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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima nás ušetřila od problémů, na které
jsme v Lázních Kynžvart zvyklí. Na hromady
sněhu a náledí jsme v letošní zimě jen vzpomínali a věřím tomu, že většina z nás, mimo
dětí, takovou zimu uvítala. Především to byli
zaměstnanci technických služeb, kteří měli
ve srovnání se zimním obdobím minulých let
práce mnohem méně. Pohotovost držet ale
museli. A i za to jim děkuji. V letošním roce se
podařilo zachovat ceny za likvidaci komunálního odpadu na úrovni cen z roku 2013. Stát
ani svozová firma nepřišli s žádným navýšením. Město ale bude i letos ze svého rozpočtu
na likvidaci odpadu přispívat a bude také možné nadále odevzdávat objemný odpad ZDARMA do sběrného dvora. Chtěl bych Vás všechny, kteří služby sběrného dvora využíváte,
požádat, abyste k odkládání odpadu využívali
dobu, kdy je zde obsluha. V rámci možností
se snažíme odložený odpad třídit hned, když
je přivezen. Kdo z Vás by se chtěl v kontejneru plném odpadu probírat a třídit ho? Za pochopení všem předem děkuji. Také děkuji
všem občanům, kteří odpad poctivě třídí ještě
předtím, než ho odloží do popelnic. Čím více
se vytřídí, tím více financí se vrátí do městské
kasy a je možné likvidaci odpadu finančně

podpořit. Za minulý rok to bylo 172.000,- Kč.
V posledním čísle Kynžvartských listů jsem
Vás informoval o několikaleté práci na získání
dotace ze Státního fondu životního prostředí
na zametací vůz. Poslední fáze byla ale velice
rychlá. Máme zametací vůz, který už částečně
město uklidil, a už máme v naší kase peníze,
které jsme museli předfinancovat. Máme také
na 95 % vyřešené majetkoprávní vztahy v souvislosti s rybníkem „Školňák“. Doufám, že už
nevzniknou další komplikace a v další vyhlášené dotační výzvě bude podána nová žádost
o dotaci na odbahnění tohoto rybníka. V letošním roce už probíhá oprava mostu v ulici Sadová. Do dvou měsíců by měla být akce
ukončena. Takových mostů, které je potřeba
opravit, je v našem městě ještě několik. Dále se
uskuteční oprava hřiště u ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart. Bude provedena oprava oplocení a položen nový umělý povrch. Hřiště bude sloužit
všem „slušným“ občanům města. Nebude jen
pro potřeby školy. V letošním roce proběhne
oprava autobusové zastávky (točny). Jak jistě většina z vás ví, autobusová zastávka, která
byla vybudována v minulých letech v akci „Z“,
dosloužila a je nutná její kompletní rekonstrukce. Současné autobusy se na točnu ani nevejdou. Nastupování a vystupování cestujících

se řeší v provizorních podmínkách a to nepřispívá k bezpečnosti přepravy. Z hygienických
důvodů musí město také zainventovat opravu
sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ. Na tuto
akci máme požádáno o dotaci. Jestli peníze
získáme nebo ne zatím nevím. Další žádost
o dotaci je podána u Karlovarského kraje. Jelikož kraj přispívá malými částkami, podali jsme
žádost na malou akci, a to na opravu „zkratky
do lázní“, na kterou se nepodařilo získat dotaci
u Ministerstva pro místní rozvoj. Státní fond
životního prostředí v letošním roce vyhlásil
„rychlou výzvu“ (příjem žádostí do 15.4.2014)
na pořízení zařízení na svoz bioodpadu. Pokusíme se termín odevzdání stihnout a odevzdat žádost na pořízení vozidla s kontejnery,
do kterých by bylo možné odkládat trávu, listí, větve… Do žádosti je nutné dodat spoustu
příloh, které se nemusí včas zajistit. Dále se
intenzivně pracuje na získání stavebních povolení na opravu chodníků, komunikací a parkovišť, abychom byli připraveni na další dotační
období, které by mohlo být spuštěno v příštím
roce. Letošní rok je tak rokem příprav. Děkuji
všem občanům, kteří městu v jeho činnosti pomáhají, a velice si toho cením.
Miloslav Pernica - starosta

Osobnost Karlovarského kraje
V 9. ročníku ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ opět ocenili zástupci regionu zásluhy lidí v oblasti kultury a služeb veřejnosti, podnikání
i za mimořádný přínos kraji. Zvláštní ocenění pak udělil hejtman Josef
Novotný za záchranu lidského života. Osobností v oblasti podnikání byl
vyhlášen Pavel Dragoun, generální ředitel a jednatel firmy EUTIT s.r.o.,
který ve firmě působí přes 45 let a je to právě on, kdo se zasloužil o to, že se
z firmy stala světová jednička ve výrobě odlitků z taveného čediče. Touto
cestou panu Pavlu Dragounovi k získání titulu „Osobnost Karlovarského
kraje“ gratuluji a do dalších let přeji hodně zdraví, osobních a pracovních
úspěchů. Jménem města Lázně Kynžvart mu také děkuji za to, že pro naše
spoluobčany zajišťuje práci a finančně podporuje v našem městě kulturu,
školství a sport.
Miloslav Pernica - starosta

Foto: Stanislava Petele
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Budou zastavovat rychlíky?

V úterý 25.3.2014 jsem společně s Ing. Romanem Procházkou, Pavlem
Dragounem a Bc. Romanou Kováčíkovou absolvoval jednání s ministrem dopravy ve věci zastavování rychlíků v železniční stanici Lázně
Kynžvart. Panu ministrovi jsme přednesli všechny důvody, které nás
vedou k tomu, aby bylo zastavování na novém vlakovém nádraží, které
splňuje všechny podmínky pro zastavení rychlíků, opět obnoveno. Naše
požadavky uznal za rozumné a přislíbil, že vzniklou situaci nechá na ministerstvu prověřit. Cituji pana ministra: „Úředníci na všech stupních by
měli přistupovat k řešení vzniklých situací tím způsobem, aby občanům
našeho státu pomohli a ne vše řešit jednoduchou odpovědí – to nejde.“
A to je případ i našeho vlakového nádraží. Pan ministr nám na konec
jednání nic neslíbil, ale věřím, že s jeho přístupem k práci na „českých
drahách“ se nakonec podaří to, aby v Lázních Kynžvart rychlíky opět zastavovaly. Slíbit to bohužel nemohu ani já. Naše snaha bude pokračovat
dál.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na kulturní akce
Města Lázně Kynžvart

31.5.2014
12.7.2014
30.8.2014

Dětský den (fotbalové hřiště TJ)
Pouť sv. Markéty (fotbalové hřiště TJ)
Pohádková cesta na hrad (lázně)

tel.: 605 938 772
borek.suraba@centrum.cz
www.suraba-stavby.cz

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce loňském, se naše město
zúčastnilo soutěže „Liga odpadů 2013“. Jedná se o soutěž měst a obcí
v celé republice v rámci krajů v třídění odpadů – papír, plast, sklo čiré,
sklo směs a nápojový karton. Vyhlášení výsledků již 8. ročníku této soutěže, kterou pořádá kraj a společnost EKO-KOM, proběhlo v pondělí
9.12.2013 v Krajské knihovně v Karlových Varech. V kategorii obcí nad
1000 obyvatel se naše město umístilo na 3. příčce. První místo obsadilo
město Ostrov (odměna 60.000,- Kč) a na druhém se umístilo Statutární
město Karlovy Vary (odměna 30.000,- Kč). Za třetí místo naše město
obdrželo finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč.
Vytřídilo se:
Papír -25,916 t, plast – 18,221 t,
sklo čiré – 0,818 t, sklo směs – 19,542 t,
nápojový karton – 0,36 t
Děkujeme Všem spoluobčanům, kteří
odpad třídí, šetří tak přírodu a zároveň
přispívají k dobrým výsledkům našeho
města.
Bc. Romana Kováčíková

OTVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Zednictví Bořek Šuraba
veškeré stavební práce
tesařské práce

„Liga odpadů 2013“

(dvůr u Městského úřadu)

Středa
Sobota

15,00 – 17,00
8,00 – 10,00

Mobilní sběr – Jaro 2014

Firma EKODEPON s.r.o. a Město Lázně Kynžvart vyhlašuje mobilní
sběr objemného a nebezpečného odpadu na sobotu 3.5.2014 v době
8,30 – 11,30 hod. Bližší rozpis naleznete na webových stránkách města
a vylepených plakátech.

Rozsvícení vánočního stromečku
K začátku adventní doby v Lázních Kynžvart patří již tradičně rozsvícení vánočního stromečku a výzdoby na náměstí. V roce 2013 to bylo v sobotu 30.11.
Již tradičně se návštěvníci těšili na Anděla, který přiletěl i tentokrát. Snesl se
od kostela ke stromečku a poté, co se ho dotkl kouzelnou hůlkou, se vše rozsvítilo. U stromečku nechyběly koledy, které zazpívaly děti z místní Základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeňky Hurtové a tento rok za doprovodu
tří akordeonů. Dále se představili s pásmem vánočních písní „Rodiče a přátelé
školy“ pod vedením paní učitelky Martiny Karenovičové, dlouholeté spoluorganizátorky této akce, která se také postarala o ozvučení zaplněného náměstí. V průběhu celého programu i po jeho skončení nechybělo pro účastníky
občerstvení – svařák, horká medovina, trdelník, chlazené i uzené ryby, zabijačkové pochoutky a samozřejmě v předvánočním čase bylo možné zakoupit také
adventní výzdobu nebo nějaké dárky pro
děti. Celý večer se nesl v přátelské a pohodové atmosféře. Děkuji panu Martinu
Schneiderovi, který už mnoho let zajišťuje a staví pro město vánoční stromeček,
připravuje vánoční výzdobu na náměstí
a je pomocníkem Anděla při rozsvícení
stromečku. Dík patří také dobrovolným
hasičům a zaměstnancům Služeb města
i všem ostatním, kteří se na přípravě akce
podíleli. Doufejme, že se při takovéto příležitosti sejdeme i v roce 2014.
Bc. Romana Kováčíková
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Mikulášská besídka 2013

Mikulášská besídka, kterou pro místní děti pořádá město, se uskutečnila již v úterý, 3.12.2013 v jídelně místní základní školy. Ale ještě předtím, ,než přišel Mikuláš, se na scénu dostavil kouzelník. A protože měl
kouzelník připravený pestrý a bohatý program, zapojily se do kouzlení
i přítomné děti, které měly „velikou radost“ v okamžiku, kdy kouzelník
propíchl mečem paní učitelku…a už je slyšet cinkání řetězu…za chvíli
už se do jídelny přihnal čert doprovázený Mikulášem a Andělem, kteří
dětem nadělili balíčky sladkostí. Samozřejmě, že balíček byl připravený
pro všechny dětičky, ale dostaly ho za odměnu, když pověděly Mikuláši
nějakou básničku nebo zazpívaly písničku. Někteří přinesli i namalovaný obrázek pro Mikuláše a jeden dostal dokonce i čert. S tím pekelná
bytost nepočítala a od tohoto okamžiku se ze zlého čerta stal čert hodný
a milý. Děkuji organizátorům za spolupráci na přípravě besídky a dětem za účast. Tak opět za rok.
			
Bc. Romana Kováčíková

Vyhlášení soutěže „O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci“
V pátek 22.11.2013 od 16.00 hod. se v kostele
ve Třech Sekerách konalo slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže „O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci“, kterou vyhlásilo sdružení obcí
Mariánskolázeňsko o.p.s. v rámci projektu: „Vánoční tradice v pohraničí“, reg. č. projektu: DF/
CIL3/EGR/0232. Soutěže se zúčastnili také žáci
naší základní školy a někteří naši spoluobčané.

Soutěžící byli rozděleni do několika kategorií
a výsledky byly následující:
1. místo - kategorie E – Eva Kumžiková (Lázně Kynžvart)
3. místo - kategorie B - Kristýna Königová, Valérie Jakubčeková
(ZŠ Lázně Kynžvart)
3. místo - kategorie C – Valérie Jakubčeková (ZŠ Lázně Kynžvart)
1. místo - kategorie D - Bára Tesařová (ZŠ Lázně Kynžvart)
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a výhercům gratulujeme.
				
Bc. Romana Kováčíková
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Předvánoční setkání
seniorů 2013

V uplynulém roce jsme nezapomněli ani na naše
seniory a připravili jsme pro ně opět předvánoční setkání. Tentokrát se setkání nekonalo jako
v minulých letech v hotelu Hubertus, ale sešli
jsme se v jídelně místní základní školy. Důvodem
byla finanční otázka. Na přípravě místa setkání
se podílely pracovnice z Městského úřadu, které
také po celý večer přítomné obsluhovaly. Tohoto
úkolu se zhostily na výbornou. Velice chutnou
a bohatou večeři připravily paní kuchařky z místní školní jídelny, za což jim děkujeme. Úvodní
slovo večera patřilo panu starostovi Miloslavu
Pernicovi. Ten všechny přivítal a po krátkém
proslovu, ve kterém přítomným seniorům poděkoval za jejich celoživotní práci a vzpomenul
také na ty, kteří naše řady v průběhu roku opustili, navodil atmosféru blížících se Vánoc a s přítomnými si připil na klidné vánoce a šťastný nový
rok. V programu následovalo taneční vystoupení dětí z místní základní školy pod vedení paní
učitelky Brůhové a také dětské skupiny Ašlerky
z Aše s divadelním představením. Nakonec nechyběl ani živý betlém v jejich podání. Poté už
se servírovala večeře a k tanci a poslechu hrála
kapela Daliborka z Mariánských Lázní. Netrvalo dlouho a většina přítomných zaplnila taneční
parket. Nejvíce si zatančil a zapotil se pan starosta. Myslím, že se všichni pěkně pobavili, setkali
se se známými, popovídali a zatančili si. Ohlasy
na celou akci i na změnu prostředí byly kladné,
což organizátory velice potěšilo. Proto ještě jednou děkuji všem, kteří se na přípravě a hladkém
průběhu akce podíleli a také všem, kteří se zúčastnili a prožili příjemný a hezký večer.
		

Bc. Romana Kováčíková
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Silvestr 2013

Na konec loňského roku a přivítání roku nového město opět připravilo pro
své občany přípitek na náměstí spojený s ohňostrojem. Půl hodiny před
půlnocí se začalo pomalu zaplňovat náměstí a lidé plni očekávání příchodu nového roku popíjeli víno, které bylo 27.12.2013 posvěceno farářem
Magistrem Pavlem Urbanem v kostele na Vysoké. Posvěcené víno mělo
všem přítomným vnést do duše lásku, pohodu a porozumění. Jestli tomu
tak bude, to ukáže nadcházející čas. Přípitek pronesl pan starosta Miloslav
Pernica a popřál všem hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Samotný ohňostroj, který nebyl z technických důvodů odpálen přesně
o půlnoci, sponzoroval pan Pavel Dragoun (EUTIT,s.r.o.), Ing. Petr Potůček a pan Martin Schneider. Podle množství lidí, kteří přišli na náměstí
společně přivítat nový rok 2014, bylo vidět, že tato tradice je mezi našimi
spoluobčany oblíbená. O bezpečnost se jako vždy postarali naši dobrovolní hasiči. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a organizaci
Bc. Romana Kováčíková
této akce.
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Darujme kostní dřeň
s našimi hasiči !

Chtěla bych touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart
a především panu Bc. Michalu Businskému, který zorganizoval náborovou kampaň
na podporu dárcovství kostní dřeně v našem městě. V pátek,21.3.2014, se vydalo 13
dobrovolníků z řad místních hasičů i našich spoluobčanů do Fakultní nemocnice
v Plzni, zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Registrace obnášela vyplnění dotazníku a odběr vzorku 2 ml krve. Předtím nás přivítala paní doktorka Jana Navrátilová,
vedoucí separačního centra ve FN Plzeň, a sdělila nám všechny důležité informace,
které se týkají registru a odběru kostní dřeně. Prozatím je to vše, co jsme pro nemocné mohli udělat a nyní nezbývá než čekat na telefon, zda některý z nás bude
vhodným dárcem a pomůže tak zachránit lidský život.
Pokud se i Vy budete chtít do této výzvy zapojit a jste ve věku 18 – 35 let, neváhejte
a přihlaste se na Městském úřadě v Lázních Kynžvart nebo na e-mailu hasici.lk@
seznam.cz (nutno uvést jméno a příjmení, věk, kontaktní telefon). V případě většího
zájmu je možné vypravit automobil z Lázní Kynžvart (zajistí hasiči).
				
Bc. Romana Kováčíková
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Vánoční koncert tří generací
Již po šesté jsme se v sobotu 21. prosince 2013 sešli na tradičním vánočním koncertu. I letos jste si mohli v předvánočním
čase užít chvilku klidu a pohody při poslechu koled a vánočních písní. Jako vždy se zde představily děti z mateřské školy,
prvního i druhého stupně ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, jejich učitelé, rodiče, bývalí žáci školy, známí a přátelé.
Bohužel generací, která letos chyběla, byli naši senioři. A proto bychom se rádi touto cestou obrátili na vás, kteří si rádi
zazpíváte a jste již babičkami a dědečky, přijďte mezi nás a rozšiřte v příštím roce naše řady. Bylo by hezké, kdyby „tradice“
našeho vánočního koncertu tří generací zůstala zachována
a pokračovala dále!
Děkujeme Léčebným lázním LK za zapůjčení sálu, ve kterém
se koncert uskutečnil. Díky vystupujícím i publiku zde panovala báječná atmosféra.
Náš dík patří samozřejmě i muzikantům, kteří se též výrazně
zasloužili o úspěch, který koncert každoročně sklízí. A největší poděkování směřujeme paní učitelce Martině Karenovičové,
která je hlavou i duší celé akce.
Příští rok zase na shledanou a hlavně na slyšenou!!!
Jana Špryňarová

Žehnání vína na Vysoké
27.12.2013
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Maškarní karneval

V pátek 14.2.2014 se na naší základní škole v prostorách školní jídelny uskutečnil „ Maškarní karneval “. Iniciátorkami byly opět maminky paní Lenka Vargová a Diana Kletečková, které také zajistily
mnoho sponzorů k této akci. Na průběhu a organizaci se podílela naše ZŠ. Nechyběla krásně vyzdobená jídelna, kterou se žáky školy připravila paní
učitelka Pavlína Sedláková. Moderátorkou maškarního karnevalu byla paní učitelka Mgr. Iveta Becková letos jako „ Hradní paní “, která své dvořany,
věrné poddané a malou drobotinu přivítala a provázela celým karnevalem. O hudbu se postaral žák
školy Lukáš Beck. Na začátku karnevalu se všechny
masky zaregistrovaly do slosování. Letos se soutěžilo ve 3 kategoriích - masky od 0 - 2 let, 3 - 6 let
a 7 - 10 let. Do losování bylo přihlášeno 62 masek.
Byli tu skřítkové, čarodějové, andílek, indián, hasič,
vodník, tanečnice, princezny, víly a další překrásné
masky. Vyhrát ale nemohly všechny masky, proto
sladkou odměnu dostala na závěr každá maska. Během tancování mohly masky v prostorách chodby
soutěžit v házení míčků do tlamy, házení kroužků
a chytání rybiček. Za úspěšné zvládnutí dostaly děti
vždy sladkou odměnu. Maškarního karnevalu se
zúčastnily děti se svými rodiči, babičkami, dědečky a všichni, co se chtěli v pátek v naší škole pobavit a zasmát. Na závěr děkujeme všem sponzorům
(městu L.Kynžvart, ZŠ a MŠ L.Kynžvart, p.M.Pernicovi, p.V.Königovi, p.Z.Baťkové, p.O.Bučkovi,
p.L.Vargové, p.D.Kletečkové a p.Dragounovi z Eutitu).
Mgr. Iveta Becková
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Exkurze na Kladské

První březnový týden navštívili žáci 2. stupně naší školy přezimovací
obůrku na Kladské. Díky letošnímu velmi teplému počasí se návštěva
obory mohla uskutečnit, neboť jindy v této oblasti leží ještě velké množství sněhu.
Naším průvodcem byl ing. Pavel Volf, který žáky seznámil s významem
obůrky, vysvětlil péči o zvěř v zimním období a odměnou nám bylo
pozorování 12 kusů vysoké zvěře. Všichni jsme byli fascinováni krásou
a velikostí jelena evropského a po 4 dny jsme měli obrovské štěstí, že
jsme zvěř mohli podrobně sledovat.
Za tuto jedinečnou exkurzi děkujeme Lesnímu závodu Kladská a především ing. Pavlu Volfovi, který nám vždy připraví velmi zajímavé a netradiční zážitky.
Martina Karenovičová

Lyžařský výcvikový kurz

Letos se uskutečnil po několika letech na naší škole opět lyžařský kurz
pro žáky 2.stupně. Tohoto kurzu se zúčastnili žáci 7. a 8. třídy. Kurz
byl uskutečněn ve skiareálu Mariánky v Mariánských Lázních od 17.
- 21.2.2014. Žákům se věnoval lyžařský instruktor Mgr.Iveta Becková.
Letos bylo sněhu poskrovnu, tak jsme byli rádi, že podmínky na lyžování byly dobré. Mezi žáky byli začátečníci i lyžaři pokročilí . Výcvikový
kurz byl zaměřen na základní a zdokonalovací výcvik ve sjezdovém lyžování podle úrovně dovedností žáků. Na konci kurzu zvládli všichni
základy lyžování a odnášeli si diplom za úspěšné zvládnutí lyžařského
kurzu a někteří i diplomy za několik soutěží, které jsme mohli uskutečnit na sjezdovce. Žákům se kurz líbil, základy lyžování zvládli, odjížděli
domů spokojení a to je myslím to nejdůležitější.
Tak někdy příště zase na sjezdovce.
Mgr. Iveta Becková
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Škola plná skřítků

Dne 28.11.2013 byla na základní škole slavnostně zahájena výstava
s názvem Země skřítků. Celé jedno patro školy se proměnilo ve výstavní síň plnou skřítků, trollů, víl a dalších záhadných a milých bytostí. Inspirací k této výstavě byla návštěva výstavy naší nejznámější strašidloložky Vítězslavy Klimtové na zámku v Klášterci nad Ohří.
Výstavou vyvrcholilo téměř tříměsíční výtvarné snažení dětí 1. i 2. stupně, které různými technikami a pomocí nejrůznějších materiálů téma

skřítků zpracovávaly. O slavnostní zahájení výstavy se postarali tentokrát živí skřítci a víly, kteří své nápadité kostýmy představili v módní
přehlídce. Poděkování patří všem dětem za výtvarné zpracování, paním
učitelkám za přípravu a instalaci výstavy, rodičům za přípravu kostýmů
na módní přehlídku a všem, kdo svou návštěvou podpořili děti v další
činnosti.
Za metodické sdružení 1. stupně Z. Hurtová

Co děláme ve školní družině

Hned v září jsme začali v družině pracovat. Zdobit podle přání
a představ dětí a hned poté soutěžit. Kdo z koho! Téma: „Strašidelný hrad“ Účastnila se dvě družstva, obě byla velice úspěšná.
Jejich snaha a fantazie nebrala konce. Soutěž hodnotili všichni,
jak návštěvníci školní jídelny, rodiče i ostatní. Nakonec remíza.
Děti se velmi zajímají o nové věci. V družině háčkujeme a vyrábíme krásné věcičky. Aktivně využíváme hřiště u školy.
Také jsme se aktivně zapojili do projektu rozvoje čtenářské gramotnosti. Je určen pro žáky 1. -3. ročníku. Pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde si žáci mohou vypůjčit svou oblíbenou knihu, ale také si zde hrajeme a plníme zajímavé úkoly.
Využíváme i žákovskou knihovnu. Z toho všeho pak tvoříme jak
výkresy, tak i různé jiné výtvory.
Zapojujeme se do projektů, např. „čtení pomáhá“, www.ctenipomaha.cz nebo do projektu s dopravní tématikou Na zelenou.
V neposlední řadě spolupracujeme s lázeňskou léčebnou, s kulturní pracovnicí paní Janou Gabrielovou.O práci školní družiny
se více můžete dočíst na webových stránkách školy.
Vlasta Patlejchová
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Vánoční čas v základní škole
Veselé vánoční hody byl název programu, se kterým v předvánočním
období vystoupil pěvecký sbor 1. stupně základní školy. Děti se v něm
představily jako zpěváci i tanečníci a vytvořily živý betlém zobrazující
vánoční příběh o narození Ježíška. S tímto programem se představily
také dětem z mateřské školy, spolužákům ze základní školy a seniorům
v penzionu. Vyvrcholením bylo vystoupení v zámecké kapli kynžvartského zámku, která se zcela zaplnila diváky. Děti i diváci si z vystoupení odnesli příjemný pocit z krásného představení a úžasných sólových
výkonů.

Starší děvčata adventní dobu ve škole zpestřila obchůzkou lucek a barbor, ve kterých připomněla obyčejné a dávno zapomenuté zvyky. Mladší členové souboru se ujali tříkrálové obchůzky a popřáli spolužákům
šťastný nový rok.
První adventní sobota patřila také zpěvu. Při rozsvícení vánočního
stromu zazpívali žáci 2.-5. ročníku v krátkém programu lidové koledy
a písně s vánoční tématikou. Druhým sborem, který zpestřil slavnostní
večer, byl pěvecký sbor žáků, učitelů a přátel školy. Představil se pod vedením paní učitelek Karenovičové a Špryňarové.
Z. Hurtová
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Spolupráce mateřské a základní školy
v Lázních Kynžvartu

V letošním školním roce se prohloubila spolupráce mezi mateřskou a základní školou. Školáci a školkáčci mají totiž možnost se pravidelně setkávat.
Jednou týdně navštěvují žáci 7. třídy pod vedením paní učitelky Jany Špryňarové mateřskou školu v době odpočinku, aby malým kamarádům přečetli nějakou pěknou
pohádku. Po pohádce si společně povídají, co si předškoláci z přečteného příběhu
zapamatovali. Nejen, že se věkově rozdílné děti vzájemně seznámí, školáci se učí zřetelně a nahlas číst, zbavit se ostychu, adekvátně komunikovat s malými dětmi. Předškoláci zase procvičují sluchovou paměť a učí se udržet pozornost. Se sedmáky, kteří
chodí do školy předčítat, se předškoláci setkávají také jednou měsíčně v počítačové
učebně základní školy. Každý sedmák má na starosti jednoho malého kamaráda, aby
ho seznámil se základními dovednostmi při práci s interaktivní tabulí a s počítačem.
Společně plní zadané úkoly, hrají didaktické a logické hry, vytvářejí různé obrázky,
nebo vyrábí například přáníčka pro své nejbližší. Děti z mateřské školy pracují podle svých dosavadních zkušeností s technikou. Některé zatím jen přihlížejí a sledují
práci svého „učitele“; dovednosti některých školkáčků jsou ovšem na takové úrovni, že mohou svým starším kamarádům směle konkurovat. Především se však učí
spolupracovat, postupovat podle instrukcí a v neposlední řadě správně manipulovat s počítačovou myší a s interaktivní tabulí. Také žáci pod vedením paní učitelky
Martiny Karenovičové získávají na takto zpestřených hodinách informatiky spoustu
potřebných dovedností a zkušeností. Předškoláci se na „počítače“ a na nové velké
přátele vždy velmi těší.
Občas se děti z mateřské a základní školy setkávají i při jiných příležitostech. Poslední společnou akcí byla jarní pracovní a výtvarná dílna, organizovaná paní učitelkou
Pavlínou Sedlákovou. Při výrobě jarních a velikonočních dekoracích prokázali svou
fantazii, zručnost a výtvarné cítění jak žáci z šesté a sedmé třídy, tak i budoucí školáci.
O krásné kulturní zážitky se nejen školkáčkům nejednou postarala paní učitelka
Zdena Hurtová, která vede na základní škole pěvecký kroužek. Jeho překrásná hudebně-taneční vystoupení vždy vkusně přibližují školkovým dětem české tradice.
Každoročně se děti ze ZŠ a MŠ setkávají také při nejrůznějších divadelních představeních, vystoupeních, mikulášské nadílce, na vánočním koncertě, školní akademii
a při rozličných sportovních kláních a soutěžích.
Jana Hladíková

„Pojeďme společně“ – 3.výlet
Ve čtvrtek 13. března 2014 vyjeli naši žáci s žáky partnerské školy
v Mantelu již na třetí společný výlet v rámci projektu „Pojeďme společně“. Tentokrát byly cílem Karlovy Vary.
Prvním zastavením bylo Muzeum sklárny Moser, kde jsme si prohlédli
spoustu krásných výrobků ze skla. Naší pozornosti neušly ani významné osobnosti, které sklárnu v minulosti navštívily. Na zdech muzea visí
jejich fotografie. Informace o sklářském řemesle děti získaly
i z dvojjazyčného filmu, který nám zde promítli. Ve sklářské
huti jsme zažili pravou atmosféru ruční výroby a cítili vůni
vypalovaných dřevěných forem.
Počasí nám opravdu přálo. Při procházce lázeňskou zónou
jsme odložili bundy a kabáty, užívali si jarních slunečních
paprsků a ochutnávali karlovarské prameny. Od Vřídelní fontány se dětem moc nechtělo. Velmi atraktivní částí našeho
výletu byla také jízda lanovkou a nádherný pohled na Karlovy Vary z rozhledny Diany. Společně strávený čas utekl velmi
rychle a všichni se těšíme na dubnový výlet do Waldsassenu.

Výletu se zúčastnilo 21 českých a 16 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
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Zápis do 1.třídy
3. února 2014 se uskutečnil zápis budoucích školáků. K zápisu se dostavilo 17 předškoláků, na které čekala pohádková cesta. Během této cesty děti získávaly za splněné úkoly klíče, kterými na konci cesty mohly
vysvobodit princeznu. Úkoly byly zvoleny tak, aby děti jejich plněním
mohly předvést své znalosti a dovednosti a potvrdit tak připravenost pro
zvládání školních nároků. Rodiče mohli vidět své děti při samostatné
práci, sledovat jejich reakce na situace, které jejich děti budou potkávat
od září již každý den. Většina budoucích školáků se s úkoly vyrovnala bez jediného zaváhání a nezbývá proto jim i jejich rodičům popřát
úspěšný první školní rok.
Za metodické sdružení Z. Hurtová

Přejeme všem
krásné svátky velikonoční
		
a bohatou pomlázku
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