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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pro letošní rok se městu Lázně Kynžvart podařilo získat
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad na čtyři projekty. Jde o „Rozšíření parkovacích míst ul. Polní“, „Rozšíření parkovacích míst
ul. Dlouhá, Krátká“, „Ulice Luční (I. a II. etapa – chodník)
a „Ulice K Rybníku“. Parkování vozidel je v současné době
problém asi všech obcí v republice. Stejně je tomu i v Lázních Kynžvartu, proto se město již několik let pokoušelo
získat peníze na rozšíření parkovacích míst v nejfrekventovanějších částech, kterými jsou lokality u panelových
domů. Až v letošním roce se to podařilo. Tímto opatřením se z velké části problém parkování vyřeší. Z důvodu
bezpečnosti chodců, především dětí, se na sídlišti vybuduje
chodník v ulici Luční a bezpečnost pohybu dětí řeší také
vybudování obytné zóny v ulici K Rybníku, která je přístupovou ulicí k Základní škole. U všech projektů zaplatí svoji daň zeleň, která musí novým stavebním úpravám ustoupit. Bude ale nahrazena novou výsadbou. Všechny projekty jsou spojené i se spoustou komplikací. Některé se v průběhu přípravných prací vyřešily, ale některé bohužel ne.
I přesto si dovoluji říci, že všechny čtyři projekty mají smysl a že vynaložené finance přispějí k lepšímu žití nás všech.
Vyskytly se i negativní ohlasy na tyto projekty, je jich ale
minimální množství. Státním fondem životního prostředí
ČR je finančně podpořena akce „Zateplení a výměna oken
na budově Městského úřadu Lázně Kynžvart“. Realizací
tohoto projektu se ušetří finanční prostředky na vytápění
budovy a ubudou na pár let starosti s fasádou. Doufejme,
že se podaří všechny naplánované akce zrealizovat podle
podmínek poskytovatelů dotací, a že město nebude muset
dofinancovávat akce nad rámec smluvních podmínek. Žádost o dotaci na odbahnění rybníka Školňák postoupila
do dalšího kola hodnocení. Výsledek prozatím není znám.
Žádost o finanční podporu na vybudování chodníčku
mezi ulicí Polní a ulicí Zahradní je podána. Také v tomto
případě výsledek hodnocení naší žádosti neznáme.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, PROSÍM VÁS TÍMTO O TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ PO DOBU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH,
KTERÉ BUDOU UKONČENY V POLOVINĚ ZÁŘÍ 2015.
PROBLÉMŮ BUDE HODNĚ, ALE VÝSLEDEK BUDE
URČITĚ POTĚŠUJÍCÍ.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál hezké
a slunečné léto a příjemnou dovolenou.
Miloslav Pernica - starosta

20.5.
30.5.
5. – 7.6.
11.7.
29.8.
23.10.

KULTURNÍ AKCE:

Mírový běh (Léčebné lázně LK - u Balnea)
Dětský den s EUTITEM (fotbalové hřiště L.K.)
XL. ročník Kynžvartského poháru – házená (hřiště u školy a fotbalové hřiště)
Pouť sv. Markéty (fotbalové hřiště L.K.)
Pohádková cesta na hrad (Léčebné lázně L.K.)
Strašidelná cesta (Léčebné lázně L.K.)

DEN S EUTITEM
pořádá společnost EUTIT s.r.o. ve spolupráci s TJ Sokol EUTIT a městem Lázně Kynžvart

MÍSTO KONÁNÍ

TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart

DĚTSKÝ DEN
13:00 – 17:00 hod.
VOXEL
DÁDA PATRASOVÁ
POHÁDKY

O vlkovi
Zlatá rybka

FEŠÁK PÍNO
HEIDI JANKŮ
VEŠKERÉ ATRAKCE A HRY
PRO DĚTI ZDARMA
- nafukovací hrad
- disneyland
- trampolíny
- skluzavka
- kolotoč
- vláček

- malování na obličej
- modelování balónků
- tetování hvězdným
prachem
a spousta dalších
her a soutěží

DATUM A ČAS KONÁNÍ
30.5.2015 od 13:00 – 03:30

VEČERNÍ PROGRAM
17:00 – 03:30 hod.
ČECHOMOR
PETER NAGY
MARTA KUBIŠOVÁ
BUTY
OHŇOSTROJ
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
NO NAME
PLEKTRUM
PRALESSANKA

CELOU AKCI MODERUJE VLADIMÍR KEBLÚŠEK

VSTUP ZDARMA
TĚŠÍME SE NA VÁS
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Bolívie – Beseda s Bárou
Kaprálovou 31.3.2015

Dnešní den byl opravdu divoký – aprílové počasí na sebe nenechalo
dlouho čekat a tak se střídalo sluníčko, silný vítr, déšť a také sníh. Nakonec to skončilo výpadkem elektriky…ale i přes nepřízeň počasí se
nám podařilo besedu uspořádat. Sešlo se také dost posluchačů, kteří
mohli ochutnat zajímavý čaj dovezený přímo z Bolívie a k tomu se
zaposlouchat do zážitků a příhod ze 14-ti denního cestování po této
jihoamerické zemi. Např. koupání v řece, kde byli krokodýli nebo piraně, jízda na kole stezkou smrti a mnoho dalších zajímavostí. Myslím, že kdo vážil cestu na Městský úřad i v tomto nečase, určitě nebyl
zklamaný. Proto bych chtěla Báře tímto poděkovat a těším se na další
milou spolupráci.
Bc. Romana Kováčíková

1000 km
Jordánským královstvím

Ve čtvrtek 26.2.2015 od 18 hodin se návštěvníci, kteří zaplnili celou
„zasedačku“ na Městském úřadě, mohli zaposlouchat do zajímavé
přednášky našeho cestovatele – kynžvarťáka Míry Pavlíka. Na svých
cestách navštívil 5 kontinentů a asi 80 zemí. Tentokrát si návštěvníci
a posluchači odnesli poznatky z Jordánského království. Míra vyprávěl téměř 2 hodiny o svých zážitcích z divoké, ale zajímavé země, kde
navštívil mimo jiné jeden z divů světa a to starobylé město Petra, které
je vytesané do skal. Toulavé boty prý Míru tentokrát zavedou opět
do Číny, kde se chystá navštívit Velkou čínskou zeď. Budeme mu držet
palce při jeho cestách a těšit se na další setkání při zajímavém povídání. Děkujeme.
Bc. Romana Kováčíková

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto
řádky, protože na ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem?
V České republice žije přibližně 100 000 vážně zrakově
postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA
pomoc v následujících oblastech:
• informace o optických pomůckách (lupy na čtení)
a jejich obsluze
• výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
• výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí
a sebeobsluze
• nácvik chůze s průvodcem
• nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou
technikou
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou
- je třeba se vždy předem telefonicky objednat (nejlépe
ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou
optiku, kterou používáte (brýle na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6, 360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068

Informace pro občany –
kontejnery na Bioodpad

Město má nově k dispozici kontejnery na BIOodpad (tráva, listí,
větve). Jelikož ještě není schválena nová Obecně závazná vyhláška o odpadech pro naše město, bude se přistavení kontejneru řešit
individuálně po telefonické domluvě s panem Businským.
(Kontakt na pana Businského: 601 388 808).

Kynžvartské listy 1/2015

Tašky na tříděný odpad

Na Městském úřadě
v knihovně si můžete zakoupit tašky na tříděný
odpad.
Cena za balení 3 ks tašek:
objem 40 litrů
cena 42,00 Kč
objem 20 litrů
cena 39,00 Kč
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V neděli 26.4.2015 jsme ve spolupráci s AOPK – CHKO Slavkovský
les, Městem Lázně Kynžvart v čele se starostou panem Pernicou,
Městským muzeem Mariánské Lázně, Truhlářstvím Milan Vojtěch
a ČSOP Kladská uspořádali nedaleko Lázní Kynžvart akci „Za kynžvartskými kyselkami…znovuotevření naučné stezky“.
Dorazilo více než 60 dospělých s dětmi, připravených ochutnat
Kančí, Jezevčí a Liščí prameny a dozvědět se také několik zajímavostí. V úvodu byla slavnostně zástupci podílejících se organizací
přestřižena modrá stuha symbolizující prameny - bohatství zdejšího kraje a ing. Jaromír Bartoš z Městského muzea Mariánské Lázně
pohovořil o historii kyselek v okolí. Poté jsme se všichni společně
vydali po nově zrekonstruované naučné stezce ke kyselkám. Ke každé z nich nám ing. Bartoš pověděl několik zajímavostí, pan Vojtěch povyprávěl o historii jejich nalézání a obnovování a my mohli
jednotlivé kyselky ochutnat z předem připravených ručně malovaných tematických hrníčků.
A protože na čerstvém vzduchu nejlépe chutná, zamířili jsme k hasiči Lázní Kynžvart bedlivě střeženému ohni, kde bylo pro všechny zajištěno občerstvení a každý si tak mohl vlastnoručně opéct či
připálit buřta jako trénink na blížící se „pálení čarodějnic“. Pro zájemce byla ještě připravena krátká exkurze s Mgr. Janou Rolkovou
a Mgr. Pavlou Tájkovou za květenou a zpěvným ptactvem do nedaleké PR Holina. Kromě zážitků z hezkého dne v přírodě si každý
z účastníků odnesl pamětní pohlednici speciálně připravenou pro
tento den.
Naučná stezka byla zrekonstruována z prostředků LČR, s.p. z Programu 2020. Tento program slouží LČR, s.p. k zajištění podpory
veřejného zájmu – finance jsou čerpány na objekty plnící rekreační
funkce, k ochraně přírody nebo k péči o kulturní dědictví.
V závěru bych ráda poděkovala všem zúčastněným za velmi vydařenou spolupráci při realizaci celé této akce - Truhlářství Milan
Vojtěch Mariánské Lázně patří dík za zdařilé provedení rekonstrukce kynžvartských kyselek, o které se Město Lázně Kynžvart zavázalo následně pečovat, AOPK – CHKO Slavkovský les za údržbu
a péči o naučnou stezku a celkovou organizaci, Mgr. Janě Rolkové
za krásné malované hrníčky a tiskárně Lieblprint s.r.o. za vytištění
pamětních pohlednic.
Na další spolupráci při objevování a péči o zajímavosti zdejšího kraje
se těší
LČR, s.p. LS Toužim a Ing. Vopalecká Barbora
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Vážení spoluobčané,

mnohokrát jsem slyšel, že Kynžvart je krásný, unikátní, jedinečný a že
má skrytý potenciál. Taky jsem ale slyšel, že se v Kynžvartu nic neděje.
V roce 2014 jsem inicioval a díky vstřícnosti a podpoře zastupitelů města Kynžvart a pana starosty jsem s kolegy zpracoval analýzu
a návrhy opatření pro zatraktivnění města v oblasti cestovního ruchu.
Tento dokument je ke stažení na stránkách města, případně k nahlédnutí u pana starosty.
Cestovní ruch velice úzce souvisí i s námi, obyvateli. S tím, co můžeme
dělat ve volném čase, infrastrukturou a celkovou atraktivitou města,
kulturou a životní pohodou.
A proto vyzývám všechny spoluobčany, kterým není město, ve kterém
žijeme lhostejné a jsou ochotni se aktivně na životě v obci jakkoliv
podílet, aby se přihlásili. A co bude následovat?
Navrhuji zřídit komisi pro rozvoj kultury a cestovního ruchu, ve které
budou zástupci města, školy, sportovců, hasičů, lázní, seniorů, podnikatelů v cestovním ruchu a zámku. Jejím cílem bude diskutovat a koordinovat aktivity tak, aby na tradiční akce chodilo více lidí.
Takže ti, kdo mají zájem se do veřejného dění v našem městě zapojit,
napište na mail: dan.andrlik@gmail.com.
Ing. Daniel Andrlík

Zpráva o rozvoji cestovního
ruchu v Lázních Kynžvart

Dovolte mi Vás informovat, že se v návaznosti na v loňském roce
zpracovanou analýzu a návrhy opatření pro zatraktivnění města Lázně Kynžvart v oblasti cestovního ruchu podařilo uskutečnit první
jednání.
Ve čtvrtek 11.12.2014 se v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart
sešel starosta se zástupci Léčebných Lázní Lázně Kynžvart, CHKO
Slavkovský les, mikroregionu Mariánskolázeňsko, spolku Destinační
Management Západ a místní podnikatelé.
Výstupem tohoto jednání byla podpora projektového záměru na návrh a vytyčení sítě tras pro Nordic Walking.
Realizace tohoto projektu přispěje k možnostem volnočasových aktivit občanů města Lázně Kynžvart a lázeňským pacientům.
S přáním úspěšného roku 2015
Ing. Daniel Andrlík
předseda spolku Destinační Management Západ

Tříkrálová sbírka 2015

Byla sobota 3. ledna, 8 hodin 15 minut a v místním kostele se schází
první koledníci. Oblékají se do tříkrálových kostýmů, jeden si načerní tváře, vezmou si hvězdu (za kterou vlastně Tři králové šli),
posvěcenou křídu, s níž značí příbytky lidí a zapečetěnou kasičku.
Rozloučí se u jesliček a vydávají se na koledování. Neví, co je čeká,
jak je lidé přijmou, ale jdou s odvahou a plni naděje a nadšení. Pro
zajímavost, na mariánskolázeňsku chodilo letos 30 skupinek, z toho
ta jedna byla právě z našeho města. Ve skupince koledníků se vystřídalo pět dětí. První skupina ve složení Vašík Nedved, Lukáš Nedved
a Vítek Tůma chodila od 8,30 do 12,30 hod., pak byla polední pauza
a odpoledne se vystřídal Vítek Tůma s Jaruškou Macečkovou. Tato
skupinka chodila od 14,00 do 18,00 hod. Počasí letos koledníkům
moc nepřálo, během dopoledne začalo pršet a foukal i dost silný
vítr, takže se dětem promočily kostýmy, jednomu ulítla i koruna. Ale
koledníci byli přesto vytrvalí, stateční a šťastní, že jsou k nim naši
občané vstřícní a milí.
Jedna paní dala každému koledníkovi dvacetikorunu, ale děti to věnovaly také do kasičky. Dostaly také sladkosti a ovoce. Jelikož byl zájem i z řad seniorů z Domova pro seniory vidět Tři krále, obětovaly
se děti – koledníci ještě v neděli dopoledne, kdy se k nim přidal jako
třetí král malý Tomášek Macečků (5 let). Klienti domova byli soustředění v jídelně, což bylo velmi výhodné. Děti tak mohly tříkrálovou koledu zazpívat naráz. Všichni jim srdečně zatleskali. U někoho
byl vidět i slzička v oku. Děkujeme! Koledování se letos opravdu
vydařilo. V našem městě se vybralo 17.462,- Kč (o 4.000,- Kč více
než loni) což je velmi úctyhodné a všem občanům VELKÝ DÍK! Ze
všech pokladniček byla naše nejplnější. Kasička se odevzdala Charitě v Mariánských Lázních, kde jsou kasičky soustředěny na Městském úřadě, tam se peníze spočítají a rozdělují pro potřebné, což je
účelem této sbírky (www.trikalovasbirka.cz).
Ještě bych chtěla poděkovat paní J. Nedvedové, která již čtvrtým
rokem tuto skupinu dětí neúnavně doprovází, protože bez dospělého by to nebylo možné. Je to fyzicky velmi náročné pro všechny,
protože projít celým Kynžvartem není jednoduché. Na příští rok se
nám přihlásil další dospělý dobrovolník, který by také rád pomáhal při sbírce – p. Zdeněk Kupec. Pokud budou mít zájem také děti
pomáhat dobré věci, mohou se přihlásit v Městské knihovně Lázně
Kynžvart.
		
Za farní charitu J. Kubalíková
Zvláštní poděkování chceme takto vyslovit Lesům ČR LZ Kladská
za dodání stromků na vánoční výzdobu kostela.
Protože si mnozí občané všímají, že se zastaví věžní hodiny, které jsou
řízeny z Německa (oprava byla vždy finančně nákladná), zařídil pan
starosta přes pana Dragouna z firmy EUTIT s.r.o. Stará Voda jejich
opravu. Hodiny tak opravuje zaměstnanec firmy pan Halama. Jsme
jim za to moc vděčni. Jinak by hodiny asi hned tak opraveny nebyly.
Za farní společenství
Mgr. P. Řehoř Pavel Urban a J. Kubalíková
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Lidi, co se to s námi stalo?

V únoru 2015 jsem byl s manželkou na promoci našeho vnuka Jakuba
v Praze. Tento den, na který jsme se tolik těšili, jsme si v Praze chtěli
řádně užít.
I když bylo překrásné počasí, sluníčko osvětlovalo historická panoramata, pražský hrad a Karlův most, se moje pozornost stále upírala
jinam. Nelze přehlédnout pomalované (zničené) zdi a dveře domů,
skleněné výlohy a dokonce pomník Winstona Churchilla na Žižkově
a to výtvory sprejerů, kteří si touto trestnou činností údajně zvyšují
adrenalin.
Všiml jsem si, že Pražáci už rezignovali a kolem těchto takzvaných
uměleckých děl, chodí naprosto netečně.
Na chodnících a to i v centru Prahy tisíce rozšlápnutých žvýkaček,
u každé zastávky tramvají, či vchodu do metra nedopalky, kolem parku u hlavního nádraží psí extrementy (hovna).
Až na tu promoci a dobrý oběd, jsme odjížděli z Prahy znechuceni.
Po čtyřhodinovém toulání Prahou, jsme nepotkali jediného policistu,
který by šel pěšky a mohl postihovat tyto zákonem zakázané praktiky.
Avšak houkajících a blikajících policejních vozidel, projíždějících velkou rychlostí bylo hodně.
Můžeme konstatovat, co nám je v Lázních Kynžvartu do Pražáků.
Opak je pravdou. U nás v našem krásném městečku začínají sprejeři vystrkovat růžky. Pomalované značky či autobusová zastávka jsou
toho dokladem. O rozšlapaných žvýkačkách, nedopalcích od cigaret
a to hlavně u autobusového nádraží, i když je tam koš, o psích extrementech ani nemluvím.
Kladu si otázku, co se to s námi lidmi stalo.
Naši předkové se dokázali s ničiteli hodnot a s těmi, co porušovali

zákony, vypořádat velice tvrdě. Byla jim odseknuta ruka, či dostali
rány holí, nebo byli v koších potápěni do Vltavy.
Co by asi řekli naší lhostejnosti nad poničenými památkami.
Škody jdou do stamilionů.
V televizi neustále vidíme honičky policejních aut za ukradeným vozidlem, či opilým řidičem. Kdy jste kdo zaznamenal ve sdělovacích
prostředcích např. Policie ČR chytila sprejery, předepsala škodu k náhradě a předala výtečníky k soudu.
Donedávna jsme sledovali tzv. země třetího světa. Porovnávali jsme,
jak daleko jsou za naší ekonomikou, srovnávali jejich historii s naší
kulturou a odbornou vyspělostí.
Dnes se nestačíme divit, jak nás ekonomicky válcují, jak jejich hlavní
města vzkvétají, jak jsou vychováváni tak, že by je ani ve snu nenapadlo odhodit žvýkačku, či nedopalky cigaret.
Dodržují zákony, protože to dělají pro sebe, své zdraví, chrání svoje
památky před vandaly.
Před časem ukazovali v televizi dva mladé Němce, sprejery, kteří
v Singapuru poničili pomalováním železniční vagóny.
Trest za jejich počin zněl, 20 ran holí, plus náhrada škody.
Chci apelovat na sprejery v našem městě: Vaše činnost není to, čím se
můžete chlubit. Chcete-li si zvýšit hladinu adrenalinu, máte desítky
jiných možností, jak se vyřádit, aniž by docházelo ke škodám.
Využívejte překrásná hřiště, stávající cyklostezky, choďte tančit,
za děvčaty, hrajte karty apod.
Protože, kdo si hraje, nezlobí.
Ing. Vaniš Miroslav

Lesy České republiky, s.p.
opět podpořili mladé
sportovní talenty.

V roce 2014 obdržela TJ Sokol Lázně Kynžvart již po druhé částku
50 000,- od Lesů České republiky z programu Podpory akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže.
V rámci tohoto programu zakoupila TJ bezpečnostní branky a dresy pro znovu se rozrůstající oddíl mladých házenkářek.
Vzhledem k tomu, že házená v Lázních Kynžvart dostává po krátké pauze opět svojí prestiž, chceme, aby i zázemí a podmínky pro
mladé házenkářky byli na úrovni a především splňovali bezpečnostní standardy.
A k tomu svojí měrou přispěli i Lesy České republiky, s.p., kterým
za to patří naše poděkování. Věřím, že tato spolupráce a podpora
ze stany LČR, s.p. bude pokračovat i v budoucích letech.
Zabloudil Martin – předseda TJ Sokol Lázně Kynžvart

Stavění máje v Lázních Kynžvartu

Rád bych se touto cestou omluvil všem velkým i malým obyvatelům našeho města, kteří marně čekali s maskou čarodějnice a špekáčkem na tradiční Stavění máje a pálení čarodějnic.
Jak všichni víte, prochází sportovní areál v Lázních Kynžvartu
celkovou rekonstrukcí. Dodělávají se stavební úpravy na tribuně,
natírají se dřevěné konstrukce a v plném proudu jsou i terénní
úpravy.
A vzhledem k těmto okolnostem by se nám nepodařilo bezpečně
zorganizovat tuto tradiční kulturní akci.
Slibuji však za sebe i TJ Sokol Lázně Kynžvart všem malým i velkým, kteří se pravidelně účastní Stavění máje a pálení čarodějnic, že uděláme vše pro to, aby tato tradice příštím rokem opět
pokračovala.
Za TJ Sokol Lázně Kynžvart, Zabloudil Martin
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

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

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

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

18.4.12 23:04
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Velikonoční
odpoledne
2.4.2015

Ve čtvrtek před Velikonocemi jsme opět uspořádaly s paní Janou Gabrielovou z Léčebných lázní Velikonoční odpoledne s výtvarnou dílnou a také
nechybělo kulturní vystoupení dětí z místní ZŠ pod vedením paní učitelky
Zdenky Hurtové. Děti zazpívaly za doprovodu akordeonu písně s velikonoční tématikou a pak už následovalo pletení pomlázek, kterého se ujal
Dan Andrlík a také výtvarná dílna. Tentokrát bylo počasí opravdu aprílové,
chvíli svítilo sluníčko, pak zase sněžilo…proto jsme stoly raději připravily
v sále v Kulturáku. Tam bylo přeci jen tepleji. Děti měly možnost si vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček a také poskládat z papíru zajíčka nebo
motýlka. Chtěla bych zde poděkovat samozřejmě paní Gabrielové a také
paní Paločkové a Pláteníkové za pomoc a všem za účast. Těšíme se na Vás
opět za rok při Velikonočním tvoření.
Bc. Romana Kováčíková

Přivítání Nového
roku 2015

Stejně jako v minulých letech také loni
připravilo město pro své občany Silvestrovský přípitek a slavnostní přivítání
nového roku. Před půlnocí se lidé začali scházet na náměstí, aby společně
přivítali nový rok 2015. Každý příchozí
dostal víno na přípitek, který pronesl
pan starosta Miloslav Pernica, kdy všem
popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce. Nechyběl samozřejmě
ohňostroj, který všichni s nadšením
sledovali. Děkujeme tímto sponzorům
– DYBS Plzeň, Sokostav Sokolov – ing.
Pavel Karas, Ing. Pavel Kodýtek, D-Produkt – Vladimír König, díky nimž jsme
mohli tímto ohňostrojem a tradičním
společným setkáním na náměstí oslavit
příchod nového roku. Na bezpečnost
dohlíželi naši dobrovolní hasiči. Děkujeme jim a také všem, kteří se do příprav a hladkého průběhu této poslední
akce v roce 2014 zapojili.
Bc. Romana Kováčíková
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Vyhodnocení 5. ročníku soutěže
„O nejhezčí velikonoční výrobek“
kategorie A (děti do 6 let)
pořadí oceněný
1. místo MŠ Lázně Kynžvart - kolektiv MŠ L. Kynžvart
1. místo MŠ Tři Sekery - kolektiv MŠ Tři Sekery
2. místo MŠ Velká Hleďsebe - kolektiv MŠ V. Hleďsebe
3. místo MŠ Drmoul - kolektiv MŠ Drmoul
3. místo MŠ Dolní Žandov - kolektiv MŠ Dolní Žandov
kategorie B (děti ve věku 7 - 8 let)
1. místo ZŠ Velká Hleďsebe - výtvartný kroužek
ZŠ V. Hleďsebe
2. místo ZŠ Stará Voda - kolektiv ZŠ Stará Voda
2. místo Jana Pužová, Tomáš Vokoun,
Natálka Hermannová - ZŠ L. Kynžvart
3. místo Laura Čadilová ZŠ Velká Hleďsebe
katagorie C (děti ve věku 9 - 10 let)
1. místo ZŠ Lázně Kynžvart - 3. třída - kolektiv
ZŠ L. Kynžvart
2.místo ZŠ Dolní Žandov - 4. třída
- kolektiv ZŠ D. Žandov
2. místo ZŠ Tři Sekery - školní družina
- kolektiv ZŠ Tři Sekery
3. místo Jan Baláš ZŠ Tři Sekery
3. místo ZŠ Drmoul - výtvarný kroužek ZŠ Drmoul
kategorie D (děti ve věku 11 - 14 let)
1. místo ZŠ Lázně Kynžvart - kolektiv
- keramika ZŠ L. Kynžvart
2. místo ZŠ Velká Hleďsebe - kolektiv
- keramika ZŠ V. Hleďsebe
3. místo Gáborová, Horová, Oreská, Hallová Tereza
- 7. třída ZŠ D. Žandov
kategorie E (osoby ve věku 15 let a více)
1. místo Vlasta Veverková ZŠ Dolní Žandov
2. místo Veronika Voitová T. Sekery - Tachovská Huť
3. místo CEDES Mariánské Lázně Mar. Lázně

Tisková zpráva (2. 4. 2015)
V. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“



Tisková zpráva (2. 4. 2015)
9únoru 2015 byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí
Mariánskolázeňsko vyhlášen již 5. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“. 
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manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s. 


pracoviště a sídlo: Průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery

mobil: +420 736 650 956, 725 052 310 ▪ e-mail: marianskolazensko@seznam.cz
manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s. 



Co nového mezi třemi tyčkami?

pracoviště a sídlo: Průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
mobil: +420 736 650 956, 725 052 310 ▪ e-mail: marianskolazensko@seznam.cz

Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart má za sebou nabitý program
podzimní sezony 2014/2015 a před sebou dlouhou jarní část, která
již byla na všech frontách zahájena. Zároveň se také velmi intenzivně pracuje na přípravách jubilejního XL. ročníku oblíbeného turnaje
Kynžvartský pohár, který bude letos hrán také jako I. ročník memoriálu Milana Prokeše.
Oddílovou novinkou je přiřazení našeho klubu v rámci nového modelu výchovy mládeže Českého svazu házené pod Regionální házenkářské centrum DHK Baník Most. Jak už název napovídá, budou
centra výchovy mládeže nově garanty rozvoje házené v regionech
a z perspektivy národních týmů budou zapadat do koncepce užší spolupráce mezi všemi reprezentačními složkami. DHK Baník Most je
tradiční bašta házené, jejichž ženské družstvo se od roku 2012 objevuje na předních příčkách nejvyšší společné česko-slovenské soutěže
WHIL a je také pravidelným účastníkem evropských pohárů. V oddíle se velmi pečlivě a koncepčně pracuje s mládeží s velkou participací mateřských školek a základních škol Mostecka. Cílem koncepce
tohoto nového modelu výchovy házenkářské mládeže je předávání
zkušeností na trenérském i mimotrenérském poli, ale také rozšiřování
možností pro nábor dětí.

Kategorie „přípravka“ (ročníky 2006 – 2010) v současné chvíli čítá
pracoviště a sídlo: Průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
25 dětí, které
pod vedením Daniely Radové a Ireny Vepřekové trémobil: +420 736 650 956, 725 052 310 ▪ e-mail: marianskolazensko@seznam.cz
nují dvakrát týdně ve školní tělocvičně. Děvčata se zároveň od září
účastní ve dvou družstvech organizovaných soutěžních turnajů Plzeňského krajského svazu házené (PKSH), kde si vštěpují začátky
tohoto kolektivního sportu na upraveném hřišti, učí se soutěživosti
a týmovému duchu. Výsledky nejsou v této kategorii vůbec důležité,
proto se na turnajích nevyhlašují vítězové, ale ocenění si odnášejí
všichni zúčastnění za velké radosti a s důrazem na stále se zvětšující motivovanost všech hráčů. Jeden z turnajů byl také úspěšně
organizován naším oddílem a ani na jaře naše svěřenkyně o domácí
prostředí neochudíme. Diváci nás mohou přijít podpořit v neděli
17.5.2015 na hřiště u školy, a to přibližně od 9:00 hodin. Věřte, že
je radost dívat se na děvčata jak se na tréninku a zápasech snaží,
bojují a z každého dílčího úspěchu se radují. To je odměnou nejen pro trenéry, ale také rodiče, kteří své děti ve sportu podporují
a na turnajích vytvářejí perfektní fanouškovskou kulisu. Za to moc
děkujeme! Velký dík také patří společnosti Lesy ČR, s. p., díky jejichž sponzorskému daru bylo možné pořídit čtyři speciální branky
na miniházenou!!!
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Kategorie „minižákyně“ (ročníky 2004 – 2005) má v letošní sezoně
10 hráček odpovídajících požadovaným ročníkům a jsou doplňovány
o 8 hráček s nejbližším rokem narození 2006. Všech 18 hráček trénuje také dvakrát týdně ve školní tělocvičně pod taktovkou Lenky
Schneiderové a Terezy Půčkové. Tréninky jsou zaměřeny již o něco
více házenkářským směrem, ale stále se nezapomíná na všestrannost
sportovní přípravy, která je v žákovských kategoriích nezbytná. V kalendáři minižákyň najdeme kromě soutěžních turnajů PKSH také
další mimosoutěžní turnaje hrající se po celé ČR. Cílem je zejména
sžití se s již velkým házenkářským hřištěm, což je pro děvčata velká
změna oproti méně jak polovičnímu tréninkovému prostoru v tělocvičně. Při jednotlivých zápasech, kdy stále ještě není důležité vyhrát,
se zapojují do hry průběžně všechny hráčky, krystalizují se jednotlivé
přednosti a předpoklady a konfrontujeme pod lupou naše dosažené
umění s ostatními. Je stále na čem pracovat, kde se zlepšovat, ale ani
tady nechybí radost jak při trénincích, tak při zápasech, a to je pro nás
důkaz toho, že to děláme dobře a s láskou. V jarní části sezony se domácí družstvo představí svým fanouškům na Kynžvartském poháru,
kde bude obhajovat loňskou druhou příčku, a věřme, že se tentokrát
dočkáme zlata!
Kategorie „mladší žákyně“ (ročníky 2002 – 2003) je na počet domácích hráček bohužel tou nejchudší a tvoří jí pouze 5 děvčat. Z tohoto důvodu je kategorie spojená s hráčkami Loko Cheb a společně se
účastní nejen soutěžních turnajů PKSH, ale také Společné regionální
ligy ústeckého kraje a ostatních mimosoutěžních turnajů po celé ČR.
Tréninky probíhají třikrát týdně pod vedením Vladimíra Koniga střídavě v domácím prostředí a ve sportovní hale v Chebu. Na ostatních
turnajích vystupují děvčata pod názvem HC CheLK. Tréninky jsou
zaměřeny na házenkářské herní činnosti a pro všestrannost jsou pravidelně doplňovány kondičním, posilovacím a relaxačním cvičením
pod vedením Petry Konigové. Podzimní sezonu je možné považovat
za úspěšnou, což deklaruje průběžná druhá příčka v plzeňské i ústecké
soutěži a velký úspěch na domácím pololetním turnaji odehraném
ve sportovní hale Loko Cheb, kde se naše děvčata účastnila bojovného
finále, ze kterého si nakonec odnesla stříbrné medaile. Jakoby se zdálo, že druhé místo je pro letošní sezonu osudem, protože i Tachovský
dortík znamenal boj o medailové pozice, ale tentokrát na nás „zbylo
pouze a jen“ bronzové ocenění.
Kategorie „starší žákyně“ (ročníky 2000 – 2001) s podobným počtem 6 hráček hraje společně s Loko Cheb a účastní se soutěžních
turnajů v plzeňském i ústeckém kraji. Jejich kalendář je skutečně velmi
nabitý vzhledem k tomu, že si družstvo vybojovalo na podzim postup
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do celorepublikové Žákovské ligy. Volný víkend děvčata hledají těžko,
ale vše směřují s jasným cílem do příštího roku nasbírat co nejvíce
zkušeností a po určité časové odmlce opět vstoupit do bojů v dorostenecké kategorii. Současné tréninky probíhají podobně jako v mladších
žákyních pod stejným vedením zkušených trenérů. Výsledky družstva
starších žákyň jsou slibným přínosem pro další roky, v ústecké soutěži
zatím držíme s velkým náskokem 1. příčku a v plzeňské soutěži jsme
se usadili na pozici druhé. Mimo soutěže děvčata sbírají zkušenosti
i na ostatních turnajích v ČR, jejichž největším úspěchem byla účast
ve finálovém boji na domácím pololetním turnaji v Chebu, kde jsme
nakonec obsadili 2. místo. Poslední konfrontací pro naše děvčata byl
největší mládežnický turnaj v ČR Prague handball cup konající se během Velikonoc za účasti družstev z 25 zemí s rekordním počtem přihlášených družstev - 441. Naší kategorie se zúčastnilo 56 týmů a děvčata se umístila v první polovině konečné tabulky.
Ani v letošním roce jsme naše svěřenkyně neochudili o oblíbené
zimní soustředění, které se k velké spokojenosti všech uskutečnilo
v Horní Blatné, pro lyžování jsme využili nejnovější skiareál Plešivec.
Program byl pestrý a nabitý - lyže, boby, tréninky v tělocvičně i venku, karneval, pyžamový večírek, ale také školní povinnosti, které jsme
díky termínu mimo jarní prázdniny nesměli zanedbat. Věříme, že děti
i dospělí si užili hlavně spoustu zábavy a mimořádný dík patří majitelům Krušnohorského penzionu Javor a Františku Štruncovi, který se
s láskou staral o naše hladové žaludky.
Největší letošní událostí, nejen pro náš oddíl, ale bezesporu bude Kynžvartský pohár, který od svého jubilejního XL. ročníku bude poprvé hrán také jako Memoriál Milana Prokeše. Přípravy organizačního
výboru ve složení Vladimír a Petra Konigovi, Jaroslav Prokeš, Martin
Schneider a Daniela Radová vrcholí. Diváci se mohou těšit na rekordní
počet účastníků, ale také na spoustu zábavy a zajímavých házenkářských osobností včetně účasti předsedy Českého svazu házené pana
Aleše Pospíšila. V rámci turnaje proběhne mimořádná výstava „Století
házené“ pana Vladimíra Salčáka.
Veškeré podrobné informace, aktuality, novinky, výsledky, termíny
turnajů včetně fotogalerií naleznete na internetových stránkách klubu
www.hazena-kynzvart.cz.
Přidejte se k nám! Přijďte se podívat každé pondělí a středu od 16:00
do 17:00 do tělocvičny, v případě příznivého počasí na vedlejší venkovní hřiště, na trénink našich nejmenších a zapojte své děti do kolektivu malých a nadšených házenkářek!
Závěrem mi dovolte pogratulovat Vladimíru Konigovi k úspěšnému
složení trenérských zkoušek druhého stupně a získání licence B!
Daniela Radová
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První ročník Mariánskolázeňského šviháka
28. 03. 2015

Mariánské Lázně oslavily příchod
jara sportovně, 28. 3. 2015 se tu
v tělocvičně Gymnázia a Obchodní akademie konal 1. ročník badmintonového turnaje
čtyřher a mixů s příznačným názvem Mariánskolázeňský švihák.
Doteď se každoroční turnaje pořádaly pouze v nedalekém Kynžvartu,
ale vzhledem k jednomu kurtu zde panovala spíše komorní atmosféra.
Po výpravách místních hráčů na turnaje spřátelených klubů a otázkách
typu: „A kdy už nás také pozvete na turnaj k vám?“, dalo pár místních
badmintonových nadšenců hlavy dohromady a zorganizovalo tento vytoužený turnaj.
Místní tělocvična disponuje 4 kurty, a tudíž mohli organizátoři (Placek,
Placková, Cintl T.) pozvat do turnaje hráče z celého kraje. Zájem byl
veliký, turnaje se zúčastnilo 32 registrovaných i neregistrovaných hráčů,
kteří do našeho lázeňského města dorazili z Kraslic, Ostrova, Tachova, Klatov, Plzně i Kladna. Naše výprava čítala 4 hráče z L. Kynžvartu
(Placek, Placková, Prokeš, Bucher) a 3 z Mariánských Lázní (Cintl T.,
Cintl M., Ambrožová). Z Mariánek se k nám přidali ještě další dva hráči
z Úšovic. Hrálo se ve třech disciplínách – čtyřhra žen, čtyřhra mužů
a mixy, celkem proběhlo 75 zápasů.
První výsledky byly známy u čtyřhry žen, kde mezi sebou zápolilo 5
dvojic – každý s každým. Neporažené zůstaly pouze Placková (L. Kynžvart)/Kutáková (Plzeň) a vybojovaly tak 1. místo. Na 2. místě s jednou
porážkou stanuly Plzeňačky Legátová/Janošíková, 3. místo si odvezly Šulová/Karbulková z Ostrova.
V mixech i mužích byla velká konkurence, v každé z disciplín po 11 týmech. Hráči byli losováním rozřazeni do 2 skupin, kde bojovali každý

proti každému a následně 4 nejlepší ze skupiny pokračovali do 8členného pavouka. Stejně jako u žen se hrálo na 2 sety po 21 bodech. Vítěz obou
setů získal 3 body, při remíze setů rozhodovalo lepší skóre a výsledek
skončil 2:1. Týmy své umístění ze skupiny většinou obhájily i v pavoukovi, žádné velké překvapení se nekonalo. Třetí místo v mixech vybojovala
dvojice Žemlička/Karbulková (Ostrov), o první místo se poprali vítězové
ze základních skupin Šula/Šulová (Ostrov) a Cintl M. (Mariánské Lázně)/
Janošíková (Plzeň). Pro první z dvojic skončil boj vítězně.
Mužskou čtyřhru ovládli borci z Ostrova, když si o první pozici zahráli mezi sebou. V posledním zápasu dne Šula st./Mojtek zdolali Žemličku/Šulu ml. Z třetího místa se radovali Kraslice v zastoupení Prokopec/
Hauer. Vítězové si odvezli medaile a díky štědrým sponzorům i krásné
Veronika Placková
věcné ceny.

Sváteční Kynžvartský čtyřboj dvojic 27.12.2014

V sobotu 27.12.2014 jsme se v tělocvičně Základní školy Lázně Kynžvart
opět po roce sešli, abychom se sportovně a zábavně rozloučili se starým
rokem 2014. Organizátoři pro nás, příznivce badmintonu, uspořádali
Sváteční čtyřboj dvojic. Oproti loňsku přibyla jedna disciplína a z trojboje se stal čtyřboj. Mezi již známé disciplíny – badminton, elektronické
šipky a kostky byla nově přidána karetní hra Prší. Sešlo se celkem 20 hráčů, ke každému z 10 nasazených hráčů badmintonu byl vylosován amatérský spoluhráč. Dvojice byly rozděleny do dvou skupin, v jednotlivých
skupinách svedly boje stylem „každý s každým“ ve všech disciplínách.
Po odehrání základních skupin sehrály dvojice finálový zápas o konečné
pořadí s dvojicí se stejným výsledkem z druhé skupiny.
Badminton se hrál na jeden set do 30, nejdříve na kurt nastoupili amatéři
a poměřili svoje síly, při dosažení bodového hodnocení 10 nastoupili na
kurt „profi“ hráči a odehráli dalších 10 bodů, zbytek do 30 se již dohrávalo ve čtyřech. Po odehrání
badmintonu se oba týmy
přesunuly na elektronické
šipky, kde svedly souboje ve
hře 501, v mnoha případech
zde účastníci předváděly

těžté boje o každý bod, ale také rychlé a nelítostné zakončení hry. Poté
se dvojice přesunuly ke stolu na hru v kostky. Během deseti kol, které
na účastníky čekaly, padaly i nové rekordy. V kostách byly v některých
případech velké výsledkové rozdíly, některým dvojicím se dařilo zdolat
soupeře vysokým rozdílem, jiným dvojicím se podařilo vyhrát i s nízkým skóre. Závěrečnou disciplínou byla karetní hra Prší, hraná na maximálně 5 kol. Pro získání důležitého bodu bylo zakončení hry oběma spoluhráči. Během hry docházelo často k vyrovnaným výkonům, ale nebyly
vyjímky, kdy sehraná dvojice převálcovala soupeře výsledkem 3:0. Za
každou vyhranou disciplínu si dvojice připsala na konto 1 bod. Všichni
zůčastnění předvedli skvělé sportovní výkony, především vítězové turnaje Petr Placek a nováček turnaje Honza „Máčela“ Šprincl, kterým se
podařilo zdolat soupeře téměř ve všech zápasech.
Na sportovištích i mimo ně po celou dobu vládla spokojenost a dobrá
nálada, k tomu dopomohla i výborně odvedená práce pořadatelů, kteří
zajistili skvělé zázemí a hojné občerstvení. Sportovní den byl tradičně
zakončen oslavou v restauraci U Bůčků.
Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na další ročník.		
				
Petr Placek
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Noc s Andersenem 27.3.2015

Na letošní nocování v knihovně jsem se opravdu moc těšila. Uskutečnil se nápad strávit alespoň část večera v knihovnách na našem zámku Kynžvart. Zato
bych chtěla poděkovat panu Milanu Šaušovi, který se v tom angažoval a samozřejmě kastelánovi Zámku Kynžvart panu PhDr. Milanu Říhovi. V 17 hodin už
jsme přivítali v knihovně prvního nedočkavce, a tím byla Terezka Bárníková.
Postupně přišli všichni přihlášení (letos bylo jen 9 spáčů) a v 18 hodin jsme se
vydali směrem na zámek, kde jsme byli v 19 hodin očekáváni.
Děti se těšily na pana Andersena, ale protože toho měl ten den hodně, už jsme
ho na zámku nestihli. Ale to nám vůbec nevadilo, protože pan Šauša nás provedl 3 knihovnami, které jsou na zámku Kynžvart, a řekl nám k nim spoustu
zajímavých informací. Poté jsme se přesunuli na malé občerstvení, které nám
na zámku připravili v podobě čaje a domácí bábovky. A po posilnění nám pan
Šauša ukázal několik knih starých až 200 let. Byl to např. atlas lidského těla nebo
kniha Robinson Crusoe.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Šaušovi a panu Ing. Ondřeji Cinkovi, kteří
se o nás na zámku starali, a budu se těšit na další spolupráci. Po návštěvě zámku
na děti čekalo další překvapení – jízda hasičským autem zpět do knihovny. Děkuji také našim hasičům za spolupráci. V knihovně už jsme pak jen tvořili a to
velikonoční vajíčka. Musím říci, že kluci byli hodně šikovní a odnesli si domů
krásnou velikonoční výzdobu. Na dobrou noc byla ještě pohádka – Tři bratři,
ale ani jsme ji večer nedokoukali. Pokračování bylo ráno u snídaně. Po snídani
děti dostaly pamětní listy a odznaky Noci s Andersenem. Děkuji dětem za účast
a také paní Kováčíkové a Pernicové za pomoc. Budu se těšit opět příští rok, tentokráte na již 16. ročníku Noci s Andersenem.
Bc. Romana Kováčíková

Preventivní program - „VESELÉ ZOUBKY“

V úterý 17. února 2015 se na naší základní škole uskutečnil projekt
v 1. třídě na téma: „Prevence zubního kazu“. Projektu se zúčastnilo 12
žáků z 16. Už od rána se moc těšili, přinesli si své kartáčky z domova.
Na začátku jsme si řekli, k čemu nám slouží zoubky, kdy se nám zuby
začínají prořezávat, kolik zubů má dočasný chrup, kdy
se nám objeví první stálý chrup, z čeho se zub skládá, jak si čistíme zuby a kolikrát denně, jakou pastu
je vhodné používat a jaký kartáček je vyhovující. Prvňáčci plnili na interaktivní tabuli zadané úkoly. Zhostili se jich velice dobře. Správně zařadili pojmy k tématu – jak vypadá náš chrup. Poté jsme s Hurvínkem
posuzovali co je zdravé či není. Tento úkol děti bavil.
Text o zubním kazu byl pro žáčky trochu náročnější,
ale nakonec to zvládli. Doplňovačka jim šla hravě. I o
přestávce jsme si zkontrolovali, zda mají děti zdravé
svačinky a jak bylo vidět, měli. Následovalo správné
čištění zubů se svými kartáčky, se správnou ukázkou.
To děti bavilo. Potom každý sám vyplnil v lavici pracovní list, téměř bez obtíží. Zhlédli také film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Na závěr dostali všichni

prvňáčci preventivní balíček „Veselé zoubky“ z něhož měli obrovskou
radost. Zábavný, ale i poučný projekt děti opravdu velmi nadchl. Byl
to moc hezký den J.
Mgr.Iveta Becková
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Karneval v mateřské škole

Celoroční téma, které provází děti v mateřské škole v Lázních Kynžvartu, má název „Máme rádi zvířata“. Proto i každoroční maškarní
karneval se nesl v tomto duchu a všechny děti ve školce se proměnily
na jeden den v nejrůznější tvory ze zvířecí říše. Někteří rodiče byli
při vytváření zvířecích masek opravdu vynalézaví a jejich výsledky
snažení zaslouží opravdový obdiv. Ti, kteří tvořivostí právě neoplývají,
masku alespoň zapůjčili. Nicméně všechna „zvířátka“ nakonec byla se
svým zevnějškem spokojena a náležitě si užívala dne plného soutěží, sportovních a dovednostních klání, tance, zpěvu, radosti, smíchu
a mlsání dobrot.
I když tento karnevalový den skončil, nejednou si děti vyprávěly o zážitcích z něj a dokonce je i zachytily na papír při svých výtvarných
činnostech. Školkáčkům snad jen zbývá položit si otázku: za co asi
půjdeme na karneval napřesrok...?

Vítání jara v mateřské škole

K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce a na ty jsme se s dětmi v mateřské škole náležitě připravovali. Dne 25.3. mezi nás přišli žáci 8.
a 9. třídy pod vedením p. uč. Sedlákové, aby při pracovní dílně společně s předškoláky ozdobili velikonoční kraslice. Úkolem dětí bylo
na tužku či špejli namotávat proužky barevných papírů a jimi pak
polepovat vyfouknutá vajíčka. Školkáčci pilně pracovali pod vedením
svých starších kamarádů, řídili se jejich radami a výsledkem byli nejrůznější zajíčci, slepičky, kuřátka či jen zajímavě dotvořené kraslice.
Celé společně vytvořené dílo pak bylo zasláno na „Soutěž o nejhezčí
velikonoční dekoraci“, kde děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu
získali 1. místo. Děkujeme paní učitelce Sedlákové a jejím svěřencům
za organizaci a uskutečnění této pěkné akce.
Chodba mateřské školy rozkvetla jarem. Během měsíce
března zde probíhala Velikonoční výstava jarních a velikonočních dekorací, které
vytvořili doma rodiče se
svými dětmi. Na této výstavě
jsme mohli obdivovat nejrůznější košíčky, zajíčky, slepičky, kuřátka,
ovečky, velikonoční zahrádky a trávníčky, hnízdečka pro vajíčka, kraslice, perníčky, květinky a to z různých materiálů a vyrobené nejrůznějšími technikami. Stěny chodby pak ozdobily práce dětí, které děti
ze školky vytvořily společně se svými paní učitelkami. Těsně před Velikonocemi bylo možné si nádherné a zdařilé velikonoční dekorace
zakoupit a ozdobit si jimi svůj domov. Výtěžek z této akce bude použit
na dobrou věc – za utržené peníze nakoupíme krmení pro zvířátka
v Mariánskolázeňském útulku, který se chystáme s mateřskou školou
navštívit. Přece za zvířecími kamarády, kteří ve svém životě neměli
štěstí, nepřijedeme s prázdnýma rukama. Tímto srdečně děkujeme
všem rodičům, kteří si udělali před Velikonocemi čas a do našeho
projektu se zapojili svým tvořením i koupí výrobků.

Na co se ještě mohou v letošním školním
roce těšit děti z mateřské školy
Vynášení Morény patří k prastarým tradicím. A k nim se naše škola
snaží navrátit, aby dětem připomínala dávný odkaz minulosti. Proto
se již několikátým rokem děti ze základní školy tímto způsobem loučí
s odcházející zimou a vítají nově příchozí jaro. K průvodu školáků
s vlastnoručně vyrobenou Morénou se také připojují děti z mateřské
školy. S nadšením pozorují figurínu Morény, která se tyčí nad dětmi
v čele průvodu, prohlížejí si ozdobené březové ratolesti a malé symboly Morény v rukách starších kamarádů a s úsměvem poslouchají
říkadla o vyhánění zimy a toužebného očekávání jara. Sledují, jak voda
v potoce odnáší Morénu a jak i další symboly zimy pak pohltí plameny ohně, rozdělaného na školním pozemku. Tak doufejme, že snad: ...
Hu, hu, hu, jaro už je tu!...

Blíží se poslední čtvrtletí školního roku a konečně pěkné počasí,
které láká k procházkám do přírody, k výletům a exkurzím. Vzhledem
k celoročnímu tématu „Máme rádi zvířata“ se i všechny tyto akce budou zaměřovat na poznávání různých zvířátek a způsobů jejich života.
Hned 15. dubna s dětmi jedeme za hospodářskými a domácími zvířátky na Farmu Kozodoj. Následuje návštěva psího útulku v Hamrníkách u Mariánských Lázní, kde zvířátkům, která nenalezla domov
v rodinách dobrých lidí, přilepšíme alespoň dobrotami, které jsme
zakoupili z výtěžku prodejní Velikonoční výstavy uspořádané v mateřské škole. Při turistických vycházkách do okolí budeme s dětmi sledovat volně žijící zvířátka v našem regionu. V závěru školního roku
si pojedeme prohlédnout také cizokrajná a exotická zvířátka do ZOO
v Plzni, ale pssst! To je pro malé školkáčky ještě překvapení...
Za kolektiv MŠ Jana Hladíková
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Akce školní družiny

Ve školní družině stále rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Využíváme
žákovskou knihovnu, ale hlavně pravidelně navštěvujeme městskou
knihovnu. Děti zde plní zajímavé úkoly, mohou si půjčit nebo prohlížet knihy i časopisy.
Měsíčně organizujeme dopravní výchovu, s tématikou „Na Zelenou“.
Sledujeme silniční provoz, dopravní značky, hrajeme si na účastníky
silničního provozu. Několikrát do roka děti absolvují jízdu zručnosti
na kolech a koloběžkách kolem ŠD, za špatného počasí využíváme
školní tělocvičnu.
Do ŠD jsme si pořídili kontejnérky na tříděný odpad. Děti byly poučeny, jak a hlavně proč třídíme odpadky a co je recyklace. K tomu nám
pomohly i webové stránky www.jaktridit.cz
Patlejchová Vlasta
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Výtvarná soutěž
„Příroda kolem nás“

Správa Národního parku Podyjí Znojmo uspořádala již 15.ročník
výtvarné soutěže. V letošním roce se do soutěže zapojili i členové
Mysliveckého kroužku paní uč. Sedlákové. Konkurence byla velká – do soutěže se zapojilo celkem 121 škol z celé republiky s 1176
pracemi. Porota měla těžký úkol vybrat z pestré škály výtvarných
prací ty nejlepší. Máme radost z toho, že zaujala práce našeho žáka
3.třídy Patrika Tichoně a jeho „Boj o bažantí samičku“ se umístil
na krásném 2.místě dané kategorie. Patrikovi blahopřejeme!
Hana Pelikánová

Projekt „Se školou na golf “

Na naší základní škole proběhl od ledna do začátku dubna 2015 projekt Se školou na golf, který tento rok spustila Česká golfová federace.
Záměrem tohoto projektu je propagace golfu mimo golfové prostředí
a díky spolupráci s golfovými kluby a základními školami přilákat ke
golfu mladé hráče. Golf Club Lázně Kynžvart je jedním z klubů, které
podporují tuto myšlenku, a tak oslovil i naši základní školu a od ledna
tohoto roku začal probíhat zimní kroužek golfu pro děti v tělocvičně
ZŠ zdarma. Lekce absolvovali žáci 1. stupně formou různých soutěží
a her. Je zřejmé, že jim byl golf prezentován v tom nejlepším možném světle. Žáci získali své první zkušenosti s golfem prostřednictvím uznávaného výukového systému, jehož pomůcky hravou formou
uvádějí hráče do základních principů hry a procvičují prvky golfu.
Hra byla vždy názorná, dobře pochopitelná a zábavná. Žákům, kteří
měli o golf zájem, byla nabídnuta jedinečná příležitost, vyzkoušet si
golf na cvičných plochách kynžvartského hřiště a hrát celou sezónu
2015 zdarma. Tímto bychom rádi poděkovali trenérům, kteří výuku
ve škole vedli a Golfovému Clubu Lázně Kynžvart, který se na tomto
prospěšném projektu podílí.
Mgr.Iveta Becková

Prevence sociálně patologických jevů

V rámci prevence se na naší škole 18. února uskutečnila přednáška
pro rodiče s názvem „Šikana a kyberšikana u dětí“. Téma přednášky
bylo vybráno na základě předchozích podnětů samotných rodičů, kteří byli na třídních schůzkách osloveni třídními učiteli, zda by měli
o podobnou akci zájem. Přednášku pro rodiče připravili a odborně
vedli zaměstnanci Policie ČR z Chebu – P. Buřič a J. Ištvaník. Téma
bylo podrobně představeno a doprovázeno četnými příklady z praxe.
Myslíme, že pro zúčastněné byla akce velmi přínosná, o čemž svědčí
i živá diskuse, která se v průběhu přednášky rozvinula. Jen nás mrzí
malý zájem ze strany rodičů, z jejichž řad se dostavilo pouhých pět
zástupců, kterým tímto děkujeme. Pevně věříme, že jejich počty se
budou – při dalších podobných akcích – postupně zvyšovat.
V letošním roce jsme opět využili nabídky České asociace školních
metodiků prevence a objednali si několik produktů z její nabídky. Tato

organizace je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti
zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování
zájmů školních metodiků prevence. Žáci 2. stupně se zapojili do dvou
online anonymních dotazníkových šetření: „Identifikace rizikových
oblastí u dospívajících“ a „Klima školní třídy“. První dotazník nám poskytne analýzu rizikového chování v devíti důležitých oblastech života
dospívajících. Jedná se o oblasti volný čas - chování - zdravotní stav
- duševní zdraví - sociální zdatnost - rodinný systém - škola - vztahy s vrstevníky - návykové látky. Druhý dotazník popisuje tři prvky
(oblasti) tvořící klima třídy: vztahy ve třídě - míru zájmu (nezájmu)
o školu – sebeprosazování žáka v kolektivu. Závěry z těchto šetření
nám pomohou v další práci s našimi žáky a určitě budou i zajímavou
a důležitou zprávou pro jejich rodiče.
Jana Špryňarová
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Zápis do 1.třídy

Letošní zápis do základní školy se uskutečnil 2. února a dostavilo se
k němu 24 dětí. Během zápisu se vždy vyučující věnovala jednomu
dítěti. Byl tím vytvořen prostor pro klidnou vzájemnou komunikaci,
dobré soustředění dítěte a pro úspěšné plnění úkolů. Ty letošní úkoly
byly vytvořeny ve spolupráci s učitelkami mateřské školy tak, aby odpovídaly schopnostem a dovednostem dětí. Předškoláci byli u zápisu
velmi šikovní a příští školní rok se jim bude určitě dařit i při výuce v 1.
třídě.
Zdenka Hurtová

Soutěž ve skoku vysokém

Spolupráce ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

Každý rok se snaží žáci ze základní školy v rámci možností strávit čas
s dětmi v mateřské škole. Překonávat věkové bariéry a přiblížit jim
práci ve škole např. prostřednictvím výtvarných projektů. 25.3.2015
žáci 8. a 9. třídy navštívili budoucí školáky a společně vyráběli velikonoční dekorace. Vytvářeli velikonoční zvířátka – na vyfouklá vejce
lepili stočené barevné papírové proužky (technika Quillingu). Během
odpoledne vytvořili několik různých velikonočních zvířátek a jejich
společný výrobek obdržel 1.místo v soutěži „ O nejhezčí velikonoční
dekoraci „ vyhlášenou Mariánskolázeňskem, dobrovolným svazkem
obcí, 31.3.2015 ve Třech Sekerách v kategorii A (do 6 let). Těšíme se
na další spolupráci.
Pavlína Sedláková

V pátek 27. března 2015 se v Mariánských Lázních uskutečnil 21. ročník závodu ve skoku vysokém. Poprvé se tohoto závodu zúčastnila
i naše základní škola. Reprezentovali nás 3 žáci z 9. třídy - Bára Tesařová, Lukáš Beck a Ondřej Kucik. A jak jsme dopadli? Všichni tři
žáci se skvěle umístili a přivezli si medaili i diplom. Bára T. obsadila
2. místo výkonem 135cm, Lukáš B. 2. místo a Ondra K. 3. místo oba
výkonem 145cm ve své kategorii. Moc všem gratulujeme a a děkujeme
za výbornou reprezentaci školy.
Mgr.Iveta Becková

Vystoupení v muzeu

Pěvecký sbor 1. stupně základní školy si i pro letošní velikonoční
dobu připravil pásmo písní a zvyků, které připomínají důležité události života na venkově. V letošním roce se podařilo nastudovat dvě
nová pásma. První pásmo připomíná zvyk, kdy na sv. Jiří byl poprvé

vyháněn dobytek na pastvu. Druhé pásmo se vztahuje k čarovné noci
na sv. Jana, kdy byliny mají nejsilnější moc a každý se snaží najít si tu
pravou lásku. S tímto programem se pěvecký sbor představil 28. března i v chebském muzeu.
Zdenka Hurtová
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Jarní dílna

Letos jsme se v jarní dílně zaměřili převážně na výrobu keramických
výrobků s velikonoční tématikou (slepičky, zajíčci, beránci). Cílem
bylo nejen naučit se vyrábět 3D výrobky z keramické hmoty, ale především naše výrobky představit veřejnosti. Zúčastnili jsme se soutěže
„ O nejhezčí velikonoční dekoraci „ vyhlášenou Mariánskolázeňskem,
dobrovolným svazkem obcí. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 31. 3.
2015 ve Třech Sekerách a s keramickými výrobky jsme získali 1.

Loučení se zimou

Rozloučení se zimou spojené s vynášením smrtky se v letošním roce
uskutečnilo 24. března. Žáci mateřské a základní školy společně vytvořili dlouhý průvod, v jehož čele byla nesena velká slaměná figura smrtky. Děti základní školy si na vynášení vyrobily vlastní malé smrtky
z papíru, z klacíků, slámy, látky. Průvod se vydal od školy na náměstí,
prošel mezí panelovými domy a za zpěvu tradičních písní došel zpět
ke škole, kde byly smrtky spáleny. Symbolické rozloučení se zimou
pak bylo zakončeno přenesením ozdobeného zeleného stromku ( líta
) do prostor školy.
Zdenka Hurtová

Počítačová gramotnost
předškoláků

Druhým rokem pokračuje školní projekt výuky předškoláků
informačním technologiím. Každý měsíc si jejich starší spolužáci z 8. třídy připraví vyučovací hodinu, ve které hravou formou
naučí předškoláky novým dovednostem. Ti se zprvu dívají, jak
se v daném programu pracuje a pak si sami vytvoří daný dokument dle předlohy nebo dle vlastní fantasie. Na konci projektu si
předškoláci všechny své výtvory odnesou domů, kde se mohou
pochlubit svým rodičům, co už umí.
Ráda bych poděkovala žákům osmé třídy za perfektní přípravu těchto společných hodin, za kreativitu a originalitu při tvorbě
dokumentů či pracovních listů i za úžasný milý a vstřícný přístup
k malým dětem.
Martina Karenovičová

místo v kategorii 11 – 14 let. V této soutěži naše škola obdržela více
ocenění - v kategorii A (děti do 6 let – MŠ ) – 1. místo, v kategorii B
(děti 7-8 let) - 2.místo, v kategorii C děti (děti 9-10 let) – 1.místo za
ručně vyrobenou knížku plnou básniček s jarní tématikou žáky 3.
třídy. Z ocenění našich výrobků jsme měli velkou radost.
			
Pavlína Sedláková
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Maškarní karneval

V pátek 27.2.2015 se na naší základní škole v prostorách školní jídelny uskutečnil od 16hodin již 3.ročník „Maškarního karnevalu“.
Hlavními iniciátorkami byly znovu maminky Lenka Vargová a Diana Kletečková, kterým plným právem patří dík za zajištění mnoha
sponzorů k této akci. Průběh a organizaci zajišťovala naše ZŠ. Krásnou výzdobu jídelny připravila s žáky 2.stupně p.učitelka Pavlína
Sedláková. Moderátorkou celého maškarního reje byla p.učitelka
Mgr.Iveta Becková, jako „Pirátka“, která také připravila taneční soutěže pro masky. Hudbu přichystal žák 9.třídy Lukáš Beck. Maškarního karnevalu se zúčastnilo 52 dětí se svými rodiči, babičkami, dědečky a všemi, kteří se přišli v pátek do naší školy pobavit a zasmát.
Jídelna byla zaplněna. Na začátku si masky společně zatancovaly.
Pak následovaly soutěže na chodbě u jídelny pro mladší i starší
děti. S občerstvením a soutěžemi (házení kroužků, házení do tlamy a lovení rybiček) pomohly žákyně 2.stupně. Masky byly hodnoceny ve 3kategoriích - předškolková (0-3roky), školková (3-6let)
a školáci (nad 6let) losováním. Zvláštní cena byla udělena nejmladší
masce Marečkovi Savulovi jako princi. Masky byly všechny moc
krásné (od princezen, víl, čarodějnic, berušky, pirátů, ninji, včeličky, pejsků, kočiček, šašků po další úžasné masky). Všechny masky
dostaly spousty sladkých odměn i za soutěže, které byly v průběhu
karnevalu střídány s tancem. Masky, které obsadily 1.místo, kromě
cen, získaly i krásné dorty. Na závěr děkujeme všem sponzorům (p.V.
Königovi, p.Vojáčkovi, manželům Baťkovým, p.D.Kletečkové, p.L.Vargové, p.J.Kostolányové, p.M.Pernicovi a p.P.Dragounovi, městu Lázně

Kynžvart a fotografovi p. Práškovi) a všem, kteří přispěli na dobrovolném vstupném na karneval. Myslím, že se akce opět vydařila a tak zase
třeba za rok…??
Mgr.Iveta Becková

Spolupráce s partnerskou školou

20. dubna k nám přijela na návštěvu partnerská škola z Mantelu. Dopoledne jsme strávili na zámku. Pondělí je sice zavíracím dnem,
ale pro nás to neplatilo. Zaměstnanci zámku
nám vyšli vstříc a uspořádali pro nás dvě dětské prohlídky. Provázel nás pan Líbal, který
všechny děti nadchnul poutavým výkladem
a „záludnými“ otázkami, které ověřovaly pozornost jeho malých posluchačů. Odměnou
pro děti byl zmrzlinový pohár, který si všichni
vychutnali v zámecké kavárně, kde nás uvítala
vstřícná a milá obsluha. Na závěr nás čekala
procházka zámeckým parkem.
V červnu nás čeká ještě společný sportovní den, na který jsme
srdečně zváni do Mantelu.
Daniela Mayhoub
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