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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
V letošním roce bylo město Lázně Kynžvart přihlášeno do soutěže „Vesnice roku v Karlovarském
kraji 2013“. Hodnotící komise, ve které byli mimo
jiné zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí, zástupci
Karlovarského kraje a další, udělila městu Diplom
za Kvalitní květinovou výzdobu. Toto ocenění je
spojeno s finančním darem 30 000,- Kč. Když jsem
ocenění přebíral, hovořilo se o Lázních Kynžvart
jako o upraveném a čistém městečku, což mě osobně velice potěšilo. Věřím, že i Vy, vážení spoluobčané, máte z tohoto ocenění radost. Děkuji tímto
všem, kdo květnovou výzdobou svých obydlí, zahrádek a oken přispěli k tomu, že se hodnotící komisi soutěže v Lázních Kynžvart líbilo a udělili nám
toto ocenění. Město v poslední době řešilo i věci,
které nikoho z nás nepotěší. Podařilo se nám získat dotaci na zateplení a výměnu oken na budově
Městského úřadu. Dotace činila 4 mil. Kč. Při zpracování dokumentace o provedení stavby se muselo
díky historické fasádě radnice navrhnout zateplení
z vnitřní strany budovy. Jelikož je budova více jak
100 let stará a nosné trámy stropů jsou dřevěné,
docházelo by díky vnitřnímu zateplení k uhnívání
těchto trámů. Při realizaci projektu by se musely
části stropů bourat, trámy izolovat a vyztužovat.
Tyto práce ale nejsou uznatelnými náklady dotace
a jsou tak finančně náročné, že se městu nevyplatí
dotaci přijmout. Navíc byl termín dokončení realizace projektu ze strany Státního fondu životního prostředí (SFŽP) stanoven na 31.12.2013, a to
je termín při způsobu zateplení neuskutečnitelný.
Proto zastupitelstvo města rozhodlo, že se dotace
vzdáme. Je třeba si také uvědomit, že v případě porušení pravidel poskytovatele dotace, tj. SFŽP, se
dotace vrací a navíc se platí penále. Takováto situace mohla nastat. Variantu, že by se budova úřadu
zateplila z vnější strany a z historické budovy se
stal objekt připomínající panelový dům, žádný ze
zastupitelů nepřipustil. Další získaná dotace, a to
na zametací stroj, zatím probíhá dle plánu a věřím,
že žádné komplikace nenastanou a projekt se podaří zdárně zrealizovat.
Přeji všem spoluobčanům příjemné prožití zbytku
léta.
Miloslav Pernica - starosta

Poděkování

Dne 18.6.2013 obdržel náš
spoluobčan pan Dušan
Sládek z rukou hejtmana
Karlovarského kraje Josefa
Novotného vyznamenání
„Zlatý kříž III. stupně“ za 85
dobrovolných a bezplatných
odběrů krve. K poděkování
se připojil i starosta města
Miloslav Pernica, který panu
Sládekovi předal na radnici
malý dárek za jeho pomoc
při záchraně životů a léčbě
nemocných, kteří tuto vzácnou tekutinu potřebují.
Bc. Romana Kováčíková

Poděkování hasičům

V červnu letošního roku, v době, kdy i naše město postihly přívalové deště, se místní
dobrovolní hasiči velkou měrou zasloužili o to, že nedošlo k „vylití“ místních potoků
z koryt. Pravidelně kontrolovali a čistili všechny propustky a místa, kde hrozilo nějaké nebezpečí. Za tuto pomoc jim jménem všech občanů děkuji.
Miloslav Pernica - starosta

Lesy České republiky, s.p. podporují děti.

Lesy České republiky, s.p. darovaly v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež za účelem Podpory akcí na využití
volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, Městu Lázně Kynžvart částku 50.000,-Kč
na projekt „Podporujeme tvořivost dětí“. V rámci tohoto projektu město zakoupilo pro
potřeby Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart keramickou pec, kterou budou
děti využívat při školní i mimoškolní činnosti. Věřím, že projekt podpory tvořivosti dětí
si najde mezi dětmi v naší škole hodně příznivců. Děkuji také touto cestou podniku Lesy
České republiky,s.p. za dar pro kynžvartské děti.
Miloslav Pernica - starosta
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SPOLEČNÉ CYKLOTRASY – PARTNERSTVÍ
V ČESKÉM A NĚMECKÉM POHRANIČÍ
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko realizuje projekt
„Společné cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí“, který podpořil Dispoziční fond Přeshraniční spolupráce Cíl
3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
Projekt je zaměřen na posílení vzájemné spolupráce a partnerství
při rozvoji cyklotrasy na českém a německém území, a to prostřednictvím vytvoření cyklomapy, která bude distribuována na českém
i německém území na obecních úřadech, uspořádáním kulatých
stolů a cyklovýletů za účasti zástupců Mariánskolázeňska, zástupců německé obce Mähring, české a německé veřejnosti.
V sobotu 15. června 2013 se konal první cyklovýlet, na jehož
programu byla trasa vedoucí z obce Tři Sekery na bývalou rotu
na Slatině, dále přes hranice do bavorské obce Mähring a okruhem zpět do Tří Seker. Na startu se sešlo více jak 50 účastníků
a s dobrým počasím v zádech se vydali na kole na návštěvu minimuzea železné opony v budově bývalé roty na Slatině. Zde se
sešli se svými německými partnery, kteří přijeli na kolech z obce
Mähring. Po zajímavém výkladu o dění na naší západní hranici
před rokem 1989 (tlumočeném i do německého jazyka) bylo pro
účastníky připraveno pohoštění, aby se mohli vydat na další cestu.
V obci Mähring pozdravil cyklisty místostarosta obce pan Konrad
Weis a pan Franz Schöner, z nedalekého Neualbenreuthu přijel
hosty pozdravit starosta obce pan Albert Köstler. Účastníci byli
pozváni na prohlídku soukromého muzea minerálů a krystalů,
které provozuje jako své hobby kameník pan Ferdinand Wagner.
Poté byli účastníci hosty sportovního klubu, který připravil opět
milé pohoštění.
Závěr cyklovýletu patřil obci Tři Sekery, hosty přišla pozdravit
paní starostka Dagmar Strnadová, a společně všichni poseděli.
V rámci tohoto projektu probíhá intenzivní příprava tisku cyklomapy, která bude obsahovat cyklostezky v blízkém území hranice
na české i německé straně společně s vyznačením cyklodostupných atraktivit.
Na září tohoto roku je připravována další doprovodná akce, a sice
cyklovýlet pro děti škol Tři Sekery a Mähring i širokou veřejnost.
Podrobné informace, pozvánky a fotografie k projektu najdete
na stránkách www.marianskolazensko.org
manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ,
JAK NEBÝT „OVČANEM“

Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme,
a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů
společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného
prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním
režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung
Investition in Ihre Zukunft

práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném
životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných
kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou
unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší
návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství
a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou
realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších
krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to
ve formě online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu www.nebudovcan.cz.
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Svěcení pramenů a zahájení lázeňské sezony
1. červen nebyl jen ve znamení oslav Dětského dne, ale také dnem zahájení lázeňské sezony
a svěcení pramenů v našem městě. Letošní svěcení bylo slavnostnější, protože se zúčastnili
i zástupci lázeňských míst – Konstantinových Lázní, německého Bad Brambachu a Neualbenreuthu. Toto společné svěcení minerálních pramenů u nás začalo v roce 2006 a opakuje
se každé čtyři roky. Příští rok se uskuteční společné svěcení pramenů těchto lázeňských
míst v Bad Brambachu. Úvodní slovo, přivítání návštěvníků a hostů, měla paní ředitelka
Léčebných lázní Lázně Kynžvart Ing. Bc. Jiřina Valentová, která zhodnotila činnost lázní
za uplynulý rok a informovala o plánech do budoucna. Poté krátce promluvil pan starosta Miloslav Pernica, který poděkoval Místní akční skupině MAS 21, o.p.s., která v rámci
národního projektu spolupráce „Kraj živých
vod II“ spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova České republiky, osa IV.
LEADER, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, zajistila projekt i finance
na obnovu altánu pramene Richard. Tuto
dotaci předfinancovalo město a po vyúčtování dotace město uhradí jen vlastní podíl
z této dotace. Léčebné lázně se na projektu
finančně nepodílí. Celý projekt obnovy pramene Richard zahrnuje také obnovu okolí –
přístupové chodníky, schody, podlahu v altánu, přelivové mísy a zeleň. Z finančních
důvodů je projekt rozdělen na etapy. Věřím,
že k realizaci následných úprav dojde hned,
jak budou k dispozici další dotační výzvy.
Následovaly zdravice přítomných hostů
a kulturní program. I přes nepřízeň počasí
tuto událost sledovalo velké množství návštěvníků.
Bc. Romana Kováčíková

Oslava dětského dne
Tradiční oslava dne dětí, kterou v letošním roce organizovalo opět Město Lázně Kynžvart
ve spolupráci s TJ Sokol Lázně Kynžvart, proběhla 1.6.2013. Velice chladné a deštivé počasí
neodradilo děti z Lázní Kynžvartu, blízkého okolí a děti z Léčebných lázní Lázně Kynžvart,
aby si přišly užít pouťové atrakce a také divadelní představení, které pro ně zahrála „Téměř divadelní společnost“ z Českých Budějovic. Tělovýchovná jednota připravila soutěže, u kterých
byly děti za své výkony odměněny drobnými dárky a sladkostmi. Zpestřením byl program
Záchranné služby „Royal Rangers“. Děti si zde měly možnost vyzkoušet pohyb v lanovém
centru a byla předvedena ukázka záchranných činností při úrazech lidí. Velký zájem u dětí
vzbudila lanová dráha, kterou v místě oslav postavila a provozovala firma „JOKER“ Josef
Ansl. Do programu se zapojil také Sbor dobrovolných hasičů z Lázní Kynžvartu. Bohužel
pro nepřízeň počasí se neuskutečnily ukázka pilotáže modelů vrtulníků, seskok parašutistů
a večerní taneční zábava, které měly být součástí programu. Účast byla ovlivněna chladným
a deštivým počasím. Ti, kterým to nevadilo, se přesto dokázali hezky pobavit. Finančně tuto
akci podpořila firma KOMTERM Čechy, s.r.o. . Tímto jí děkuji a pevně věřím, že i v následujících letech podpoří
kulturní
akce
pořádané
pro děti. Děkuji
také všem, kteří
se podíleli na přípravě, ale i na organizaci a průběhu oslav.
Miloslav Pernica
- starosta
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Pouť sv. Markéty
Letošní Pouť sv. Markéty se konala v sobotu 13.7.2013. Oproti Dětskému dni, který nám celý propršel, se pouť odehrála za krásného slunečného počasí. Na fotbalovém hřišti nechyběly pouťové
atrakce a stánky s občerstvením, hračkami, různými přívěsky nebo cukrovou vatou. O zahájení
oslav se postarali místní fotbalisté a házenkářky, kteří proti sobě nastoupili k utkání ve fotbale
a v házené. Nebylo poražených, protože zápasy skončily remízou. Poté se návštěvníci mohli podívat na pilotáž modelu vrtulníku, který nám létal nad hlavami. Děti si to mohly za asistence pana
Outraty také samy vyzkoušet. Vrcholem pouťového programu byl již 9. ročník Trojboje, na který
se všichni přesunuli na asfaltové hřiště, kde už bylo vše připraveno na soutěž mužů a žen v pití
piva, pojídání párků a řezání hranolu. Odměnou byly ceny – uzená kýta, karton piv nebo popelnice. Soutěž mužů nečekaně (již po osmé) vyhrál místní přeborník Bobeš Kostolány v čase 0:58,16
před Jurajem Šebešem, který obhájil loňské 2. místo. V ženách taktéž obhájila loňské vítězství
paní Věra Matoušková časem 1:21,75. Druhé místo obsadila paní Marie Králová. Všem účastníkům Trojboje děkujeme za účast a těšíme se na další jubilejní 10. ročník. Nakonec se všichni
pobavili a zatančili se skupinou POSPOLU BAND. Chtěla bych zde také poděkovat sponzorům
pouti: Zámecký hotel Metternich, D-PRODUKT,s.r.o., WESTMONT, EKODEPON,s.r.o., TJ Sokol Lázně Kynžvart, Martin Schneider, Miloslav Pernica, FLIMO PLUS s.r.o. a samozřejmě všem,
kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce.
								
Bc. Romana Kováčíková

Kynžvartské listy 2/2013

5

Vítání občánků
Dne 18.5.2013 se konalo v obřadní síni Městského úřadu Lázně Kynžvart vítání občánků. Dostavilo se celkem 9 dětí z Lázní Kynžvart a 3 děti 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 Kynžvart.
Tato slavnostní událost byla ukončena podpisem rodičů do pamětní knihy obce a předáním
kytiček a dárečků přítomným maminkám.
Dana Radimerská

Mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu

V měsíci dubnu proběhl v našem městě mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
znečištěné obaly
absorbční činidla včetně olejových filtrů
pneumatiky
nemrznoucí kapaliny
stavební materiál s obsahem azbestu
olej a tuk
barvy

Množství
10,86 t
162 kg
15 kg
1,62 t
2 kg
0,52 t
110 l
125 kg

Za tuto službu město zaplatilo celkem 42.696,- Kč.
Děkujeme všem obyvatelům města, že se do mobilního sběru zapojují a nevytvářejí černé skládky.

Liga proti rakovině 2013

Ve středu 15.5.2013 proběhl v celé republice 17. ročník celonárodní květinové sbírky Český den proti
rakovině. Zakoupením žlutého květu měsíčku lékařského za minimální cenu 20,- Kč mohl každý
přispět Lize proti rakovině Praha na šíření nádorové
prevence, zlepšovat kvalitu života onkologických
pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť. Letošní ročník se věnoval prevenci Karcinomu tlustého
střeva. Do sbírky se zapojila také Městská knihovna
a za prodej těchto kytiček se nám podařilo vybrat
1.881,- Kč. Chtěla bych Vám, kteří jste sbírku podpořili, tímto poděkovat. 		
Bc. Romana Kováčíková
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OdkládejTe VyslOužilé
elekTrOspOTřebiče
na MísTa zpěTnéhO Odběru!
Můžete je
odevzdat
prodejcům
při koupi
nového
spotřebiče
Odevzdejte je
do sběrných
dvorů
Využijte
mobilních
sběrných míst
– informujte se
na obecních
úřadech

Tím, že odevzdáváte vysloužilé
elektrospotřebiče k recyklaci,
šetříte životní prostředí.

www.elektrowin.cz
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XXXVIII. Kynžvartský pohár

Ve dnech 7. - 9.6.2013 se konal 38. ročník Kynžvartského poháru. Tohoto ročníku se
tentokrát zúčastnilo 14 dívčích družstev, sedm v kategorii minižaček a sedm v kategorii mladších žaček. Tradičně proběhl i turnaj „odrostenek“, kterého se zúčastnily čtyři
družstva. Byl to krásný víkend plný sportovních zážitků a příjemných emocí. Dohromady
bylo odehráno 65 zápasů a čistého času se házená hrála 1950 minut. Vzhledem k účasti
většího počtu družstev se hrálo na obou hřištích tak jak tomu bylo dříve. Pořádání takového turnaje se samozřejmě neobejde bez důkladných příprav. Je třeba poděkovat všem
organizátorům a zúčastněným dobrovolníkům, škole za přípravu prostorů pro ubytování
sportovců, školní jídelně a v neposlední řadě také Sporthotelu za poskytnutí ubytování
pro rozhodčí turnaje. Všeobecně se dá konstatovat, že tento ročník Kynžvartského poháru proběhl velmi úspěšně, obešel se bez větších zranění. Domácí publikum se postaralo
o neuvěřitelnou atmosféru při hře domácích týmů. Bylo sympatické, že našim házenkářkám přišli bez váhání fandit jejich spolužáci a kamarádi, což se v dnešní době už jen tak
nevidí. Navíc den před turnajem přestalo snad po měsíci pršet a dobré počasí vydrželo
až do vyhlášení výsledků. Po oficiálním ukončení se opět rozpršelo. Myslím, že můžeme
v klidu tvrdit, že se daří obnovovat kynžvartskou házenou. Ovšem obnáší to v průběhu roku navštěvovat podobné turnaje, aby o nás věděli i ostatní kluby, zdokonalovat se
ve hře, abychom se stali prestižním soupeřem pro ostatní týmy. Proto všechno je třeba mít
stabilní základnu hráček, které se nám zatím moc nedostává. Budeme velice rádi, když se
k nám přidáte.

TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART oddíl házené pořádá
dne 4.9.2013 v 16:00 nábor házenkářek ročník narození 2000 - 2006
Výsledky z 38. ročníku KYP 2013
umístění MINI 6+1
1. TJ SOKOL PÍSEK A
2. HC SLAVOJ TACHOV
3. TJ LOKO CHEB A
4. HC PLZEŇ
5. TJ SOKOL EUTIT LÁZNĚ KYNŽVART
6. TJ SOKOL PÍSEK B
7. TJ LOKO CHEB B
umístění mladší žákyně:
1. TJ SOKOL PÍSEK
2. TJ LOKO CHEB
3. TJ SOKOL VRŠOVICE
4. HC PLZEŇ
5. HC SLAVOJ TACHOV
6. TJ SOKOL EUTIT LÁZNĚ KYNŽVART
7. TJ SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM

Vladimír König
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Dne 13. Července 2013 se konal 5. Ročník „Pyžamového turnaje v nohejbale“ opět na antukovém
hřišti v Lázních Kynžvart. Ten, kdo má rád recesi spojenou se sportem, si našel čas a přišel si zahrát
nebo alespoň podpořit sportovce v pyžamovém dresu.
Do turnaje se přihlásilo celkem 12 nadšenců. Dva hráči dorazili z Moravy. Mezi startujícími byla i jedna žena. Svým nasazením ve hře ukázala i chlapům, že i ženy to s balónem umí. Tříčlenná družstva se
losovala. Hrálo se na tři sety, na tři dopady a dvoukolově.
Družstva:
číslo losu název
členové
body
pořadí
1
NC BiKaKu
L.Kuna, J.Kaválek, J.Bilay
2
4
2
Happy KuKu
P.Kuna, V.Kucharik, F.Šťastný
12
1
3
Čepičáři
J.Kučera, T.Kirschner, F.Půček
6
3
4
Jiřiny
P.Šimice, J.Bastlová, P.Řehák
7
2
Počasí bylo parádní, obsluha slečny Elišky u občerstvení byla perfektní a hlavně se celý turnaj obešel bez zranění, až na malé oděrky, ale to ke sportu patří.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se i malou částí podíleli na uskutečnění turnaje.
Sponzoři: Město Lázně Kynžvart, p. M. Pernica, p. P. Potůček, p. M. Zabloudil.
Foto: J. Kaválek, L. Kozák
					
za NC Sokol Lázně Kynžvart M. Kačírek
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Naši hasiči vyhráli svatého Floriána

23.ročník soutěže o svatého Floriána se stal našim hasičům z Lázních Kynžvart vítězným.
Soutěž se konala ve Staré Vodě a byla spojená s výročím 140 let od založení SDH Stará
Voda. Soutěže se zúčastnilo celkem pět sborů z našeho regionu (Lázně Kynžvart, Stará
Voda, Dolní Žandov, Milíkov, Podlesí) a jedno družstvo z Německa z Neualbenreuthu.
Cílem soutěže bylo zdolat požární útok v co nejkratším čase. S časem 42 s. skončil
na prvním místě Kynžvart, na druhém místě s časem 46 s. Milíkov a třetí skončili
hasiči z Německa s časem 48 s.
Příští ročník nás čeká v Podlesí, přijeďte se za námi podívat.
Jakub Martínek

Hasiči převzali ocenění od hejtmana

Zcela nová stanoviště, ale i ověření dosud získaných zkušeností. Takový byl
letošní výcvik pro jednotky předurčené pro likvidaci následků živelných katastrof v Karlovarském kraji na cvičení Luxor 2013.
Šestnáct jednotek dobrovolných hasičů, většinou kategorie JPO V., cvičilo během víkendu 27. a 28.4. 2013 ve Velké Hleďsebi u Mariánských Lázní. Letošní
výcvik Luxor 2013 byl ale jiný než předchozí. Na dobrovolné hasiče čekal jako
nové školicí stanoviště modul dekontaminace, který HZS Karlovarského kraje
získal v rámci zvýšení akceschopnosti při mimořádných událostech živelného charakteru. Další úkoly už vycházely z činností, které vybrané dobrovolné
jednotky cvičily v posledních dvou letech. Tentokrát ale nebyla jejich činnost
pojata jako výuka, ale spíš už prověření dosud získaných zkušeností. Letošní
Luxor 2013 byl připraven jako jeden velký zásah, kdy oblast kolem Luxoru
zasáhla silná vichřice s přívalovými dešti. Vše řídil krizový štáb na fiktivním
Obecním úřadě Luxor, který přes „starostu“ žádal od hasičů pomoc podle
aktuální situace. Velitelem zásahu byl vždy jeden z cvičících hasičů a musel
rozhodnout, kdo kde a jak pomůže. Starosta od každé skupiny hasičů požadoval pomoc při stavbě povodňových hrází, čerpání vody, pátrání po ztracených
osobách ve vodě i v terénu kolem Luxoru, potřeboval transport zraněných, jejich ošetření ve spolupráci se záchrannou službou, požadoval zajištění poškozených budov. Hasiči pracovali v rychlém tempu jako při skutečném zásahu,
požadavky z krizového štábu přicházely nečekaně a bylo nutné vždy správně
rozhodnout, co má přednost a kde
je nutné zasáhnout okamžitě. Druhá
část výcviku byla zaměřena na nový
modul dekontaminace, který si hasiči
vyzkoušeli prakticky sami na sobě.
Systém předurčených a vycvičených
jednotek pro tento typ událostí se již v Karlovarském kraji osvědčil. Během prvních jarních měsíců zasahovaly tyto jednotky například na Kraslicku, kde rozvodněná řeka Svatava ohrožovala rodinné domy.
Jednotky, které prošly výcvikem Luxor během posledních dvou let, obdržely z rukou ředitele HZS Karlovarského kraje Václava Klemáka ocenění za aktivní účast na odborné přípravě jednotek SDH předurčených k plnění úkolů při ochraně obyvatel. Toto ocenění získaly všechny jednotky, které jsou připravené
na pomoc při živelných katastrofách. Třem nejaktivnějším, mezi nimiž byli i dobrovolní hasiči z Lázní
Kynžvart, pak přímo na Luxoru předal ještě další ocenění hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Jelikož jsem se tohoto cvičení zúčastnil, mohu potvrdit, že přístup všech hasičů k plnění úkolů vyplývajících ze vzniklé situace byl takový, jako by šlo o skutečnou živelnou událost. To, že jde o cvičení, nebylo
nikde poznat. Za dobrovolnou a příkladnou práci všem hasičům děkuji.
Miloslav Pernica - starosta
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Základní a mateřská škola
Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý, 25.června 2013, zavítali prvňáčci s paní učitelkou Zdeňkou
Hurtovou a paní ředitelkou Hanou Pelikánovou do knihovny na Pasování čtenářů.
Ve velké obřadní síni už na ně čekala vyslankyně z Království knih a pohádek – slečna rytířka – aby je pasovala na čtenáře. Tímto důležitým úkolem byla pověřena od
pana Krále, který se bohužel nemohl osobně zúčastnit, ale děti jeho omluvu přijaly.
Samozřejmě, že děti v tento slavnostní den přivítal i pan starosta. Nejprve si slečna
rytířka vyzkoušela děti ze znalosti pohádek (všechny děti pohádky znají) a poté si
poslechla se všemi posluchači v obřadní síni úryvky z knih, které si budoucí čtenáři s sebou přinesli. Musím říct, že se to poslouchalo krásně. Nakonec byli všichni
prvňáčci pasováni na Rytíře čtenářského řádu a každý si odnesl knihu a jmenovací
dekret. Na závěr naopak děti vyzkoušely slečnu rytířku, které připravily hádanku ve
formě písničky.
Všem, nyní už čtenářům, přejeme hodně úspěchů ve škole a spousty a spousty přečtených knih.		
Bc. Romana Kováčíková

Dopravní výchova

Dne 30.5.2013 se 3. a 5. třída zúčastnila projektu „ Dopravní výchova.“
Za spolupráce policistů z Mariánských Lázní si žáci během dvou vyučovacích hodin zopakovali teorii týkající se dopravní výchovy (účastníci silničního provozu, bezpečné chování
na chodníku a na silnici, pravidla bezpečnosti silničního provozu, povinná výbava kola, dopravní značky). Své znalosti si mohli vyzkoušet a otestovat na interaktivní tabuli. Zpestřením
pro žáky byl dárek od policistů – pracovní sešit Ajax s dopravními značkami.
Další 2 vyučovací hodiny trávili žáci s panem Ladickým (policista ČR) v tělocvičně. Žáci
zde měli připravenou „ silnici“ s křižovatkou, kterou projížděli na svých koloběžkách a učili
se dávat přednost, nikoho neohrožovat při své jízdě, brát zřetel na chodce.
Během jízdy je náš pan policista zastavoval a ptal se na informace z dnešního dne. Ti, kteří
správně odpověděli, obdrželi sladkost. Pak za odměnu dýchali do přístroje na zjišťování
alkoholu v těle - jako správní řidiči.
Na závěr obdrželi všichni účastníci projektu řidičský průkaz na kolo s vlastními fotografiemi.
Pavlína Sedláková
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Výsledky soutěží ve školním roce
2012/13

Grantový program Na zelenou
2013

Ve školním roce 2012/2013 se žáci naší školy opět zúčastnili řady soutěží
a olympiád. Rádi bychom vás seznámili s nejúspěšnějšími z nich.
Dne 25.9.20112 Městský dům dětí a mládeže Dráček v Mariánských Lázních uskutečnil Přespolní běh U Medvěda, kde se žáci naší školy umístili
takto : Kategorie I.- dívky 2.místo Kapusniaková Šárka. Kategorie III. –
mladší chlapci 1.místo Kucik Ondřej. V soutěži družstev: 3.místo kategorie I.dívky, 3.místo kategorie II. hoši, 3.místo kategorie IV. dívky, 3.místo
kategorie IV. hoši a 3.místo kategorie III. hoši.
Na krásném 1.místě se umístili žáci naší školy v soutěži ve šplhu dne
30.11.2012 1.místo – Nikola Ladická 6.tř. Šplhoun 2012-13, 1. místo
-Šárka Kapusniaková 3.tř. Šplhoun 2012-13, 1.místo Karolína Řezníčková 8.tř. Šplhoun 2012-13. Absolutní šplhna 2.stupně – Nikola Ladická.
Ve výtvarné soutěži Liga odpadů – měst a obcí Karlovarského kraje získala
6.třída 2.místo a 9. třída 3.místo.
V matematické soutěži kategorii Kadet se v okresním kole umístila Lukrécie Sophie Vojáčková na 1.místě.
Vynikajících výsledků dosáhli žáci naší školy ve výtvarné a literární soutěží Požární ochrana očima dětí. V Okresním i krajském kole se žáci naší
školy umístili takto: Literární práce 1.místo Jaroslava Macečková , 2.místo
Štěpánka Řeháková. Výtvarné práce 1.místo Patrik Tichoň. Patrik Tichoň
byl oceněn i v další výtvarné soutěži Příroda v zimě, kterou pořádala rada
myslivců karlovarského kraje.
Ve výtvarné soutěži Voda očima dětí získali v kategorie ZŠ 3. Anna Kostolányová 1.místo, Jan Šoltys 2.místo, Martin Zeman 3.místo. V kategorie
ZŠ.4 Lukrécie Vojáčková 1.místo, Laura Bačíková 3.místo.
Vynikajícího výsledku dosáhli žáci naší školy již tradičně na Olympiádě
mikroregionu Mariánskolázeňska ve Velké Hleďsebi, kde obhájili 1.místo.
V tradiční soutěži mikroregionu Mariánskolázeňsko O nejhezčí Velikonoční pohlednici se na předních místech umístilo několik našich žáků –
1.místo do 8 let získala žákyně 1.třídy Pavlína Sedláková, dále jsme získali
pět druhých míst a jedno třetí místo.
Vedení školy děkuje touto cestou žákům za vzornou reprezentaci školy
a pedagogům a trenérům za jejich přípravu.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart získala v roce 2013
na základě podání žádosti a úspěšného výběrového řízení 63 800.- Kč
na realizaci projektu Bezpečnost a zdraví našich dětí.
Grantový program Na zelenou – Bezpečnost a zdraví našich dětí, organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou AXA. V roce 2013
v něm uspělo a bude podpořených 11 škol z celé České Republiky.
Tématem, jak zlepšit bezpečnost dětí při cestě do školy, se zabýváme
delší dobu. Tento problém nás trápí nejen z pohledu žáka docházejícího
do naší školy pěšky, ale v minulosti jsme řešili i způsob dopravy žáků
do školy jinou formou. Jelikož jsme na základě žádostí rodičů a zlepšení možností a služeb naší školy instalovali před dvěma lety u hlavního
vchodu do budovy ZŠ stojan na kola, musíme řešit i bezpečnost dětí
přijíždějících do školy na kole či koloběžce.
Projekt pomůže vyhodnotit dopravní problémy ovlivňující bezpečnost
dětí při ranní cestě do školy i odpoledním návratu domů, díky zpracování dopravní studie. Dále budou zakoupena 4 jízdní kola včetně ochranného vybavení – helmy. Bude vytvořen Školní plán mobility a uskuteční
se také různé doprovodné akce.
V současné době již byla zrealizována jedna akce s dopravní tématikou
pro žáky 1. stupně. Uskutečnila se dotazníková akce pro rodiče žáků.
Všechny třídy pracují na třídních mapách, které žáci Žákovského parlamentu zpracují do jedné souhrnné školní mapy, která bude obsahovat
nejčastější směry tras dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná
místa spolu s konkrétními návrhy na jejich řešení.
Mgr.Petra Šandová
					

Olympiáda

Ve čtvrtek 13.června 2013 se ve Velké Hleďsebi uskutečnil 7.ročník
Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňska. Jako každý rok mezi
sebou soutěžily 3 základní školy: Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart
a Dolní Žandov. Letos se soutěžilo v běhu na 50 a 60m, hodu medicimbalem, ve skoku z místa, v přetahované a v kopané. Naši školu
reprezentovalo 38 žáků a opět se skvělými výkony, „padaly“ i osobní rekordy, které povzbudily žáky do dalších výborných výsledků
v soutěži. Získali jsme 14 prvních míst v jednotlivcích za sprint, hod
a skok, 3 první místa v přetahované a naši fotbalisté získali také první
místo. Nejlepší umístění získala Anička Schneiderová (3 první místa- běh, hod, skok). První místa získali tito žáci: v běhu na 50m Petr
Votava a Klára Tesařová, v běhu na 60m Jaromír Čučela, Petr Šuraba

a Anna Schneiderová, v hodu medicimbalem Jakub Kromka, Natálie
Šebešová, Jaroslav Kapusniak a Anna Schneiderová, ve skoku z místa David Vitner, Klára Tesařová, Lukáš Beck, Bára Tesařová a Anna
Schneiderová.
A celkové umístění? Naše základní škola obhájila již po několikáté
1.místo. Všichni žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, ale
i žáci, kteří nás jen reprezentovali, zasluhují veliké díky za úžasnou
a perfektní reprezentaci naší školy J. Důležitý je nejenom trénink,
píle, snažení, trochu toho štěstí, ale hlavně věřit si, že „to dáme“
a taky jsme to dokázali. A vám všem naši sportovci patří obrovská
gratulace! Tak zase za rok …
Zapsala Mgr.Iveta Becková
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Kynžvartské kyselky

Pátá třída se zúčastnila dne 16.5.2013 projektu „ Putování po méně
známých pramenech Mariánskolázeňska“.
V doprovodu Ing. Jaromíra Bartoše, Ing. Miroslava Tréglera, starosty
obce L. Kynžvart pana Miloslava Pernici se žáci společně vydali čtvrteční ráno objevovat Kynžvartské kyselky. Během exkurze došli od Jezevčího pramene, přes Liščí pramen až ke Kančímu pramenu. U každého pramene byli žáci seznámeni s jeho historií, zkoumali a porovnávali
množství obsahu CO2 každého pramene. Zpestřením pro žáky byla
návštěva vodníka u Liščího pramene. Cestou obdivovali floru našeho
kraje. Dozvěděli se mnoho nového, exkurze se jim líbila.
Pavlína Sedláková

Školní výlet

Ve čtvrtek 30. května se žáci 1.,2. a 4. třídy vypravili na výlet
do Klášterce nad Ohří, kde byl pro ně připravený speciální historický program.
Po úvodním divadelním představení o životě Slovanů se žákům dostalo zcela mimořádné příležitosti obléknout si drátěné košile, helmice
a ohmatat a vyzkoušet si nejrůznější meče, šavle, dýky, kuše. Největší
úspěch měla střelba z avarského luku do terče, výroba drátěných šperků

a tkaní na primitivním stavu. Po tříhodinovém historickém venkovním programu jsme velice rádi navštívili na zámku výstavu strašidýlek,
skřítků a víl Vítězslavy Klimtové a výstavu loutek rodiny Kopeckých.
Prohlídku jsme zakončili výstupem na zámeckou věž, ve které sídlí také
skřítkové a víla Egerie. K prohlídce nás zlákal i zámecký park s dvěma
pávy a procházka podél Ohře. Díky velké různorodosti programu si výlet mohl užít opravdu každý. 			
Zd.Hurtová

Školní akademie 15.5.2013

Ve středu 15. května se ve školní jídelně základní školy
sešlo velké množství rodičů, babiček a ostatních příbuzných. Konala se totiž, jako každoročně, školní akademie.
Do vystoupení se zapojili téměř všichni žáci školy. Sbor
žáků druhého stupně uvedl celý program písní Otázky
od skupiny Olympic. Jejich zpěv doprovodili jejich spolužáci hrou na hudební nástroje. Poté následoval pestrý
program složený z tanečních vystoupení, písní a hudebních her. Nejmenší z mateřské školy se předvedli v pásmu písní a her o jaru. První třída si nacvičila hudební
pohádku o Kašpárkovi, druháci se čtvrťáky zazpívali
písně z muzikálového filmu Ať žijí duchové. Děti ze třetí třídy nás pohádkou O řepě přesvědčili, že angličtina
jim jde. Zpestřením celého programu byla vystoupení
kroužků aerobiku a country tanců. Velmi působivé bylo
vystoupení žáků páté třídy s pirátským tancem. Všichni diváci odcházeli s dobrým pocitem hezky prožitého
odpoledne.
						
		
Danuše Brůhová
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Informace pro
občany:
Sběrný box na použité cartridge a tonery
- je nově umístěn na Městském úřadě
v přízemí, kam můžete tyto odevzdávat
bezplatně. Tento nebezpečný odpad
nepatří do komunálního odpadu.
Ve sběrném dvoře je nově umístěn
kontejner na textil a obuv. Do tohoto
kontejneru můžete odevzdávat použitý
textil a obuv zabalené do igelitových
pytlů kdykoli během roku.
Žádáme spoluobčany, aby objemný
odpad odevzdávali do Sběrného dvora
v době, kdy je ve SD obsluha, a to:
ST 15 – 17 hod., SO 8 – 10 hod.
Děkujeme.

Zapojení školy do projektů

Ve školním roce 2012/13 byla naše škola velmi
aktivní a úspěšná v podávání žádostí o různé
projekty a granty.
Již od května 2011 probíhá projekt EU peníze
školám, který bude ukončen v listopadu 2013.
Úspěšně probíhá projekt Na zelenou 2013 zaměřený na dopravní výchovu, o kterém se můžete
dočíst v dalším článku.
Ve spolupráci s ředitelem lesního závodu Kladská panem Ing. Janem Němickým jsme zažádali
o sponzorský dar státní podnik Lesy ČR. Naše
žádost uspěla a škola získala 50 000 Kč na vybavení moderními učebními pomůckami.

Dále jsme žádali o dotaci více než 200 000 Kč
z Programu rozvoje venkova na vybavení učebny
výtvarné výchovy. Projekt je těsně před realizací.
Velkým úspěchem bylo i schválení projektu Pojeďme společně z dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, kde jsme získali částku 120 000 Kč na společné aktivity naší školy a německé partnerské školy
v Mantelu.
Věříme, že získané finance se stanou velkým přínosem pro práci školy.
Hana Pelikánová

14

Kynžvartské listy 2/2013

Mateřská škola

Po celý školní rok 2012/2013 provází děti z mateřské školy v Lázních
Kynžvartu téma „Vzduch“. Jarní měsíce děti prožily ve znamení dílčího
tématu s názvem „Všechno lítá co křídla má“. A tak na cestě za poznáním
naše předškoláčky provázeli okřídlení obyvatelé vzdušného prostoru:
ptáci a hmyz.
Již na maškarním karnevalu s obdobným tématickým zaměřením se to
jen hemžilo nejrozličnější havětí: motýlky, včelkami, beruškami, ptáčky,
či dokonce elfy a vílami.
Během měsíce května jsme se rozhodli nahlédnout nejdříve do ptačí
říše. Děti nadchla návštěva ornitoložky, která pomocí bezpečného odchytu ptactva žijícího v lokalitě Špičák mohla dětem ukázat živé exempláře např. sýkory modřinky, sýkory koňadry, budníčka či pěnice. Děti
se seznámily s činností a úlohou ornitologů, podívaly se, jak a proč se
ptáci kroužkují a dokonce je měly možnost z vlastní ruky vypustit zpět
do volné přírody. Z poutavého vyprávění paní ornitoložky si děti hodně
zapamatovaly. Při vycházkách pak sledovaly ptáky v přírodě, poslouchaly jejich zpěv, sbíraly pírka a snažily se ptáčky určit s pomocí nabytých
vědomostí.
Na školní akademii, která se konala 15.5. ve školní jídelně pak školkáčci
předvedli, kolik písniček, básniček, tanečků a pohybových her o ptáčcích
se dokázaly naučit.
Dne 22.5. se děti vypravily na exkurzi do SOOSu u Františkových Lázní.
Tam se v muzeu expozice „Příroda Chebska“ seznámily s dalšími druhy ptactva žijícími ve Slavkovském lese. Zde také navštívily záchrannou
přírodovědnou stanici a poznaly, že člověk svým způsobem života někdy
ptákům i jiným zvířátkům nechtěně ublíží. Proto jim, pokud jsou zranění, také musí umět pomoci.
Cestou ze SOOSu kynžvartské děti navštívily ještě Motýlí dům. Zde se
dozvěděly něco o dalších okřídlencích, tentokrát z říše hmyzu. S motýly
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a jejich životem už se děti měly možnost obeznámit přímo ve školce.
Nezapomenutelným prožitkem se totiž stal chov babočky bodlákové
přímo v prostorách mateřské školy. Nejdříve děti pozorovaly, jak se
má čile k světu pět housenek ve speciální nádobě s dostatkem potravy.
Po pár dnech děti s nadšením sledovaly, jak se všechny housenky postupně zakuklují. Nezbývalo než čekat na přerod v motýly.
V této fázi pak děti na návštěvě v Motýlím domě získaly hodně podnětných poznatků, jak a proč probíhají různá vývojová stádia motýlů, čím
se živí jak housenky, tak dospělí motýli a také, jak s motýly zacházet a jak
se o ně starat. V Motýlím domě měli děti možnost shlédnout nejrůznější
druhy překrásných létajících tvorů.
Nejhlubší zážitek však v dětech zůstal, když mohly pozorovat postupné líhnutí baboček z praskajících kukel v „motýlí zahrádce“ umístěné
ve třídě MŠ. Několik dní děti o své motýlky starostlivě pečovaly, pozorovaly je a připravovaly je, i sebe, na jejich vypuštění do volné přírody.
Hmyzí kamarády poznávaly děti i z pohádek. Však také Karafiátovi
„Broučci“ či „Včelka Mája“ dělají dětem společnost každý den při odpoledním odpočinku.
Se životem včel a s jejich užitkem se děti měly možnost seznámit na statku Bernard dne 20.6. To se totiž děti z mateřské školy vypravily na školní
výlet. Neodradilo je ani velmi žhavé letní počasí. Kromě včeliček si děti
jely prohlédnout i další „letce s křídly“. Posledním tématem školního
roku 2012/2013 jsou totiž vzdušné dopravní prostředky, a tak děti navštívily letiště v Karlových Varech.
Protože každodenní život s motýly i s kamarády z knížek vryl do dětských dušiček hmatatelné stopy, své zážitky děti zúročily při malování,
kreslení a vyrábění nejen motýlků, ale i ostatních okřídlených tvorečků. Důkazem toho je výstava prací dětí, ale i jejich rodičů, na chodbě
mateřské školy.
			
Jana Hladíková
po předložení tohoto kuponu
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