpečný odpad
stavební materiál s obsahem azbestu
olej a tuk
barvy
nepoužitelná léčiva

Množství
12,91 t
133 kg
9 kg
2,3 t
7 kg
0,58 t
38 l
48 kg
2 kg

Za tuto službu město zaplatilo celkem 47.130,50 Kč. Děkujeme všem obyvatelům, že se do mobilního sběru zapojují
a nevytváří černé skládky a neznečišťují tak okolní přírodu.

XXXIX. ročník mládežnického
turnaje v házené „Kynžvartský pohár“

Ve dnech 6. - 8. 6. 2014 se uskutečnil již XXXIX. ročník mládežnického turnaje v házené „Kynžvartský pohár“. Málokterý turnaj má v Čechách za sebou tak
dlouhou tradici jako právě ten náš! Největší zásluhu na této skutečnosti má pan
Milan Prokeš, zakladatel našeho oddílu, který letos v plné síle oslavil krásných 80
let!!! I pro něj byl letošní turnaj takovou malou oslavou, protože se ho zúčastnila
spousta házenkářských osobností, se kterými se v minulosti rád vídal, radil, soupeřil. Gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hlavně spoustu zdraví do dalších let.
Turnaj byl vypsán pro tři kategorie, a to mini, mladší a starší žákyně. Zúčastnilo
se celkem 25 týmů z celé republiky, od Mostu přes Prahu a Písek až k Pardubicím,
které patří k nejtradičnějším účastníkům. Naše město bylo rázem tři dny o 300
obyvatel větší a žilo se především házenou. Celkem 108 utkání bylo odehráno
na dvou hřištích, padlo 1923 gólů, rozhodčí rozdali 185 žlutých karet, k tomu bylo
uděleno 127 dvouminutových vyloučení a bohužel také 2 přímé červené karty ...!
Jedna velká nula si však určitě zaslouží své zvýraznění, a to u vážného zranění,
bez kterého jsme se letos s radostí obešli. Velkou měrou se na této skutečnosti
podílel nový umělý povrch hřiště u základní školy, kde odehrály svá utkání ta
nejstarší děvčata, která často již nastupují v dorosteneckých ligách hraných pouze
ve sportovních halách.
Hráčky zápasily nejen se svými soupeřkami, ale také s velkým vedrem, ale nutno
dodat, že kvalitu zápasů a zejména úspěchy domácích týmů, to v žádném případě
neohrozilo. Všichni bojovali do posledního utkání a také si užívali skvělou atmosféru domácího turnaje s vlastní fanouškovskou základnou.
››
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A jak to celé dopadlo? V nejmladší kategorii mini žákyň si pohár pro
vítěze odvezl Sokol Písek. Samotné finálové utkání o vítězi turnaje nerozhodlo. Na stříbrnou pozici odsunuly domácí děvčata až závěrečné
sedmimetrové hody. I v kategorii mladších žákyň „zbyla“ pro naše
družstvo „pouze“ druhá příčka, ale s vítězem turnaje Sokolem Vršovic
odehrála děvčata velmi vyrovnaný zápas. Kategorie starších žákyň byla
výborně obsazená, o čemž svědčí vyrovnané výsledky po téměř celý turnaj. Domácí družstvo skončilo těsně pod medailovými pozicemi, a to
na čtvrtém místě. Pohár pro vítěze tentokrát putuje do jednoho z nejúspěšnějších klubů současnosti a zároveň mistra ČR v kategorii žen –
DHK Baník Most. Kromě kolektivních ocenění byla v rámci turnaje
udělena také individuální ocenění. U mini žákyň byla z každého týmu
vyhlášena nejužitečnější hráčka a následně pak v dalších kategoriích
nejlepší střelkyně, hráčka a brankářka. Nechybělo ani zvláštní tradiční
„ocenění“ v podobě kaktusu pro nejtrestanější hráčku. Domácí Veronika Dvořáková byla vyhlášena nejlepší hráčkou starších žákyň a Barbora
Tesařová tou nejtrestanější v téže kategorii. I v mladších žákyních zůstal
kaktus „doma“ a za své výkony si ho zasloužila Lucie Vysoká.

Nedejte se zmást zdánlivě neznámými jmény hráček v domácích týmech. Děvčata bojovala pod názvem „HC CheLK“, což je spojení jediných dvou západočeských házenkářských klubů TJ Loko Cheb a TJ
Sokol Lázně Kynžvart. Toto spojení vzniklo v nedávné době vzhledem
k poklesu členské základny ve vybraných kategoriích, který pevně věříme, bude pouze krátkodobý. Dobrým příslibem do budoucna jsou
v současné době dvě družstva těch nejmenších děvčat, která vytváří pevný základ pro následující ročníky! Ty se nám poprvé představí na domácím soutěžním turnaji v sobotu 20 .9. 2014. Proto neváhejte a přijďte je
podpořit v jejich prvním snažení se o vítězství.
Mimo zápolení na hřišti byl pro všechny připraven bohatý program jako
skákací hrad, malování na obličej, živá kapela a překvapení turnaje v podobě ohňostroje. Z reakcí zúčastněných je patrno, že turnaj se povedl,
dětem, trenérům a všem příznivcům házené se u nás líbilo a je jasné,
že příští rok se zase budeme mít na co těšit. Slovy trenéra DHK Baník
Most, který na klubovém webu nazval článek o Kynžvartském poháru
“Nejkrásnější turnaj pod sluncem“: Už před odjezdem na turnaj jsem
od bývalých hráček, nejen z našeho oddílu, slýchal na tento turnaj samou chválu. Já jsem tu byl poprvé a musím konstatovat… Všude dobře,
ale v Kynžvartu nejlépe! Ještě jednou všem díky.“ I my děkujemeJ
A když jsme u těch projevů díků, je v první řadě samozřejmostí poděkovat všem sponzorům v čele se společností EUTIT s.r.o., a zároveň
partnerům turnaje, bez kterých by nebylo možné tak velkou akci na tak
vysoké úrovni uspořádat. Poděkování patří dále Městu a Základní škole
Lázně Kynžvart, zejména všem kuchařkám, které zvládly nápor strávníků po celou dobu bravurně! A v neposlední řadě je nutné také pochválit
všechny dobrovolníky, kteří se na organizování turnaje podíleli!
Házená je pro naše město pojem! Místní klub patřící pod TJ Sokol
Lázně Kynžvart se v současné době nadechuje ke své další velké etapě
a je jisté, že už teď by málokdo v „házenkářském světě“ nevěděl, kde
leží Lázně Kynžvart. Proto neváhejte a připojte se k nám! Od 3. 9. 2014
a každé další pondělí a středu od 16:30 hodin se můžete přidat s dětmi
k naší hodince plné her, zábavy a legrace pro ty nejmenší, a to na nově
zrekonstruovaném hřišti u základní školy. Těšíme se na VásJ
Bohatou fotogalerii najdete zde:

http://kov1.rajce.idnes.cz/KYP_2014/
http://tygr-53.rajce.idnes.cz/KYP_2014_prvni_den_6.6.2014_Lazne_Kynzvart/
http://tygr-53.rajce.idnes.cz/KYP_2014_druhy_den_7.6.2014_Lazne_Kynzvart
http://tygr-53.rajce.idnes.cz/KYP_2014_treti_den_8.6.2014_Lazne_Kynzvart/
Informace z celého průběhu turnaje jsou k dispozici zde:
https://www.facebook.com/kynzvartskypohar

Daniela Radová

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu je nově také na našich webových stránkách
http://www.laznekynzvart.cz hlaseni-mistniho-rozhlasu/,
kde si ho můžete přečíst nebo přehrát.
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Co město
chystá
25.září 2014 byly odevzdány
4 žádosti o dotaci do ROP
SEVEROZÁPAD:
1) rozšíření parkovacích
míst v ul. Polní
2) rozšíření parkovacích
míst v ul. Dlouhá
a Krátká
3) chodník v ul. Luční I.
a II. etapa
4) ulice K Rybníku
Zda město nějakou dotaci
získá nebo ne, se dozvíme
koncem roku 2014.
Miloslav Pernica - starosta

Manažeři Mariánskolázeňska, o.p.s.

ManažeřiManažeři
Mariánskolázeňska,
Mariánskolázeňska,
o.p.s.
o.p.s.

Rozhledna Lesný

Lesy ČR, s.p., Lesní závod Kladská neplánuje v současné době výstavbu rozhledny na vrcholu Lesný vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba
není v plánu investic LZ Kladská.
Ing. Jan Němický – ředitel LZ Kladská
Toto je poslední vyjádření LZ Kladská, s kterým se již několik let plánuje
výstavba rozhledny na vrcholu Lesný a který nabídl městu, že se pokusí projekt zrealizovat částečně nebo možná 100% ze svých finančních
zdrojů. V současné době nevím, zda bude v dalším dotačním období

možnost žádat o podporu takových projektů. Pokud ano, je to námět na
zamyšlení, zda město do takového projektu půjde s vlastními financemi, které jsou nutné k dofinancování dotací. Doufám, že i v budoucím
období bude LZ Kladská souhlasit s případnou realizací projektu rozhledny. Pozemek, kde se uvažovalo s výstavbou, je totiž v majetku České
republiky a právo zde hospodařit mají Lesy ČR, s.p..
Miloslav Pernica - starosta
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

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

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

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04
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Noc s Andersenem

Rok uběhl jako voda a opět jsme se s dětmi sešli v knihovně oslavit výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Letos tomu
bylo již 209 let a na jeho počest se konalo již 14. pohádkové nocování
v knihovnách a školách po celém světě. Patronem letošního ročníku byl
komisař Vrťapka od spisovatele Petra Morkese. V knihovně v Kynžvartě
se sešlo 14 dětí. Každý si přinesl svou oblíbenou knihu a vyprávěl o ní
všem účastníkům. Ještě před tím se děti seznámily s životem H.CH.A.
a zjistily, proč se vlastně koná Noc s Andersenem. Pak následovaly různé hry a doplňovačky. V půl osmé jsme se všichni přesunuli do místního
kostela, kde se konala Kostelní noc. Děti se tak mohly v kostele podívat
na místa, kam se normálně nesmí. Po návratu do knihovny se děti posilnily svačinkou a pak se vrhly na výtvarné činnosti. K tomu jim četla
paní Česáková pohádky. Nakonec se všichni odebrali do zasedačky, kde
měli připravené spacáky a na dobrou noc se pustila pohádka. Ráno byla
připravená pro všechny snídaně a poděkování za účast v podobě pamětního listu a nějaké čokoládky. Chtěla bych všem dětem poděkovat
za účast a paní Jindřišce Kovačíkové za pomoc s organizací. Budeme se
těšit opět za rok na jubilejním 15. nocování.
Bc. Romana Kováčíková
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Velikonoční odpoledne

Kdo si chtěl před svátky jara trochu odpočinout, mohl se přijít podívat
do Kulturáku v lázních. Tam se v pátek 18.4.2014 konalo Velikonoční
odpoledne. Nechyběl kulturní zážitek, o který se postaraly děti z místní
Základní školy pod vedením paní učitelky Zdenky Hurtové, když zahrály a zazpívaly písničky s velikonoční tématikou za doprovodu akordeonu. Následovaly ukázky pletení pomlázek, které předvedl Dan Andrlík
a pak samozřejmě barvení vajíček různými technikami. A protože se
odpoledne počasí umoudřilo a přestalo pršet, mohla se výtvarná dílnička přesunout ven, kde bylo přeci jen více místa. Za spoluorganizaci
a přípravu této akce děkuji paní Janě Gabrielové z Léčebných lázní a jejím spolupracovnicím a budeme se těšit na další tvoření.
		
Bc. Romana Kováčíková
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Terezin pramen 26.4.2014

V sobotu 26.4.2014 byl zpřístupněn nový pramen v Lázních Kynžvart
– Terezin pramen. Slavnostního aktu svěcení se zúčastnil Ing. Petr Potůček, na jehož pozemku se pramen nachází, Ing. Bartoš z Mariánskolázeňského Muzea se svými kolegy, kteří mají na obnově tohoto pramene
velký podíl a také Mgr. Pavel Urban, který se ujal samotného svěcení

a pojmenování pramene. Občerstvení při této příležitosti zajistili kynžvartští dobrovolní hasiči. Děkuji všem, kteří svou prací přispěli k obnově zapomenutého pramene.
Miloslav Pernica
- starosta
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Vítání občánků

Dne 24.5.2014 se konalo v obřadní síni
Městského úřadu Lázně Kynžvart
vítání občánků. Dostavilo se celkem 12 dětí
z Lázních Kynžvartu a 5 dětí ze Staré Vody
v hojném doprovodu rodičů a prarodičů.
Do života je přivítal pan starosta Miloslav
Pernica společně se starostkou Obce Stará
Voda paní Evou Procházkovou.
O hezký doprovodný program se postarali
žáci ze ZŠ v Lázních Kynžvartu.
Tato slavnostní událost byla ukončena
podpisem rodičů do pamětní knihy obce
a předáním kytiček a dárečků přítomným
maminkám.
Dana Radimerská - matrika

Liga proti
rakovině 2014

Letošní již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině
se konal ve středu 14. května 2014
také u nás v Lázních Kynžvart a byl
věnován rakovině plic. Děkuji všem,
kteří si zakoupili žlutý kvítek měsíčku
lékařského, symbolu této sbírky, a přispěli tak na podporu onkologického
výzkumu a zlepšení kvality života
onkologických pacientů. Vybralo se
celkem 990,- Kč. Více informací naleznete na www.lpr.cz, www.denprotirakovine.cz.
Bc. Romana Kováčíková
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Dětský den

Letos se dětský den v Lázních Kynžvart konal v sobotu 31.5.2014. Organizačně se podílelo Město Lázně Kynžvart a TJ Sokol Eutit Lázně Kynžvart. Tentokrát se o tříhodinový program pro děti postarala agentura
Nordproduction z Chomutova. Nechyběly soutěže, tance, pantomima
a dětské čtyřkolky. Další soutěžní stanoviště připravila i TJ a naši dobrovolní hasiči. Pro odvážné byl připraven traverz od firmy „JOKER“
Josef Ansl. Večerní diskotékou provázel DJ Roman Ešler. Omlouváme
se všem, kteří čekali na seskok parašutistů. Bohužel nezískali povolení
k seskoku nad naším městem. Ale věřím, že i tak se děti, které přišly
oslavit svůj svátek, pobavily a získaly za soutěže spoustu odměn. Děkuji
také firmě Komterm Čechy s.r.o. za finanční podporu a všem organizátorům za pomoc.
Bc. Romana Kováčíková
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Svěcení pramenů 31.5.2014

Léčebné lázně Lázně Kynžvart zahajovaly lázeňskou sezónu svěcením
minerálních pramenů a následnou oslavou Dětského dne. Akce proběhla v sobotu 31. května 2014 za přítomnosti hejtmana Karlovarského
kraje Paedr. Josefa Novotného, zástupců MZ ČR, zdravotních pojišťoven
a dalších významných hostů.
Program byl zahájen připraveným vystoupením dětí ze Základní školy
Lázně Kynžvart a mažoretek ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu za hudebního doprovodu dechového orchestru ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu.
Po úvodních projevech ředitelky Léčebných lázní Ing. Bc. Jiřiny Valentové a hejtmana Karlovarského kraje Paedr. Josefa Novotného udělili
Boží požehnání minerálním pramenům opat Filip Zdeněk Lobkowicz
společně s páterem Řehořem Pavlem Urbanem.
Poté prohlásila ředitelka LL lázeňskou sezónu za zahájenou.

Dětští pacienti Léčebných lázní Lázně Kynžvart si připravili poselství,
symbolizující jejich štěstí a zdraví, která připevnili na nafukovací balónky před jejich společným vypuštěním.
V dalším programu vystoupila skupina divadelního a historického šermu Rectus z Chebu a dopolední program byl zakončen vystoupením
kytarového souboru ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních.
Odpolední program slavnostního dne pokračoval v režii Města Lázně
Kynžvart oslavou Dětského dne na hřišti TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart a večerní veselicí pod širým nebem tamtéž.
z pověření ředitelky LL Ing. Bc. J. Valentové
MUDr. Josef Nebesař
náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou
a lázeňskou péči LL Lázně Kynžvart

Pohádková cesta na hrad Kynžvart
Rozloučení s prázdninami se opět konalo poslední prázdninovou sobotu v podobě Pohádkové cesty na hrad Kynžvart, kterou pořádalo
město ve spolupráci s Léčebnými lázněmi.
Na příchozí čekala pohádková babička, čarodějnice, čerti, strašidýlka, kouzelnice, Sněhurka s princem, král a kuchtík Jiřík, potulný pocestný, vodník, víla a motýl. Během celé cesty
byly připraveny různé úkoly, za jejichž splnění
dostaly děti odměnu. Pod hradem měli stanoviště záchranáři z Royal Rangers, kde si příchozí
mohli vyzkoušet první pomoc a také své znalosti z oblasti lesa u stanoviště Lesů ČR. Po výstupu
na nádvoří hradu už praskal oheň a žízeň bylo
možné uhasit u stánku kynžvartských dobrovolných hasičů. Nechybělo ani lanové centrum
a malování na obličej. Odpoledne zpestřila
svým vystoupením společnost Valkenava ze Sokolova. Tímto bych chtěla poděkovat paní Janě
Gabrielové, jejím kolegyním a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu
celé akce. Těšíme se na vás zase za rok!
Bc. Romana Kováčíková
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Pouť sv. Markéty 12.7.2014
Letošní Pouť sv. Markéty, která se konala v sobotu 12.7.2014 na fotbalovém hřišti, organizačně zajišťovalo Město Lázně Kynžvart a TJ Sokol
Eutit Lázně Kynžvart. Po páteční bouřce a průtrži mračen bylo v sobotu slunečno…konečně nám počasí vyšlo. Od dvou hodin si návštěvníci

mohli vyzkoušet spoustu atrakcí - kolotoče a skluzavky nebo stříkat
z hadice na stanovišti u našich dobrovolných hasičů a také si nechat
namalovat obrázek na obličej. Od půl třetí byly připraveny ukázky zásahu bezpečnostní agentury – pan Ansl, následovaly ukázky rádiem
řízených modelů vrtulníků, které se vznášely nad fotbalovým hřištěm.
Zájemci se mohli svézt kočárem s koňmi, které obsluhoval pan Rada.
Ještě před tradiční soutěží „Kynžvartský trojboj“, letos byl již jubilejní desátý, rozesmál zaplněný areál imitátor Petr Jablonský. Trojboje se
zúčastnilo celkem 11 mužů a 7 žen. Vítězství obhájil Robert Kostolány
z L. Kynžvart, v kategorii žen byla na prvním místě Michaela Kobalová.
Kdo měl soutěžení ještě málo a chtěl si ověřit, jak je silný, hlavně muži,
měl možnost si změřit síly s tažným koněm. Večerní zábavou pod širým
nebem provázela kapela Sympaťáci. Chtěla bych zde poděkovat také
sponzorům:, T.I.S. a.s. Praha – golf Kynžvart, D-Produkt s.r.o. p. König,
WESTMONT p. Baťko, EKODEPON s.r.o., TJ Sokol Eutit Lázně Kynžvart, Martin Schneider, Miloslav Pernica, Flimo plus s.r.o. p. Moravec
a všem pořadatelům za přípravu a hladký průběh akce. Tak zase za rok.
			
Bc. Romana Kováčíková
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Co nového ve škole

1.září začal pro školu nový školní rok. Za přítomnosti pana starosty jsme
uvítali 16 prvňáčků. V 9.třídě máme pouhých 6 vycházejících žáků. Počet žáků na celé škole stoupl na 111. Do školní družiny se přihlásilo
34 dětí z 1. – 3.třídy. Pro velký zájem jsme opět otevřeli ranní družinu od 6.10 do 7.40h. Do ranní družiny se přihlásilo 16 dětí. Tak jako
v loňském roce platí, že po ukončení provozu družiny v 15h mohou děti
přejít do mateřské školy do 16h.
O prázdninách se dokončily stavební úpravy ve škole. Školní družina se

přestěhovala do podstatně větších prostor v přízemí budovy a uvolněnou místnost získala mateřská škola jako lehárnu pro děti.
Byl zahájen zkušební provoz nového venkovního víceúčelového hřiště,
které využívají nejen škola, ale i Tělovýchovná jednota Sokol a běžní občané našeho města. Cena pronájmu na 1 hodinu činí 150 Kč. Školu pak
čeká do konce roku ještě rekonstrukce sprch, které se nacházejí u tělocvičny. Vše je hrazeno z rozpočtu zřizovatele – našeho města, kterému
tímto velmi děkujeme.
Hana Pelikánová
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Soutěž o nejhezčí
velikonoční výrobek

Naše škola se již počtvrté zúčastnila soutěže O nejhezčí velikonoční výrobek. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 10.4. 2014 v 16.00 h v sále Kulturního domu
ve Staré Vodě. Opět se podařilo naší škole získat 3 ocenění v různých kategoriích.
Tento školní rok žáci 2. stupně (6. a 7. tř.) při hodinách VV navštívili žáčky mateřské školky a společně vyráběli velikonoční dekoraci - Vyzdobené velikonoční
okno. Tato dekorace získala 2. místo. Další 2. místo obdržel výtvarný kroužek se
svými vajíčkovými indiány. Nejlépe se umístili žáci 8. a 9. třídy se svými velikonočními dekoracemi vyráběnými z vatových tyčinek - 1. místo v jejich kategorii. Musíme poděkovat nejen žákům , učitelům, ale hlavně Mariánskolázeňsku,
o.p.s., která tyto soutěže pravidelně pořádá a shání sponzorské dary na ocenění
žáků.
Sedláková Pavlína

Exkurze u farmáře

6.6.2014 se žáci 4. třídy vydali na exkurzi k místnímu farmáři panu Potůčkovi na koloběžkách. Pan Potůček si připravil vzdělávací program
pro žáky, který trval 3 hodiny. Seznámil je s různými zemědělskými
stroji, trpělivě jim vysvětloval k jakému účelu každý stroj slouží, vysvětloval na příkladech princip rovnováhy přírody a činnosti člověka,

pomáhal jim objevovat propojenost prvků živé a neživé přírody, zprostředkoval své zkušenosti , zážitky a zajímavosti z vlastních cest. Žáky
nejvíce nadchla prohlídka traktoru a krmení stáda krav. Ještě jednou
bychom chtěli panu Potůčkovi poděkovat za společně strávený čas.
		
Sedláková Pavlína

Spolupráce s partnerskou školou v Mantelu

V uplynulém školním roce nás s partnerskou školou z Mantelu čekala
realizace projektu „Pojeďme společně“. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice
do vaší budoucnosti.
Proběhly čtyři společné výlety –
dva na území Německa a dva u nás.
Navštívili jsme statek Bernard, Karlovy Vary, Waldsassen, Windischechenbach a Weiden. Jako památku
na účast v projektu si děti odnesly
flashku s fotografiemi z našich společných výletů.
Na obou stranách se projekt setkal
s velkými sympatiemi nejen u žáků
a učitelů, ale byl vřele podporován
i zastupiteli obou měst.
Spolupráci jsme měli možnost utužit i na turnaji v „Člověče, nezlob
se“ v Nabburgu. Zde zástupci z naší
i německé školy tvořili tým a hráli o hodnotné ceny. Letos se hry
účastnili i starostové. Získané body
ze hry se pak přičítaly dětským
týmům.

V červnu se pak konalo velké setkání partnerských škol v Moosbachu,
kterého jsme se bohužel nemohli zúčastnit.
Daniela Mayhoub
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Keramická pec v provozu

Konečně si mohli žáci na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročné je vyrobit
si něco z keramické hlíny. Žáci 2. třídy vyráběli dáreček ke Dni matek,
žáci 4. třídy vyráběli pravěkou keramickou nádobu a žáci výtvarného

kroužku vyráběli různé dekorace. Práce s hlínou je velice bavila. Naše
škola získala keramickou pec jako dar od Lesů ČR a našeho města.
Sedláková Pavlína

Člověče nezlob se - starostové
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Olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňsko

V úterý 17.června 2014 se v Dolním Žandově uskutečnil 8.ročník Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňska. Jako každý rok jsme soutěžili
s Dolním Žandovem a Velkou Hleďsebí. Letos se soutěžilo ve více disciplínách ( běhu na 60 a 100m, skoku z místa,hodu medicimbalem, štafetě, slalomovém běhu a ve fotbale pro chlapce i dívky ). Naši školu reprezentovalo 55 žáků z 1. i 2.stupně. Naše škola obhájila již po několikáté
prvenství. Opět jsme dobře natrénovali a jak se říká : „ připraveným
štěstí přeje…“ a obhájení prvního místa bylo velkou odměnou. Tak můžeme říci: „Jsme prostě nejlepší“ J! Vždyť posuďte sami …. Ve fotbale
vyhráli naši mladší i starší chlapci. V běhu na 60m se na 1. místě umístil Petr Řehák, Matěj Vokoun a Šárka Kapusniaková. V běhu na 100m
na 1.místě Martin Zeman, Lukáš Beck a Barbora Tesařová. Ve štafetě
vyhráli naši chlapci (1.- 3.tř.) a dívky (4.- 5.tř.), z 2.stupně chlapci i dívky
(8.- 9.tř.). Ve slalomovém běhu vyhrál za 1.stupeň Daniel Puža a Šárka Kapusniaková, za 2.stupeň Dominik Kuna. V hodu medicimbalem
obsadil 1.místo Jakub Kromka, Natálie Šebešová a Dominik Matoušů.
Ve skoku z místa 1.místo vyhrál Matěj Vokoun, Martin Zeman, Lukáš
Beck a Barbora Tesařová. V přetahované vyhrály dívky z naší školy za 2.
stupeň. Mezi nejlepší sportovce naší školy patří Anička Schneiderová
(z 9.tř.), Lukáš Beck a Barbora Tesařová (z 8.tř.). Velkou pochvalu si
zasluhují ale všichni, kteří naši školu reprezentovali, proto říkám : „ Velké díky“! Získali jsme 23 zlatých medailí, 21 stříbrných a 12 bronzových

medailí. To je přece nádhera …. V celkovém bodování získala škola
Lázně Kynžvart 121 bodů, Dolní Žandov 96 bodů a Velká Hleďsebe 47
bodů.
A co říci na závěr…. v příštím roce se uvidíme na našem kynžvartském
hřišti a budeme opět bojovat o krásná umístění …. tak ahoj za rok J !
				
Mgr.Iveta Becková

Zapojení základní školy do projektů

Ve školním roce 2013/14 byla naše škola velmi aktivní v různých projektech a grantech.
• Škola byla od května 2011 zapojena do projektu EU peníze školám.
V rámci tohoto projektu škola získala 725 tis.Kč. Převážná část financí šla na vybavení školy informační technikou, menší část na vzdělávání učitelů, preventivní programy pro žáky a odměny učitelům
za tvorbu digitálních učebních materiálů. Projekt byl ukončen v listopadu 2013.
• Velkým úspěchem byla i realizace projektu „Pojeďme společně“
z dispozičního fondu euroregionu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a za podpory zřizovatele, kde jsme získali částku
100 000 Kč na společné aktivity naší školy a německé partnerské školy v Mantelu. Uskutečnily se celkem 4 společné výlety českých a německých dětí – Statek Bernard v Královském Poříčí, Karlovy Vary,
Weiden a Waldsassen.
• Úspěšně vyvrcholil grantový program Na zelenou 2013 zaměřený
na podporu dopravní výchovy a dopravní bezpečnosti – proběhly
různé doprovodné akce (dopravní soutěž se ZŠ Velká Hleďsebe, přednáška na téma Cyklostezky, beseda s panem starostou apod.) a akce
vyvrcholily v listopadu 2013 slavnostním předáním Dopravní studie.
• Dlouhodobě je škola zapojena do projektu „Zdravé zuby“, „Školní
mléko“ a do projektu „Ovoce do škol“.

• Dále jsme zapojeni do ekologického projektu „Recyklohraní“, zaměřený na třídění odpadů.
• Společně s Gymnáziem v Mariánských Lázních a Střední zdravotnickou školou v Chebu jsme se zapojili do 2-letého projektu na podporu
přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, zaměřený na výuku zeměpisu, chemie a biologie.
• Dále jsme se zapojili do pilotního ověřování v celonárodním výzkumném programu Socioklima Sokl Junior – jedná se o komplexní
program prevence, zaměřený na chování žáků ve třídě, sociální pozice žáků, klima třídy a vztahy mezi žáky a vztahy k učitelům.
• Během školního roku se uskutečnila řada třídních projektů – dějepisný projekt Příběhy bezpráví pro 9.ročník, ekologický projekt Tereza pro 2.ročník, zámek Kynžvart pro 4. a 8.ročník, Moje město pro
8.ročník, čtenářský projekt Knihy Harryho Pottera pro 4.ročník.
• Mezi tradiční školní projekty patří Branný den, zaměřený na plnění
ochrany člověka a Ekologický den, tematicky zaměřený na environmentální výchovu, dále pak Vánoční a Velikonoční dílna, na 1.stupni
projekty Skřítkové a Poznáš se maminko?, na 2.stupni projekt Starověké Řecko.
Hana Pelikánová
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Výsledky soutěží a zájmová činnost žáků ve školním roce 2013/14

Ve školním roce 2013/2014 se žáci naší školy opět zúčastnili řady soutěží a olympiád. Rádi bychom vás seznámili s některými z nich.
Dne 24.9.2013 Městský dům dětí a mládeže Dráček v Mariánských
Lázních uskutečnil Přespolní běh U Medvěda, kde se žáci naší školy
umístili takto: Kategorie I.+ II. 4. místo, IV. kategorie hoši 2.místo, IV.
Kategorie dívky 3.místo.
Významného úspěchu dosáhli žáci naší školy v okrskovém kole
ve šplhu na tyči na 4,5 m, které se konalo dne 3.12.2013 v Mariánských Lázních. Reprezentovali nás tito žáci: z 1.stupně: Tesařová Klára,
Zeman Petr a Puža Daniel z 5.třídy (umístil se na 1.místě a vyhrál
za 1.stupeň za chlapce Šplhouna za rok 2013).
Z 2.stupně: Procházková Kristýna z 6.třídy (umístila se na 2.místě),
Kromka Jakub (umístil se na 2.místě), Ladická Nikola ze 7.třídy (umístila se na 1.místě a vyhrála za 2.stupeň za dívky Šplhnu za rok 2013),
Zeman Martin ze 7.třídy ( umístil se na 2.místě), Tesařová Barbora z 8.
třídy (umístila se na 2.místě), Kříž David z 9.třídy, Řezníčková Karolína
z 9.třídy (umístila se na 1.místě) a Kuna Dominik z 9.třídy (umístil
se na 1.místě a vyhrál za 2.stupeň za chlapce Šplhouna za rok 2013).
Z 11 žáků, kteří reprezentovali naši školu, jsme získali 4krát 1.místo, 4krát 2.místo a 3krát Šplhouna za rok 2013, což se nám dosud
nepodařilo….
Tradiční součástí spolupráce Karlovarského kraje a společnosti EKO –
KOM je také výtvarná soutěž pro děti, která letos měla podtitul „Hrajeme si s odpady“. I této soutěže se žáci naší školy zúčastnili.
V dubnu letošního roku se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže o „Nejhezčí velikonoční výrobek“. Zde žáci naší školy získali v kategorii A 2.
místo – MŠ L.Kynžvart, v kategorii B 2.místo – výtvarný kroužek (indiáni) a v kategorii D 1.místo – žákyně 9. třídy Nováková, Jakubčeková,
Schneiderová, Procházková a Řezníčková.
V uplynulém školním roce se pěvecký sbor zapojil do kulturního života
města i lázní. Pro město připravil pásmo písní přednesené při rozsvícení
vánočního stromu, v zámecké kapli vystoupil s programem Veselé vánoční hody, vystoupil dvakrát v penzionu pro seniory, připravil kulturní
program k česko-německé akci Společná výsadba stromů. S velikonočním programem vystoupil v lázních a v chebském muzeu. Ve spolupráci s lázněmi a městem se soubor podílel na Velikonočním programu

v lázeňském kulturním domě. Letošní rok se zúčastnil i zahájení lázeňské sezóny v Lázních Kynžvartu.
Na naší škole pracovalo v loňském školním roce 9 kroužků – Knihovnický kroužek, Náboženství, Country tance , Výtvarný kroužek 1.st., Aerobic, Zdravotní kroužek, Dějepisný kroužek, Společenské tance, Sbor
1.st. V kroužcích bylo zapojeno 62 žáků ( 57 %). ZUŠ navštěvovalo 22
žáků (20 %). V TJ Sokol (házená, kopaná) bylo zapojeno 26 žáků (24%)
Vedení školy děkuje touto cestou žákům za vzornou reprezentaci školy
a pedagogům za jejich přípravu a vedení zájmových kroužků.

Rozšíření školní družiny

V mateřské škole v Lázních Kynžvart, v době odpoledního klidu, kdy
děti leží na lůžku, bylo nutné každý den tato lůžka vystěhovat ze skladu
a nainstalovat do herny a následně je opět uložit zpět do skladu. Práce
to byla pro pracovnici školky náročná a zdlouhavá. Nelíbilo se to ani
Krajské hygienické stanici. Proto město přistoupilo k tomu, že z místnosti, která byla využívána jako školní družina, byla zřízena tzv. lehárna. V této místnosti budou lehátka určená k odpolednímu odpočinku
dětí nainstalována na stálo. Odpadne tak náročná práce se stěhováním
a složitým větráním matrací a lůžkovin v malých prostorách skladu, určenému k této činnosti.

Družina byla přestěhována do nevyužívaných prostor v přízemí budovy,
v níž se nachází mateřská škola a školní jídelna. Po malých stavebních
a kosmetických úpravách bylo vše řádně zkolaudováno. Toto opatření
přispěje ke zvýšení kapacity školní družiny a poskytne mnohem lepší
prostředí a podmínky jak pro děti, tak pro pedagogy.
Miloslav Pernica - starosta

18

Kynžvartské listy 2/2014

Pasování prvňáčků
na čtenáře

Konec školního roku je spojen
s pasováním prvňáčků na čtenáře. Letošní prvňáci byli pasováni v úterý 24.6.2014. Téměř
celá třída, kromě dvou žáčků, se
dostavila s paní učitelkou Danuší Brůhovou na úřad, kde na ně
čekala Sněhurka. Než děti přišly,
musela ještě uklízet a byla z toho
tak unavená, že jí dětičky musely
samy něco přečíst, aby si Sněhurka odpočinula. Poslouchala každého čtenáře velmi pečlivě a nakonec všechny odměnila knihou,
pamětním listem a průkazkou
do knihovny (prvňáci mají první
rok v knihovně zdarma). Chtěla
bych novým čtenářům poděkovat za krásné čtení a budu se těšit
na další setkání v knihovně.
Bc. Romana Kováčíková

„Pojeďme společně“ – 4.výlet

Ve středu 9. dubna 2014 se uskutečnil poslední výlet žáků naší školy ZŠ
a MŠ Lázně Kynžvart s partnerskou školou z Mantelu v rámci projektu
„Pojeďme společně“.
Naším cílem bylo bavorské město Waldsassen. Dopoledne nás čekal
program v centru pro životní prostředí. Děti byly rozděleny do dvou
smíšených družstev a plnily různé úkoly, např. přesun všech členů skupiny přes bažinu plnou hladových krokodýlů, zachraňování planety

Země nebo hádání předmětů ve včelí sauně. Všechny hry byly zaměřeny
na spolupráci a kooperaci.
Poobědvali jsme v klášterní restauraci. Po obědě jsme plni sil vyrazili
na prohlídku baziliky a knihovny. Obdivovali jsme nejen velké množství
knih, ale zejména nádherně vyřezávané sochy a krásné nástropní malby.
Den utekl jako voda a nastalo loučení. Všem se společný výlet líbil
a dlouho na něj budeme vzpomínat.
			
Hana Pelikánová, Daniela Mayhoub
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Zápis do mateřské školy

•

Školní akademie mateřské školy

•

Závěr roku v mateřské škole

K zápisu do mateřské školy v Lázních Kynžvartu, který se konal 9. dubna
2014, se dostavilo 19 dětí. Všechny byly přijaty. Ke konci školního roku
naši mateřskou školu opustí 16 budoucích prvňáčků. Ve školním roce
2014/2015 bude tedy do MŠ zapsáno celkem 46 dětí.
V letošním školním roce dostála již tradiční školní akademie pořádaná ZŠ
a MŠ v Lázních Kynžvartu zásadní změny. Letos poprvé si rodiče mohli
vychutnat vystoupení svých dětí na dvakrát. Nejdříve se představili žáci
základní školy a o týden později, dne 27. 5. 2014, vystoupily v jídelně školy
také děti ze školy mateřské.
Protože celý školní rok 2013/2014 provází předškoláčky téma „Hmyz“,
byla i školní akademie pojata monotematicky. Dostala název „Na paloučku“. Všechny děti se díky krásným kostýmům proměnily v různobarevné
motýlky, rozverné berušky, rozličné broučky, pilné včeličky a čmeláčky,
pracovité mravenečky, nohaté pavouky, nechyběla zde ani například vypasená housenka, nebo křehká vážka.
Společně pak svým rodičům a blízkým předvedly, kolik krásných básniček,
říkadel, písniček, tanečků a pohybových hříček o hmyzích kamarádech se
dokázaly naučit a s malou či větší trémou je pod vedením svých paní učitelek zvládly před publikem úspěšně prezentovat.
Velice děkujeme všem přítomným divákům za jejich pozornost, ohleduplnost a klid během celé akademie, bylo velmi povzbuzující vystupovat v tak
příjemné a pohodové atmosféře, na rozdíl od předešlých ročníků.
Kolektiv učitelek MŠ.
Konec školního roku a pěkné počasí přímo vybízejí k vycházkám a vyjížďkám do okolí. Kromě častých turistických procházek do přírody jsme
v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí vyrazili s celou školkou do Mariánskolázeňského Přírodního parku Prelát. Mnohé děti zde nebyly poprvé,
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podívaly se sem již se svými rodiči, nebo dokonce už v minulosti s mateřskou školou. I přesto si všichni den strávený uprostřed krásné přírodní
scenérie se spoustou průlezek, lanových drah, houpaček, klouzaček, domečků, autíček, neotřelých herních prvků a důmyslných vodních labyrintů
náramně užili. Komu se ještě nepoštěstilo Přírodní park Prelát se svými ratolestmi navštívit, určitě neváhejte. Vznikl díky dobré myšlence a podpoře
lidí, kteří ví, co dětem nejrůznějšího věku nejen přináší radost, ale také
prospívá jejich zdraví. Je snad něco prospěšnějšího než přirozený pohyb
na čerstvém vzduchu?
V sobotu 14. června si udělaly paní učitelky mateřské školy takový malý
soukromý rozlučkový výlet se svými svěřenci, kteří už po prázdninách
zasednou do lavic první třídy základní školy. Společně navštívily opět
nedaleké Mariánské Lázně, tentokrát však Park Boheminium. K němu
je vyvezla kabinková lanová dráha, což už samo o sobě bylo pro všechny nezapomenutelným zážitkem. V Parku Boheminium pak předškoláci
mohli obdivovat stále se rozrůstající expozici miniatur známých památek
celé České republiky. To, že jsou tyto děti již zralé a připravené nastoupit
do školy předvedly, když zcela neomylně poznaly miniaturu našeho Kynžvartského zámku a ti nejšikovnější třeba i Karlštejn, Kokořín nebo Bečov.
Právě Bečov nad Teplou a tamější hrad a zámek si ovšem v reálné a majestátní velikosti mohly zblízka a důkladně prohlédnout tentokrát již
všechny děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu. Zcela nově otevřenou
expozici Bečovského zámku s interaktivní prohlídkou určenou pro děti
předškolního věku prošli kynžvartští předškoláčci s opravdovým zájmem.
Dozvěděli se spoustu zajímavých skutečností z dob dávno minulých, ze
života na zámku i na hradě a dokonce si některé dobové předměty denní
potřeby mohli sami osahat i vyzkoušet. S sebou domů si tak školkáčci odváželi nejen zážitky, vzpomínky, nově nabyté znalosti, ale i upomínkové
předměty a také pravý nefalšovaný jmenovací glejt s novým šlechtickým
jménem a vlastním erbem.
Jana Hladíková
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Spolupráce se středními školami

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvouletého projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském
kraji. První projekt se týká předmětů chemie, přírodopisu a zeměpisu
ve spolupráci s Gymnáziem a obchodní akademií v Mariánských Lázních, druhý projekt je zaměřen na biologii člověka ve spolupráci se
Střední zdravotnickou školou v Chebu.
Naši žáci absolvují zajímavou výuku přímo na středních školách pod
vedením středoškolských učitelů, ověřují si své znalosti a dovednosti

a získávají nové poznatky a zkušenosti. V rámci těchto projektů jsme
se zúčastnili i řady exkurzí a výletů: ZOO Plzeň, Hornické muzeum,
Pivovar Chodová Planá, Hygienická stanice a Meteorologická stanice
v Chebu, přehrada Skalka v Chebu, Geologický park a Muzeum v Mariánských Lázních.
Oba projekty jsou velkým přínosem pro vzdělávání našich žáků.
Martina Karenovičová

Rozloučení
s vycházejícími žáky

Tak jako je září spojené s příchodem prvňáčků, je
červen spojen s odchodem deváťáků. Letos jsme se
rozloučili s 15 žáky. Přejeme jim všem hodně úspěchů
na školách, které si zvolili, rodičům pevné nervy a budeme se těšit, že se k nám přijdou pochlubit se svými
úspěchy.
Martina Karenovičová, tř.uč.9.tř.

Uvítání prvňáčků

V letošním školním roce usedlo poprvé do lavic v základní škole 16 nových prvňáčků z našeho města, deset holčiček a šest chlapců. Slavnostní den se uskutečnil
1. září v učebně 1. třídy. Prvňáčky doprovodili do školy jejich rodiče, sourozenci a prarodiče. Přivítala je také paní ředitelka Mgr.Hana Pelikánová, starosta
města pan Miloslav Pernica a třídní učitelka 1.třídy Mgr. Iveta Becková s jejich
novými kamarády skřítky, které je budou provázet ve školním roce při výuce.
Na lavicích měli prvňáčci připraveny všechny potřebné pomůcky, pracovní sešity, učebnice, které pro ně zakoupila škola. Od městského úřadu děti dostaly
balíček se školními potřebami a sladkostmi. Jako minulý rok proběhlo pasování
na „opravdového“ školáka. Děti dostaly na památku šerpy a uvítací list. Všichni
prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, radosti a spousty krásných zážitků v jejich
nové škole.
Mgr. Iveta Becková, třídní učitelka

Školní akademie

Star Dance aneb Když kynžvartské hvězdičky tančí byl podtitul letošní akademie základní školy, která se konala 21.května
2014. Několik týdnů děti nacvičovaly taneční čísla, aby se svými
výkony mohly pochlubit rodičům a návštěvníkům akademie.
Diváci tak mohli shlédnout menuet, country tance, cha-chu,
rock and roll, sestavu aerobiku. Taneční čísla byla vystřídána
zpěvem za rytmického doprovodu ozvučných trubek a Romancí
o Karlu IV. Děti byly za své úžasné výkony odměněny velkým
potleskem. Zasloužený potlesk provázel i rodiče, kteří si zasoutěžili ve speciálních disciplínách pro dospělé. Velké poděkování
patří i úspěšným moderátorům celé akademie - Lukáši Beckovi
a Báře Tesařové.
Zdenka Hurtová
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