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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v roce 2015 se ve městě podařilo zrealizovat několik
stavebních akcí, které podle mého názoru byly pro město
velice prospěšné a co je také důležité, byly zrealizovány za
pomoci „dotačních peněz“, bez kterých by jejich realizace
nebyla možná. Čtyři projekty - Parkoviště v ul. Polní, Parkoviště v ul. Dlouhá a Krátká, Chodník ul. Luční, Ulice
K Rybníku - podpořené z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad jsou ukončeny a schválené dotace
byly připsány na účet města (celkem 20.640.130,- Kč). Úvěry
na předfinancování byly splaceny k 31.12.2015. Zbývá jen
odstranit drobné nedodělky. Projekt výměny oken a zateplení budovy městského úřadu je také po finanční stránce ukončen. Finanční podpora byla ve výši 3.653.142,- Kč. V tomto
případě není třeba žádné nedodělky řešit. Z vlastních zdrojů
v letošním roce zafinancujeme opravu schodiště u hlavního
vchodu do budovy úřadu, které je v havarijním stavu. Oprava schodiště nemohla být součástí dotačního projektu. Další z projektů z roku 2015 je odbahnění rybníku „Školňák“.
Dotační část projektu je ukončena (dotace ve výši 434.239,Kč), z vlastních zdrojů musí město zafinancovat vybudování
spodní výpusti rybníka, která nebyla součástí dotačního projektu. Posledním projektem z roku 2015, který byl podpořen
dotací z Karlovarského kraje (dotace ve výši 100.000,- Kč),
chodník mezi ul. Polní a Zahradní, byl také ke konci roku
dokončen a profinancován.
Pro letošní rok podalo město také několik žádostí o dotaci.
Na Státní zemědělský a intervenční fond byla podána žádost
o dotaci na opravu hřbitovní zdi, na Ministerstvo pro místní
rozvoj žádost o finanční podporu na opravy podlahy v tělocvičně Základní školy, Karlovarský kraj byl požádán o dotaci
na II. etapu chodníku mezi ul. Polní a Zahradní. Plánuje
se oprava chodníku před MěÚ a kašnou na náměstí, opravy
výtluků na místních komunikacích, opravy povrchů chodníků a další drobné opravy městského majetku. Projektově
se začíná připravovat most v ulici Sadová a komunikace na
Špičák, dokončena by měla být v tomto roce dokumentace
na opravu bývalého Kina. Ne všichni spoluobčané jsou s po-

stupem a realizací obnovy města spokojeni, ale nelze všechny
požadavky realizovat najednou. Vše je závislé na daňových
příjmech do rozpočtu města.
Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci na realizaci projektů v minulém roce a těším se na spolupráci v roce letošním. Jelikož máme za sebou zimní období a pomalu ale jistě
se začíná přibližovat čas dovolených, dovolte mi, abych Vám
všem popřál hezké a slunečné léto a příjemnou dovolenou.
				

Miloslav Pernica
starosta

Pozvánka na kulturní
akce
30. 4. 2016

Čarodějnice

(fotbalové hřiště TJ Sokol L.K.)

28. 5. 2016

Svěcení pramenů a Dětský den

3. - 5. 6. 2016

XXXXI. KYP
-Memoriál Milana Prokeše

(areál Léčebných lázní)

		(házená)

16. 7. 2016

Pouť sv. Markéty

30. 7. 2016

360° Challenge Tour

27. 8. 2016

Pohádková cesta na hrad Kynžvart

27. 10. 2016

Strašidelná cesta 			

		

(fotbalové hřiště TJ Sokol L.K.)

		(běžecký závod, fotbalové hřiště TJ Sokol L.K.)
		
		

(areál Léčebných lázní)
(areál Léčebných lázní)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2016
Příjmová část
Třída
1
2

3
4

§

Výdajová část
Rozpočet
na rok 2016
Daňové příjmy
16793500
Nedaňové příjmy
1481900
Činnosti knihovnické
5000
Bytové hospodářství
179000
Příjem z nebytových prostor
310000
Pohřebnictví
15000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
2900
Komunální služby
323000
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
170000
Ostatní správa v ochraně ŽP
5000
Činnost místní správy
269000
Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy
200000
Kapitálové příjmy
560000
Komunální služby
560000
Přijaté transfery
1708500
Transfer na výkon státní správy
772500
Veřejně prospěšné práce
936000
Úhrn příjmů
20543900
Druh

CELKOVÉ PŘÍJMY

Třída

§

Druh

5

2212
2219
2221
2310
2321
2333
2341
3113

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy - PO ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelsvo města
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace - DPPO
Běžné výdaje celkem
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Komunální služby
Činnost místní správy
Kapitálové výdaje celkem

3314
3319
3349
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3725
3745
4351

20543900

REKAPITULACE příjmů a výdajů
Druh
Příjmy celkem
daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery
Výdaje celkem
běžné
kapitálové
Rozdíl příjmů a výdajů

Rozpočet
na rok 2016
20543900
16793500
1481900
560000
1708500
18875600
16490600
2385000
1668300

Rozdíl příjmů a výdajů (přebytek) ve výši Kč 1.668.300,- bude použit na úhradu
investičních výdajů nebo případných havárií v budoucích letech.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6

2212
2219
3639
6171

CELKOVÉ VÝDAJE

V našem městě jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad: plast 20 ks, papír 18 ks,
sklo směsné 14 ks, sklo čiré 12 ks. Počet kontejnerů na tříděný odpad je stanoven
podle počtu obyvatel. V našem městě je jich dostatek. Přesto jsou kontejnery na
papír a plast neustále přeplněné. Je to tím, že lidé do kontejneru hází nerozložené
krabice nebo nesešlapané plastové lahve, čímž je obsah kontejneru ihned zaplněn.
Často se děje, že někteří občané znečišťují tříděný odpad odpadem komunálním.
Není výjimka, že se v těchto barevných kontejnerech najdou např. pleny, které sem
samozřejmě nepatří. Informace o druhu odpadu, který patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, jsou na každém kontejneru uvedeny i v jaké formě mají být
- krabice rozložené, plastové lahve sešlápnuté, viz obrázek.
Děkujeme za pochopení.
						
Bc. Romana Kováčíková

Rozpočet
na rok 2016
250000
300000
128500
10000
50000
50000
350000
1916300
65400
17000
28000
307000
150000
30000
348500
30000
550000
143500
200
2616400
40000
1123800
30000
917500
130000
1000
395400
1010000
5012600
30000
172000
287500
16490600
200000
2125000
60000
2385000
18875600
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Léčebné lázně pro pacienty i pro město

Zámek Kynžvart - přípravy na sezónu 2016

Vážení,
dovolte, abych se Vám krátce představil. Jmenuji se Jan Ludvík
a dne 3. 2. 2016 jsem se stal rozhodnutím pana ministra Svatopluka Němečka ředitelem společnosti Léčebné lázně Lázně
Kynžvart. Nejsem osobou, která má bydliště v okolí Vašeho města popřípadě přímo v Lázních Kynžvart, a ani jinak v minulosti jsem neměl k Vašemu městu jakékoliv vazby, nicméně Vám
mohu slíbit, že se budu snažit ze své pozice o zlepšení kulturního
i společenského života ve Vaší obci. V letošním roce bych rád
společně s Městským úřadem připravil několik kulturně-společenských akcí, které by měly navázat na tradici, na níž jste byli
v minulosti zvyklí. Dále v lázních připravujeme v letošním roce
rozšíření provozu kavárny spojenou s výstavbou venkovní terasy
a dětského hřiště v prostorech, které ke kavárně přiléhají. V letní
sezóně připravujeme rozšíření našich služeb v prostorech plaveckého bazénu a také by již měla být hotova částečná rekonstrukce
lázeňského parku. Dovolte mi tedy tímto Vás pozvat k návštěvě
výše uvedených prostorů popřípadě pouze k procházce v lázeňském parku. Přeji Vám klidný a bezproblémový vstup do jarní
části roku a těším se na další případná setkání s Vámi.

Na zámku Kynžvart probíhá zahájení sezóny v duchu změn a
novinek. Opět pro vás máme připraveny zajímavé akce, např.:
Thai-chi, tradiční Noční prohlídky, Snow film fest a nebo Hradozámeckou noc. Bližší informace naleznete na našem webu
www.zamek-kynzvart.eu, který se chlubí novým kabátkem.

Ing. Jan Ludvík MBA

Petra Jadlovská
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
Správa státního zámku Kynžvart

Přivítání Nového roku 2016
Ani letos město nezapomnělo na své občany a připravilo pro ně
Silvestrovský přípitek na uvítání nového roku. Víno, které bylo
pro příchozí připraveno, bylo opět posvěcené. Po přípitku, který pronesl pan starosta Miloslav Pernica, následoval již tradičně
ohňostroj, který finančně podpořili T.I.S., a.s. Praha - Golf Club
Kynžvart a pan Ing. Petr Potůček, za což jim děkujeme. Děkuji také všem za přípravu a pomoc při organizaci poslední akce
v roce 2015. O bezpečnost se opět postarali naši dobrovolní hasiči. Všem přeji krásný a úspěšný nový rok.
				
Bc. Romana Kováčíková

Novinkou je i změna v hlavní prohlídkové trase, která byla
rozdělena na dva okruhy. Trasy Zámecké interiéry Metternichů a
Muzeum a slavný kabinet kuriozit jsou obohaceny o nové exponáty. Nově během prohlídek vstoupíte do zámecké kaple sv. Antonína Paduánského, v průběhu sezóny nahlédnete do přípravny
zámeckých pokrmů a uvidíte část poněkud kuriózních sbírek
přírodnin. Mnohé změny v expozicích se budou zapracovávat
během sezóny, budou tedy překvapením!
Do kolektivu zámku hledáme několik nových zaměstnanců
na pozice pokladní, stálý průvodce a vedoucí provozu. Práce na
plný nebo částečný úvazek. Cenné vlastnosti jsou pro nás spolehlivost, komunikativnost a znalosti cizích jazyků. Zkuste to a
pošlete svůj životopis na kynzvart@npu.cz nebo zavolejte na
číslo: 602 233 930 (p.Cink).

Slavnost žehnání vína
27. 12. 2015 se uskutečnila tradiční akce „Žehnání vína“ v kostele sv. Jana Křtitele ve Vysoké. Podle křesťanské tradice apoštol
Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed
jeho účinku. Žehnání vína v den svátku sv. Jana připomíná tuto
událost a zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané v Janových
listech. Když se požehnané víno podává k pití, říká se: „Pij lásku sv. Jana“, to znamená vnímej dobrotu a lásku, která vlévá do
lidských srdcí radost a upevňuje jejich společenství. Proto jsem
se rozhodl, že nechám víno, které se rozlévá při novoročním přípitku požehnat, aby radost ze vzájemné blízkosti byla prožívána
i ve vašich domovech.
Miloslav Pernica - starosta
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Tříkrálová sbírka
V Lázních Kynžvartu již po šestnácté…také letos se tříkrálová sbírka vydařila. Když
se u nás pořádala sbírka prvně, koledovaly děti z Dolního Žandova. Tentokrát se koledovalo již 2. ledna, i když svátek Tří králů připadá až na 6. ledna. Říká se tří králů,
ale název je podle třech darů, které byly dány Malému Ježíši (ve skutečnosti se neví,
kolik králů vlastně bylo). Letos se nám podařilo sehnat více zájemců, tak jsme mohli
udělat dvě skupinky. Je velmi náročné na chůzi i zpěv s malými dětmi obejít celý
Kynžvart. Děti jsou ale nadšené a neúnavné, protože je vždy těší, že mohou druhým
lidem udělat radost. Obdarovaným to pomáhá, darující obohacuje! Stala se nám ale
i legrační příhoda. Protože druhou skupinu tvořil jeden dospělý a dva náctiletí, bylo
nám sděleno, že chodí falešní koledníci a proto jim nic nedali. Ale podle kasičky a
legitimace, která je potvrzena charitou se mohli přesvědčit o správnosti. Nemusí
chodit jen děti. I ve velkých městech chodí dospělí a mnohdy je provází i velbloud,
kůň a oslík. I přesto naši koledníci Vašek a Lukáš Nedvědovi, Vítek Tůma, Barborka
a Tomášek Macečkovi v doprovodu paní Nedvědové a také Zdeněk Kupec, Radek
Charvát a Adélka Chalupná v Kynžvartu vybrali celkem 13.029,- Kč. Patří jim a také
vám velký DÍK! Ještě bych chtěla poděkovat LČR LZ Kladská za dodání stromků
pro vánoční výzdobu kostela sv. Markéty.
za charitu Mar. Lázně
Jiřina Kubalíková

Vítání občánků 19. 3. 2016
Dne 19. 3. 2016 se konalo v obřadní síni Městského úřadu Lázně Kynžvart vítání občánků. Pozvaných bylo 11 dětí, ale dostavilo se
jich pouze 5v doprovodu rodičů a prarodičů. Do života je přivítal pan starosta Miloslav Pernica.
O hezký doprovodný program se postarali žáci ze ZŠ v Lázních Kynžvartu.
Tato slavnostní událost byla ukončena podpisem rodičů do pamětní knihy obce a předáním kytiček a dárečků přítomným maminkám.
					
Dana Radimerská
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Informace z knihovny
Městská knihovna v loňském roce podávala žádost o dotaci na
přechod knihovního systému z UNIMARC na MARC21 (jedná
se o nová katalogizační pravidla, která jsou platná od 05/2015,
dříve se používalo AACR, nyní RDA - knihovna v tomto formátu
stahuje záznamy o knihách z Národní knihovny). Dotace nám
byla přiznána, tak budeme moci opět zvýšit kvalitu stahovaných
záznamů. Nákup programu bude realizován do konce roku 2016.
V roce 2015 bylo registrováno 136 čtenářů, z toho 40 do 15-ti let.
K 31.12.2015 bylo v knihovně celkem 6125 kusů knih ve volném
výběru - v oddělení pro děti i dospělé. Dále k výpůjčce nabízíme
16 titulů periodik. Celý knihovní fond najdete v online katalogu
naší knihovny.
Výpůjční doba je 30 dní. Předupomínky a upomínky zasíláme
pomocí SMS a mailů. Předupomínky pomocí SMS ve tvaru
-PŘIPOMÍNKA z čísla 60030. Upomínky pomocí SMS ve tvaru
- UPOMÍNKA I.,II.,III. s textem.

5

Čína - země mnoha tváří
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět mohli zaposlouchat
do vyprávění cestovatele - „kynžvarťáka“ Míry Puňťase Pavlíka.
Jak nám na minulém setkání sliboval, že příští povídání bude
o Číně a Velké čínské zdi, svoje slova dodržel. Plná “zasedačka“
posluchačů na Městském úřadě se tak mohla, s Mírovo povídáním, přenést za čínskými císaři. Výstupem na Velkou čínskou
zeď si prý Míra splnil jeden ze svých posledních? snů, který mu
chyběl do jeho cestovatelské sbírky. Ale už teď přemýšlí o cestě
do Rumunska a Karpat za hrabětem Drákulou nebo Svatojakubské poutní cestě přes severní Španělsko…třeba se s námi zase
o své zážitky podělí. Budeme se těšit.
								
Bc. Romana Kováčíková

Knihovna je otevřena:
pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 12:00 - 17:00 hod.
a ve čtvrtek 12:00 - 14:30 hod.
								
Bc. Romana Kováčíková
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Asi bude nová tradice
Dne 30.12.2015 se uskutečnil „předsilvestrovský“ výstup
na Lesný. Skupina sportovních nadšenců si již po páté zpříjemnila konec kalendářního roku procházkou, při které si protáhnou
těla unavená sledováním televizní obrazovky po dobu vánočních
svátků a zlepší si fyzickou kondici před oslavami příchodu nového roku. Věřím, že na společné fotografii dne 30. 12. 2016 bude
větší počet těch, kteří si chtějí užít hezký den v krásné přírodě
okolo našeho městečka, popovídat si se známými a kamarády
na čistém vzduchu a zavzpomínat na uplynulý rok.
Miloslav Pernica - starosta

3. Mariánskolázeňský švihák 2016
V sobotu 5.3.2016 byl v tělocvičně Gymnázia a Obchodní
akademie zahájen již 3. Mariánskolázeňský švihák – badmintový
turnaj čtyřher mužů, žen a mixů. Po loňském nadupaném ročníku čtyřher si pořadatelé neslibovali vyšší a kvalitnější účast,
ovšem tento turnaj se stal v širokém okolí velmi oblíbeným a
sjeli se na něj hráči opravdu z celých západních Čech. Turnaje
se zúčastnilo 42 kvalitních hráčů z Klatov, Plzně, Chlumčan, Tachova, Ostrova, Karlových Varů, Nejdku, Kraslic, ale dorazili i
hráči ze vzdáleného Mostu a Prahy. Za domácí barvy bojovali 4
kynžvartští a 4 mariánskolázeňští badmintonisté.
Pro organizaci hry byl opět použit již ověřený herní systém
Švýcar, díky kterému mohli na kurtu poměřit své síly hráči na
stejné nebo podobné výkonostní úrovni. Čtyřhra mixů byla rozvržena do 5 kol, mužská čtyřhra do 4 kol a ženy, díky nížšímu
počtu dvojic, bojovaly jen ve 3 kolech. Ve všech disciplínách se
hrálo na dva hrané sety do 21 bodů bez prodlužování.
První místo v mixech přijeli obhajovat vítězové prvního Mariánskolázeňského šviháka manželé Šulovi z Ostrova. V pěti kolech opět nenašli přemožitele a bez ztráty setu disciplínu opanovali. Za zmínku stojí i skvělé výkony druhých v pořadí – dvojice
Bártové / Vaněčka z Chlumčan, která svým protihráčům nedala
moc prostoru k bodování. Nutno podotknout, že v obou případech se jedná o hráče s letitými zkušenostmi z velkých turnajů.
Skvělé 3. pozice dosáhla dvojice z Klatov Novotná / Slavík.
Šulovi kralovali také mužské čtyřhře, Fabián Šula (syn) s Honzou Žemličkou suverénně vyhráli, na druhé příčce se ztrátou 3
bodů stanul otec Jan Šula se svým spoluhráčem Jirkou Máchou,
všichni z Ostrova. Bronz putoval do Chlumčan v zastoupení Va-

něček / Pitter. Skvělého výsledku dosáhli domácí Placek / Chlad,
když v obrovské konkurenci 12 týmů urvali 4. místo.
Ženské čtyřhry se zúčastnily ty nejlepší ženy z mixů a poměřily své síly ve 3 kolech. Favoritky této kategorie Šulová (Ostrov)
a Šlehubrová (Nejdek) si lehce poradily se všemi protihráčkami
a mohly se těšit ze zlata. Stříbro si dobrou hrou a bojovností zasloužila dvojice Placková / Pinkrová a zajistila tak pro domácí
jedinou z 9 sad medailí. Bronz si odvezly Ivaničová a Kourová
z Tachova.
Na závěr děkujeme našim sponzorům a všem, kteří se podíleli
na přípravě turnaje
Více informací najdete na www.bendas.cz
Petr Placek
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Házenkářky táhnou na všech frontách
Zajímá Vás, jak prožily házenkářky svou podzimní a zimní
část sezony? Pokusíme se pro Vás zprostředkovat všechny důležité informace a je jich opravdu dost! S doznívající euforií po
velmi vydařeném XL. ročníku Kynžvartského poháru - I. Memoriálu Milana Prokeše byla podzimní sezona zahájena náborem
nových hráček a poprvé jsme neváhali více oslovit také okolní
města. Díky tomu má členská základna vzrůstající tendenci, a
s tím vzniká i potřeba obsadit jednotlivá družstva kvalitním vedením jednotlivých týmů. V tuto chvíli se o naše talenty stará 10
licencovaných trenérů a věříme, že do budoucna naše řady ještě
rozšíříme. Hned na úvod je nezbytné všem dobrovolníkům poděkovat za jejich čas a energii, kterou dětem věnují!
Asi nejúspěšnější kategorií v podzimní sezoně byly mladší žákyně hrající pod již oficiálně nově vzniklým klubem HC CheLK,
který představuje spojení mládežnické základny v Lázních Kynžvartu a Chebu. Jde o nezbytný krok, který směřuje k posunutí
úrovně a rozšíření záběru našeho oddílu. Prvním dílčím úspěchem společné práce s mládeží je, po delší odmlce, účast domácích hráček na mládežnických reprezentačních výběrech Českého svazu házené, a to Veroniky Dvořákové a Niny Jadlovské.
Věříme, že v našich řadách rostou i další budoucí reprezentantky,
na které budeme moci být všichni po právu hrdí.
Zpět však k úspěchům jednotlivých kategorií. Pro nejmenší
talenty je každý zápas v jistém slova smyslu vítězstvím a je radost
se dívat, jak jejich sportovní nadšení roste. Těší se z účasti každého turnaje, které pravidelně absolvují včetně prvních zahraničních zkušeností. Nejen na trenérech, ale i na rodičích je, aby měla
jejich horlivost rostoucí tendenci a aby se pro ně stal sport tou
pravou závislostí! Minižákyně již zakouší, co je to pravá házená,
a s vervou se perou o své místo na házenkářské mapě. Důkazem je krásná druhá příčka na velmi kvalitně obsazeném turnaji
MINI CUP v Praze. Nejširší základnou disponují mladší žákyně,
které jsou pro klub velkým příslibem. Na turnajích nás zastupují ve dvou týmech, a že házenou umí, všem ukázaly zejména
na Pololetním turnaji v Chebu, který s přehledem vyhrály! Že je
se na tomto turnaji na co dívat, předvedly i starší žákyně, které
po těžkých bojích získaly stříbrné medaile. Kdo dané družstvo
sleduje již delší dobu, jistě zaznamenal velký posun průřezem
celého družstva. Herní kolektivní pojetí, touha po vítězství, radost ze hry a emoce, které byly vidět na tvářích všech hráček i
trenérů jasně dokazují, že družstvo jde tím správným směrem.
Výsledky z dalších turnajů a mistrovských utkání možná nejsou
tak radostné, ale stále je nutno mít na paměti, že cesta mládežnickými kategoriemi není o bodech a umístění v tabulkách, ale o
nastartování osobnosti jednotlivých hráček a jejich přesvědčení,
že sport je ta správná volba. Těsně před uzávěrkou tohoto vydání
se týmy mladších a starších žákyň vrátily z 25. ročníku největšího házenkářského turnaje u nás - Prague handball cup. Turnaj
je pořádán pravidelně již od roku 1992. Za dobu jeho existence se ho zúčastnilo více než 122 000 účastníků, 8067 družstev
z 42 zemí Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Pro oba týmy byla
mezinárodní konfrontace velmi cennou zkušeností a nutno dodat, že jsme se neztratily! Mladší žákyně obsadily úžasné 5.místo
v konkurenci 54 týmů, což je opravdu jedinečná reprezentace
našeho kraje! Starší žákyně byly nalosovány do velmi těžké skupiny s účastí týmů ze Slovenska, Rakouska a Dánska. Jednotlivými zápasy procházely se ctí, předváděly bojovné výkony, které
trenéři ocenili svou spokojeností.
Pojetí naší práce není úzce zaměřené na házenou, ale snažíme
se s dětmi pracovat koncepčně a všestranně. Proto jsme od ledna letošního roku zařadili do přípravy také speciální gymnastickou průpravu pod vedením odborné trenérky Olgy Vodičkové z
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Mariánských Lázní. Děvčata mimo jiné také absolvovala velmi
povedené týdenní zimní soustředění v Horní Blatné a kdo přijel
jako nelyžař, odjel s nadšením pro další sport! Cílem je utužování kolektivu průřezem všech kategorií, a to se i na svahu bezesporu povedlo.
Velkou novinkou letošního roku je spolupráce našeho oddílu
s okolními základními školami v čele s místní Základní a mateřskou školou Lázně Kynžvart, kde bychom rádi v rámci mimoškolních aktivit „nakazili“ učitele naším nadšením a rozšířili
náplň výuky se sportovním zaměřením na miniházenou. Celý
projekt úspěšně funguje v házenkářském hnutí již několik let
pod záštitou Českého svazu házené a poprvé bude spuštěn také
v Karlovarském kraji. Od školního roku 2016/2017 se chystáme
zahájit Školní ligu našeho regionu a oddíl TJ Sokol Lázně Kynžvart vystupuje jako garant projektu. Školám tak zajišťuje odbornou metodickou, trenérskou a materiální pomoc.
Soustředění naší pozornosti je v tuto chvíli zaměřeno na přípravy dalšího ročníku Kynžvartského poháru - Memoriálu Milana Prokeše, který bude letos hrán již po jednačtyřicáté! Oblíbenost turnaje dokazuje fakt, že ještě před oficiálním odesláním
pozvánek, je kapacita turnaje naplněna. Loňský ročník nasadil
laťku velmi vysoko, což dokazují pozitivní ohlasy všech účastníků. Proto nás i letos čeká slušná porce sportovních výkonů, zábavy, hudby a věříme, že i bouřlivé divácké kulisy. Zapište si, prosím, do svých kalendářů termín konání, kterým se již tradičně
stal první červnový víkend 3. - 5. 6. 2016. Týden před Kynžvartským pohárem, a to v sobotu 28. 5. 2016, se představí na domácím hřišti také nejmenší házenkářky oddílu v rámci soutěžního
turnaje Plzeňského krajského svazu házené. Budeme rádi, pokud
přijdete naše děvčata v hojném počtu podpořit.
O veškerém dění házenkářského klubu Vás podrobně pravidelně
informujeme na webových stránkách www.hazena-kynzvart.cz.
Daniela Radová
oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
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Vyhodnocení 6. ročníku soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“
pořadí oceněný 				
škola/obec
		
kategorie A (děti do 6 let) 		
1. místo MŠ Tři Sekery 			
MŠ Tři Sekery
2. místo MŠ Lázně Kynžvart 		
MŠ Lázně Kynžvart
3. místo MŠ Dolní Žandov		
MŠ Dolní Žandov
3. místo MŠ Trstěnice			
MŠ Trstěnice
		
kategorie B (děti ve věku 7 - 8 let) 		
1. místo Výtvarný kroužek			
V. Hleďsebe
2. místo Velikonoční kuřátka - 2. tř.
ZŠ L. Kynžvart
3. místo K. Šléglová, M. Stránská, Š. Šilhavý ZŠ Drmoul
		
katagorie C (děti ve věku 9 - 10 let)		
1. místo ZŠ Dolní Žandov - 5. tř. 		
ZŠ Dolní Žandov
2.místo Marie Karenovičová - 4. tř.
ZŠ Velká Hleďsebe
3. místo Velikonoční vrkoč		
ZŠ Lázně Kynžvart
		

pořadí oceněný 				

škola/obec

kategorie D (děti ve věku 11 - 14 let) 		
1. místo Velikonoční dekorace (vejce)
ZŠ Lázně Kynžvart
2. místo Natálie Šrejmová 			
ZŠ Velká Hleďsebe
3. místo Velikonoční dekorace (květináče) ZŠ Lázně Kynžvart
		
kategorie E (osoby ve věku 15 let a více) 		
1. místo Eva Kumžíková			
Lázně Kynžvart
2. místo Růžena Šubarová 			
Lázně Kynžvart
3. místo slečna Veverková 			
ZŠ Dolní Žandov
		
kategorie K (kolektivy - školní družiny, třídy, kroužky)
1. místo Jarní louka 			
2. místo Obraz - ovce			
3. místo Školní družina 			

ZŠ Lázně Kynžvart
ZŠ Lázně Kynžvart
ZŠ Tři Sekery

Velikonoční odpoledne 23. a 24.3.2016
Již tradičně před velikonočními svátky jsme ve spolupráci s Léčebnými lázněmi uspořádali pro naše občany a pro lázeňské pacienty
„Velikonoční odpoledne“. Tentokrát se tvořilo dva dny. Ve středu si návštěvníci mohli vyzkoušet pískové obrázky a mandaly. Ve
čtvrtek nechybělo kulturní vystoupení pěveckého sboru Valáček pod vedením paní Andrey Kakašové a také dětí ze ZUŠ F. Chopina
z Mariánských Lázní pod vedením pana učitele Zdeňka Pešky. Všem se toto zpestření velikonočního odpoledne líbilo a vyžádali si
ještě několik přídavků. Pak už se sál Kulturáku přeměnil na výtvarnou dílnu a tvořilo
se. Nechyběly napečené perníčky (děkujeme tímto panu Hengeričovi z lázeňské kuchyně), které se zdobily a samozřejmě spousta technik zdobení velikonočních kraslic. Také
letos své umění v pletení pomlázek předvedl Dan Andrlík. Děkuji především paní Janě
Gabrielové z lázní, dále paní Ivaně Pláteníkové, Líbě Malinkovičové a paní Jindřišce
Kovačíkové, které se o návštěvníky během Velikonočního odpoledne staraly a pomáhaly při tvoření. Těšíme se na Vás opět v příštím roce a budeme doufat ve větší návštěvu
z města, nejen z lázní.
						
Bc. Romana Kováčíková
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Noc s Andersenem 1.4.2016
Letošního nocování v knihovně se zúčastnilo nakonec 10 dětí. Celosvětová akce se konala tento rok již po šestnácté. Také tentokrát
jsme se s dětmi vypravili na Zámek Kynžvart. Návštěvu zámeckých knihoven nám nabídli na zámku poprvé v loňském roce. V pátek
se nás ujal pan Ladislav Novotný, který nás provedl knihovnami a ukázal nám to, co je jinak pro návštěvníky zámku skryto. Nechyběla ani návštěva kabinetu kuriozit, kde jsme viděli také sarkofágy s mumiemi. Svou návštěvou nás poctil také kastelán zámku pan Ing.
Ondřej Cink se svými dětmi. Na závěr návštěvy nám pan Novotný ukázal některé knihy ze zámeckého fondu a jednalo se tentokrát
o pohádky a také návod, jak se naučit plavat např. „čubičku“. Děti se mohly posilnit výbornou bábovkou a čajem a pak už jsme se
chystali zpět do knihovny. Děkuji tímto našim dobrovolným hasičům, kteří nám ušetřili cestu a čas a svezli nás hasičským autem zpět
ke knihovně. Po příchodu na nás už čekala paní Šrajbrová, která nám přivezla obrázky, které si děti vytvořily pískováním na předlohu. Všem se to moc povedlo. Před spaním nechyběla pohádka a pak už jen…
dobrou noc, děti. Ráno po snídani všichni
nocležníci dostali Pamětní list Noci s Andersenem a pak už čekali na rodiče, kteří
si je vyzvednou. Děkuji paní Kováčíkové
za pomoc s organizací a těšíme se opět
v příštím roce na nocování v knihovně.
					
		Bc. Romana Kováčíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ten dělá to a ten zas tohle...
Exkurze v mateřské škole
Protože se po celý školní rok 2015/2016 děti z mateřské školy
v Lázních Kynžvartu seznamují s nejrůznějšími řemesly a učí se
poznávat hodnotu a důležitost lidské práce, měly možnost během zimních měsíců nahlédnout „pod pokličku“ hned několika
dalším povoláním.
Na otázku „Proč máme doma a ve školce teplo, i když venku
mrzne?“ už dokáží předškoláci odpovědět po exkurzích do kotelen. Nejprve jsme společně navštívili kotelnu školy, kde mohly
děti vidět vytápění plynovým kotlem. Pan školník J. Brašna malým zvědavcům trpělivě ukázal a vysvětlil celou cestu plynu až
po trubky s teplou vodou, které pak vedou do topení v naší mateřské škole a ty jiné, které do školky vedou vodu k našim umyvadlům. S respektem jsme sledovali tu změť všelijakých potrubí
a obřích nádob, bylo zajímavé vidět i takováto tajemná zákoutí
naší školy. Druhou kotelnou, kterou jsme navštívili, byla kotelna
na tuhá paliva. Pan L. Havíř dětem předvedl, jak a co se přikládá
do kotle a kudy vzniklé teplo dále proudí a rozvádí se po celém
domě. O tom, co je hořlavé, jak se získává plyn, jak vzniklo a těží
se uhlí, jak a kde se vyrábí elektřina, či jak se zpracovává dřevo a
o všech povoláních, která se na tom všem podílejí, se děti hodně
dozvěděly v mateřské škole při prohlížení nejrůznějších encyklopedií a rozhovorech se svými učitelkami.
V podtématu „Proměny dřeva“ předškoláci poznaly cestu dřeva
od úplného zrodu v lese, přes jeho zpracování, až po výsledné
produkty ze dřeva, se kterými se setkávají v běžném životě na
každém kroku. Zážitkem pro děti byla exkurze do truhlářské dílny. Pan S. Klenka nejenže ve svém „království“ ukázal spoustu
rozličných strojů a nástrojů na opracování a zpracování dřeva,
ale dokázal malým školkáčkům poutavě vyprávět o svém povolání truhláře a odpovědět dětem na všechny všetečné otázky.
Neopakovatelnou vůni dřeva mohly pak děti okusit i v mateřské
škole. Nejprve malým kamarádům svůj um při dřevořezbářské
práci přišel předvést žák 9. třídy Martin Zeman. Pak si děti samy
mohly zahrát tak trochu na truhláře či řezbáře. Vzkoušely si například dohladka osmirkovat špalíček dřeva, zatloukat hřebíky či
tvořit z kousků dřeva a hoblin.
Další dílčí téma, které se tentokrát zaobíralo zpracováním
rozličných textilií, neslo název „Kdo nás šatí“. Práci švadleny si
mohly děti prohlédnout tentokrát v dílně krejčovské. I paní L.
Félová dětem ze školky ukázala, co švadlena ke své práci nezbytně potřebuje a jaké krásné kousky jí pak pod šikovnýma rukama
a šicím strojem vznikají. Děti si vyzkoušely kreslit na látku krejčovskou křídou a mezi stovkami nádherných knoflíků si každý
z dětí mohl vybrat na památku právě ten nejhezčí. Paní švadlena
školkáčkům za jejich pozornost ušila do každé třídy krásného

maňáska. Ve školce pak předškoláci nakreslili obrázky se zážitky
z exkurze do krejčovské dílny.
Děkujeme paní Félové a pánum Brašnovi, Havířovi a Klenkovi
za svůj čas, který neváhali věnovat dětem z mateřské školy.
Karneval v mateřské škole
Ve stejném duchu, jako celý tento školní rok, se nesl i tematický
maškarní karneval, jenž se konal v prostorách mateřské školy dne
3. 3. Šikovní rodiče, kteří předškoláčkům pomáhali s výrobou
masek, rázem proměnili všechny děti v nejrůznější řemeslníky a
zástupce jiných profesí. Místo dětí se nám v ten den ve školce objevilo hned několik pánů doktorů a zdravotních sestřiček, panů
kuchařů i paní kuchařek, servírek, opravářů, stavitelů i kominíků. Nechyběl ani zahradník, malíř, truhlář či hasič, dorazila také
švadlena, uklízečka, prodavačka, zpěvačka či baletka. Všichni
společně si pak užili dopoledne plné zábavy, soutěží a her, které
byly také motivované nejrůznějšími řemeslnými činnostmi.
Školní akademie mateřské školy
Školní akademie mateřské školy se konala 22. 3. 2016 v jídelně
školy. Když prozradíme, že úvodní skladbou byla známá píseň
„Ten dělá to a ten zas tohle“ zazpívaná Janem Werichem, asi to
nikoho nepřekvapí. Ano, řemesla a povolání provázela předškoláky i celou akademií.
Snad všichni diváci ocenili snahu i těch nejmenších dětí (někteří z nich dovršili tří let sotva před několika dny či týdny) přednést
několik jednoduchých říkanek, zazpívat pár písniček či ztvárnit
pohybem hry o pecaři, kominíkovi, kováři či ševci.
Ti starší potěšili srdíčka svých nejbližšších nepřeberným množstvím básniček a písniček mimo jiné i o dřevorubci, truhláři,
pekaři či švadlence. Zahráli také veršovanou pohádku „Jak šli
bratři pro kládu“, či zdramatizovali pohádku „O kohoutkovi a
slepičce“. Při vystoupení starších dětí nechyběl ani tanec, tedy
hudebně pohybová hra „Na řemeslníky“. V závěru si všichni společně zazpívali píseň „Dělání“ známou z pohádky „Princové jsou
na draka“.
I když v závěru nacvičování Školní akademie školku postihla
chřipková epidemie a tak se na rychlo improvizovalo a zaskakovalo, věříme, že všichni přítomní byli k výkonům dětí shovívaví a
i přes drobné nezdary snahu dětí přesto ocenili. Vystupující děti
by zase na oplátku
ocenili od všech
diváků více klidu a
ticha v sále, aby se
na své vystoupení
mohly lépe soustředit. Tak snad
příště…
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Polytechnická výchova v naší základní škole
MŠMT vyhlásilo v roce 2015 dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v
mateřských a základních školách.
Polytechnická výchova podporuje vzdělávání za pomocí stavebnic, různých materiálů a jiných kreativních technických hraček.
Pomáhá žákům získávat vztah k technice a práci s PC. Při učení klade důraz zejména na interaktivitu, učení formou her a objevování
vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.
Naše ZŠ a MŠ LK nakoupila
nové stavebnice značky Merkur, které využívají žáci na 1.
i 2. stupni ZŠ. Žáci získávají vztah k technice, vytváří si
pracovní dovednosti a návyky,
které využijí v běžném životě
a později i v pracovním životě.
Mgr. Petra Šandová
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Šplh 2016
V pátek 22. ledna 2016 se uskutečnila v Mariánských Lázních
okrsková soutěž ve šplhu na tyči. Jako každý rok jsme se této soutěže zúčastnili. Reprezentovali nás tito žáci:
Z 1.stupně:
Podlezlová Eliška z 1.třídy (umístila se na 2.místě ), Miková Natálie z 1.třídy, Vokoun Tomáš ze 2.třídy, Novák Vítězslav ze 2.třídy ( umístil se na 3.místě ), Alaxinová Nikol ze 3.třídy, Řehák
Petr ze 3.třídy ( umístil se na 1.místě), Tvrdík Tomáš ze 4.třídy.
Z 2.stupně:
Kapusniaková Šárka z 6.třídy (umístila se na 2.místě), Konigová
Kristýna ze 6.třídy (umístila se na 1.místě a získala diplom za absolutního šplhouna za 2.stupeň dívky ), Placková Barbora z 6.třídy ( umístila se na 3.místě ), Kostolány Robert z 6.třídy, Puža Da-

Zápis do 1. třídy
Letošní zápis do základní školy se uskutečnil 1. února a dostavilo
se k němu 13 dětí. Během zápisu se paní učitelka věnovala vždy
jen jednomu dítěti. Tento způsob zápisu se osvědčil i v minulých
letech, kdy je tímto vytvořen prostor pro klidnou vzájemnou
komunikaci, dobré soustředění dítěte a úspěšné plnění úkolů.
Předškoláci byli u zápisu velmi šikovní a my se již těšíme, až se
s nimi příští školní rok setkáme. Zatím se budeme setkávat 1x
měsíčně na Školičce, kterou vedou paní učitelky z 1. stupně.
Mgr. Petra Šandová

niel ze 7.třídy (umístil se na 1.místě), Tesařová Klára ze 7.třídy
(umístila se na 2.místě), Titěra Tobiáš ze 7.třídy, Ladická Nikola
z 9.třídy (umístila se na 1.místě ), Šoltys Jan z 9.třídy, Papajik
Adam z 9.třídy, Zeman Martin z 9.třídy ( umístil se na 1.místě a
získal diplom za absolutního šplhouna za 2.stupeň chlapci).
Z 18 žáků, kteří naši školu reprezentovali, jsme získali 5krát
1.místo, 3krát 2.místo a 2krát 3.místo a 2krát jsme získali „ABSOLUTNÍHO ŠPLHOUNA“ za rok 2016. Takže opět skvělá
umístění. Moc všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy ☺. A příští rok hurá do dalších osobních
rekordů ☺.
Mgr.Iveta Becková
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Lyžařský výcvikový kurz
Tento školní rok 2015/16 se uskutečnil lyžařský výcvikový
kurz pro žáky 7. ročníku. Výcvik proběhl od 8. - 12. února 2016
v Mariánských Lázních ve skiareálu Mariánky. Sněhové podmínky byly letos docela příznivé. Sice to okolo sjezdovky občas vypadalo, že už přijde jaro, my jsme ale měli k lyžování super sníh.
Výcvikový kurz byl zaměřen na základní a zdokonalovací výcvik
ve sjezdovém lyžování podle úrovně dovedností žáků. Základy
lyžování zvládli všichni žáci. Závěr kurzu byl zpříjemněn i několika soutěžemi, které jsme mohli uskutečnit na sjezdovce a žáci
za ně získali několik diplomů a sladkostí.
Kurz se žákům líbil a odjížděli v pátek domů spokojeni, s
novými lyžařskými dovednostmi a to je přece to nejdůležitější.
Tak zase někdy příště na sjezdovce …….. ☺.
Mgr. Iveta Becková, lyžařský instruktor

Maškarní karneval
V pátek 26.2.2016 se na naší základní škole v prostorách
školní jídelny uskutečnil od 16hodin již 4. ročník „Maškarního
karnevalu“. Hlavními iniciátorkami byly opět maminky Lenka
Vargová a Diana Kletečková, kterým patří velký dík za zajištění mnoha sponzorů k této akci. Průběh a organizaci zajišťovala naše ZŠ. Pěknou výzdobu jídelny připravila s žáky 2. stupně
p. učitelka Pavlína Sedláková. Moderátorkou maškarního karnevalu byla p.učitelka Mgr.Iveta Becková, jako „Modrá kouzelnice“,
která také připravila taneční soutěže pro masky. Hudbu přichystal bývalý žák naší školy Lukáš Beck. Maškarního karnevalu se
zúčastnilo 91 dětí se svými rodiči, babičkami, dědečky a všemi,
kteří se přišli v pátek do naší školy pobavit a zasmát. Jídelna byla
úplně 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 míčkem do
kyblíku a lovení rybiček) pomohly žákyně 2. stupně. Masky byly
hodnoceny ve 3kategoriích - předškolková (0-3roky), školková
(3-6let) a školní (nad 6let) losováním. Zvláštní cena byla udělena nejmladší masce Elence Blažčíkové. V předškolkové kategorii vyhrál Nikolas Stehlík, ve školkové kategorii Davídek Rada a
ve školní kategorii Míša Beck. Masky byly všechny moc krásné
(od princezen, víl, tanečnic, čarodějnic, berušky, vlka, pirátů,
čertíků, pejska, kočičky, čmeláčka, tygříka, strašidýlek a šašků).
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 nádherné dorty.

Na závěr děkujeme všem sponzorům (městu L. Kynžvart,
městu M. Lázně, základní škole, D-Produktu, p. Vojáčkovi, manželům Baťkovým, p. Kletečkové, p. Vargové, p. Kostolányové,
p. Pernicovi, p. Dragounovi, p. Jedličkovi a za pomoc p. Plackovi
a p. Chvalovi) a všem, kteří přispěli na dobrovolném vstupném
na karneval. Myslím, že se akce opět vydařila a všichni si maškarní rej pěkně užili ☺.
Mgr. Iveta Becková
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Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
Naše základní škola je zapojena od září 2013 společně s dalšími základními školami do projektu Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím
středních škol v Karlovarském kraji. Tento projekt jako součást
výuky žáků naší školy realizuje Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně.
V rámci tohoto projektu byla pro žáky 9. třídy dne 26. 2. 2016
uskutečněna exkurze do Techmánie v Plzni. Doprava i vstupné
bylo pro žáky zdarma. Zhlédli objednaný pořad Hluboký vesmír
3D a následně si prohlédli velmi pěknou expozici. V Techmanii
si žáci hravou a interaktivní formou mohli vyzkoušet své znalosti
v praxi a dozvědět se něco nového. Fyzikální a astrofyzikální jevy
mohli žáci vidět v expozici Vesmír, kde jsou prezentována témata
jako např. hmotnost na planetách, sluneční soustava, Keplerovy
zákony, tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země
či složení Slunce. Podle reakcí žáků se domnívám, že exkurze
byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.
							
Mgr. Petra Šandová

Vynášení Morany

V pondělí 14. března, den po Smrtné neděli, se žáci 1. stupně základní školy a děti mateřské školy vydali již tradičně na pochod
městem, aby vynesením Morany ukončili vládu paní zimy. Nakonec byla figurína vhozena do ohně a za provolávání říkanky a zpěvu
písně o „ novém létu, které k nám jede“ zmizela stejně jako zimní čas. Svou šanci tak opět dostalo nejkrásnější roční období - jaro.
							
Mgr. Olga Lukašáková
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Velikonoční jarní a keramická dílna
Měsíc březen proběhl v ZŠ v duchu jarní dílny. Žáci si vyzkoušeli
tvořit různými výtvarnými technikami symboly jara - zajíčky,
ovečky (z vaty, z kosmetických tampónů, z izolepy, z keramické hlíny, z filcu) slepičky z krepového papíru, zdobení vajíček
mnoha způsoby a vytváření velikonočních věnců, vrkočů. Ani
druhý stupeň nezahálel a vytvořil krásné velikonoční dekorace
- malované květináče, dekorační košíčky či velikonoční věnce z
ručně malovaných vajíček. Mohu říci, že paní učitelky jarní dílnu
nepodcenily a odměnou pro ně i pro žáky byla opět řada ocenění
získaných v 6. ročníku velikonoční soutěže pořádané Mikroregionem Mariánskolázeňsko v soutěži „O nejhezčí velikonoční
výrobek“.

Kategorie A (děti do 6 let)
MŠ L. Kynžvart 2. místo
Kategorie B (děti ve věku 7-8 let)
- 2. třída 2. místo
Kategorie C (děti ve věku 9-10 let)
- 4. Třída
3. místo
Kategorie D (děti ve věku 11-14 let)
- 7.třída		
1.místo + 3.místo
Kategorie K (školní kolektivy)
- 4. třída		
1.místo
- 3. třída		
2.místo

Pavlína Sedláková

Obědy pro děti
Naše škola je již druhý rok zapojena do projektu Obědy
pro děti. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci,
že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo
prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy
tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to
ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

V letošním roce se žáci1.stupně naší školy zapojili do další soutěže, kterou vyhlásila nadace WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s.-„Slož nám báseň projektu Obědy pro děti“ a soutěžní práce
žáků naší školy byly vybrány a oceněny diplomem a drobnými
dárky. Básničky s diplomy jsou vystaveny ve školní jídelně.
							
Mgr. Petra Šandová
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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