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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější svátky roku, Vánoce. V tento nádherný čas
si projevujeme vzájemnou úctu a lásku. Tyto
svátky jsou svátky radosti, štěstí a obdarovávání se. Je to čas, kdy se snažíme setkat s našimi blízkými nebo v duchu vzdát úctu i našim
nejdražším, kteří už nejsou mezi námi. Tento
krásný čas nám připomíná vůně stromečku,
který budeme za pár dnů zdobit nebo vánoční
cukroví, které se peče v našich domovech. Na
vánoční čas se těšíme všichni stejně, ať mladí
nebo staří. Nejkrásnější na tomto čase asi je, že
naši nejmenší už odpočítávají dny, kdy přijde
vysněný „štědrý den“ a budou moci rozbalit
dárky, které si přáli.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám i já popřál krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Ať se všem
v nadcházejícím roce splní vysněné sny a přání
a ať ho prožijí společně ve zdraví a pohodě.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na
kulturní akce:
Konzert tří generací
– 21.12.2013 od 15:00 hod.
v Kulturáku v Lázeňské léčebně
Silvestrovský přípitek
– 31.12.2013 od 23:30 hod.
na náměstí.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2014
Vám přejí zaměstnanci MěÚ Lázně Kynžvart.

Co se v letošním roce podařilo, co se nepodařilo
V letošním roce město provedlo opravu topného kanálu, kterým se zásobuje teplem z kotelny v ulici Krátká 359 Domov pro seniory
a dva bytové domy v ulici Polní. Po roce a půl
trvajících přípravných procesech se podařilo akci zrealizovat. Město vysoutěžilo dodavatele stavby firmu Vojáček s.r.o., která si se
zadaným úkolem velice dobře poradila. Rychlost, kvalita práce, komunikace s investorem
prostřednictvím stavebního dozoru byla příkladná a vzniklé problémy na stavbě se dařilo
operativně řešit. Odběratelé tepla a teplé vody
ve svých domácnostech nebyli, až na malé výjimky, dodávkou teplé vody vůbec omezováni. Děkuji tímto firmě Vojáček s.r.o. za dobře
a kvalitně odvedenou práci. Pokud ale někde
problémy byly, tímto se všem odběratelům
za město i za firmu Vojáček s.r.o. omlouvám.
Celá akce se financovala z prostředků města.
Po tříleté trnité cestě se podařilo podepsat se

Státním fondem životního prostředí (SFŽP)
ČR smlouvu o poskytnutí podpory z Prioritní
osy 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování
emisí - „Snížení imisní zátěže v Lázních Kynžvart“ na zakoupení čistícího a zametacího stoje.
V části ul. Příčná byla provedena rekonstrukce
povrchu komunikace. Tato akce byla podpořena dotací Karlovarského kraje. SFŽP podpořil
dotací také obnovu alejí v okolí autobusové zastávky. V letošním roce byla provedena oprava
vodovodního řadu v ulici Sadová. Investorem
byla firma CHEVAK Cheb, a.s. U projektu
na odbahnění rybníka „Školňák“ jsme u SFŽP
neuspěli z důvodu, že při přesném geodetickém zaměření se zjistilo, že část vodní plochy
zasahuje do pozemku soukromého vlastníka. V současné době se řeší majetkové vztahy
a směna pozemků, aby bylo možné znovu zažádat o dotaci. V tomto roce se také odvedlo
mnoho práce na údržbě majetku města. Město

také letos v rámci soutěže „Vesnice roku“ získalo ocenění za květinovou výzdobu a údržbu
zeleně. Neuspěli jsme opět se žádostí o dotaci
u Ministerstva pro místní rozvoj na zkratku
do lázní. Zastaven byl také Regionální operační
program, proto se nežádalo o dotace na opravu komunikací, chodníků a rozšiřování parkovacích míst.
Doufejme, že nové programovací období, které
by mělo začít v příštím roce, přinese do našeho
města finance, aby se vzhled města zase o něco
zlepšil. Děkuji touto cestou všem spoluobčanům, kteří se zapojili do práce pro město a přispěli ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.
A děkuji také za občasné kritické připomínky
(ty někdy přispějí k dobré věci). Děkuji také TJ
Sokol Lázně Kynžvart a místnímu Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při organizování
kulturních a společenských akcí.
		
Miloslav Pernica - starosta
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Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Kácení stromů na zahradách –
jak to vlastně je?
15. července tohoto roku nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení mimo les. Tato novela přinesla
zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách.
Majitelé stromů a dřevin na zahradách již nemusí žádat o povolení,
které se dosud vydávalo po složitém správním řízení.
Vyhláška ale zpřísňuje ochranu stromořadí. Pokud tedy máte na zahradě stromořadí, nemůžete stromy bez povolení kácet. Vždy budete potřebovat rozhodnutí o povolení pokácení stromu či stromů
ve stromořadí a to nově i těch, které mají ve výšce 130 cm nad zemí
obvod menší než 80 cm, pokud nerostou v ovocných sadech. To ale
na soukromé zahradě asi nebude častý případ. Zdálo by se tedy, že novela zákona dává majitelům soukromých zahrad úplně volnou ruku.
Není to tak. V žádném případě se nesmí kácet stromy či dřeviny bez
povolení orgánu ochrany přírody na zahradách U REKREAČNÍCH
OBJEKTŮ! Nezáleží ani na tom, že je chata či chalupa trvale obydlená. Jedná se vždy o zahradu u rekreační stavby a tam se bez povolení
kácet nesmí.
Další zádrhel může nastat, pokud máte kolem svého rodinného domu
živý plot. Novela zákona považuje za zahradu pozemek, který je oplocen pevným plotem (tedy stavbou, nikoliv vegetací), je u bytového
nebo rodinného domu v zastavěném území obce a je nepřístupný
veřejnosti. Novela zákona také pamatuje na dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo jsou vyhlášeny památnými
stromy. Ani tyto stromy nelze libovolně pokácet bez povolení. Pokud
jste si ve sbírce zákonů našli a pročetli Vyhlášku č. 189/2013 Sb., které
se výše uvedené řádky týkají, určitě jste zjistili, že je dosti nejasná.
Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje metodiku pro obce,
ve které bude jasně definováno, co se
vlastně jakým pojmem myslí a jak
mají obecní úřady ve věci přenesené
působnosti – povolování kácení stromů, rostoucích mimo les postupovat.
Nicméně to, co jste si v článku přečetli,
platí. Pokud chcete na své zahradě kácet stromy nebo vyřezávat keře, přijďte
se dříve, než vezmete do ruky pilu, informovat na náš městský úřad. Pokuty
za kácení bez povolení nejsou zrovna
malé.
Miloslav Pernica

Lesy České republiky, s.p.
podporují mladé sportovce.

V souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů za
účelem Podpory akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí
a mládeže, darovaly Lesy České republiky, s.p. tělovýchovné jednotě
Sokol Lázně Kynžvart částku 50.000,- Kč. V rámci tohoto projektu
zakoupila Tělovýchovná jednota nové hliníkové brány pro turnaje
malých fotbalových talentů. V současné době organizuje Tělovýchovná jednota mimo jiné tři fotbalové oddíly dětí a to mladších žáků,
starších žáků a dorostenců s celkovým počtem cca 50 fotbalistů. Věřím, že neustálé zkvalitňování podmínek a zázemí pro sportovce bude
v dalších letech přitahovat do areálu TJ Sokol Lázně Kynžvart stále
více dětí.
Rád bych touto cestou poděkoval podniku Lesy České republiky,s.p. za
dar pro mladé sportovce.
Zabloudil Martin – předseda TJ

Upozornění pro občany

Svozové známky
na komunální odpad

– známky na rok 2013 jsou platné do 31.1.2014 !!!
Nové známky na rok 2014 je možné zakoupit na Městském úřadě, přízemí - dveře č. 2.
Dle OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY města Lázně Kynžvart o poplatku za komunální odpad je poplatníkem každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem toto společenství.
Povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad dle OZV Města
Lázně Kynžvart mají obyvatelé na katastrálním území Lázně Kynžvart, tj. Lázně Kynžvart, Zámek, ulice Nádražní a U Nádraží a Lazy.
Poplatek je splatný do 31. ledna daného roku.
Děkujeme, že neznečišťujete tříděný odpad odpadem komunálním !

Sběr objemného a nebezpečného dopadu

V podzimním mobilním sběru objemného a nebezpečného dopadu,
který pro vás zajišťuje Město Lázně Kynžvart se svozovou společností
EKODEPON Černošín, se odevzdaly tyto nebezpečné látky (viz tabulka) a město za sběr zaplatilo částku 40.894,- Kč. Děkujeme, že se této
akce účastníte a nevytváříte černé skládky!
Druh odpadu

Množství

Objemný odpad
Nebezpečný
odpad

7,46 t
znečištěné obaly

133 kg

absorbční činidla, olej. filtry

12 kg

pneumatiky

2,56 t

nemrznoucí kapaliny

4 kg

stavební materiál s obsahem azbestu
olej a tuk

0,24 t
25 l

barvy

65 kg

zaolejovaná voda

10 kg

Datum MS - 20.10.2013

Bc. Romana Kováčíková

Informace z knihovny

V letošním roce získala naše knihovna dotaci z programu VISK 3 na nákup nového počítače a rozšíření knihovního systému Clavius. Rozšířila
se také služba pro naše čtenáře – spuštění ON-LINE KATALOGU na
stránkách knihovny (http://www.laznekynzvart.knihovna.info/). V online katalogu je přehled celého knihovního fondu naší knihovny, lze
si knihy vyhledávat i rezervovat. Přes on-line katalog si můžete sami
ve svém čtenářském kontu knihy prodloužit. Více informací naleznete
na stránkách knihovny nebo přímo v knihovně, tel: 354 691 214, mail:
knihovna@laznekynzvart.cz. Žádám také čtenáře, aby aktualizovali své
kontaktní údaje: adresa, mailová adresa, telefon. Děkuji.
Bc. Romana Kováčíková - knihovna

Výzva pro občany

Město Lázně Kynžvart vyzývá občany, kteří mají zájem být
KRONIKÁŘEM Města Lázně Kynžvart, aby se přihlásili
panu starostovi.
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TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU (16. 9. 2013)
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 pátek 13. září 2013 se konal druhý cyklovýlet, připravený pro žáky
škol členských obcí Svazku a školy v partnerské obci Mähring a zájemce z řad veřejnosti. Start cyklovýletu byl u školy ve Třech Sekerách
a děti jely s doprovodem na bývalou rotu ve Slatině, z druhé strany
hranice přijely děti z Mähringu. Po přivítání v klubovně byly děti rozlosovány do mezinárodních družstev a začaly soutěže v šesti disciplínách.
Zatímco rozhodčí po skončení soutěží vyhodnocovali výsledky, děti si
prohlédly minimuzeum železné opony, kterým je provedl radioamatér Jan Müller, pro německé děti bylo zajištěno tlumočení. Slavnostní
vyhlášení výsledků a sladké odměny předala starostka obce Tři Sekery
společně se starostou obce Mähring panem Josefem Schmidkonzem.
Závěr patřil pohoštění – na prostranství vedle roty byla připravena va-

tra a všichni účastníci si opekli buřtíky na posilněnou před zpáteční
cestou.
Po ukončení programu pro děti se v klubovně roty konal poslední kulatý stůl tohoto projektu, na kterém byl účastníkům prezentován pracovní
výtisk cyklomapy - výstupu tohoto projektu. Na mapě intenzivně spolupracovaly všechny členské obce Svazku a bavorské obce Mähring a Neualbenreuth. Krátce byl zhodnocen průběh celého projektu – podařilo se
realizovat v předpokládaném rozsahu všechny aktivity projektu – dva
cyklovýlety, které se setkaly s velmi příznivým ohlasem veřejnosti, a tisk
cyklomapy, která bude Svazku obcí předána ve třetím týdnu měsíce září.
Tato cyklomapa bude distribuována na obecní úřady a do informačních
center zmíněných obcí, kde bude zdarma k dispozici všem zájemcům.
Touto cestou chce Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci projektu – starostům všech
obcí, pracovníkům obecních úřadů, pedagogům škol, správci cykloportálu Karlovarského kraje, a především všem účastníkům – cyklistům
a veřejnosti, kteří se projektu zúčastnili.
Vzájemná spolupráce a komunikace mezi obcemi a veřejností obou stran
hranice byla velmi intenzivní, přátelská a všichni se těší na další aktivity.
Podrobné informace, pozvánky a fotografie k projektu najdete na stránkách http://www.marianskolazensko.org/spolecne-cyklotrasy/.
manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

Strašidelná cesta

Letos se opět po roce proměnil les nad Kynžvartem v les
strašidelný, plný strašidel ze všech pohádek. Poslední říjnový pátek se v Lázních Kynžvartu konala tradiční „Strašidelná cesta“ pro děti i dospělé. Před začátkem cesty si účastníci
mohli nechat namalovat na obličej masky, aby se z nich stala
také strašidla. Od 18 hodin, kdy už byla tma, se šlo cestou od
místního hřbitova přes kopec „Špičák“, který je zarostlý hustým lesem, do Léčebných lázní. Po cestě na účastníky čekali kostlivci, upíři, bludičky, lesní duchové a netopýři, na Špičáku se u ohně hřály čarodějnice (bezpečnost zajišťovali místní dobrovolní hasiči) a bylo možné si i zazpívat se zatoulaným pocestným, který hrál na kytaru písničky
z pohádek. Po absolvování cesty byla pro děti připravená diskotéka v lázeňském Kulturáku. Součástí programu byla ohňová show, kterou předvedla skupina Rectus. Děti, které nějaké strašidlo
vytvořily nebo namalovaly a přinesly je s sebou,
byly odměněny
sladkostmi. A díla
to byla opravdu
krásná. Letošní
rok nám počasí
přálo, a tak se akce
zúčastnilo na 300
dětí s rodiči. Chtěla bych poděkovat paní Janě Gabrielové z lázeňské
léčebny a jejím kolegyním, a také zaměstnancům Městského úřadu,
kteří se na přípravě akce podíleli. Těšíme se opět za rok při kynžvartském strašení.
Bc. Romana Kováčíková
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Pohádková cesta „Lesem Řáholcem“ na hrad Kynžvart.

Město Lázně Kynžvart spolu s Léčebnými lázněmi připravilo již tradičně poslední srpnovou sobotu rozloučení s prázdninami, které se neslo v duchu pohádky. Okolí hradu Kynžvart se v letošním roce
proměnilo na „Les Řáholec“, ve kterém se děti mohly setkat s Rumcajsem, Mankou a Cipískem, vodníkem Volšovečkem, nechyběl ani hajný Robátko, černovlasá Anka, kněžna Majolena a knížepán a také
komteska. Ve dvě hodiny odpoledne vyrazily první dětičky na cestu, aby si u každé pohádkové postavy
splnily úkoly, které si pro ně Rumcajs a ostatní pohádkové bytosti připravili. Na hradě je čekali šermíři
ze spolku Valkenava. Pro odvážné a fyzicky zdatné návštěvníky připravila Záchranná služba Royal Rangers traverz a další náročné úkoly. Zájemců o tuto atrakci bylo opravdu hodně. Dlouhou frontu si vystáli
i ti, kteří si nechali namalovat obrázky na obličej. Z těch se potom stali piráti, víly nebo veverky. Pro
návštěvníky měly připravené stanoviště i Lesy České republiky, s.p., kde si mohli děti i rodiče prověřit
své znalosti o životě v přírodě. A samozřejmě, že po výstupu na hrad nesmělo chybět občerstvení. Něco
na žízeň a také na zahnání hladu si mohli návštěvníci zakoupit ve stánku přímo na hradě, ve kterém
obsluhovali naši dobrovolní hasiči z Lázní Kynžvart. U ohně na nádvoří hradu si každý mohl opéct
buřty. Rozloučit se s prázdninami na hrad Kynžvart přišlo spoustu dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků a myslím, že si to všichni díky krásnému počasí hodně užili. Děkujeme všem, kteří se
na přípravě a průběhu akce podíleli a všem, kteří
přišli a užili si s námi krásnou slunečnou sobotu.
Bc. Romana Kováčíková
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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 6 (30. 9. 2013)

SPOLEČNÁ VÝSADBA ZELENĚ V OBCI LÁZNĚ KYNŽVART
Třetí víkend „Společné výsadby zeleně“ pokračoval 28. září 2013 odpoledne výsadbou stromů v Lázních Kynžvartu.
Obec zvolila parčík u točny autobusu, který se nachází naproti prostranství, které prošlo v minulých letech také obnovou. Tento parčík je součástí prostranství, které tak tvoří díky obnově klidovou zónu a zpříjemňuje občanům čekání na místní dopravu.
Vysazeny zde byly dva stromy – lípa srdčitá a buk červenolistý. Starosta
obce přivítal hosty – ve velkém počtu se přišli podívat občané obce i
se svými dětmi, dalšími hosty byla partnerská obec Mähring a také zástupci obce Dolní Žandov. Starosta ve svém přivítání krátce představil
projekt a vyslovil přání, aby se z vysazovaných stromů staly stromy památné, ke kterým se budou občané a v budoucnosti i jejich děti vracet se
vzpomínkou, že byli přítomni u jejich vysazení. Pro všechny přítomné
byly připravené visačky, kam napsali své jméno a pak mohli pověsit na
jeden ze stromů.

Místní škola si připravila krátký kulturní program – děti za doprovodu
harmoniky zazpívaly několik písní, vztahujících se tématicky ke stromům a k podzimu.
Do připravených jam byly poté s pomocí občanů i hostů zasazeny stromy – nářadí se nebály ani děti. Mezitím byli přítomní pozváni na prohlídku výstavy, sestavené z fotografií, dodaných občany ze zapojených
obcí, a také na malé pohoštění.
Starosta obce poděkoval za podporu Svazku obcí Mariánskolázeňsko i
všem zúčastněným a pozval všechny přítomné na další komunitní akce,
pořádané obcí i Svazkem Mariánskolázeňsko.
Více informací k projektu najdete na:
http://www.marianskolazensko.org/spolecna-vysadba-zelene/
Manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko
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VÁNOCE

Vánoce u nás patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Ohlašují a oslavují
příchod Spasitele, stejně tak jako symbolický nástup slunovratu. Lidé si
v tomto období projevují vzájemným obdarováním lásku, náklonnost,
vděčnost. Vánoce jsou svátky míru, klidu a pokoje. V této době umlkalo
i řinčení zbraní. Naši předkové se na prožití Vánoc důkladně připravovali. A to nejen křesťanskou pokorou a díkůvzdáním. Z pohanského
vítání slunce přešli k vítání Vykupitele, k přijetí daru milosti v naději
na příznivější budoucnost. Předvánoční doba byla ve znamení zkrášlování, čištění a uklízení celého obydlí, aby bylo připraveno k přijetí
hosta z nejvzácnějších. Svátky narození Ježíše Krista byly doprovázeny
tradičními rituály, k nimž později patřilo i zdobení vánočního stromku,
symbolu Vánoc.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech
daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, rozinek a mandlí. Štědrý den patří k významným dnům v roce. Naši předkové mu připisovali zvláštní
moc, a proto se v tento den udržovala řada zvyků a magických úkonů,
které měly zajistit především bohatou úrodu, dobrou užitkovost domácích zvířat a také zdraví a štěstí rodiny. Štědrý den, resp. Štědrý večer
je u nás znám již od čtrnáctého století a, jak název napovídá, je spojen
s obdarováváním. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka,
několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím, co se hospodyně snažila
v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé
se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko“. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se
objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu

stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba,
vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl,
i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem.
Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro
každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali
ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze,
kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř
a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku na jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo
ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil
zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky,
sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných
papírů, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se ne
odstrojil a Vánoce neskončily. Někde však stromeček neznali nebo ho
považovali za německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle.
O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky tří králů a jejich
průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna. O Štědrém
večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se
v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno
se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem.
Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních
oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály
jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem
věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se
postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil
v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí
hleděli do nového roku.

Nohejbalový turnaj „O pohár hraničního kamene“
V sobotu 21. září 2013 se konal v Drmoulu nohejbalový turnaj v rámci
projektu „O pohár hraničního kamene“, spolufinancovaného Evropskou
Unií v programu přeshraniční spolupráce z Dispozičního fondu Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Na turnaj byla
pozvána družstva ze všech obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko a
z německých partnerských obcí v Bavorsku – Neualbenreuth a Mähring.
Na hřišti se sešly týmy z obcí: Drmoul, Dolní Žandov, Trstěnice, Valy,

Velká Hleďsebe, Vlkovice, Lázně Kynžvart , družstvo mikroregionu Mariánskolázeňsko a také německého Neualbenreuthu.. Naše město reprezentovali: Miroslav Kačírek, Jiří Kaválek a Pavel Kuna. Toto družstvo si
z turnaje odvezlo vítěznou trofej. Tímto jim děkuji za reprezentaci města a těším se, že v příštím ročníku turnaje „O pohár hraničního kamene“
Kynžvart své letošní vítězství obhájí.
Miloslav Pernica, starosta
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Podnik Lesy České republiky, s.p. podpořil Kynžvartské hasiče.
V první polovině roku 2013 byl Sbor dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart obdarován finanční částkou 49.748,- Kč, kterou v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů v oblasti charitativní,
humanitární, a sociální za účelem podpory dobrovolných hasičských
sborů v projektu „Zvýšení akceschopnosti a obnova zásahové techniky“
daroval podnik Lesy České republiky, s.p.

V rámci projektu bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo zn. Kawasaki
Aquafast, transportní páteřní deska zn. Spencer Rock a deset párů zásahových rukavic zn. Holík Lesley.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart děkuji podniku
Lesy České republiky s.p. za poskytnutou finanční podporu.
Daniel Kubásek - SDH Lázně Kynžvart

Transportní páteřní deska Spencer Rock
Slouží k transportu a fixování osob, transportu Plovoucí čerpadlo Kawasaki Aquafast
Výkon 1180l/min, hmotnost 27 kg
materiálu

Zásahové rukavice Holík Lesley
odolné rukavice k technický zásahům

Prvních deset Techniků ochrany obyvatelstva v České republice.
Ve dnech 2. a 3. května 2013
se sedm členů našeho sboru
účastnilo v Ústřední hasičské
škole Bílé Poličany specializačního kurzu „Technik ochrany
obyvatelstva“, který obnášel teoretickou a praktickou výuku
a byl všemi úspěšně zakončen
závěrečnou zkouškou. Absolventi tohoto specializačního
kurzu jsou nyní proškolení
a připravení plnit veškeré úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a živelných pohromách.
Dne 17. 10. 2013 jim slavnostně předal osvědčení a odznak odbornosti
starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Ing. Karel Richter,
spolu s tiskovým mluvčím Josefem Nitrou, vedoucím Ústřední odborné
rady ochrany obyvatelstva Mgr. Bohumírem Martínkem, ředitelem hasičské školy v Bílých Poličanech Martinem Čížkem a zástupci hejtmana

Karlovarského kraje na zámku Lázně Kynžvart. Připraveno bylo i milé
pohoštění. Členové se v roce 2014 zúčastní dalšího specializačního kurzu s názvem „Specialista ochrany
obyvatelstva“ díky kterému v této
oblasti získají větší odbornost.
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Základní a mateřská škola

24.10.2011 19:35:05

Beseda s panem starostou

Dne 9.10.2013 navštívil naši školu pan starosta Miloslav Pernica. S žáky 8.
a 9. třídy besedoval na téma: „Zvýšení bezpečnosti jejich cesty do školy“.
Žáci prošli společně s panem starostou souhrnnou školní mapu, kterou zpracoval Žákovský
parlament dne 19.6.2013. Mapa obsahovala nejčastější trasy dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná místa s konkrétními návrhy na jejich řešení.
Žáci upozornili na několik konkrétních míst, kde by bylo třeba vybudovat chodník ( ul. Luční, K Rybníku, Nádražní a Zámecká), upravit křižovatku ulic Luční, Dlouhá a Krátká, vybudovat přechod pro chodce na nám. Republiky, umístit zrcadlo na křižovatku ulic Zámecká
a Vrchlického, namontovat zpomalovací retardér do ulice Luční. Starosta informoval děti
o tom, že na ulici Luční, K Rybníku, Dlouhá, Krátká a na autobusovou zastávku jsou namalované projekty, v současné době se zajišťují vyjádření dotčených orgánů a poté se začnou tyto
projekty řešit na Stavebním úřadu, aby bylo vydáno stavební povolení. Bude se čekat, jaké
výzvy EU vypíše a zda bude možné žádat o dotace. Pokud to nepůjde, začne město postupně
řešit jednotlivé projekty z uspořených vlastních finančních prostředků. Žáci také upozornili
na spoustu řidičů, kteří se pohybují po městě velkou rychlostí.
Pan starosta také vysvětlil žákům, jakým způsobem se žádá o dotace, jak administrativně je
to náročné, že jenom část financí, o kterých se hovoří ve sdělovacích prostředcích je určená
pro obce a města a že by bylo pro obce mnohem lepší, kdyby se peníze určené na dotace
rozdělily mezi města a obce, které by si potom sami určily, na co peníze využijí a nemusely
by dělat věci, které nejsou tak důležité, ale jsou na ně dotace. Tato skutečnost trápí většinu
obcí a měst srovnatelných s Kynžvartem. Hovořili také o finanční náročnosti jednotlivých
projektů. Například vybudování přechodu stojí cca 500.000,-Kč, 1 gumový retardér bez montáže 25.000,- Kč. V žádné obci není dopravní situace ideální a pohyb chodců není všude tak
bezpečný, jak by měl být. Nejdůležitější je, aby si nejenom žáci, ale i ostatní chodci uvědomili,
že jsou účastníky dopravního provozu a podle toho se také chovali. Před vstupem na vozovku
musí být každý velice opatrný a podívat se na každou stranu 2x je základním pravidlem, jak
předcházet kolizím s motoristy. Pro chodce také platí pravidla silničního provozu.
Beseda se nám líbila. Pan starosta zodpověděl všechny dotazy a jsme rádi, že si na nás udělal čas.

Pavlína Sedláková
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Babička a dědeček do školky

Mateřská škola Lázně Kynžvart se zapojila do celoevropské kampaně Celé
Česko čte dětem. S touto kampaní jste se možná setkali v nejrůznějších
sdělovacích prostředcích.
Kampaň Celé Česko čte dětem vznikla proto, aby si společnost uvědomila,
jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně
tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou
formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

V rámci této kampaně vznikl projekt BABIČKA A DĚDEČEK
DO ŠKOLKY
Velmi rádi bychom u nás ve školce přivítali nejen babičky a dědečky dětí,
které navštěvují mateřskou školu, ale i ostatní seniory z města. Přijďte
k nám krásně a smysluplně strávit svůj volný čas. Přijďte se seberealizovat
a zapojit do aktivní populace. Jistě u nás strávíte hodně krásných a nezapomenutelných chvil při čtení pohádkových příběhů.
Pokud o čtení v mateřské škole budete mít zájem, stačí, když nás navštívíte
nebo zavoláte na číslo 603 500 042. U nás už dostanete veškeré potřebné
informace.
Ivana Boucká

Halloween v mateřské škole

Letos prvním rokem jsme s dětmi v mateřské škole v Lázních Kynžvartu
oslavili svátek, který nevychází z naší minulosti, ale je tradiční v některých
jiných zemích. V té naší již ale také získává řadu příznivců a tak jsme se
rozhodli i naše nejmenší seznámit s tradicí oslav Halloweenu.
Abychom navodili uvnitř mateřské školy tu správnou pochmurnou, podzimní, strašidelnou, halloweenskou a dušičkovou náladu, nejprve jsme si
třídy náležitě vyzdobili. Děti se s nadšením vrhly do malování, kreslení,
vystřihování, lepení a vyrábění nejrozličnějších strašidel, bubáků, duchů,
čarodějnic, netopýrů, strašidelných hradů a dýní, kteří na nás číhali a bafali
doslova z každého koutu tříd. Tu správnou atmosféru dodávaly také v ji-

EU peníze školám

V období od května 2011 do října 2013 naše škola realizovala projekt
z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem „Škola pro život“, který byl zaměřen na zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách. Škola získala na realizaci projektu
725 tis. Kč. Projektový záměr se nám podařilo naplnit.
V rámci šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
jsme především zavedli a prohloubili interaktivní efektivní metody
výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Zmodernizovali jsme a rozšířili ICT vybavení školy – nakoupili jsme notebooky pro všechny vyučující, počítače pro žáky,
tiskárny, kopírku a interaktivní Smart tabuli. Dále jsme nakoupili
jazykové učebnice a výukový software. Učitelé vytvořili v souladu
s naším ŠVP 300 digitálních výukových materiálů, které jsme zveřejnili na webových stránkách školy www.zslk.cz.
V rámci šablony Prevence rizikového chování jsme předcházeli sociálně nežádoucím jevům a zabezpečili specifickou primární prevenci
především na 2. stupni. Zaměřili jsme se na prevenci šikany, záškoláctví a zneužívání návykových látek, vedli jsme žáky ke zdravému
životnímu stylu.
Podpořili jsme profesní růst vzděláváním pedagogických pracovníků hlavně v oblastech využívání moderních ICT technologií ve výuce, čtenářské gramotnosti a ve výuce cizích jazyků. Podporovali jsme
týmovou spolupráci.
Hana Pelikánová

nak potemnělé školce rozsvícené lucerny ze sklenic, které si děti také samy
ozdobily strašidelnými motivy. V takové atmosféře až malým školkáčkům
tuhla krev žilách při vyprávění strašidelných zážitků, vzpomínání na zemřelé nejbližší, při předčítání a povídání o původu halloweenské tradice.
Někdy zkrátka trochu se bát, může být i docela příjemné.
V závěru našich „halloweenských dní v MŠ“ jsme uspořádali nefalšovaný
halloweenský karneval. V tanečním reji masek jsme měli možnost spatřit
nejednoho ducha, spoustu více či méně hrozivých čarodějů a čarodějnic,
kostlivců a nejrůznější strašidelné chamradi. Nechybělo ani něco malého
na zub. Děti měly možnost si pochutnat na perníčcích ve tvaru halloweenské dýně, které pro děti přinesla jedna z maminek.
Téhož dne odpoledne děti pozvaly do školky také své nejbližší- maminky,
tatínky i sourozence, abychom si společně na halloweenské dílně vydlabali a vyřezali každý svou „Jack-o‘-lantern“, tedy typickou halloweenskou
svítící dýni. Pod šikovnýma rukama všech zúčastněných vznikly nádherné
výtvory, v nichž se odrazila i notná dávka fantazie. Než byla všechna dílka hotova a dokončena, venku se mezitím setmělo. Proto byl pro všechny
nezapomenutelným zážitkem pohled na výstavu všech rozsvícených dýní
a skleněných strašidelných luceren v úplně zhasnuté třídě.
Cestou z halloweenské pracovní dílny si mohly ještě děti spolu se svými
rodiči dodat odvahy a projít si strašidelnou stezku, kterou pro své malé
kamarády, a nejen pro ně, připravili žáci druhého stupně základní školy.
Jak je vidět, nejen tradiční české svátky dokážou naše děti oslovit a vnést
do jejich životů trochu změny a radosti, tvůrčího nasazení a něčím zvláštním je obohatit. K oslavě Halloweena a Svatodušních svátků se jistě v mateřské škole vrátíme i v budoucích letech.
Učitelky MŠ

Dar LČR

Na základě podaného projektu „Rozvíjíme gramotnost dětí a žáků“ získala naše
škola od státního podniku Lesy ČR 50 000 Kč na nákup moderních učebních
pomůcek.
Digitální kameru a fotoaparát škola využívá nejen na svou prezentaci, ale i pro
potřeby výuky předmětu Informatika, kde jsou žáci vedeni k práci s moderními
informačními technologiemi. USB mikroskop s LED osvětlením v hodinách přírodopisu rozvíjí poznání o přírodě.
Didaktické hry pro mateřskou školu – Ekopřírodověda, Prvouka a Farma-počítáme zvířátka jsou velkým přínosem pro názornou výuku v mateřské škole,
vychovávají k ochraně přírody a rozvíjejí matematickou představivost.
Nákupem velmi kvalitních závěsných tabulí a map jsme získali nejen pomůcky pro přímou výuku se žáky, ale zároveň jako bonus jsme získali roční licenci
na přístup do datakabinetu výukových materiálů pro všechny učitele školy.
Dar od Lesů ČR byl pro práci naší školy velkým přínosem. Mohli jsme nakoupit
finančně náročnější učební pomůcky jak pro základní tak mateřskou školu.
		
Hana Pelikánová
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„Pojeďme společně“

26. září 2013 vyjelo 21 žáků 4. a 5. třídy Základní školy v Lázních
Kynžvartu s 18 žáky 2.-4.třídy z partnerské školy v Mantelu u Weidenu
na první ze čtyř společných výletů, které je v letošním školním roce čekají. Cílem výletu byl Statek Bernard v Královském Poříčí, kde děti strávily
celý den. Čekal je bohatý program. V zoo koutku si děti nakrmily a pohladily zvířátka. Se zájmem si všichni prohlédli řemeslné dílny a některé
činnosti si mohli i vyzkoušet. Zajímavé bylo také určování druhů koření,
obilí nebo luštěnin v ekocentru.
Nejzajímavější byla ale návštěva expozice Zábavného centra řeky Ohře.
Děti si zde prohlédly plastický model řeky Ohře, Těšovickou tvrz, Weissenstadtský most nebo hlubinný i povrchový důl a mnoho dalších zajímavostí. Středem zájmu se staly i kinetické modely nebo různé herní
prvky – skládačky, puzzle, převážení vytěžené zeminy a mnoho dalších.
Naprostým hitem byly pak dotykové monitory. Daly se na nich vyhledat
informace k jednotlivým exponátům a nejen to, děti mohly hrát zábavné hry a zodpovídat kvízové otázky vztahující se k tématu. A to vše jak
v českém tak německém jazyce.
Nemůžeme opomenout ani návštěvu restaurace, kde všem moc chutnalo.
Děti měly možnost zdokonalit se v česko-německé komunikaci. Německé děti se totiž ve škole učí česky. Pro české děti je německý jazyk hlavním cizím jazykem od 3.třídy.

24. října 2013 se uskutečnil druhý výlet. Tentokrát jsme vyjeli do Německa, cílem se stalo Geocentrum ve Windischeschenbachu a město Weiden.
Windischechenbach se může pochlubit nejhlubším geologickým vrtem
na světě - 9101 metrů. V suterénu Geocentra se nachází speciální učebna, kde jsme pracovali s dřevěnými modely kontinentů. Cestovali jsme
v čase až do období, kdy existoval jediný kontinent Pangea, který jsme
z jednotlivých modelů kontinentů složili. Velmi nás zaujaly geologické
hodiny, které znázorňovaly celý vývoj planety Země v rozmezí 12 hodin.
Po obědě jsme shlédli krátký film o vývoji Země a ve výstavní expozici
si žáci mohli prohlédnout průřez Země a na modelech prozkoumat, jak
funguje tektonická činnost nebo si vyzkoušet na trenažéru zemětřesení
různých intenzit. Děti pracovaly a bavily se ve smíšených skupinách a při
práci v učebně se musely spolehnout i na své znalosti němčiny.
Odpoledne jsme strávili prohlídkou města Weidenu. Na radnici jsme
zasedli ve středověkém soudním sále a vedli soudní proces. Vše jsme
zakončili sladkou tečkou v podobě italské zmrzliny. Výletu se zúčastnilo
19 českých a 22 německých dětí.
Tento projekt je kofinancován z prostředků Evropské unie, Dispozičního
fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, registrační číslo
projektu DF/CIL3/EGR/0230, a z prostředků Města Lázně Kynžvart.
Hana Pelikánová, Daniela Mayhoub

Grantový program
Na zelenou 2013
Jak jsme vás již informovali v minulých Kynžvartských listech, naše 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.
Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačovaly
místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických
míst byla zpracována dopravní studie navrhující opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy.
Ráda bych touto cestou poděkovala zejména starostovi obce panu Miloslavu Pernicovi za podporu projektu a spolupráci. Pan starosta je členem
pracovní skupiny a zúčastnil se také besedy se žáky 2. stupně nad touto

problematikou. Poděkování patří také všem pedagogickým pracovníkům,
kteří zařadili témata dopravní výchovy do svých vyučovacích hodin. Velmi
pěkné byly výtvarné práce žáků s touto tématikou, např. soutěž o logo projektu, dopravní značky třídy či dopravní značky pro zvířata atp. Velmi děkuji za ochotu panu Ing. Landovi, který připravil besedu pro žáky 2. stupně
na téma cyklostezky a cyklotrasy v okolí města a také panu Ladickému za
spolupráci na projektu.
Děkuji také Mateřské škole (Tyršova 315) a Základní škole ve Velká Hleďsebi, které s námi spolupracovaly při výtvarných soutěžích a jízdách zručnosti na kole i koloběžce.
Věříme, že cíle projektu – zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do
školy, zvýšení podvědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování,
podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu - bylo dosaženo.
Mgr. Petra Šandová

Kynžvartské listy 3/2013

11

1. třída - 1. školní den

Dopravní výchova na 1. stupni (1.třída)

30.9.2013 žáci 1. třídy navštívili pana starostu na Městském úřadě. Zástupkyně první třídy mu slavnostně předala pozvánku na besedu , která se týká jejich nápadů, jak zvýšit bezpečnost pohybu při
cestě do školy. Pozvánku vyráběla 4. třída při hodině slohu.
Cestou na Městský úřad se žáci stali účastníky silničního provozu - chodci. Učili se chodit správně po
chodníku.
1) Do nikoho nestrkat.
2) Přizpůsobit chůzi ostatním spolužákům.
3) Vyhýbat se pouličním lampám, lavičkám a odpadkovým košům na levé straně chodníku.
4) Všímat si dopravních prostředků, které je míjely při cestě na Městský úřad.
5) Rozhlédnout se vždy, když přecházejí.
Žáky čekalo na Městském úřadě milé přivítání. Pan starosta od nich převzal pozvánku a stoupl si
s nimi před velkou mapu (letecký snímek) Lázní Kynžvart a ptal se jich, zda-li by dokázali najít na
mapě místo, kde bydlí. Společnými silami to dali dohromady. Za jejich práci a slušné chování na ně
čekala sladká odměna v podobě malých čokoládek a omalovánek. Žákům se na Městském úřadě líbilo.
Pavlína Sedláková

Halloweenská strašidelná škola

31.10.2013 se v naší základní škole uskutečnil již tradiční Halloween. Žáci 2.stupně si pro
své mladší spolužáky nachystali spousty soutěží a her, vyhodnocovali nejhezčí – „nejstrašnější“ masky a hlavně připravili nejstrašidelnější stezku noční školou. Příprava byla důkladná, nejen masky se musely vyrobit, nejdůležitější byla vizáž obličeje, takže chemické
přípravky, latex, červené barvivo a další ozdoby našly své uplatnění.
V letošním roce jsme Halloween připravili i pro naši mateřskou školu. Venkovní strašidelnou stezku absolvovaly děti se svými rodiči.
Děkuji za spolupráci dětem, rodičům i kolegyním.			
Martina Karenovičová
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Návštěva policejní stanice v Mariánských Lázních

Dne 15.11.2013 navštívila 4. třída základní školy policejní stanici v Mariánských Lázních. Měla tam domluvenou prohlídku s policistou panem Ladickým. Při vstupu do hlavní haly byla třída rozdělena na 2 skupiny a byla
stanovena 3 základní pravidla.
1. Ničeho se nedotýkat.
2. Mluvit pouze na vyzvání.
3. Nepohybovat se v prostoru policejní stanice bez doprovodu (bez policisty).
Během prohlídky žáci navštívili krátkodobé a dlouhodobé cely určené k pobytu zadržených osob. Dozvěděli se, že v krátkodobých celách mohou zůstat
zadržené osoby pouze 4-6 hodin, v dlouhodobých celách až 48 hodin. Cely
jsou samozřejmě pod kamerovým dohledem.
Další jejich kroky vedly ke stálé službě a mohli vidět naživo práci dozorčího.
Na velké obrazovce si prohlíželi všechny místnosti policejní stanice, které jsou
kontrolovatelné díky kamerovému systému.
Další návštěva byla posilovna v dolních prostorech určená pro relaxaci policistů. Tam si vyzkoušeli pytle k boxování. Když odcházeli z posilovny míjeli
biologickou místnost určenou ke skladování biologických stop (moč, krev,
pachové stopy …).
Mezi nejzajímavější navštívenou místnost patřila bezesporu kancelář technika. Zde si mohli vyzkoušet vybavení policisty (neprůstřelnou vestu, přilbu na
hlavu). Někteří žáci si zde zdokumentovali otisky svých prstů.
Jako překvapení pro žáky byla možnost vyzkoušet si nenabité služební zbraně. Byli otestováni na množství alkoholu v krvi, na množství psychotropních

látek v těle. Všechny testy byly samozřejmě negativní. To bylo zajímavé nejen
pro chlapce, ale i děvčata.
Celková prohlídka policejní stanice trvala 2 hodiny, žákům se velice líbila a
mluvili o ní ještě při zpáteční cestě autobusem do školy.
Ještě jednou děkujeme panu Ladickému a jeho kolegům za dobře připravenou akci.
Pavlína Sedláková

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
má zcela novou učebnu výtvarné výchovy

Naše škola se zapojila do 5. výzvy Strategického plánu LEADER pro období
2009 – 2013 v rámci Programu rozvoje venkova a byla úspěšná ve výběrovém řízení se svým projektem Vybavení učebny výtvarné výchovy.
Díky úspěchu ve výběrovém řízení a za podpory zřizovatele školy, města Lázně Kynžvart, získali žáci naší školy vybavení v hodnotě 200 000 Kč
do nové učebny výtvarné výchovy. Můžete sami posoudit z uveřejněných
fotografií, jak se zlepšilo vybavení učebny po realizaci obnovy jejího zařízení. Nejen žáci, ale i vyučující mají z nové učebny velkou radost. Učebnu
od září využíváme také v hodinách pracovní výchovy, ve výtvarném kroužku a chystáme zde i vánoční dílnu pro žáky a jejich rodiče.
V nové učebně v rámci projektu vytvořili žáci na 1. i 2. stupni v hodinách
výtvarné a pracovní výchovy skřítky z nejrůznějších materiálů. Do této akce

se ochotně zapojili i rodiče, a to jak při shánění a přípravě materiálů, tak
i společnou prací s dětmi. V učebně proběhla i vánoční dílna, kdy žáci tvořili
výrobky do soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci.
Mgr.Petra Šandová

Týden knihoven

Škola v knihovně

V pátek 4. října 2013 se celý
1.stupeň vydal v dopoledních
hodinách do městské knihovny . Žáci byli rozděleni na čtyři
skupiny po třídách a v určených
časových úsecích navštívili
místní knihovnu na městském
úřadě. Žáci se mohli dozvědět
nové informace o dětských knihách i autorech. V připraveném
testíku, který si každý vyzkoušel, zjistili, co znají či neznají
z dětské literatury. Paní knihovnice nabídla žákům, že mohou
městskou knihovnu navštěvovat
i sami a získat čtenářský průkaz.
Žákům se v městské knihovně
líbilo a budeme se těšit na další
návštěvu.
Iveta Becková
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Letos v „Týdnu knihoven“ přišli žáci 1. stupně Základní školy na exkurzi do
knihovny. Ve čtvrtek, 3.10.2013, knihovnu navštívila 1. a 2. třída v doprovodu svých učitelek. V pátek pak přišla 3. a 5. třída a nakonec čtvrťáci. Opět
pro žáky byly připravené různé úkoly a především povídání a seznámení
s knihovnou. Nakonec si každý našel knihu, kterou už četl
nebo se mu líbí a přečetl nám
pár řádků. Bylo znát, kdo si čte
a komu to dělá trochu problémy. S některými dětmi se již
v knihovně potkávám, ale většina se do knihovny přijde podívat jen se školou. Myslím, že
je to škoda. Určitě si zde každý
najde knihy, které ho zajímají
a může si vybrat ze široké nabídky. Chtěla bych všem poděkovat za spolupráci a plnění
úkolů a budu se těšit na další
setkání v knihovně v Lázních
Kynžvart a snad to nebude jen
povinně za rok se školou.
Bc. Romana Kováčíková

