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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v tento předvánoční čas připojil i já s přáním krásných, požehnaných Vánoc
plných lásky, domácí pohody a splněných přání.
V čase Vánoc jsme si my lidé bližší a naše srdce
se otevírají a jsou plná radosti a štěstí. Během
těchto pár dní se jakoby snažíme vynahradit
všechen čas, který jsme si na sebe nenašli s nejbližší rodinou nebo drahými známými. Všichni se těšíme na moment, jak si opět sedneme
za štědrovečerní stůl, který bude bohatě prostřený. Při těchto chvílích pohody a rodinného štěstí
si určitě zavzpomínáme i na naše blízké, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, ale v našich myšlenkách a srdcích jsou stále s námi. Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych vám ještě jednou
popřál krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Se vstupem do nového
roku zapomeňme na vše špatné a zlé, co nám
letošní rok přinesl. Ať se všem v nadcházejícím
roce splní sny a přání a ať nový rok prožijete především ve zdraví a pohodě. Ať je celý nový rok
rokem lidskosti, tolerance a porozumění.
Miloslav Pernica - starosta

Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok 2015

Vám přejí
zaměstnanci
MěÚ Lázně Kynžvart

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

• Konzert tří generací – 20.12.2014 od 15:00 hod. v Kulturáku v Léčebných lázních,
• Silvestrovský přípitek – 31.12.2014 od 23:30 hod. na náměstí.

Setkání seniorů

Ani letos jsme nezapomněli na naše seniory. Setkání bylo
připraveno na pondělí 8.12.2014
opět v jídelně základní školy.
Přípravu a výzdobu jídelny měly
na starosti pracovnice Městského úřadu, které přítomné také
po celý večer obsluhovaly. Večeři
připravily paní kuchařky z místní
školy jídelny, za což jim děkujeme. Myslím, že si všichni pochutnali. Úvodní slovo patřilo panu
starostovi Miloslavu Pernicovi,
který přítomné přivítal a po krátkém proslovu si vzal slovo pan
Ing. Vladislav Bláha, ředitel Domova pro seniory v Mariánských
Lázních, který představil novou
pracovnici, která bude pro Kynžvart zajišťovat pečovatelskou
službu a samozřejmě také všem
popřál hezké vánoce a hodně
zdraví do nového roku. Poté už
následovalo krásné vystoupení dětí z místní základní školy
na téma Betlém pod vedením
paní učitelky Zdenky Hurtové.
Děti měly velký úspěch. A po vystoupení už se servírovala večeře.
K tanci a poslechu hrála kapela
Daliborka z Mariánských Lázní.
Nakonec se zaplnil i taneční parket. Myslím, že se všichni pěkně
pobavili, zatančili, setkali se se
známými a popovídali si. Děkuji
všem, kteří na setkání přišli a také
těm, kteří se na přípravě a hladkém průběhu akce podíleli.
Bc. Romana Kováčíková
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Omlouváme se všem občanům našeho města za komplikace v autobusové dopravě způsobené rekonstrukcí autobusové
zastávky. 		
Miloslav Pernica – starosta

NOVÁ TEL. ČÍSLA MĚSTSKÉHO ÚŘADU LÁZNĚ KYNŽVART

Co se v roce 2014 podařilo

Místostarosta

724 178 336

Podatelna

354 691 221

Na začátku letošního roku se začalo s opravou mostu v ulici Sadová,
který byl v havarijním stavu. Na most navazuje opěrná zeď potoka, která
je na pozemku Povodí Ohře a je také v dost špatném stavu. Aby nedošlo při jízdě nákladních vozidel po opěrné zdi potoka k jejímu zborcení, bylo nutné most opravit, i když zpřístupňuje jen jeden rodinný
dům. Další akcí byla výstavba multifunkčního hřiště pod tělocvičnou
základní školy. Na původní asfaltové hřiště byl položen umělý povrch
a vybudovalo se nové oplocení. Hřiště slouží pro potřeby ZŠ a MŠ, TJ
Sokol Lázně Kynžvart, především oddílu házené, ale i veřejnosti. Pronájem hřiště organizuje ZŠ. Ještě před zahájením provozu vandalové stačili
vypálit do nových plastových záchytných sítí díru. Největší investiční
akcí byla kompletní rekonstrukce autobusové zastávky (točny). Původní komunikace na této zastávce byla postavená v akci „Z“, dosloužila
a muselo se přistoupit k obnově všech konstrukčních vrstev komunikace. Na základě požadavku dopravců byla zastávka i rozšířena a prodlouženo nástupiště. Vybudována byla i nové kanalizace. Na dřevěném
přístřešku se provedly jen drobné opravy a obnova nátěru. Hned druhý
den po zprovoznění zastávky zasáhl opět vandal. Zničil dopravní značku včetně kovového úchytu. (Musel to být silák). Z nové zastávky si také
neznámý řidič udělal závodní dráhu, na které předváděl své řidičské
umění. Naštěstí nezpůsobil žádné další škody. Máme také nový povrch
na „Zkratce do lázní“. Opravená je pouze část, která je v majetku města. Část neopravená je v majetku Léčebných lázní. Zde řádil ne vandal,
ale pro změnu zloděj. Den poté, co zhotovitelská firma ukončila práce,
přijel neznámý zloděj a z nového pískového povrchu si odvezl několik
metráků písku. JE TO NORMÁLNÍ??? Co se nepodařilo do konce roku
dokončit, je oprava sociálního zařízení v tělocvičně ZŠ. K opravě jsme
museli přistoupit na základě provedené kontroly pracovníky hygieny.
Hotovo bude v polovině ledna 2015. Zde snad žádný vandal nebo zloděj po dokončení prací řádit nebude, ale kdo ví? Do konce roku ještě
město převezme malé komunální vozidlo s kontejnery na bioodpad.
Na dodavatele všech výše jmenovaných zakázek proběhla výběrová řízení. U všech bylo závazné jediné kritérium a to byla cena. To znamená,
že ten, kdo nabídl nejnižší cenu, ten zakázku získal. Na opravě zastávky jsme díky kvalitnímu stavebnímu dozoru ušetřili cca 300.000,- Kč.
Do uzávěrky Kynžvartských listů jsme ještě nedostali zprávu o výsledku
hodnocení čtyř žádostí o dotace do ROP Severozápad. (Formální kontrolou ale všechny žádosti prošly.) Doufám, že budou alespoň částečně
úspěšné a budeme moci zase kousek Kynžvartu zvelebit. Děkuji touto
cestou všem spoluobčanům, kteří se v letošním roce zapojili do práce
pro město a přispěli ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. Děkuji také
za kritické připomínky. I ty někdy přispějí k dobré věci. Děkuji také Sboru dobrovolných hasičů a TJ Sokol za spolupráci při pořádání kulturních akcí.
Miloslav Pernica – starosta

Policie ČR

V současné době byl zaznamenán nárůst kriminality v našem městě. Policie ČR žádá všechny občany, aby alespoň telefonicky nahlásili
na služebně v Lázních Kynžvart nebo na oddělení v Mariánských Lázních všechny skutky, kterými byli poškozeni oni sami nebo jejich okolí.
Mnozí z Vás se domnívají, že je zbytečné v dnešní době malé přestupky
hlásit, že je policie řešit nebude, že se odloží atd. Opak je pravdou. Čím
více podnětů bude policie mít, tím větší je šance, že se na základě těchto
informací podaří dopadnout ty, kteří nám znepříjemňují život a způsobují škody na našem majetku.
Služebna Lázně Kynžvart: tel. 354 691 333
Oddělení Mariánské lázně: tel. 974 372 750 nebo na linku Policie 158
				
Miloslav Pernica - starosta

Starosta

354 691 221
724 181 513

723 056 975
778 529 273
Matrika

778 529 274

Ekonomka

778 529 275

Stavební úřad

778 529 276

Knihovna, Správa bytů a odpadové
hospodářství

724 355 412

Služby města

601 388 808

Mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu – Podzim 2014

V sobotu 27.9.2014 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci s firmou EKODEPON, s.r.o. opět sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
Množství
Objemný odpad
7,36 t
Nebezpečný odpad:
znečištěné obaly
absorbční činidla, olej. Filtry
pneumatiky

127 kg
5 kg
0,94 t

brzdové kapaliny

1 kg

kyseliny

6 kg

pesticidy

4 kg

olej a tuk

75 l

barvy
nepoužitelná léčiva

114 kg
2 kg

Město za tuto službu zaplatilo celkem 37.306,50 Kč. Děkujeme všem
obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují a nevytvářejí černé skládky.

Dobrý den,
dovoluji si Vás touto cestou pozvat na již tradiční 8. hasičskou
zábavu, která se bude konat dne
14.2.2015 v zámeckém hotelu
Metternich. Rezervovat a kupovat vstupenky bude možné od začátku ledna 2015
u sl. Lenky Businské na telefonním čísle 777671941.
Těšíme se na Vás.
Za celý sbor dobrovolných hasičů bych Vám také rád
popřál krásné prožití Vánočních svátků, kouzelný
Štědrý den, spoustu klidu, radosti a pohody. Do nového roku hlavně zdraví a mnoho úspěchů.
Radomír Sýbal
Starosta SDH L. K.
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Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Lázně Kynžvart, okres Cheb konaných ve dnech (dne) 10.10
– 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

1) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Poř.
zvol. Jméno a příjmení

Věk

Pořadí
na HL

Počet
hlasů

Marian Alaxin

63

1.

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Josef Šiška

83

2.

Lenka Vlasáková

123

3.

Daniel Andrlík

107

314

4.

Vladislav Liška

51

Michal Businský

85

77

Volební strana č. 2 - „Pro město Lázně Kynžvart“
1.

Miloslav Pernica

53

1.

Počet hlasů pro stranu: 780, hranice: 94,6
1.

Volební strana č. 1 - Koalice KSČM, ČSSD
1.

Volební strana č. 3 - „Za rozvoj města Lázně Kynžvart“
Kandidáti Poř. číslo

2.

Martin Schneider

60

3.

270

5.

3.

Roman Procházka

45

2.

214

6.

Vladimír König

116

4.

Milan Pelikán

59

4.

196

7.

Robert Kucharik

71

8.

František Štrunc

39

9.

Radovan Štěpán

105

Volební strana č. 3 - „Za rozvoj města Lázně Kynžvart“
1.

Lenka Vlasáková

31

2.

123

2.

Vladimír König

33

6.

116

Volební strana č. 4 - Naše město Kynžvart
Počet hlasů pro stranu: 956, hranice: 116,6
Kandidáti Poř. číslo

Volební strana č. 4 - Naše město Kynžvart

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Petr Tůma

48

1.

183

1.

Petr Tůma

183

2.

Martin Zabloudil

42

2.

139

2.

Martin Zabloudil

139

3.

Miroslav Lazur

93

4.

Stanislav Klenka

111

5.

Dana Vondrášková

131

6.

Václav Gabriel

95

7.

Jaroslava Radová

78

8.

Tomáš Janda

80

9.

Karel Pohořalý

46

2) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany
a pro jednotlivé kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí
kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Koalice KSČM, ČSSD
Počet hlasů pro stranu: 418, hranice: 50,6
Kandidáti Poř. číslo

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Marian Alaxin

77

2.

Ludvík Řehák

58

3.

Jiří Schleiss

49

4.

Dušan Sládek

37

5.

Vladimír Šedivý

42

6.

Jiřina Kupcová

37

7.

Eva Havlová

41

8.

Jan Cenefels

40

9.

Miroslava Cenefelsová

37

Volební strana č. 2 - „Pro město Lázně Kynžvart“
Počet hlasů pro stranu: 1761, hranice: 214,5
Kandidáti Poř. číslo

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Miloslav Pernica

314

2.

Roman Procházka

214

3.

Martin Schneider

270

4.

Milan Pelikán

196

5.

Miluše Lišková

156

6.

Miloslava Váňová

192

7.

Stanislav Businský

153

8.

Daniel Kubásek

152

9.

Radomír Sýbal

114

Volby do zastupitelstev
měst a obcí 10. a 11.10.2014

Na 1. ustavujícím zastupitelstvu Města Lázně Kynžvart, které se konalo
dne 10.11.2014, byli zvoleni zástupci města:
starosta –
Miloslav Pernica
1. místostarosta – Ing. Roman Procházka
2. místostarostka – Mgr. Lenka Vlasáková
Finanční výbor:
předseda –
Milan Pelikán
členové –
Radoslava Vlasáková
-		Anna Blažková
Kontrolní výbor:
předseda –
Ing. Petr Tůma
členové –
Ing. Marian Alaxin
Stanislav Businský
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I tací lidé žijí mezi námi.

Jako občan našeho města, kde žiji 48 let, dokáži posoudit, jak a v čem se
stav v Lázních Kynžvartu a jeho okolí, zlepšuje či zhoršuje.
Nyní, jako důchodci, kdy máme s manželkou již více času na procházky,
sleduji v určitých oblastech výrazné změny.
Znám člověka, který svojí pracovitostí, nebojácností a s racionálním myšlením, vytvořil a dále tvoří díla, která nelze přehlédnout.
Nejdříve začnu likvidací bolševníku velkolepého.
Dlouhodobě a každoročně vyhlašuje Chebsko válku invazním rostlinám.
S jakým úspěchem posuďte sami.
Odbor životního prostředí v Mariánských Lázních nepokutoval majitele
pozemků s bolševníkem, když neplnili povinnost jej likvidovat. Tím se
na zamoření Mariánskolázeňska invazními rostlinami výrazně podílí.
Tento stav však v Lázních Kynžvartu a jeho okolí oproti pouhým proklamacím změnil hospodář, který skutečně koná. Na pozemcích, které si
pronajal či koupil v katastru Horní Lazy a Lázně Kynžvart, bolševník likviduje pasením hovězího dobytka a celoplošným sekáním. Tím dociluje
toho, že bolševník se nedostane do květu a tak se zamezí dalšímu nárustu
množství přeléhavých semen v půdě.
Další nepřehlédnutelné zvelebení krajiny, jsou sady višní, které jsou v lokalitě mezi Zaječákem a dřevoskladem a dále sady při zkratce z Kynžvartu
na nádraží. Tyto plochy musel oplotit a to z důvodu toho, že višňové stromy byly likvidovány olamováním větví náhodnými návštěvníky.
Vysazování alejí a větrolamů jeřáby a smrky při cestách v Lázních Kynžvartu a silnici na Horních Lazech směr Žitná, znovu obnovil tyto krajinotvorné prvky a již dlouhodobě plní svůj účel.
Příkladné je čištění břehových porostů vrb a olší na svých pozemcích
od souší a vývratů a oplocování mokřadů.
Zpřístupněním svých pozemků, výstavbou asfaltových, či štětovaných
cest s příkopy, mostky a propustěmi, pomohl i občanům pohodlně dojít,
či dojet k novému minerálnímu prameni. Je naprosto lhostejné, zda získal
na tyto cesty peníze z EU, či nikoliv.
Jako péče o krajinu a využití jejího bohatství je příklad zvelebení okolí
a jím vynaložené finanční náklady na obnovení minerálního pramene
TEREZA.
Výroba kompostů, které jsou na odstavných plochách na Zaječáku, kde
byly v minulosti pouze nepovolené skládky, ukazuje jeho odbornost
a péči hospodáře o své pozemky.

Dlouhodobě nevyužívaný objekt LČR „Navijárna“, který získal do svého
majetku, tento zrekonstruoval a bude plně využit.
Zarostlý rybník pod Vejrovkou, který nesloužil od války svému účelu, nově zrekonstruoval. Tento krajinotvorný prvek tuto lokalitu velice
zvýraznil.
Dalo by se o tomto člověku napsat daleko více. Je radost se podívat
na jeho vozový park a péče o něj. Zaměstnává občany z Lázní Kynžvartu.
Příkladná je jeho péče o hovězí dobytek, který je ve znamenité kondici.
Dům, který vlastní na Špičáku nově zrekonstruoval.
Začal podnikat již za bývalého režimu, kdy to bylo velice obtížné a to
ve vodních elektrárnách a to velice úspěšně.
Nyní vám uvedu jméno tohoto člověka, i když již jistě všichni víte, že se
jedná o Ing. Petra Potůčka.
Nevím, zda se dnes ještě nosí udělení čestného občanství za zásluhy
o město. Vím však, že by si zasloužil i mimo závisti některých občanů, být
vyhodnocen v rámci Karlovarského kraje jako vynikající hospodář a podnikatel, který výrazně zlepšil životní prostředí našeho města a okolí.		
Ing. Vaniš Miroslav

NAŠI VANDALOVÉ

Nová autobusová zastávka byla zprovozněna pouhých 24 hodin, potom
nastoupili místní siláci, aby předvedli svou sílu, umění a talent. Zde je
ukázka vandalismu, která bude stát několik tisíc korun.
Miloslav Pernica - starosta

Strašidelná cesta

Je pátek 24. října. Dočkali jsme se. Několik posledních
dní to bylo s mými dcerami k nevydržení. Shánění doplňků, kostýmů, domluvy s kamarádkami. Konečně se
i ručičky hodin posunuly ke správným číslicím a my
jsme mohli vyrazit. Hned na začátku na nás čekal kat se
svými pomocníky. Pozorně jsme si prohlédli popravčí
nástroj a vkročili do lesa. Za stromem už na nás číhala
slečna Drákula. Úspěšně jsme zdolali pekelnou váhu,
i když si myslím, že ta mladší jen o fous. Zazpívali jsme
si se strašidly a zatančili s vílami a s notnou dávkou
strachu, který některé
z nás po celou dobu
neopouštěl, dorazili
do cíle. Tam jsme si čas
krátili házením míčků,
prohlížením
výkresů. A nakonec zlatý
hřeb večera. Perfektně
připravený program
v kulturním středisku.
Užili si ho děti i rodiče.
Moc všem děkujeme
a těšíme se za rok zas.
Daniela Mayhoub
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Odpady

Nápojové kartony odkládejte do kontejnerů na tříděný odpad označený touto
samolepkou – viz obrázek.
V městě Lázně Kynžvart
jsou takto označeny ŽLUTÉ
KONTEJNERY NA PLAST.
Děkujeme občanům, kteří
odpad třídí. Za vytříděný odpad město dostává
od společnosti EKO-KOM
finanční odměny. Bohužel
se najdou i tací, kteří si nekoupí známky na vývoz komunálního odpadu a tímto
komunálním
odpadem
pak znehodnocují odpad
tříděný.
Bc. Romana Kováčíková
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Rozsvícení vánočního stromečku
29.11.2014

Také letošní první advent jsme zahájili rozsvícením vánočního stromečku na náměstí.
I letos se o to postaral anděl, vlastně andělka, která se snesla od kostela ke stromečku a kouzelnou hůlkou rozsvítila celé náměstí. Atmosféru adventu ještě doplnily děti
z místní základní školy pod vedením paní učitelky Zdenky Hurtové, které si připravily
vánoční písně a koledy. Nechyběly stánky s občerstvením, tradičním trdelníkem, horkou medovinou a svařákem, které provoněly celé náměstí. Komu chybělo něco na adventní výzdobu doma, mohl si zde také zakoupit. A samozřejmě jmelí a zabijačkové
pochoutky. Pro děti byl připravený čaj a perník, který nám napekli v Léčebných lázních,
za což jim také děkujeme. Myslím, že se všichni příchozí i v té zimě pobavili a naladili
se spolu s námi na vánoční strunu. Chtěla bych také poděkovat panu Martinu Schneiderovi, který se postaral o krásný vánoční strom a elektroinstalaci světelné výzdoby,
dále dobrovolným hasičům, zaměstnancům Služeb města a všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci akce. I přes malý technický zádrhel se vše povedlo, stromeček
i výzdoba na náměstí svítí a … už se zase těšíme na Ježíška, copak nám letos nadělí…
Bc. Romana Kováčíková

Týden knihoven
Letos probíhal týden knihoven od 6.10. – 12.10.2014. Také tentokrát
navštívili knihovnu žáci prvního stupně základní školy se svými učitelkami. Nejprve si děti prohlédly knihovnu a pak už plnily připravené
úkoly. Zjistily, jaké knihy si mohou půjčit, že zde máme nejen pohádky,
ale také knihy naučné, odborné a je jich zde opravdu spousta. Kdo už je
registrovaný čtenář, mohl si knihy také půjčit a někteří se po vyučování
vrátili a zaregistrovali se. V tomto týdnu byla registrace pro nové čtenáře
zdarma a také byla amnestie pro ty, kteří zapomněli knihy včas vrátit.

Myslím, že se děti při plnění úkolů pobavily a věřím, že se s mnohými
budu v knihovně vídat častěji.
				
Bc. Romana Kováčíková

Kynžvartské listy 3/2014

7

Klub šťastného stáří

Klub šťastného stáří ,ve spolupráci s městem Lázně Kynžvart, uspořádal dne 17.9.2014 zájezd do Litoměřic na veletrh Zahrada Čech. Z obce
Lázně Kynžvart se účastnilo 46 seniorů z toho 6 klientů Domova pro
seniory. Velmi nás potěšilo, že si udělal čas i pan starosta Pernica a vydal se na výlet společně s námi. Celý den nás provázelo krásné, slunečné počasí. Mohli jsme si prohlédnout celé výstaviště, ohodnotit
ukázky okrasných zahrad, ochutnat burčák, nakoupit sazenice, česnek
a zahrádkářské potřeby. Děkujeme řidiči autobusu panu Roubalovi, že
nás pohodlně a bezpečně dovezl do Litoměřic a zpět, obzvlášť proto, že
nás na zpáteční cestě potkala nepříjemná dopravní nehoda. Těšíme se
na další společné akce.
Za Klub šťastného stáří Lenka Cholínská a Pavlína Orgoníková.

Mikulášská besídka

Letošní Mikulášská besídka, pořádaná městem pro naše nejmenší,
se uskutečnila již ve čtvrtek 4.12.2014 v jídelně základní školy. Už
před 16tou hodinou se začali scházet první nedočkavci, kteří se
těšili na Mikuláše s nadílkou. Nejprve se ale několik odvážných
zapojilo do rytířského souboje, o který se postaral spolek Valkenava ze Sokolova. Pak už bylo slyšet cinkání řetězu a než se děti
vzpamatovaly ze soubojů, byl mezi nimi čert…ale také Mikuláš
a anděl. Asi byly všechny děti hodné, protože si čert v pytli nikoho
neodnesl. Naopak, za písničku nebo básničku se rozdávaly balíčky
se sladkostmi, a nebylo jich málo. Děkujeme všem, kteří na besídku přišli i těm, kteří se podíleli na organizaci. Tak zase za rok
Mikuláši, čerte a anděli!
Bc. Romana Kováčíková
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*Podzim v mateřské škole*
Podzim v mateřské škole v Lázních Kynžvartu patřil volně žijícím
zvířatům. Děti se o nich hodně dozvěděly ve školce z knížek a encyklopedií. Nejen z obrázků mohly děti zvířátka žijící v našich lesích
poznávat na exkurzi na Kladskou, která se uskutečnila 7. října. Nepřeberné množství exponátů místní fauny si děti prohlédly v Domě
přírody na Kladské. Pan ing. Šoltys, který nás po celou dobu provázel,
obohatil a zároveň prověřil znalosti dětí o volně žijících zvířatech při
ukázce loveckých trofejí. V krásně a funkčně zařízených prostorách
Domu přírody mohly děti shlédnout i 3D film s nádhernými přírodními scenériemi zdejšího kraje a dokonce se jim za odměnu zjevila
i kouzelná lesní víla Arnika. Hezké chvilky strávené v Domě přírody
děti zakončily procházkou po naučné stezce Kladská.

Další nevšední zážitek čekal na děti koncem října uprostřed lesa na kopci Špičáku. Pan Brtník, který má ne zcela obvyklého koníčka, nám v přírodním terénu předvedl
ukázky vábení vysoké zvěře pomocí nejrůznějších vábniček. Roztodivné zvuky, které vydává zvěř v rozličných
situacích, vyloudily u dětí úsměv na tváři. Bylo vidět
a hlavně slyšet, že pan Brtník získal zaslouženě za tento
um řadu ocenění. Děti si samy mohly vyzkoušet na zapůjčené vábničce, že napodobit například jelena není
vůbec snadné.
29. října se kynžvartští předškoláci vydali na výlov rybníka Regentu. Bylo zajímavé sledovat práci rybářů brodících se v bahně polovypuštěného rybníka. Děti se naučily rozlišovat několik druhů ryb, které si v kádích mohly
důkladně prohlédnout, a některé dokonce i pohladit.
Své vjemy a zážitky z Kladské, z vábení zvěře i z výlovu
rybníka děti zúročily při svých hrách a výtvarných i pracovních činnostech. Zároveň po celou dobu tohoto tématu probíhala na chodbě mateřské školy
výstava trofejí, kožek a vycpanin, které pro tento účel zapůjčili rodiče některých dětí, kteří se věnují
myslivosti, a také přírodovědný kabinet ZŠ. Za zapůjčené exponáty všem zmíněným děkujeme.

Dějepisný projekt na ZŠ
7. listopadu proběhl na naší škole už po několikáté dějepisný projekt
„Příběhy bezpráví“. Letošní ročník byl zaměřen na 25. výročí Sametové revoluce. Dětem se promítal filmový dokument „Z deníku Ivany A.“,
který líčil události roku 1989 očima 18tileté studentky. Jednotlivé úseky
z filmu byly prodiskutovány a vysvětleny. Pro naše osmáky a deváťáky
není „Sametová revoluce“ jen prázdný pojem.
18. listopadu vyrazili žáci 2. stupně do divadla v Mariánských Lázních.
Na programu byl dokument „Síla lidskosti“. Film o siru Nicholasi Wintonovi, zachránci 669 československých, převážně židovských, dětí před

hrůzami války. Winton postupně vypravil několik vlaků, které odvážely ohrožené děti z Československa na území Velké Británie. Děti byly
umístěny do anglických rodin a přečkaly zde válku. 25 československých
dětí odletělo před válkou letadlem do Švédska. Všechny ostatní země
československé děti odmítly. Byl to velmi emotivní zážitek. Na závěr se
diskutovalo s jedním z tvůrců filmu, který pana Wintona osobně zná.
Naši žáci se připojili k podpisové akci, která navrhuje pro Nicholase
Wintona Nobelovu cenu.
Daniela Mayhoub
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*Svatý Martin v MŠ*
Na již tradiční Slavnost svatého Martina se děti
z kynžvartské mateřské školy připravovaly už několik dní předem. Nejprve se seznámily s legendou a osobností svatého Martina v poutavých vyprávěních svých paní učitelek. Poté se daly do vyrábění lucerniček ozdobených zimním motivem,
které budou potřebovat na cestu za svatým Martinem. Poslední den zbývalo jen napéct klasické
svatomartinské rohlíčky a těšit se, až slavnost začne. Zarolování těsta s makovou náplní do malých

rohlíčků děti pokaždé velmi baví, předhání se, kdo
rohlíčků vyrobí víc. V předvečer svátku Martina
se konečně děti dočkaly Slavnosti svatého Martina. S vlastnoručně vyrobenou lucerničkou spolu
se svými rodinami putovaly po cestě vyznačené
plápolajícími svíčkami. Na konci této trasy děti
překvapil svatý Martin, který majestátně přijel jak
jinak, než na bílém koni. Děti pomohly koníčkovi posbírat poztrácené podkovičky a na oplátku
od Martina dostaly koš plný výborných svatomartinských rohlíčků a světlo do svých
lucerniček. Svatého Martina na bílém koni děti s rozzářenými lucerničkami doprovázely v průvodu
až k mateřské škole. Druhý den si
o svých zážitcích ze slavnosti společně popovídaly a pokusily se vše
zachytit na svých výkresech. Teď
už zbývá jen čekat na slíbenou sněhovou nadílku.

Tradiční Vánoce z dílny
Přírodovědného kroužku

Obchodní centra, stěží pojímající návaly koupěchtivých zákazníků, nákupní horečka kulminuje, reprodukovaná hudba se podbízí pokleslou
interpretací koled i duchovních skladeb a jako kulisa regály, přeplněné
přehršlí zboží, které by nám mělo evokovat idylické Vánoce. A tak je
stále více těch, kteří unikají zmíněným trendům a uchylují se k hodnotám alternativním, zažívajícím renesanci. Hodnotám duchovnějším,
hodnotám pokornějším. Jimi mohou býti tradice, víra, láska, mír, sepětí
s přírodou.
Nebojme se tedy nechat k nám promlouvat to, čím žili naši předkové, na
co se celý rok těšili, z čeho se dokázali radovat.
Nastala doba adventních svátků. Nelze ji přehlédnout. Většina náměstí
a náměstíček se pyšní ozdobenými a rozsvícenými vánočními stromy.
První Vánoční strom republiky se rozzářil v předvánočním čase v Brně
roku 1924. Stalo se tak z iniciativy spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který v tomto počinu reflektoval dojetí a zjitřené city. Před
Štědrým dnem nalezl v bílovických lesích odložené malé děvčátko, které
zachránil. Svůj zážitek přenesl zanedlouho do myšlenky pomáhat potřebným dětem prostřednictvím darů do kasičky, umístěné právě pod
vánočními stromy.
Vánoční stromy nezdobí pouze veřejná prostranství, nýbrž i naše domovy, pracoviště, …
A tak každý, kdo ještě nemá jasno, přemýšlí, jaký stromek zvolí pro letošní Vánoce. Umělý? Inspirovaný módními směry dané sezony? Smrk,
jedličku či snad borovici? Jehličnan, který poté, co nám posloužil, vrátíme opět do přírody? Nebo se nechat unášet kouzlem dob dávno minulých a pokusit se napodobit staročeský vánoční stromek?
Vraťme se v čase zpátky, a to zhruba do poloviny 19. století. Kam? Na
český venkov. Nabídne nám autentický obrázek pojetí adventního času,
Vánoc, jejich symboliky a zvyků.
O atmosféru tradičních českých Vánoc se chtějí podělit žáci Přírodovědného kroužku ze Základní školy v Lázních Kynžvartu, a to prostřednictvím svých dekorací, které představí na vánočním jarmarku.
Jste srdečně zváni. Pavlína Škopánová

Výchovné poradenství na
ZŠ

V letošním školním roce máme na škole 6 žáků, kteří vycházejí z 9.
třídy ZŠ. Všichni vycházející žáci byli již v měsíci září písemně informování o burzách škol, kde si mohou vybrat vhodnou střední školu
nebo učiliště a dozvědět se řadu informací o zvolené škole či oboru.
Obdrželi také Atlas škol, kde jsou podstatné informace o všech středních školách a učilištích v Karlovarském kraji. Byli informováni o informačním portálu www.infoabsolvent.cz. kde získají např. aktuální
informace o oborech vzdělání, přijímacích zkouškách i možnostech
uplatnění po ukončení studia. Pravidelně je aktualizována nástěnka
výchovného poradenství v 9. třídě, kde jsou žákům poskytovány informace o středních školách, učilištích, dnech otevřených dveří atp.
Aktuální informace jsou žákům také přeposílány na jejich e-mailové
adresy tak, aby byli co nejdříve informování.
Velmi se nám osvědčila společná třídní schůzka s rodiči vycházejících
žáků a zástupcem ÚP společně s prezentací středních škol. Tato schůzka se v letošním školním roce konala dne 25.9. Schůzky se zúčastnila
paní Ernestová z ÚP v Chebu, která rodičům i žákům poskytla důležité
informace pro volbu povolání. Třídní schůzky se zúčastnil také zástupce ISŠ Cheb, který prezentoval svoji střední školu a nabízené obory.
Žáci 9. třídy navštívili 6.10. ÚP v Chebu a dozvěděli se mnoho zajímavého o trhu práce a získávali další informace pro volbu povolání.
Prezentovat svoji školu přijeli také 13.10. zástupci ze SZŠ a VOŠ Cheb,
zájem o prezentaci vyjádřilo také SOU Planá.
Jako v loňském roce i v letošním školním roce je nabídnut žákům
8.třídy projekt „SPRÁVNÁ VOLBA OBORU – ZAČÁTEK DOBRÉ
KARIÉRY“. Krajský úřad Karlovarského kraje podporuje tento projekt
100.-Kč na žáka, 100.- Kč hradí žákovi ZŠ a 100.- Kč rodiče žáka. Jedná
se o počítačovou profesní diagnostiku COMDI – modul A, informace
o ni naleznete také na webových stránkách školy www.zslk.cz Projekty
– Správná volba oboru.
Mgr. Petra Šandová – VP, ZŘ
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Den otevřených dveří

Každý rok naše základní škola pořádá na podzim „Den otevřených dveří“. V letošním školním roce připadl tento den
na středu 19.listopadu 2014. Rodiče žáků si v tento den, na který jsou pozváni, mohou podívat do prvních dvou výukových
hodin. Většinou jsou to hodiny českého jazyka a matematiky.
Letos se přišlo podívat na první stupeň celkem 29 rodičů (do 1.
třídy 13 rodičů, do spojené 2.a 4.třídy 4 rodiče, do 3.třídy 9 rodičů a do 5.třídy 3 rodiče).
Slabikářová slavnost
Ve středu 26.listopadu 2014 se konala v 1.třídě „Slabikářová
slavnost“. Je to den, kdy se mohou prvňáčci pochlubit svým
rodičům i prarodičům, jak už umí pěkně číst. Na prvňáčky se
přišlo podívat 14 rodičů. Prvňáčci přečetli nejen písmenka, slabiky, slova, ale už i krátké větičky, což je skvělé po tak krátké
době ve škole. Předvedli také, jak už umí složit větu i z písmenek. Všem se čtení vydařilo a dostali svůj SLABIKÁŘ, ze kterého měli velkou radost. Nechyběla i sladká odměna J. Všem
rodičům, kteří přišli, se slavnost líbila a mohli si se svými prvňáčky zalistovat v jejich slabikáři.
Mgr.Iveta Becková

Školní družina

Od letošního školního byl zahájen provoz školní družiny v nových prostorách. Máme zde velkou hernu, menší tělocvičnu, šatnu a kabinet na
pomůcky. Školní družina je pro děti otevřena i ráno od 6,10 h do 7,40 h.
V září jsme uspořádali první dopravní soutěž. I za nepřízně počasí se
děti vydováděly. Další budou následovat každý měsíc, vždy jinou formou a to i v prostorách tělocvičny. Měsíčně navštěvujeme městskou
knihovnu, kde rozvíjíme čtenářskou gramotnost.
V družině jsme rozšířili pracovní činnosti. Děti se mohou kreativně
zviditelnit. Vyrábíme dárky na vánoční jarmark a výrobky na výzdobu
družiny a jídelny.
Vlasta Patlejchová

Školní Halloween

V pátek 7. 11. 2014 se naše škola opět proměnila v hrůzostrašné místo plné strašidelných bytostí. Jak jinak, byl totiž Halloween. Drákulové, upíři, vampýři, kostlivci a jiné příšerky si prošli strašidelnou stezku,
zasoutěžili si a na závěr si užili společnou diskotéku. Děkujeme žákům
2. stupně za přípravu a organizaci krásného večera, žákům 1. stupně za
nápadité masky a rodičům, především maminkám, za nádherné halloweenské občerstvení.
Martina Karenovičová

Do lesa s lesníkem

Již podruhé 12.9.2014 připravili pedagogičtí pracovníci Lesů ČR – závod Kladská pro žáky naší školy a pro základní školu z Velké Hleďsebe
zajímavou akci v lese. Cílem bylo seznámit žáky s činnostmi, které probíhají v lese (sázení stromků, měření kmenů poražených stromů, přibližování dřeva pomocí koní a těžké techniky, kácení stromů). Lesníci
žáky vyzkoušeli ze znalostí druhů zvěře, která žije v našich smíšených
lesích a přiblížili jim myslivecké tradice (pocta ulovené zvěři, troubení
mysliveckých signálů…). I přes nepříjemné počasí se akce velmi zdařila.
Děkujeme všem pracovníkům LČR, kteří se na této akci podíleli a těšíme na příští rok.
Pavlína Sedláková
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Keramická dílna

30.10.2014 žáci naší školy vyráběli na 3 stanovištích výrobky z keramické hlíny. Vžívali se do rolí našich předků, kteří si tímto způsobem vyráběli své vlastní nádobí, hračky, sošky. Zjistili, že to není tak jednoduché,
jak to vypadá. Tato dílna se mohla uskutečnit díky daru od Lesů ČR a
městského úřadu, a za to jim ještě jednou děkujeme. Výrobky budou
k nahlédnutí a připraveny k prodeji na vánočním trhu, který se poprvé v historii školy bude konat ve škole 11.12.2014 od 16.00 h společně
s výstavou ručně vyráběných Betlémů a připraveného doprovodného
programu.
Pavlína Sedláková

Svět tančí

„Svět tančí“ je název programu pořádaného v rámci folklorního festivalu
v Karlových Varech. V pátek 5. září 2014 tento program shlédli žáci základní školy v Thermalu v Karlových Varech. V loňském roce se v rámci
tohoto programu představily soubory z Mexika, Slovenska a Indonésie.
Letošní rok mohli žáci poznat folklor Maďarska v podání folklorního
souboru Szottes. Písně a tance pocházející z ostrova Severní Kypr předvedl soubor Iskele, který patří mezi nejlepší evropské soubory. Posláním
souboru je naučit mladé lidi písně a tance jejich tureckých předků a část
tohoto umění měly možnost naučit se i děti z kynžvartské školy. Přímo
na pódiu se děti mohly naučit kroky jednoduchého tureckého tance a
společně si tanec zatančit s kyperskými tanečníky. Odměnou za velkou
snahu dětí byl nejen potlesk, ale i drobné dárky.
Z. Hurtová
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Sportovní soutěže

V úterý 23.9.2014 se uskutečnil v Mariánských Lázních přespolní běh
„ U medvědího pramene“. I letos se tohoto běhu naše škola zúčastnila
v počtu 24 žáků (12 žáků z 1.stupně a 12 žáků z 2.stupně).
Nejlépe se umístili Šárka Kapusniaková - 1.místo ve II.kategorii
		
Petr Řehák - 3.místo v I.kategorii
		
Petra Kuciková - 4.místo ve III.kategorii
		
Ondřej Kucik - 5.místo ve IV.kategorii
Další žáci Vít Tůma, Kristýna Königová, Daniel Puža, Filip Eliáš, Nikola
Ladická, Adéla Tichoňová, Martin Zeman, Barbora Tesařová a Lukáš
Beck se umístili do 10.místa.
Žáci 1.stupně - I. kategorie (1.- 3. třída)a II. kategorie (4.- 5. třída) se
celkově umístili na 4.místě, žáci 2.stupně – III.kategorie dívky (6.-7. třída) se umístily na 5.místě, III.kategorie chlapci (6.-7. třída)se umístili na
2.místě, IV.kategorie dívky (8.-9. třída)se umístily na 4.místě a IV.kategorie (8.-9. třída) chlapci se umístili na 3.místě.
V pátek 17.10.2014 se uskutečnilo v Mariánských Lázních okrskové
kolo ve šplhu na tyči. Jako každý rok se této soutěže naše základní škola
zúčastnila. Reprezentovali nás tito žáci:
Z 1.stupně :
Alaxinová Nikol z 2.třídy ( umístila se na 2.místě), Řehák Petr z 2.třídy,
Cihla Václav z 2.třídy, Placková Lucie ze 3.třídy (umístila se na 3.místě),
Tvrdík Tomáš ze 3.třídy, Kapusniaková Šárka z 5.třídy (umístila se na
1.místě a získala diplom za absolutního šplhouna za 1.stupeň dívky),
Königová Kristýna z 5.třídy (umístila se na 2.místě), Kapusniaková Simona z 5.třídy, Vitner David z 5.třídy.
Z 2.stupně :
Puža Daniel z 6.třídy (umístil se na 1.místě), Tesařová Klára z 6.třídy
(umístila se na 1.místě), Eliáš Filip ze 7.třídy (umístil se na 2.místě),
Kromka Jakub ze 7.třídy, Procházková Kristýna ze 7.třídy, Ladická Nikola z 8.třídy (umístila se na 1.místě a získala diplom za absolutního
šplhouna za 2.stupeň dívky), Sulanová Šárka z 8.třídy, Šoltys Jan z 8.
třídy, Zeman Martin z 8.třídy (umístil se na 1.místě a získal diplom za
absolutního šplhouna za 2.stupeň chlapci),Tesařová Barbora z 9.třídy
(umístila se na 2.místě).
Z 19 žáků, kteří naši školu reprezentovali, jsme získali 5krát 1.místo,
4krát 2.místo a 1krát 3.místo a 3krát jsme získali „ABSOLUTNÍHO
ŠPLHOUNA“ za rok 2014. Takže opět letos skvělá umístění. Moc všem
gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy J. A příští
rok hurá do dalších osobních rekordů J.
Mgr.Iveta Becková
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Slavnostní oběd

27. listopadu se žáci 7. a 8.
třídy zúčastnili slavnostního
obědu ve Wellness hotelu Esplanade Spa & Golf Resort.
Jako každý rok jsme byli pozváni studenty Hotelové školy
v Mariánských Lázních, kteří
jako součást své maturitní
zkoušky mají za úkol připravit
slavnostní pohoštění a program pro skupinu hostů.
Po příchodu do hotelu Esplanade jsme byli mile přivítáni wellcome drinkem a absolvovali jsme velmi zajímavou
prohlídku, při které jsme měli
možnost vidět prostory hotelu, například jeden z pokojů
pro hosty, bazén, římské lázně
a společenské prostory. Pak
následovalo to, nač se všichni
těšili nejvíce – oběd. Bylo pro nás připraveno čtyřchodové menu. Nenašel se snad nikdo, komu by nechutnaly skvěle připravené a profesionálně
naservírované pokrmy u krásně nazdobené tabule. Pomyslnou třešinkou na dortu byl vtipný doprovodný program, který všechny pobavil a
mile překvapil, protože každý z žáků si odnesl malou drobnost.
Všichni se těšíme na příští pozvání a maturantům, kteří se o nás vzorně
starali, přejeme úspěšné absolvování maturitní zkoušky.
Jana Špryňarová

Vystoupení pěveckého
sboru 1. stupně

Letošní rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2014 v Lázních Kynžvartu
obohatil svým vystoupením sbor dětí složených ze žáků 2. – 5. třídy.
Celkem 41 dětí zazpívalo pět vánočních koled. Letos díky technickému
výpadku zpívaly děti opravdu do ticha a posluchači si mohli z vystoupení odnést předvánoční náladu.
Tento den žáci z kynžvartské školy vystupovaly nejen při rozsvícení stromu, ale děti ze sboru 1. stupně dopoledne vystoupily se svým živým betlémem na adventním programu v chebském muzeu. Letošní první předvánoční vstoupení se dětem povedlo a své vystoupení předvedou ještě na
mariánskolázeňské kolonádě na vánočních trzích v pátek 5.12., 8.12. pak
vystoupí pro kynžvartské seniory a 15.12. v německém Mantelu.
Z. Hurtová
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5. Třída soutěží
o celotýdenní školní výlet
v hodnotě 100.000,- Kč

Sokolnická společnost Falcopredonum vyhlásila soutěž „Lovci nebes“.
Hlavní cenou je celotýdenní školní výlet v hodnotě Kč 100.000,- . Soutěž
se skládá ze tří kol. 5. třída se přihlásila do této soutěže a 20.11.2014
prošla do užšího 2. kola se svým výtvarným dílem „Dravci“ . Druhé kolo
soutěže je literární, ve kterém žáci musí vymýšlet příběh – komiks na
téma „Liška a sova“. Žáci se tohoto tématu zhostili s nadšením. Doufám,
že nám štěstí bude přát i tentokrát. Hlavní cena je lákává.
Třídní učitelka Sedláková Pavlína

