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Slovo starosty
Není asi v Lázních Kynžvartu občana, kterého by se nějakým
způsobem nedotkly rozsáhlé stavební práce v ulicích Dlouhá,
Krátká, Luční, Polní a K Rybníku. Rozsah prací je velký a přinesl
s sebou i mnoho komplikací a problémů, bez kterých se bohužel
stavební práce asi nikde neobejdou. V průběhu realizace se operativně řešilo a neustále řeší spousta připomínek ze strany občanů, provozovatelů inženýrských sítí a dotčených orgánů.
Vážení spoluobčané, prosím ještě o nějakou dobu trpělivosti. Věřím, že až se tato rozsáhlá stavební činnost ukončí a zamyslíme
se nad vším, co jsme museli v souvislosti s budováním parkovacích míst, komunikací, chodníků prožít a budeme vidět zase
kousek hezčího Kynžvartu, že na vše špatné zapomeneme a budeme mít už jen radost z toho, že se něco podařilo. Tyto akce jsou
podporované finančními dotacemi a z toho vyplývá také to, že
musíme dodržovat i nastavená dotační pravidla. Jedno z hlavních pravidel je to, že MUSELY být vybrány nejlevnější firmy, což
v konečné fázi není pro obce dobré. Názory některých občanů,
že by bylo lepší, aby obec nevyužívala dotací, aby si vzala úvěr
a financovala vše z vlastních zdrojů, abychom si mohli o všem
rozhodovat sami bez podmínek, které nastavuje poskytovatel dotace, asi také není správný. I kdyby město obdrželo třeba jen 50%
dotací z vynaložených investic, pořád jsou tu peníze, které by si
muselo město půjčit nebo dlouhá léta šetřit. I za cenu vzniklých
komplikací a problémů si myslím, že každá darovaná koruna je
pro obec dobrá. Buďme tedy ještě prosím chvíli trpěliví.
Vysvětlení k zúžení komunikace v ulici Luční.
V místě zúžení vozovky vznikl problém s pozemkem, který není
v majetku obce, zasahuje do komunikace a na cizím pozemku
nelze provést stavbu. Proto vzniklo zúžené místo. V minulosti se
ke mně dostávaly požadavky ze strany občanů, aby byly v této
ulici umístěny zpomalovací retardéry. Občané z této lokality moc
dobře vědí, že dodržování povolené rychlosti dělalo některým
řidičům problém. Tímto zúžením k zpomalení provozu určitě
dojde a vybudovaný chodník přispěje ke zvýšení bezpečnosti
chodců.
Miloslav Pernica - starosta

Kulturní akce 2015
23.10.2015
28.11.2015
3.12.2015
7.12.2015
31.12.2015

Strašidelná cesta (Léčebné lázně)
Rozsvícení vánočního stromečku (náměstí)
Mikulášská besídka (jídelna ZŠ)
Předvánoční setkání seniorů (jídelna ZŠ)
Silvestrovský přípitek (náměstí)

Pouť sv. Markéty 11.7.2015

Druhá červencová sobota patřila v Lázních Kynžvart Pouti sv. Markéty, kterou pořádalo Město Lázně Kynžvart spolu s TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart.
Za slunečného a teplého počasí se o odpolední program postaral Josef Švejk
a c.k. Šraml. Nechyběly ani soutěže o ceny od Švejka, kterými byly krásné půllitry, samozřejmě že na pivo. Po Švejkově programu už se začal připravovat
tradiční Kynžvartský trojboj, letos s trochu obměněnými úkoly. Zůstalo řezání
hranolu, ale pivo se pilo brčkem a k párku se přikusoval rohlík. Přihlásilo se 7
žen a 10 mužů. V kategorii žen vyhrála Martina Nováčková a v kategorii mužů
Petr Nový. Soutěžící si odnesli hodnotné ceny: 1. místo – uzená vepřová kýta +
karton piv, 2. místo – uzená vepřová kýta, 3. místo – popelnice, 4. místo – kniha „Okolí Mariánských Lázní
na starých pohlednicích a 5.
místo – upomínkové předměty. Večerní zábavou opět
provázela skupina Sympaťáci.
Každý si našel své písničky
a „taneční parket“ byl stále
plný. Děkuji také sponzorům:
Miroslava Slepičková, údržba
zeleně, T.I.S., a.s. Praha – golf
Kynžvart, EKODEPON, s.r.o.
Černošín, TJ Sokol EUTIT
Lázně Kynžvart, p. Martin
Schneider, p. Petr Potůček
a p. Miloslav Pernica. A samozřejmě také všem pořadatelům za přípravu a hladký
průběh celé akce. Těšíme se
opět za rok.
Bc. Romana Kováčíková
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Bývalé KINO

Dnes nevyužívaná budova bývalého
kina v ulici Lázeňská se snad dočká
rekonstrukce a následného využití
pro kulturní a společenské akce. Zájem o spolupráci projevil i Domov pro
seniory v Lázních Kynžvartu. Zastupitelstvo schválilo zpracovatele projektové dokumentace, na které se již
začalo pracovat. Mnohem náročnější
ale bude zajistit financování realizace
samotné rekonstrukce tohoto zařízení.
Cílem projektu je zachovat prostory
sálu a restaurace a s tím související
prostory i s přípravnou pokrmů.
Miloslav Pernica - starosta

Zapojení školy do projektů

Ve školním roce 2014/15 se naše škola zapojila
do různých projektů a grantů.
Pokračoval grantový program Na Zelenou 2013
zaměřený na podporu dopravní výchovy a dopravní bezpečnosti – proběhla řada akcí dle
Školního plánu mobility (dopravní výchova
na dopravním hřišti v Mar. Lázních, projektový den Dopravní výchova, řada akcí ve školní
družině a mateřské škole, spolupracovali jsme
s Policií ČR).
Dlouhodobě je škola zapojena do projektu
„Zdravé zuby“, „Školní mléko“ a do projektu
„Ovoce do škol“.
Dále jsme zapojeni do ekologického projektu
„Recyklohraní“, zaměřený na třídění odpadů.
Společně s Gymnáziem v Mariánských Lázních
a Střední zdravotnickou školou v Chebu jsme
se zapojili do 2-letého projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, zaměřený na výuku zeměpisu,
chemie a biologie. Do projektu se zapojili žáci

7.-9.ročníku a měli možnost zažít netradiční
výuku na středních školách a v rámci různých
exkurzí navštívit zajímavá místa.
V rámci prevence jsme se zapojili do šetření
České asociace školních metodiků prevence –
Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí
u dospívajících.
Naše škola získala na základě žádosti dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje 4 500 Kč
na realizaci Olympiády mikroregionu
Mariánskolázeňsko.
Podařilo se nám uspět v projektu „Obědy pro
děti“ a zajistit tak stravování pro 7 dětí.
Mezi tradiční školní projekty patří Branný den,
Ekologický den a Vánoční a Velikonoční dílna
zaměřená na rukodělné a keramické výrobky.
Další projektový den byl zaměřený na tvorbu
betlémů a na dopravní výchovu. Během školního roku se uskutečnila také řada třídních
projektů.
			 Hana Pelikánová

Pohádková cesta na hrad Kynžvart 29.8.2015

Prázdniny utekly jako voda a dětičky už se zase chystají do školy.
Ale abychom jim trochu zpříjemnili nástup do školních lavic, připravilo pro ně město a Léčebné lázně Pohádkovou cestu na hrad.
Za krásného slunečného počasí na děti čekaly pohádkové bytosti, u nichž plnily úkoly a za to byly náležitě odměněny. Nechyběly
čarodějnice, princezna, vodníci, pohádková
babička v Infocentru, pasáček, víly, Sněhurka,
Červená Karkulka a vlk, kouzelnice, Rumcajs
s Mankou a nakonec sám velký Krakonoš.
V podhradí si děti i rodiče mohli vyzkoušet,
zda umí dát první pomoc a také si ověřili
své znalosti z oblasti lesa a zvěře u stanoviště
Lesů ČR. Na hradě už praskal oheň a ve stánku u našich dobrovolných hasičů se mohli
účastníci po náročném výstupu občerstvit.
Pro děti bylo na hradě připravené lanové
centru od Royal Rangers, malování na obličej

a také se tvořilo – s paní Volfovou pískové obrázky. Opět zde děkuji
paní Janě Gabrielové z Léčebných lázní a jejím kolegyním a všem
dobrovolníkům, kteří se na přípravě této akce podíleli. Těšíme se
nashledanou v příštím roce!
		
Bc. Romana Kováčíková
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Nemocnice
Mariánské Lázně s.r.o.

Tel.: 354 474 222

U Nemocnice 91/3, 353 01 Mariánské Lázně

V naší nemocnici poskytujeme kvalitní péči
v rodinné atmosféře s kvalifikovanými odborníky
a maximálním ohledem na potřeby pacienta.
Nový majitel chce nemocnici rozvíjet
a zvyšovat počet ambulancí. Už jsme rozšířili
ordinační dobu chirurgické pohotovosti
od pátku do neděle od 7:00 do 19:00.

Chirurgická ambulance
Po-Ne 7:00 -19:00
Tel.: 354 474 255
Interní ambulance
St 14:00 -18:00
Čt 8:00-14:00
Tel.: 354 474 257
Urologická ambulance
Po, Út, St, Pá 8:00-15:30
Čt 7:00-17:00
Tel.: 354 474 244
Gastroenterologická ambulance
St 9:00 - 14:00
Pá 09:00 – 14:00
Tel.: 354 474 216
objednávání 354 474 255
Neurologická ambulance
Út, St 10:00-15:00
Čt 9:00-13:00
Tel.: 354 474 260
Ambulance léčby bolesti
Čt (lichý týden) 8:00-15:30
Tel.: 354 474 253
objednávání 354 474 225

Radiodiagnostické oddělení
RTG Po-Ne 7:00-19:00
CT, SONO Po-Pá 7:00-14:00
Tel.: 354 474 214
Laboratoř OKB
Po-Pá 7:00-15:30
Tel.: 354 474 232
odběry 8:00-10:00
Tel.: 354 474 223
Dlouhodobá lůžková péče
Každý den 00:00-24:00
Tel.: 354 474 233
Sociální lůžka
Každý den 00:00-24:00
Tel.: 354 474 230
Lůžka následné péče
Každý den 00:00-24:00
Tel.: 354 474 245
Rehabilitace
Út 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Čt 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Tel.: 354 474 251; 250
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Obecně závazná vyhláška Města Lázně Kynžvart č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Lázně Kynžvart

Zastupitelstvo Města Lázně Kynžvart se na svém zasedání dne 25.5.2015 usnesením číslo 17 usneslo na základě § 17 odst. 2 zákona číslo
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1.

Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“)
stanovuje
systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odtsraňování komunálních
odpadů vznikajících na území Města Lázně
Kynžvart, včetně nakládání se stavebním
odpadem1).
2) Obecně závazná vyhláška je závazná
pro všechny fyzické osoby, které mají na
území obce trvalé bydliště, a pro další
osoby, které se na území města zdržují.
3) Obecně závazná vyhláška je závazná
pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které produkují
odpad zařazený podle Katalogu odpadů1)
jako odpad podobný komunálnímu,
pokud tyto uzavřely s městem písemnou
smlouvu o účasti v systému.
4) Osoby výše uvedené se pro účely této
vyhlášky považují za účastníky systému
(dále jen „účastníci“).

Čl. 2
Základní pojmy

1) Pro účely této vyhlášky:
a) objekt je bytový dům, rodinný dům,
stavba pro individuální rekreaci a
stavba, ve které je alespoň jeden byt,
b) směsný odpad je složka komunálního
odpadu, která zůstává po vytřídění
využitelného, objemného a nebezpečného
odpadu, a drobný odpad (odpadky)
odložený
do
odpadkových
košů
umístěných na veřejných prostranstvích,
c) využitelný odpad je odpad získaný
odděleným sběrem a určený k dalšímu
zpracování (papír, lepenka, plasty, lahve,
sklo bílé a barevné, nápojové kartony, kov,
jedlý olej, textil, obuv aj.),
d) objemný odpad je složka komunálního
odpadu, která pro velké rozměry nemůže
být odkládána do sběrných nádob na
zbytkový odpad (koberce, matrace,
molitan, nábytek, aj.),
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
1)

e) nebezpečný odpad je odpad vykazující
jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2, zákona o
odpadech (zbytky barev, rozpouštědel a

jejich obaly, zbytky spotřební chemie a
fotochemie, léčiva, olejové filtry, odpadní
oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy,
textilní materiál znečištěný škodlivinami,
chladící a brzdové kapaliny, nekompletní
elektrické a elektronické zařízení, aj.),
f) nebezpečným odpadem nejsou výrobky,
na které se vztahuje povinnost zpětného
odběru,
g) biologické odpady rostlinného původu se
rozumí biologicky rozložitelný komunální
odpad, který neobsahuje, ani nepřišel
do kontaktu s biologickým odpadem
živočišného původu nebo s vedlejšími
produkty živočišného původu,
h) stavební odpad je odpad vznikající při
stavební činnosti u fyzických osob (zbytky
cihel, betonu, střešních tašek, keramických
výrobků, okna, aj.),
i) sběrná nádoba je typizovaná nádoba
určená k odložení složek odpadu
(odpovídající normě DIN EN 840-1),
pytel označený svozovou známkou
a odpadkový koš umístěný na veřejném
prostranství,
j) dostatečný objem sběrné nádoby na
směsný komunální odpad je takový
vnitřní objem sběrné nádoby nebo
součet vnitřních objemů sběrných
nádob, který při dané frekvenci svozu
odpadu a při daném počtu osob
užívajících objekt umožňuje uložit
veškerý směsný komunální odpad,
vznikající při jejich činnosti, do sběrné
nádoby. Doporučený objem je uveden
v příloze č. 1 této vyhlášky.
k) svozná trasa je trasa, která vede po
pozemních komunikacích s dostatečně
zpevněným povrchem, dostatečnou
únosností a průjezdním profilem pro
dopravní prostředek osoby oprávněné ke
svozu odpadu,
l) svozová známka, samolepící známka
vydávaná městským úřadem s vyznačenou
četností svozu,
m) vlastník je vlastník objektu, ve kterém
vzniká odpad, případně jeho správce
nebo osoba, která má v objektu právo
hospodaření
včetně
společenství
vlastníků jednotek.

Čl. 3
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví a nápojových
kartonů,

d)
e)
f)
g)
h)
i)

sklo barevné,
sklo bílé,
kovy,
nebezpečné odpady,
objemný odpad,
směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí
zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d),
e), f), g) a h).
3) Směsný komunální odpad je ukládán do
nádob černé barvy.

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován
zvláštních sběrných nádob.

do

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na
těchto stanovištích:
a) U bytového domu č. p. 338, ulice 5.
Května,
b) Ulice Revoluční, před č. p. 300,
c) U obchodního domu č. p. 382,
d) Křižovatka ulic Kostelní a Špičák,
e) Ulice Sadová, před č. p. 42,
f) Ulice Dlouhá, před bytovým domem č. p.
342
g) Ulice Krátká, před bytovým domem č. p.
361,
h) Ulice Polní, před bytovým domem č. p.
368,
i) Ulice Polní, před DPS,
j) Ulice Lázeňská, před č. p. 128,
k) Ulice K rybníku, před ZŠ,
l) Ulice 5. Května, před č. p. 250,
m) Ulice Královské svahy, před bytovým
domem č. p. 429,
n) Místní část Lazy
o) Ulice Slunečná – pouze biologický odpad
rostlinného původu
p) Ulice Zahradní – pouze biologický odpad
rostlinného původu
q) Ulice Vrchlického – pouze biologický
odpad rostlinného původu
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
barva hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony,
barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Sklo bílé, barva bílá,
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno
ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

Kynžvartské listy 2/2015
Čl. 5
Sběr a svoz kovových odpadů

1) Sběr a svoz kovových složek komunálního
odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně a to v jarních a podzimních měsících
jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány úřední desce městského úřadu.
2) Shromažďování
kovových
složek
komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 4 odst. 4.
3) Kovový odpad lze také odkládat do
velkoobjemového kontejneru umístěného
v budově č. p. 1.
2)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu3) je zajišťován
minimálně dvakrát ročně a to v jarních a
podzimních měsících jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
městského úřadu.
2) Shromažďování
nebezpečných
složek
komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 4 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat do
velkoobjemového kontejneru umístěného
v budově č. p. 1.

Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován
minimálně dvakrát ročně a to v jarních
a podzimních měsících jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
městského úřadu.
2) Objemný odpad lze také odevzdávat do
velkoobjemového kontejneru umístěného
v budově č. p. 1.
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v obecně závazné vyhlášce Města Lázně
Kynžvart.
2) Město
zajišťuje
účastníkům
vyprazdňování sběrných nádob určených
ke shromažďování směsného odpadu
v sedmidenních, čtrnáctidenních a
měsíčních lhůtách.
3) Sběrné nádoby musí být označeny platnou
svozovou známkou.
4) Sběrnou nádobu pytel, lze použít pouze
v kombinaci s typizovanou sběrnou
nádobou (DIN EN 840-1).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
3)

5) Mimořádný odvoz odpadu ve lhůtách jiných
než uvedených v předchozím odstavci
zajistí město účastníkům pouze na základě
předchozí dohody.

Čl. 9
Povinnosti vlastníka

1) Pro shromažďování směsného odpadu
je vlastník povinen používat dostatečný
objem sběrné nádoby na směsný odpad.
2) Pro shromažďování směsného odpadu je
vlastník povinen zajistit, aby v den svozu
směsného odpadu byly nádoby s ním
dobře přístupné pro obsluhu dopravního
prostředku osoby oprávněné ke svozu
odpadu a byly umístěné max. do 10 m od
svozné trasy.
3) Nádoby může vlastník vystavit nejdéle
jeden den přede dnem jejich vyprázdnění
a následný úklid je povinen provést ještě v
den jejich vyprázdnění.

Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební
a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit
pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné
objednat odvoz prostřednictvím městského
úřadu za úplatu.

Čl. 11
Sankce

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 4.

1) Porušení této vyhlášky se postihuje
podle obecných předpisů: zákon č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění a zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, v platném znění.

Čl. 8
Svoz směsného odpadu

Čl. 12
Kontrola

1) Svoz směsného odpadu odloženého ve
sběrných nádobách zajišťuje účastníkům
město za úplatu. Výše a způsob úhrady
poplatku za směsný odpad jsou stanoveny

1) Kontrolním orgánem pro dodržování
ustanovení této vyhlášky jsou pověření
pracovníci Městského úřadu v Lázních
Kynžvart.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2005,
kterou se ustanovuje systém shromažďování,
třídění, sběru a odstraňování komunálního
odpadu a systém nakládání se stavebním
odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.7.2015.
Ing. Roman Procházka
místostarosta města

Miloslav Pernica
starosta města

Příloha číslo 1 k obecně závazné
vyhlášce číslo 1/2015 Města Lázně
Kynžvart
Doporučený objem sběrných nádob je
stanoven na 2 litry (dm3) na osobu a den.
Vysvětlivky:
ČL. 1 odst. 3
Jako občan města si zakoupí svozovou
známku od města, pokud zároveň podniká,
může si na podnikatelskou činnost zakoupit
vývoz odpadu od jiné svozové firmy (tzn. bude
mít 2 popelnice – 1x na komunální odpad
z domácnosti a 1x na odpad z podnikání).
ČL. 8 odst. 4
Pytel lze použít pouze v kombinaci s popelnicí,
ne samostatně místo popelnice.
ČL. 11 odst. 1
Porušení této vyhlášky (tzn. neuhrazení
svozové známky) bude vymáháno dle zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
a zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
v platném znění.
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Výsledky soutěží a zájmová činnost žáků
ve školním roce 2014/15
I v letošním školním roce
2014/2015 se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží, v některých
dosáhli významných úspěchů.
V úterý 23. 9. 2014 se uskutečnil
v Mariánských Lázních Přespolní
běh U medvěda. Naše škola zúčastnila v počtu 24 žáků (12 žáků
z 1. stupně a 12 žáků z 2. stupně).
Nejlepších výsledků dosáhli: Šárka
Kapustniaková - 1. místo ve II. kategorii, Petr Řehák - 3. místo v I.
kategorii, Petra Kuciková - 4. místo ve III. kategorii, Ondřej Kucik
- 5. místo ve IV. kategorii. Žáci 1. stupně - III. kategorie chlapci (6.
-7. třída) se umístili na 2. místě a IV. kategorie (8. -9. třída) chlapci
se umístili na 3. místě.
Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy v okrskovém kole
ve šplhu na tyči na 4, 5 m, které se konalo dne 17. 10. 2014 v Mariánských Lázních. V této soutěži nás reprezentovali: z 1. stupně:
Alaxinová Nikol z 2. třídy (umístila se na 2. místě), Řehák Petr z 2.
třídy, Cihla Václav z 2. třídy, Placková Lucie ze 3. třídy (umístila
se na 3. místě), Tvrdík Tomáš ze 3. třídy, Kapusniaková Šárka z 5.
třídy (umístila se na 1. místě a získala diplom za absolutního šplhouna za 1. stupeň dívky), Konigová Kristýna z 5. třídy (umístila
se na 2. místě), Kapusniaková Simona z 5. třídy, Vitner David z 5.
třídy. Z 2. stupně: Puža Daniel z 6. třídy (umístil se na 1. místě),
Tesařová Klára z 6. třídy (umístila se na 1. místě), Eliáš Filip ze 7.
třídy (umístil se na 2. místě), Kromka Jakub ze 7. třídy, Procházková Kristýna ze 7. třídy, Ladická Nikola z 8. třídy (umístila se na 1.
místě a získala diplom za absolutního šplhouna za 2. stupeň dívky),
Sulanová Šárka z 8. třídy, Šoltys Jan z 8. třídy, Zeman Martin z 8.
třídy (umístil se na 1. místě a získal diplom za absolutního šplhouna za 2. stupeň chlapci), Tesařová Barbora z 9. třídy (umístila se
na 2. místě).
Z 19 žáků, kteří naši školu reprezentovali, jsme získali 5krát 1. místo, 4krát 2. místo a 1krát 3. místo a 3krát jsme získali „ABSOLUTNÍHO ŠPLHOUNA“ za rok 2014.

Žákyně Kristýna Königová z 5. třídy byla nominována do soutěže Zlatý oříšek, která vyhledává a všestranně podporuje aktivní,
nadané a úspěšné děti z České republiky. Jedná se o největší takto
zaměřený projekt s již více než desetiletou tradicí.
5. třída se přihlásila také do celoroční soutěže Lovci nebes 2014
pod vedením třídní učitelky paní Pavlíny Sedlákové.
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vyhlásil, již tradiční
soutěž „O nejhezčí velikonoční výrobek“, ve které se žáci naší
školy umístili také na krásných místech. V kategorii A získal kolektiv žáků 1. místo, v kategorii B žáci J. Pužová, T. Vokoun, N.
Hermannová 2. místo, v kategorii C kolektiv žáků opět 1. místo
a jinak tomu nebylo ani v kategorii D, kde kolektiv žáků získal
opět 1. místo.
Dne 11. 6. se konal v Lázních Kynžvartu již 9. ročník Olympiáday
mikroregionu Mariánskolázeňska. Naše škola opět obhájila 1.
místo v celkovém umístění škol.
Všem, kteří naši školu reprezentovali v různých soutěžích
děkujeme.
Na naší škole pracovalo v letošním školním roce 8 kroužků –
Knihovnický kroužek, Náboženství, Myslivecký kroužek, Aerobic,
Zdravotní kroužek, Sbor 1. st. , Sbor 2. st. a Přírodovědný kroužek.
Mgr. Petra Šandová

Dopravní výchova

9. června 2015 žáci 3.ročníku strávili den v Domě dětí a mládeže Dráček v Mariánských Lázních.
Instruktor Vladimír Kantor žáky zaujal svými poznatky, příhodami a situacemi z dopravního provozu. Akce byla zaměřená
převážně na oblast bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním
provozu. Žáci pracovali s pracovním sešitem, který dostali.
Přítomni byli také strážníci Městské policie, kteří odpovídali
na dotazy.
Dozvěděli jsme se, jak být viděn na silnici a chodníku, jak
přecházet po přechodu, jak se chovat na zastávkách, jak mít
vybavené kolo.
Akce byla zajímavá, poučná. Žáci si odnesli mnoho nových
informací z dopravní výchovy.
Vlasta Patlejchová
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KYNŽVARTSKÝ POHÁR 2015
NEJ NEJ NEJ......
Vyvrcholení letošní domácí házenkářské sezony v podobě XL. ročníku Kynžvartského poháru – I. ročníku Memoriálu Milana Prokeše je za námi. Turnaj se uskutečnil za účasti 29 družstev z celé
republiky první červnový víkend, který jako magnet přitáhl krásné počasí a tři dny zalité sluncem si všichni účastníci skvěle užili,
což dokazují ohlasy našich návštěvníků.
„KYNŽVARTSKÝ POHÁR 2015 NEJ NEJ NEJ...... Kdo se zúčastnil letošního jubilejního 40. ročníku asi bude těžko hledat slova
uznání. Uctění památky mého kamaráda Milana Prokeše nemohlo
mít krásnější podtext než to, co se po dobu čtyř dnů v tomto nádherném lázeňském městečku událo. Za svou kariéru mám toho
sježděno hodně a zúčastnil jsem se i několika předešlých ročníků,

ale to co letos předvedla parta kolem Vládi Königa a Dády Radové sklízí ten největší obdiv. Všude usměvaví lidé, žádné problémy
a urputné boje v šíleném vedru, to provázelo celé čtyři dny nádherných i nočních zážitků s velkolepým ohňostrojem pro všechny
účastníky. Snad nejde ani smeknout před všemi, kdo tuhle senzační událost pořádali. Asi bych si musel pokleknout, ale to bych
taky už nemusel vstát. Kynžvarťáci MOOOOOOC děkujeme, byli
jste nejlepší a pokud nás příští rok pozvete, velmi rádi přijedeme.“
Napsal Tonda Střelec, který momentálně trénuje v HK Hodonín.
Slovy Marcely Ferusové ze Sokola Vršovice: „To nejlepší na konec!
Starší žačky stříbrné na KYP. Sezónu jsme ukončili turnajem, který
nemá konkurenci. Kynžvartský pohár letos slavil jubilejní 40. ročník a organizátoři si dali hodně záležet, aby ho vymazlili do posledního puntíku. To se jim opravdu povedlo,
turnaji totiž přálo i počasí a snad nikdo nemohl najít
jedinou chybičku v organizaci.“
To všechno by se ale nepovedlo díky velkému počtu
dobrovolníků, kteří ochotně pomáhali hlavním organizátorům ve složení Vladimír a Petra Königovi, Daniela
Radová, Jaroslav Prokeš a Martin Schneider. Všem, kteří
se na organizaci turnaje nezištně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu podíleli, patří jeden obrovský
DÍK! O bohaté vzpomínky v podobě krásných fotek se
postarali Honza Placek, Pepa Prášek a Zdeněk Matuška
spolu s Vladimírem Königem st., který pro nás vytváří
jedinečné Fotozpravodaje! Mravenčí práci u stolku zapisovatelů zabezpečovaly současné i bývalé házenkářky domácího oddílu a Loko Cheb v čele s Adélou Pilmajerovou a Stáňou Matuškovou, Irenou Vepřekovou
a Zbyňkem Hellmichem. Omlouvám se, že tu všechny
nevyjmenujeme, na konec byste nedočetli :-) Zdárně
jim sekundovali všechny zdravotnice ať už naše domácí
nebo ty, které dělaly doprovod rozhodčím. I vy jste byly
skvělé! Nesmíme zapomenout na pány a dámy v „černém“, kteří rádi oblékají i jiné barvy a s píšťalkou v puse
dohlíželi na to, aby každý zápas dopadl podle pravidel.
I pro ně to byla pořádná porce práce, kterou zvládli
s grácií. Speciální dík letí také k Věrce Macharáčkové,
bývalé reprezentantce ČR, a Milošovi Průchovi, kteří se
postarali, aby se vám na jedinečné výstavě „Století házené“ doplněné o vzpomínky na kynžvartské házenkářské
začátky a následující 45-letou historii líbilo a i odsud jste
si odnesli krásné vzpomínky. Díky panu Pavlíkovi a jeho
video-kronice se dalo na historické momenty z domácí scény téměř sáhnout. A na závěr - kdo se perfektně
postaral o naše žaludky a chladil naši žízeň??? Opět neskutečně milé a skvělé osazenstvo všech stánků s občerstvením v čele s Frantou Štruncem, ale také osazenstvo
v kuchyni základní školy, které se překonávalo nad své
možnosti!
Turnaj by však neproběhl, kdybychom neměli naše báječné sponzory a partnery v čele s Městem Lázně Kynžvart, společnostmi EUTIT, s.r.o. a D-produkt, s.r.o.,
kterým patří snad ještě větší DĚKUJEME! Letošní ročník byl velmi finančně náročný zejména díky nebývale
bohatému doprovodnému programu, který zajistil vysokou úroveň oslav našeho krásného kulatého výročí, a to
spolu se spoustou zajímavých hostů ať už z řad zástupců
z Českého svazu házené, ze současných reprezentačních
družstev ČR nebo z českých mistrovských celků, ale také
nás poctili svou návštěvou pamětníci, kteří s radostí
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vzpomínali na časy dávno minulé. Ta nejvýraznější
vzpomínka však bez pochyby patřila největší osobnosti kynžvartské házené, která už bohužel nemohla
být mezi námi, ale věříme, že se na vše s úsměvem
někde seshora dívala. Čest památce našemu strejdovi
Milanu Prokešovi!!!
…. Těžko nyní navazovat na předešlé řádky, které
v mnohých z nás vyvolávají nostalgii a bohužel i smutek… Na všem však hledejme něco pozitivního a věřte, že milovníků sportu s míčem a dvěma brankami
je naštěstí stále dost. Jednou z takových je paní Hanka Kaczkowská ze serveru Házet nás baví, kterou jste
na Kynžvartském poháru mohli vidět po celou dobu.
Její práce však ovlivnila vynikající kvalitu našeho turnaje už dlouhé měsíce před jeho vypuknutím, a to
díky její neutichající mediální podpoře napříč celou
házenkářskou veřejností. Její pomoci si velice vážíme
a děkujeme!!!
A jak to všechno dopadlo? Kompletní výsledkové
listiny najdete na http://www.hazena-kynzvart.cz/
kynzvartsky-pohar/xxxx-rocnik-2015/.
Jen ve zkratce, nejúspěšnějším domácím družstvem se
staly mladší žákyně, které obsadily 3. místo. V individuálních oceněních byla vyhlášena v kategorii minižákyň nejlepší hráčkou Kapusniaková Šárka a v kategorii starších žákyň si netradiční ocenění za nejtrestanější hráčku odnesla tradičně Čabradová Michaela
z HC CheLK.
V současné chvíli je XL. ročník Kynžvartského poháru
– I. ročník Milana Prokeše minulostí, v našich vzpomínkách však žije dál a ještě dlouho bude! Než začnou
intenzivní přípravy na další ročník, který se bude pyšnit neuvěřitelným číslem XLI., zahájíme další házenkářskou sezonu 2015/2016, která je již vlastně v běhu.
Naše děvčata absolvovala velmi intenzivní letní přípravu ve Františkových Lázních, kde bylo o všechny
účastníky postaráno na velmi vysoké úrovni srovnatelné s reprezentačními akcemi. Děvčata si užívala
luxusu a pohostinnosti, které si může dovolit málo
které házenkářské družstvo, a to zejména díky další
skvělé házenkářské duši Hance Douchové. Ta patřila
k hlavním organizátorům soustředění, ale také i jeho
sponzorům. Týdenní hotelový pobyt s čtyřchodovým
menu stál totiž každou hráčku jen 2000 Kč, což zdaleka nepokrylo celkové náklady týdne plného rozmanitých aktivit. Děvčata podstoupila 3-4 fázové tréninky
denně pod taktovkou všech přítomných trenérů včetně naší odbornice na fyzickou přípravu Petry Königové, která měla připravené fyzicky náročné tréninkové
jednotky odpovídající věku účastníků. Na všech bylo
vidět, že si uvědomují jak je náročná letní příprava pro celý další
rok důležitá a s radostí konstatujeme své přesvědčení, že to hráčky
myslí vážně, protože makaly bez výjimky až do poslední minuty.
Pro zajímavost během týdne děvčata naběhala cca 25 km + absolvovala 11 hodin kondičního tréninku, 9 hodin nácviku s míčem
a také 5 hodin relaxace v bazénu a sauně.
Soutěžní ročník 2015/2016 je skutečně za dveřmi. V kategorii přípravka a minižákyně budou zahájeny tréninkové jednotky ve středu 2. 9. 2015 tradičně na hřišti u základní školy. Své první soutěžní
turnaje děvčata odehrají o víkendu 19. a 20. 9. 2015. Následující víkend 26. a 27. 9. 2015 se domácím fanouškům představí také mladší žákyně, v letošním ročníku poprvé oficiálně pod hlavičkou nově
vzniklého klubu HC CheLK, což je spojení chebské a kynžvartské
házenkářské základny, která by tak do budoucna měla získat větší
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sílu a stabilitu. Veškeré podrobnosti o turnajích, trénincích, akcích,
ale také představení klubu HC CheLK najdete na www.hazena-kynzvart.cz.
Rádi byste se stali naší součástí? Ať už vy nebo Vaše děti, neváhejte
a přidejte se k nám! Děvčata si kolektivní sport brzy oblíbí, poskytne jim zázemí pro správný fyzický i psychický vývoj a určitě
zažijí více legrace než u počítače nebo televize. Soutěživost, motivace, odpovědnost, to všechno jsou vlastnosti, které se jim budou
v budoucím životě hodit. I zdánlivý nemotora si v družstvu najde
své místečko. Nábor nových házenkářských nadějí probíhá každé
pondělí a středu od 16:00 do 17:00 hodin na hřišti u základní školy,
kde se můžete nezávazně přidat k naší hodině plné zábavy a radosti. Těšíme se na Vás!
Daniela Radová
TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart, oddíl házené
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Školní akademie

Dne 28. května 2015 se jídelna základní školy zcela zaplnila rodiči, prarodiči a příznivci školy. Důvodem bylo již tradiční pořádání školní akademie, letos pod názvem Z pohádky do
pohádky.
Divákům se během programu představily děti v pohádkách O
veliké řepě, O Červené karkulce, O kalifovi a čápovi. Dramatizace pohádek byly vystřídány hudebními čísly. Představily se
pěvecké sbory prvního i druhého stupně, zazněl i sólový zpěv
Michala Řeháka v písni o vodníkovi, byl proveden i muzikál o
Budulínkovi. Chybět nemohl ani tradiční aerobik se svou svižnou sestavou. Na závěr si děti připravily pro rodiče hudební
překvapení. Každá třída si na známou melodii Halellujah složila
vlastní sloku, ve které poděkovala rodičům za jejich lásku a péči.
Akademii doprovázela výstava výtvarných prací žáků na téma
Lázně Kynžvart očima dětí. Děti ve svých kresbách a malbách
se snažily zachytit zajímavá místa svého města – lázeňské domy,
zajímavé budovy a památníky na náměstí, svoje bydliště.
Na akademii se děti dlouze a pečlivě připravovaly, těšily se na
svá vystoupení a do jejich provedení daly všechnu energii a snahu. Dětem i paní učitelkám patří poděkování.
			
Zdenka Hurtová
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Kulturní vyžití na ZŠ a MŠ Lázně
Kynžvart ve školním roce 2014/15
Naše škola již tradičně zajišťuje pro své žáky zajímavé exkurze, projekty,
přednášky i výlety. Podle aktuální nabídky jsou využívány jednorázové
a příležitostné aktivity (kulturní pořady, besedy, diskuse atp.)
Většinou organizujeme jednu kulturní akci měsíčně. Zejména žáci
1.stupně se pravidelně zúčastňují divadelních představení, která se konají
ve školní jídelně, ale i v divadlech např. v Mar. Lázních, Chebu nebo Karlových Varech. Na některá divadelní představení zajistil pro žáky zdarma
autobus Karlovarský kraj.
Žáci 1.stupně shlédli například divadelní představení v Mar.Lázních Čertovský mariáš, pořad Děti – dětem. V Chebu viděli divadelní představení
V osm u archy, Princezna se zlatou hvězdou na čele. Žáci 2.stupně v Mar.
Lázních vzdělávací pořad Nicholas Winton - Síla lidskosti, v Chebu Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes.
Školní rok začal velmi pěknou společnou akcí v Karlových Varech v LH
Thermal ve Velkém sále – 18. Karlovarský folklórní festival - Svět tančí
2014. Diváci shlédli jedinečnou podívanou na temperamentní tanečníky
a hudebníky ze Slovenska, severního Kypru a daleké Indie.
Společnost LESY ČR, s.p. opět pro žáky naší školy zrealizovala velmi pěknou akci, „Den s lesníkem“.
Zajímavé přednášky se uskutečnily na téma Indie, Sibiř, Maroko. Také
Vánoce a Velikonoce v EU, Rozmanitosti EU, Hrdelní právo a pověsti,
kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí.
Ve školní jídelně se konala řada pěkných divadelních představení např.
Král Šášo, Písnička pro draka, Divadlo nekouše, Pověst o Dyleni aj.
Zajímavá akce pro žáky školy se uskutečnila také na zámku v Lázních
Kynžvartu – Císař Karel IV. přijíždí na zámek Kynžvart.
V tělocvičně naší ZŠ se uskutečnil zdařilý hudební pořad Hudební škatulky nebo pořad Přemyslovci na českém trůně II.díl – králové.
I v letošním školním roce se pěvecký sbor 1. st. ZŠ zapojil do kulturního
života města. Sbor vystoupil se svým představením na kolonádě v Mar.
Lázních, v muzeu v Chebu, v ZŠ, v Penzionu nebo i při rozsvěcení vánočního stromu. Veškerá vystoupení se setkala s velkým ohlasem diváků.
Sbor 2.st. vystoupil na vánočním koncertě a na školní akademii. Vánoční
koncert tří generací patří již mezi tradiční významné kulturní akce pořádané naší školou.
Velkým zážitkem pro žáky byl jistě slavnostní oběd v hotelu Wellness
hotel Esplanade Spa & Golf Resort, kterého se zúčastnili žáci 7. a 8. třídy.
V závěru školního roku se uskutečnily v některých třídách školní výlety,
které jsou tematicky spojeny s výukou. Velmi pěkně byla připravena exkurze do botanické zahrady v Bečově. Prohlídka hradu i zámku v Bečově.
I na tuto akci poskytl zdarma autobus Karlovarský kraj.
Mgr. Petra Šandová
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Uvítání prvňáčků

V letošním školním roce 2015/16 usedlo poprvé do lavic v základní škole 19 nových prvňáčků. Slavnostní den se uskutečnil 1. září
v učebně 1. třídy. Prvňáčky doprovodili do školy jejich rodiče, sourozenci a prarodiče. Přivítala je také paní ředitelka Mgr. Hana Pelikánová, starosta města pan Miloslav Pernica a třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Zdeňka Hrušková. Na lavicích měli prvňáčci připraveny všechny
potřebné školní pomůcky, pracovní sešity a učebnice, které pro ně
zakoupila škola. Od městského úřadu děti dostaly balíček se školními
potřebami a sladkostmi. Děti dostaly dále na památku medaile
a uvítací list. Všichni prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, radosti
a spousty krásných zážitků.

Rozloučení s vycházejícími žáky

Tak jako je září spojené s příchodem prvňáčků, je červen spojen
s odchodem deváťáků. Letos jsme se rozloučili se 7 žáky 9.ročníku.
Přejeme jim všem hodně úspěchů na školách, které si zvolili, rodičům
pevné nervy a budeme se těšit, že se k nám přijdou pochlubit se svými
úspěchy.
Hana Pelikánová

„ Pasování na čtenáře “

Ve středu 24.června 2015 předvedli své čtenářské dovednosti prvňáčci na městském úřadě v našem městečku Lázně Kynžvart. Přivítala je
paní knihovnice Romana Kovačíková ve vodnickém převleku a i ona
jim přečetla a o čem jiném než o vodníkovi. Prvňáčci si připravili dvě
pohádky „ O slepičce Pepičce “ a „ Hrnečku vař “. Všem se čtení moc
povedlo a jejich rodiče a prarodiče, kteří se na ně přišli podívat, jim za
krásné čtení zatleskali plným právem. Prvňáčci tak mohli být pasováni na „ opravdové čtenáře “. Dostali za pěkné čtení knížku, pexeso,
omalovánky, kartu do knihovny a sladkou odměnu. Všichni měli velkou radost. Akce se skvěle vydařila.
Mgr.Iveta Becková, třídní učitelka
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Olympiáda
mikroregionu
Mariánskolázeňsko

Ve čtvrtek 11.června 2015 se v Lázních Kynžvartu uskutečnil 9.ročník Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňska. Jako každý rok
jsme soutěžili s Dolním Žandovem a Velkou
Hleďsebí. Letos se soutěžilo v těchto disciplínách - běh na 60 m a 100 m, skok z místa, hod
medicinbalem, štafeta, vytrvalostní běhu, přetahovaná a fotbal. Naši školu reprezentovalo
53 žáků z 1. i 2.stupně. Naše škola obhájila již
po několikáté prvenství. Příprava na olympiádu byla velmi kvalitní a obhájení prvního místa bylo velkou odměnou. Tak si můžeme znovu
říci: „Jsme prostě nejlepší“ J! Vždyť posuďte sami …. Ve fotbale vyhráli naši
starší chlapci. V běhu na 60m se na 1.místě umístil Petr Řehák a Šárka Kapusniaková. V běhu na 100m na 1.místě Matěj Vokoun, Petra Kuciková a Lukáš Beck.
Ve vytrvalostním běhu vyhrál Ondřej Savula, Filip Eliáš, Lukáš Beck společně
s Ondřejem Kucikem, Anna Bílá, Šárka Kapusniaková a Klára Tesařová. Ve štafetě vyhráli naši chlapci (1.-3.tř.) a dívky (4.-5.tř.), z 2.stupně chlapci i dívky (6.-7.
tř.) a (8.-9.tř.). V hodu medicinbalem obsadil 1.místo Ladislav Kumžík, Natálie
Šebešová a Barbora Tesařová. Ve skoku z místa 1.místo vyhrála Barbora Macečková, Kristýna Königová, Barbora Tesařová, Jakub Kromka a Lukáš Beck. V přetahované vyhráli dívky z naší školy za 1. i 2.stupeň a chlapci za 1.stupeň. Mezi
nejlepší sportovce naší školy patří Barbora Tesařová a Lukáš Beck oba z 9.třídy.
Velkou pochvalu si zasluhují ale všichni, kteří naši školu reprezentovali, proto: „
Velké díky“! Získali jsme 29 zlatých medailí, 18 stříbrných a 13 bronzových medailí. To je přece nádhera …. V celkovém bodování získala škola Lázně Kynžvart
136 bodů, Dolní Žandov 88 bodů a Velká Hleďsebe 53 bodů.
Poděkování patří i všem sponzorům, kteří přispěli sladkými i hodnotnými odměnami i TJ Sokol L.Kynžvart, který poskytl své hřiště na olympiádu.
A co říci na závěr…. v příštím roce se uvidíme na hřišti ve Velké Hleďsebi a budeme opět bojovat o krásná umístění !
Zapsala Mgr. Iveta Becková
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Závěr školního roku v mateřské škole

Celý školní rok 2014/2015 v mateřské škole v Lázních Kynžvartu se nesl ve znamení
zvířátek. Proto i řada akcí, kterých se malí školkáčci zúčastnili na sklonku školního
roku, byla se zvířátky nějakým způsobem spjata.

V polovině dubna děti navštívily farmu Kozodoj. Tam mohly na živo vidět celou
škálu domácích a hospodářských zvířátek, o kterých si povídaly už před touto exkurzí
se svými učitelkami v mateřské škole. Od milých průvodců celou farmou se ovšem
předškoláčci dozvěděli i mnoho nových zajímavých informací a své předchozí poznatky zde jistě zúročili. Nezapomenutelné však bylo si různá zvířátka pohladit, pochovat,
sáhnout si na ještě teplé, právě snesené vajíčko, či nakrmit malého kozlíka mlíčkem
přímo z kojenecké lahvičky. Tohoto úkolu se za odměnu zhostila malá Elenka, která
právě ten den slavila své čtvrté narozeniny. Své dojmy děti zvěčnily po návratu do MŠ
ve svých nádherných malbách.
Asi o měsíc později jsme se
společně vypravili do psího útulku v Mariánských Lázních–Hamrníkách. Opuštěným pejskům
jsme vezli velký náklad krmení
a pamlsků, jež byly pořízeny
z výtěžku prodejní výstavy velikonočních dekorací, která probíhala v MŠ během dubna. Je třeba
znovu poděkovat rodičům dětí
za jejich aktivní účast na této
výstavě, nejen jménem
paní učitelek
MŠ, ale i jménem zaměstnanců útulku
i jistě všech
pejsků,
kteří zde nalezli
svůj domov.
Ti přítomnost
dětí v útulku
uvítali a chovali se k malým dvojnožcům nadmíru
přátelsky.
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Den dětí jsme se školkáčky oslavili vycházkou k Terezinu prameni. Zde se děti mohly v parném dni do sytosti osvěžit pramenitou
minerální vodou, užít si hezké přírodní scenérie a na místo oběda
v mateřské škole si na ohni opéci voňavého buřtíka. No řekněte,
chutná snad někde lépe, než na čerstvém vzduchu?
Ale nemyslete si, kromě nevšedních zážitků z výletů a exkurzí
na děti ve školce také čekal také pěkný kus poctivé práce, a to nacvičit pro své maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky,
sestřičky a brášky vystoupení na Školní akademii. Ta se konala 17.
června ve školní jídelně. Děti v jednoduchých maskách symbolizujících nejrůznější zvířátka zahrály hned několik pohádek. Třída Myšek nastudovala pohádku „Bouda budka“, třída Žabek pak pohádku
„O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, společně pak sehráli hříčku
s padákem nazvanou „Altánek a myšky“. Nejmenší děti zatančily
hudebně pohybovou hru „Zajíček v své jamce“ a celé pásmo bylo
proloženo písničkami a dokrášleno vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Například při zhudebněné básni Jiřího Žáčka „Pět minut
v Africe“ byla k vidění celá řada cizokrajných zvířat namalovaných
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našimi šikovnými předškoláky! Zlatým hřebem letošní akademie se stal muzikál Z. Svěráka a J. Uhlíře „O Červené Karkulce“, ve které zazářila nejedna budoucí hvězda. Věříme,
že se všem přítomným vystoupení líbila,
i přesto, že některé výkony dětí bylo hůře slyšet. Stále je nám záhadou, proč zvučné hlasy
dětí z herny MŠ na pódiu rázem ztratí svou
intenzitu…
Hned následující den jsme se se školkáčky
za odměnu vydali na školní výlet do Plzeňské
Zoologické zahrady. Mnozí už zde dříve byli
se svými rodiči, ale i přesto se i přes občasný déšť prohlídka ZOO a všech zvířátek jistě
dětem líbila. Vždyť třeba takovou výšku a elegantní chůzi žiraf a nebo napětí v setmělém
pavilonu při pozorování visících netopýrů
žádný sebelepší obrázek nedokáže nahradit.
V květnu také proběhl zápis do mateřské
školy. Netrpěliví rodiče přišli s úderem 10 hodiny i se svými mrňousky. Celkem se k zápisu
dostavilo 14 dětí. Vzhledem k nízkému věku
jich v září nastoupí 9, ostatní pozvolně během
školního roku. Dětičky si odnesly sladkou odměnu a rodiče plno „papírů“, které při nástupu do školky musí mít
vyplněné.
Poslední týden školního roku je týdnem loučení. Naši nejstarší –
předškoláci – už po prázdninách usednou do školních lavic a tak,
aby si poslední dny ve školce náležitě užili, zašli jsme si zamlsat
do lázeňské cukrárny. Počasí venku tedy spíše vybízelo k popíjení
horkého čaje, ale žádné dítě přece neodolá zmrzlinovému poháru!
Děti si mohly vybrat svou oblíbenou příchuť zmrzliny, a jak si přejí
svůj rozlučkový pohár dozdobit. I když si díky nepřízni počasí tentokrát neužily průlezky u cukrárny, přesto bylo posezení v krásném
prostředí zrekonstruované cukrárny příjemné. Děkujeme vedení
Léčebných lázní za zprostředkování této rozlučky a milé a ochotné
obsluze.
A pouze pro odcházející předškoláky byl určený poslední výlet se
školkou. Ve středu 24. června jsme se hromadnými dopravními prostředky zajeli podívat do Františkových Lázní. Děti se tedy svezly
jak autobusem, tak vlakem a poté i mikrovláčkem, který nás dovezl
k rybníku Amerika. Tam si předškoláci prohlédli zvířátka v minizoo,
prošli naučnou stezku a nakonec se vyřádili na několika
úžasně vybavených dětských
hřištích. Celý sportovní areál
byl určený různě vzrostlým
návštěvníkům, různým typům sportů, a lze jen závidět
městu Františkovy Lázně,
že jeho nejmladší obyvatelé
mají kde plnohodnotně trávit svůj volný čas. Kynžvartští budoucí školáčci si „svůj
den“ náležitě užili a šťastně
docestovali do svých domovů. Pro vzpomínku na léta
strávená v mateřská škole
každý budoucí prvňáček
dostal knížku s věnováním
od všech paní učitelek.
A teď už: HURÁ
NA PRÁZDNINY…!
Kolektiv MŠ
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Císař Karel IV. na zámku Kynžvart

2.června 2015 se žáci 3., 5. a 8.ročníku zúčastnili představení didaktickodivadelního projektu Faber na zámku Kynžvart. Součástí představení o Karlu IV. bylo
i koňské a kejklířské představení. Žáci viděli jak Karel IV. bojoval na koni nebo lovil
divokou zvěř a také jeho soukromý život, manželky, dobové oblečení, zvyky, zbraně. Po představení si žáci mohli vyzkoušet různá řemesla jako výrobu pergamenu,
tesání klád nebo předení na vřetenu. Na louce před zámkem se tak děti na chvíli
přenesly do dávných časů.

Vítání občánků

Dne 23. 5. 2015 se konalo v obřadní síni Městského úřadu Lázně
Kynžvart vítání občánků. Dostavilo se celkem 6 dětí v 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

Spolupráce s partnerskou školou

Naše spolupráce s partnerskou školou v Mantelu vzkvétá. Začátkem června se zástupci naší školy zúčastnili mezinárodního pracovního semináře partnerských škol v Bělé nad Radbůzou. Přítomné školy prezentovaly dvojjazyčně výsledky spolupráce, k nahlédnutí byly i kroniky spolupráce, které si některé školy vedou.
Načerpali jsme zde nové nápady a došli ke zjištění, že i my máme
kvalitní akce a můžeme být pro ostatní inspirací.
V pondělí 22. června vyrazily naše děti na den plný her a sportu
do Mantelu. Velmi pěkně připravená akce se vydařila. Děti byly
rozděleny do skupin a každá skupina dle vlastního přiděleného
plánu procházela jednotlivými stanovišti. Hrály se kuželky, skákalo se, hopsalo, tančilo a zpívalo, malovalo, každý si přišel na své.
Na závěr dostal každý malý sportovec vlastní diplom o absolvování všech disciplín.
Na podzim plánujeme společnou akci obou učitelských kolektivů.
Daniela Mayhoub
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