LÁZNĚ KYNŽVART

Kynžvartské
listy

Informační servis města Lázní Kynžvart

č.2/2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok nepřinese městu tolik viditelných změn jako rok
2015, kdy probíhaly stavební práce v ulicích Luční, Dlouhá,
Krátká, Polní, K Rybníku a na budově radnice. Když se po roce
za těmito investicemi poohlédnu, musím konstatovat, že určitě
měly smysl. Především v tom, že se zpomalil provoz v ul. Luční a po mnoha letech mohou občané v ulici Dlouhá, Krátká
a Polní bez problémů zaparkovat kdykoliv svá auta. Přesto se
najdou tací, kteří neustále parkují na travnatých plochách. Stejné investice by bylo potřeba vynaložit i v dalších lokalitách města. Bude záležet na poskytovatelích dotací, na jaké téma budou
vyhlášeny dotační výzvy a především na tom, jaké podmínky
v novém programovém období stanoví, aby se vůbec dalo o dotace požádat. Sdělovací prostředky jsou plné informací o tom,
že příjemci dotací, mezi které patří i obce, nečerpají dotace. Už
ale nikdo neřeší to, proč se dotace nečerpají. Příjem dotačních
peněz je podmíněn mnohdy takovými podmínkami, které se nedají splnit nebo je vše tak komplikované, že především obce dávají od takových záležitostí „ruce pryč“, protože hrozí nesplnění
následných kritérií, které jsou nastaveny v tzv. udržitelnostech
projektů, to je v době 5 – 10 let po jejich realizaci. Spousta obcí
se dobrovolně dotací vzdává s tím, že je lepší si na potřebné
věci ušetřit a realizovat dle svých představ a podmínek, které si
stanoví zastupitelstva obcí.
Město ale i v letošním roce několik malých projektů realizovat bude. Prvním z nich je výměna dlažby na chodníku na náměstí. Byla podána žádost o dotaci, ale neuspěli jsme, proto se
realizuje z vlastních zdrojů. Probíhá také oprava hřbitovní zdi.
V tomto případě jsme byli se žádostí úspěšní a máme schváleno 700.000,- Kč podpory z Ministerstva zemědělství. Dokončíme také chodník z ulice Polní ke škole (II. etapa). Na ten je
vydáno stavební povolení a schválena dotace z Karlovarského
kraje ve výši 100.000,- Kč. Chystáme se podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotační výzvy
na podporu z IROP – Rozvoj infrastruktury komunitních center.
Zde budeme žádat o finance na opravu bývalého kina. Na tyto
aktivity je ale uvolněno malé množství finančních prostředků.
Výzvy budou opakované, uvidíme, jestli se podaří nějaké peníze
získat. I v tomto případě jsou pro žadatele velice tvrdé podmínky samozřejmě následně spojené s udržitelností projektu. Společenské zařízení, které v obci chybí a mohlo by z bývalého kina
vzniknout, by se dalo také opravit částečně z ušetřených peněz

a částečně z úvěrů, které jsou v současné době pro obce velice výhodné. S žádostí o dotaci na opravu podlahy v tělocvičně
ZŠ jsme úspěšní nebyli (byli jsme náhradníci). V těchto dnech
jsme ale byli vyzváni poskytovatelem dotace, abychom byli připraveni akci realizovat, kdyby některý ze schválených příjemců od dotace odstoupil. Letos byly již provedeny lokální opravy
na několika místních komunikacích a bude opraveno vstupní
schodiště do budovy Městského úřadu, které je v havarijním
stavu. Proto bych chtěl požádat spoluobčany, aby byli trpěliví v
době probíhajících oprav, kdy se bude pro vstup na úřad využívat zadní vchod do budovy (ze dvora).
Ve městě se velice rozšiřuje vandalismus. Několikrát do týdne musí zaměstnanci služeb odstraňovat následky činnosti dětí
školou povinných, ale i starších, kterým dělá radost a potěšení,
když mohou něco zničit nebo udělat někde nepořádek. Tito ničitelé ale také moc dobře ví, že v současné době jsou „pod ochranou zákona“ a nemůže se jim nic stát. Doufejme, že až se z nich
stanou jednou dospělí lidé, budou se chovat lépe.

Miloslav Pernica
starosta

Pozvánka na kulturní
a sportovní akce
17. 9. 2016

Kynžvartský podzim - XIV. ročník
závodu horských kol
(start/cíl hřiště TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart,
více informací na www.bikeri.cz)

23. 9. 2016

40 výročí otevření ZŠ - Den otevřených dveří

27. 10. 2016 Strašidelná cesta (areál Léčebných lázní)
26. 11. 2016 Rozsvícení vánočního stromečku
(nám. Republiky)
8. 12. 2016

Mikulášská besídka (jídelna ZŠ)

12. 12. 2016 Předvánoční setkání seniorů (jídelna ZŠ)
31. 12. 2016 Silvestrovský přípitek (nám. Republiky)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Mobilní sběr – jaro 2016

Oznámení občanům

V dubnu letošního roku se opět pro naše obyvatele uskutečnil
mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
			
Množství
Objemný odpad 			
17,74 t
Nebezpečný odpad znečištěné obaly
175 kg
		
absorbční činidla,
16 kg
		
olej. filtry
		
pneumatiky		
3,06 t
		
nemrznoucí kapaliny 5 kg
		
olej a tuk		
160,2 kg
		
barvy			
190 kg
		
nepoužitelná léčiva
1,6 kg

Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze k uložení trávy
a listí (ne televizorů, lednic, domovního odpadu, jak se stává
zvykem).
Větve lze ukládat zvlášť do kontejneru, který přistaví pracovníci služeb města po telefonické dohodě.
Bioodpad se dále zpracovává, proto nesmí být nijak znečištěn
(TV, igelitové pytle apod.)
Dále žádáme občany, aby odevzdávali objemný a nebezpečný
odpad do sběrného dvora v době, kdy je na místě obsluha, a to:
středa 15:30 - 17:00
sobota 9:30 - 10:00
Prostory sběrného dvora jsou monitorovány záznamovým
zařízením.
Je zarážející, jak jsou někteří naši spoluobčané bezohlední a
odpad přivezou kdy je napadne, vysypou ho uprostřed dvora a
odjedou.
Děkuji za dodržování provozní doby sběrného dvora a pravidel třídění odpadu.

Za tuto službu město zaplatilo celkem 60.428,00 Kč.
Děkujeme všem obyvatelům, že se do mobilního sběru zapojují
a nevytváří černé skládky a neznečišťují tak okolní přírodu.
MOBILNÍ SBĚR - podzim 2016 se uskuteční 24. 9. 2016.

Svěcení pramenů v Léčebných lázních
Lázně Kynžvart
Po roční odmlce letos Léčebné lázně Lázně Kynžvart opět
uspořádaly slavnostní zahájení lázeňské sezóny spojené se svěcením pramenů. Dne 28. 5. 2016 v deset hodin dopoledne zahájili slavnostní den svým vystoupením na náměstí v Lázních
Kynžvart Dechový orchestr mladých ze Základní umělecké školy
Fryderyka Chopina spolu s mažoretkami a vedli slavnostní průvod až do areálu lázní, kde u pavilonku pramene Richard celý
průvod přihlížel samotnému zahájení lázeňské sezóny a svěcení
pramene Richard.
Celý slavnostní ceremoniál zahájení sezóny moderoval
MUDr. Josef Nebesař, vedoucí lékař a náměstek pro ošetřovatelskou, léčebnou a lázeňskou péči, který celou akci zahájil, přivítal
významné hosty, zejména pány poslance parlamentu ČR Josefa
Novotného a Romana Procházku, a poté předal slovo řediteli Léčebných lázní Lázně Kynžvart Ing. Janu Ludvíkovi, MBA,
a Miroslavu Pernicovi, starostovi města Lázně Kynžvart, kteří
ve svých proslovech pozdravili všechny přítomné, poděkovali
za dosavadní spolupráci i za přírodní dary, kterými lázně oplývají, popřáli lázním, městu, občanům i pacientům úspěšnou nadcházející sezónu, zejména pak zdraví a pohodu.
Samotného svěcení pramene Richard se ujal opat kanonie
P. Filip Zdeněk Lobkowicz a P. Řehoř Pavel Urban. Po poděkování za přírodní dary, modlitbě za přítomné i za jejich zdraví, přistoupili k posvěcení vzácného přírodního daru, kterým unikátní
pramen Richard bezesporu je.
Po prvním napití vysvěceného pramene a nezbytném společenském fotografování postoupil průvod vedený mažoretkami
dále k parku u balneoprovozu lázní, kde vystoupil bubenický
orchestr z Ostrova nad Ohří a na kulturním sále pak vokální
skupina Singtet. Obě tato vystoupení byla odměněna bouřlivým
potleskem.
Po přestávce na oběd začal ve dvě hodiny odpolední program
věnovaný dětem. Oslava Mezinárodního dne dětí byla pod taktovkou města ve spolupráci s lázněmi. Pro všechny malé i velké

děti zde byly připraveny rozmanité atrakce, jako např. skákací
hrad, slaňování a nejrůznější hry, celým odpolednem provázeli
umělci z agentury Dance Mission, kteří zabavili nejen děti, ale
podařilo se jim do atmosféry her vtáhnout i přihlížející rodiče.
I přes přechodnou nepřízeň počasí si všichni přítomní celý
den plně užili a plni kulturních zážitků, spokojených úsměvů
na dětských tvářích, pohody a radosti se v podvečer rozešli vstříc
nové lázeňské sezóně.
Nezbývá, než se přidat k ostatním gratulantům a popřát Lázním Kynžvart, městu i lázním, úspěšnou sezónu, spokojené návštěvníky, občany i pacienty, a všem pak zejména pevné zdraví.
								
Barbora Kubínová

Liga proti rakovině 2016
Letošní již 20. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti
rakovině se konal ve středu 11. května 2016 také u nás v Lázních Kynžvartu a byl věnován
rakovině prsu. Děkuji všem, kteří
si zakoupili žlutý kvítek měsíčku
lékařského, symbol této sbírky,
a přispěli tak na podporu onkologického výzkumu a zlepšení
kvality života onkologických pacientů. V Lázních Kynžvartu se
vybralo celkem 1.680,- Kč.
Více informací naleznete na
www.lpr.cz,
www.denprotirakovine.cz.
				
				
Bc. Romana Kováčíková
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Další návštěva žáků školní družiny v Městské knihovně v Lázních Kynžvart
Pokračujeme v projektu „Čtenářská gramotnost“ se žáky 1.-3. ročníku školní družiny. Při návštěvě knihovny 26. 4. 2016 se uskutečnila akce „ Výroba dárků pro hospic Cheb“. Tentokrát děti vyráběly papírové záložky do knih - žabičku, kočičku, myšku nebo medvídka. Práce je velice bavila a určitě svými výrobky potěší nové majitele. Ve výrobě dárečků budeme pokračovat i ve školní družině.
Po práci si žáci mohli půjčit knihy, někteří si četli, někdo si prohlížel.
Děkuji všem za krásnou práci a brzy v knihovně naviděnou.
Děkuji také za úžasnou spolupráci Romaně Kovačíkové.				
Vlasta Patlejchová, vychovatelka ŠD

Dětský den v Lázních Kynžvart 28. 5.2016
Letošní oslava Dětského dne, kterou pořádalo Město Lázně Kynžvart, se přesunula do areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart
do parku u Balnea. Tímto LL děkujeme za poskytnutý prostor. I přes nepřízeň počasí se nakonec dětský den povedl. O program se
postarala agentura DanceMission z Teplic, která bavila nejen děti, ale také rodiče celé odpoledne. Pro děti z Lázní Kynžvart i z léčebny město zafinancovalo skákací hrady a lanové centrum, čímž určitě ulevilo rodičům s rozpočtem. Nechybělo tradiční malování
na obličej a pískové obrázky. Pro všechny příchozí bylo zajištěno i bohaté občerstvení. Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu
oslavy dětského den podíleli. Budeme se těšit opět v příštím roce.
				
Bc. Romana Kováčíková
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Letní slavnost v Domově pro seniory
Dne 18. 6. 2016 proběhla v Domově pro seniory tradiční Letní slavnost pro seniory. Na akcích, které pořádá Klub šťastné stáří
ve spolupráci s Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart se finančně podílí Město Lázně Kynžvart a bezplatně nám také zapůjčilo
stoly a lavice. Firma Stravbyt s.r.o. zajistila občerstvení a točené nápoje a po celou dobu konání slavnosti se o výdej grilovaných pochoutek pilně starala. Jako bonus pan Karger předvedl „Ohnivou show“, která měla velký úspěch. K tanci a poslechu zahrál folklórní
soubor Marjánek. Barevné kroje rozzářily již tak slunečné odpoledne. Jako doprovodné akce probíhala ukázka vyřezávání předmětů
a loutek z lipového dřeva panem Hofericou a ukázka paní Fišerové, která pletla zvonečky z pedigu. Květinová výzdoba od paní
L. Kundrátové byla opět profesionální ukázkou vazeb. ¨
Děkujeme pečovatelkám, které napekly výborné sladké koláče a dorty a všem, kteří pomáhali zajistit péči o klienty tak, aby si
slavnostní odpoledne všichni klienti užili.
				
Mgr. Lenka Cholínská

Pouť sv. Markéty 16. 7. 2016
Ani letos nechyběla v kulturním programu v Lázních Kynžvart Pouť sv. Markéty, kterou pořádalo Město Lázně Kynžvart spolu s TJ
Sokol EUTIT Lázně Kynžvart. Za slunečného a teplého počasí se o odpolední program postaralo hudební uskupení PLŠ - Plzeňský
lidový šraml. Hráli lidové písničky, které většina návštěvníků doprovázela svým zpěvem. Po hudebním vystoupení již následoval
tradiční Kynžvartský trojboj. V mužské kategorii bylo přihlášeno 17 borců a v ženské 5. Opět změřili síly v řezání hranolu, pití piva
a pojídání párků. V kategorii žen vyhrála stejně jako v loňském roce Martina Nováčková a v kategorii mužů Miroslav Goga.
Soutěžící si odnesli hodnotné ceny: 1. místo - uzená vepřová kýta + karton piv, 2. místo - uzená vepřová kýta, 3. místo - popelnice,
4. místo - kniha „Manský dvůr“ a 5. místo - upomínkové předměty. Večerní zábavou provázela oblíbená skupina Sympaťáci. Každý si
našel své písničky a „taneční parket“ byl stále plný. Děkuji všem pořadatelům za přípravu a hladký průběh celé akce. Těšíme se opět
za rok.									
Bc. Romana Kováčíková
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Kynžvart se může chlubit všestranností.
V boji s humusáky obstáli
30. 7. se v Lázních Kynžvart uskutečnil závod 360°Challenge,
který si zakládá na všestrannosti. Kromě teplotních rekordů padaly i rekordy trati! 360tka představila svůj první vlastní song!
“Kynžvart se jednoznačně zařadil mezi nejnáročnější trať letošní
série závodů 360tky”, usmívá se ředitelka závodu Nikola Bartáková. Místní nenechali nic náhodě a tak se pod vedením Petry
Königové poctivě po celý rok připravovali.
360°Challenge TOUR se vždy přizpůsobuje dané lokalitě
a tak tomu bylo i v Kynžvartu. Závodníky čekala trať s 200 m
převýšením na jedno kolo. Trasa byla nejen kopcovitá, ale oproti
ostatním lokacím i delší. Jeden okruh měl 2,3 km, což ve finále udělalo 7 km dlouhý závod. Po cestě se ale závodníci mohli
kochat panenskou přírodou, lázněmi a nebo samotným centrem
města. Absolutně nejrychlejším závodníkem a vítězem byl Jakub
Podzimek s časem 1:00:18. Nejrychlejší ženou se stala místní
Petra Königová s časem 1:12:12, která měla v závodě nejednoho
svěřence a tak je s úsměvem a hrdostí mohla vítat v cíli.
Děti, ano, ony jednou půjdou v našich stopách, absolvovaly
stejnou trať jako dospělí (pouze v jednom kole) a mezi nejmenšího závodníka se zařadil 3 letý klučík, který předběhl o několik
let starších juniorských závodníků.
Závod proběhl za podpory města Lázně Kynžvart a místní-

ho hasičského sboru. “Nikde jsme nezažili takovou podporu
a nadšení jako právě tady. Dobrovolníci byli na jedničku a vše
šlapalo jako po másle, jim patří veliké díky”, shodli se organizátoři.
Kromě 360tky byl pro účastníky a diváky připraven i tradiční
fotbalový turnaj Káza cup 2016 a od 20:00 vystoupila kapela
Kocovina, která završila sportem nabitý den. Nikoho však závod nenechal chladným a tak padlo rozhodnutí! “Společně jsme
hned sedli k diáři a v příštím roce se 360tka do Kynžvartu vrátí.
5. 8. 2017 mohou sportovci opět okusit vůni humusáků”, prozradila plány na sezónu 2017 Bartáková.
Výsledky:
MUŽI
1. místo Jakub Podzimek 1:00:18
2. místo Petr Hurdych 1:08:54
3. místo Petr Mitáš 1:09:11
ŽENY
1. místo Petra Königova 1:12:12
2. místo Alena Grohová 1:17:45
3.místo Tereza Zíková 1:17:57
Veliké poděkování patří městu Lázně Kynžvart za podporu a pomoc při organizaci a rovněž i hasičskému sboru a místním obyvatelům!
Zdroj: http://360tka.cz/blog/predchozi-zavody/84-kynzvart-se-muze-chlubit-vsestrannosti-v-boji-s-humusaky-obstali.html
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Tým házenkářských nadšenců má svou
činnost pestrou
Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše začal psát
svou další desítku, tentokrát již pátou v řadě! Na XLI. ročníku
turnaje, který proběhl ve dnech 3. - 5. 6. 2016 se představilo 28
týmů z celé České republiky, které hrály tradičně ve třech věkových mládežnických kategoriích. Bylo odehráno 127 utkání
bez jediného přerušení a omezení, přestože počasí účastníkům
tentokrát příliš nepřálo. Celkem na turnaji bylo vstřeleno 1985
gólů a mimo jiné byla udělena jedna jediná přímá červená karta.
Na organizaci turnaje se podílelo více jak 50 dobrovolníků, kteří
po celé tři respektive čtyři dny pracovali bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Za to jim všem jistě patří velký dík! Účastníci si tradičně pochutnávali na výborné stravě z kuchyně místní školní jídelny. A z letošního ročníku snad neodjel nikdo bez
krásného turnajového suvenýru, který mu bude pobyt u nás ještě
dlouho připomínat. Věhlas, který si turnaj získal za jeho působení žije dál, a to nejen díky bohatému doprovodnému programu,
ale také pohodové atmosféře, která celý turnaj tradičně provází.
Díky štědrosti našich sponzorů je možné udržovat laťku již několik let skutečně vysoko a každý rok jej obzvláštní jiná pěvecká
osobnost, kterou byl letos zpěvák Sebastian. Že turnaj nezapadá
mezi standardní řadu ostatních, dokazuje i účast několika významných osobností. V letošním roce k nám zavítal radní pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje Ing.
Edmund Janisch. Čestnými hosty se staly reprezentantky ČR
a současné hráčky nejvyšší domácí ženské soutěže - Hana Kutlvašerová (DHC Slavia Praha), Markéta Jeřábková a Michaela
Borovská (DHK Baník Most). V závěru turnaje přijel osobně
také prezident Českého svazu házené Radek Bendl, který potěšil
organizátory několika cennými dary, jež z velké části putovaly
jako speciální ceny účastníkům turnaje. Všem velmi děkujeme,
vážíme si jejich účasti, která přispívá k významnosti celé akce
a věříme, že se sejdeme opět za rok. A jaké výsledky přinesl letošní ročník? Medailové pozice v kategorii minižákyň obsadila
družstva DHK Baník Most, Sokol Písek a HBC Strakonice 1921,
v pořadí od prvního do třetí místa. V mladších žákyních kralovala SHK Velká nad Veličkou, následovaná Sokolem Písek „A“
a HBC Strakonice 1921. Kategorii starších žákyň ovládl DHK
Slavoj Žirovnice, který si pro letošní rok odvezl také Putovní
pohár turnaje. Na druhé příčce skončilo družstvo HK Hodonín,
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v jejichž řadách se našel nejukřičenější trenér turnaje - Antonín
Střelec a bronzové medaile si odvezla děvčata z TJ Sokol Praha
Vršovice. V každé kategorii byly předány také individuální ceny
pro nejlepší hráčku, brankářku a střelkyni a zároveň pichlavá odměna pro nejtrestanější hráčku. Díky všem za vytvoření krásné
atmosféry, na kterou děti jistě nezapomenou a těšíme se na XLII.
ročník Kynžvartského poháru - III. Memoriál Milana Prokeše!
Dospělí nadšenci v házenkářském oddíle TJ Sokol Eutit Lázně
Kynžvart v letošním roce významně rozšířili spektrum své práce s mládeží. Kromě oddílových aktivit se členové klubu věnují
také spolupráci se základními školami, jejíž očekávaným výstupem bude spuštěním školní ligy v září 2016. Nově přibyla další
aktivita, kterou je organizace příměstského táboru pro dívky z širokého okolí, a to ve věku 6 - 12 let. Letošní turnus prvního ročníku proběhl ve dnech 25. - 29.7.2016. Zúčastnilo se ho 15 děvčat
z Mariánských Lázní, Velké Hleďsebe a Drmoulu. Celý projekt
zastřešovala Daniela Radová a Lenka Schneiderová za mohutné
podpory ostatních oddílových trenérů a starších hráček, bez kterých by nebylo možné tuto náročnou akci uspořádat. Pro celodenní aktivity byl využit sportovní areál Eutit areny, sportoviště
v areálu základní školy a široké okolí našeho města, které nám
poskytuje bohaté vyžití. Program byl nachystán opravdu pestrý,
nechyběla zábava, ale hlavní slovo patřilo aktivnímu sportování.
Abychom se jen nepotili, přijeli nás „podpořit“ dobrovolní hasiči
SDH Lázně Kynžvart v čele s Radkem Sýbalem a Danem Kubáskem, kteří pro děti připravili opravdu skvělou zábavu. Patří jim
velký dík za jejich trpělivost, úsměv a čas, který dětem věnovali
bez nároku na jakoukoliv odměnu! Další den byl zpestřen projížďkou na koních, ze které byli všichni také naprosto unešení.
I tady je na místě velmi poděkovat manželům Radovým, kteří
neváhali a dětem tuto očekávanou zábavu dopřáli opět bez nároku na odměnu! V neposlední řadě je nutno zmínit skvělou
tradiční práci kuchařek ze školní jídelny, které pro děti připravovaly vždy chutné a výživné obědy. Speciální dík letí k panu
Sobotíkovi:-) Odměnou pro všechny organizátory byly jistě velmi pozitivní ohlasy dětí i rodičů! Prémií pro děti byl na závěr
turnaj v miniházené zakončený předáním medailí. Kromě skvělých zážitků si od nás děvčata odvezla speciální diplomy, dárky
a nějaké ty dobroty. Věříme, že jsme všem zúčastněným příjemně zpestřili přehupující se prázdniny do své druhé poloviny a že
se s dětmi neuvidíme až za rok, ale že se na základě svých čerstvě
nabitých zkušeností k nám přidají již v září, kdy nám začíná další
házenkářská sezona!
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A teď už rychle rovnýma nohama do současnosti. Sezona
2016/2017 je tady! Děvčata mají za sebou letní přípravu a netrpělivě očekávají jak se jejich píle a další rok práce projeví v konkurenci ostatních týmů. Houževnatost, odhodlání, snaha být stále
lepší a myšlenka, že nic není zadarmo jsou věci, které se snažíme u dětí pěstovat. Základní filozofie ale stojí na skutečnosti, že
mnohem důležitější než vysoké skore a počet bodů v tabulce je
nadšení a radost z každé minuty strávené na hřišti, která ne vždy
musí být zakončená vítězným tažením. Tato stěžejní myšlenka
naší práce s mládeží se bohužel po změně vedení na chebské
polovině týmu HC CheLK stala důvodem k rozpadu vzájemné
spolupráce a proto dál budeme vystupovat jako samostatný oddíl
TJ Sokol Lázně Kynžvart. V letošní sezoně obsadíme kategorie
přípravka pod vedením Daniely Radové, Terezy Půčkové a Lucie Hlaváčkové, kategorii minižákyň zastřešuje Irena Soukupová
(dříve Vepřeková), Alena Svátová a Eliška Rothová. V mladších
žákyních se stejně jako v loňském roce objeví Lenka Schneiderová doplněná o Annu Schneiderovou a Miluši Chanasovou.
Na trenérské pozici starších žákyň ke změně také nedochází
a ve své práci bude pokračovat manželské duo Petra a Vladimír
Königovi. Gymnastickou průpravu dál povede Olga Vodičková,
fyzickou přípravu Petra Königová.
Náborové tréninky budou nově probíhat v úterý a ve čtvrtek
od 17:00 do 18:00 hod, tréninky minižákyň si zachovávají tradiční pondělí a středu od 15:30 do 17:00 hod, na které naváží mladší
žákyně od 17:00 do 18:30 hod. Tréninky starších žákyň budou
organizovány převážně ve sportovní hale ve Františkových Lázních. Apelujeme na všechny hráčky i rodiče k co nejpoctivější
tréninkové morálce, která je pro splnění našich cílů nezbytná!
Turnajové kolečko se roztočí na domácím hřišti o víkendu 10.
a 11.9.2016, kdy vždy dopoledne uvidíme utkání těch nejmenších. Další sobota 17.9.2016 bude patřit mladším žákyním.
Všichni budeme rádi za Vaši účast a podporu našich dětí, kteří si
to jistě zaslouží! Bohaté občerstvení je zajištěno.
Abychom činnost házenkářského oddílu plně zajistili, je nut-

né se opírat o pevnou základnu sponzorů a partnerů, mezi které
patří Město Lázně Kynžvart, ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj, Eutit, s.r.o., D-produkt, s.r.o., Stavby Westmont, s.r.o.
a AR okenní technika, s.r.o.. V rámci podpory Kynžvartského
poháru je nutno zmínit také Dětskou lázeňskou léčebnu Lázně Kynžvart a firmy TRIMA PTU, s.r.o., KARPEM a.s., SPORT
STUDIO SANDOW, SPORT HOTEL HUBERTUS, STAVEBNINY DEK, a.s., DACHDECKER, a.s., ELEKTRO ČÍŽEK, STŘECHY BRTNÍK, SCHNEIDER MARTIN, HODINA LIBOR,
ŠTĚPÁN RADEK, HŘEBÍK MARTIN, kterým patří velký dík
za jejich finanční podporu!
Házenkářské semínko kdysi u nás zasel pan Milan Prokeš,
který musí být na své následovníky jistě po právu hrdý a s úsměvem sobě vlastním vše sleduje, i když už nemůže být mezi námi.
31.10.2016 to budou již dva roky, kdy dobilo jeho házenkářské
srdíčko, proto mu s námi, prosím, věnujte veselou vzpomínku.
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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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Závěr školního roku v mateřské škole v Lázních
Kynžvartu
Kdo nás chrání...
Právě to se dozvěděli kynžvartští předškoláci v posledních
dvou měsících před prázdninami. Tématem, které po celý školní rok děti ze školky provází, je přiblížení nejrozmanitějších
povolání a lidských činností těm nejmenším. A závěr školního
roku patřil bezpečnostním složkám. Děti se seznámily se situacemi ohrožující zdraví a život jich samých či jejich nejbližších.
Učily se, jak v takových situacích správně jednat a jak důležitou
roli v nebezpečných situacích sehrávají hasiči, záchranáři, lékaři
a policisté. Opravdovým dárkem ke dni dětí se stala exkurze
do Mariánských Lázní mezi hasiče. Děti si zde mohly prohlédnout celou hasičskou zbrojnici, veškerou techniku, vozový park
a v některých hasicích vozech se mohly posadit třeba i za volant, nebo se dokonce svézt. Všichni si také vyzkoušeli speciální
hasičskou přilbu nebo dýchací masku a opravdovou hasičskou
hadicí hasili model hořícího domu. Zážitek nikomu nezkazil ani
vytrvalý déšť, slíbené vuřtíky namísto na ohni obětaví páni hasiči dětem opekli na grilu. Děkujeme celému hasičskému sboru
v Mariánských Lázních a zejména panu Kletečkovi za zprostředkování skvělé akce se spoustou zážitků.
Dne 17. 6. pak mateřskou školu navštívili policisté. Nebojte se, nic závažného se zde nestalo. Pan Maceček se svým kolegou přišel dětem přiblížit povolání policisty. Policisté pohovořili
o tom, s čím se při své práci setkávají ,a že nejen děti, ale i do-
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spěláci někdy „zlobí“ a nechovají se správně. Školkáčci si mohli
prohlédnout policejní uniformy a veškerou výzbroj a dokonce si zkusit policejní čepici, neprůstřelnou vestu a fouknout si
do alkoholtestru. Děkujeme pánům policistům za přiblížení jejich důležitého povolání předškolním dětem. Po těchto červnových akcích chce být nejeden kluk z kynžvartské školky hasičem
nebo policistou...

Maminkám k svátku
Začátkem května se mateřská škola vydala na výlet do centra Rodas v Plzni - Liticích. Cílem návštěvy tohoto centra bylo
vlastnoručně vyrobit dárečky pro maminky k svátku. Děti dostaly možnost namáčet sněhově bílé svíčky do různobarevných
politur tak, aby se zvolené barvy líbily právě té jejich mamince.
Do balíčku ke svíčkám ještě pečlivě zabalily vlastnoručně vykrojené glycerinové mýdlo ve tvaru srdce a nasypaly bylinkovou
koupelovou sůl. S dárečky v batůžku a spokojeností ze svého díla
v srdíčku si pak ještě předškoláčci prohlédli zvířatka v minizoo,
jež je součástí centra Rodas, a navštívili zříceninu hradu v Liticích. Po návratu domů pak svým maminkám děti předaly své
dárečky s přáním k svátku a doufáme, že přidaly i dárek nejkrásnější - sladkou pusinku...
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Jóga v MŠ
Ve školním roce 2015/2016 byl poprvé dětem nabídnut kroužek jógy. Každé úterý do mateřské školy v Lázních Kynžvartu přišla mezi nadšené školkáčky paní Sandra Soukupová, která krůček po krůčku hravou formou zasvěcovala malé cvičence do tajů
jógy. Za celý školní rok se učenliví jogíni naučili několik pozic,
které svými názvy a svou podobností čerpají zejména z přírody
(strom, květina, brouk, motýl, pejsek, čmelák...). A nejen to. Děti
se naučili vnímat samy sebe, ovládat své tělo, svůj dech, zklidnit
se, udržet pozornost, napodobovat viděné, slyšené. Sandru vždy
školkáčci vítali s nadšením a pokaždé se na ni moc těšili. Poslední lekce jógy proběhla 30.6., kdy se děti se Sandrou rozloučily
předáním dárečků. Doufáme, že jóga s paní Soukupovou bude
mateřskou školu v Lázních Kynžvartu provázet i v následujícím
školním roce.

Rozloučení s předškoláky
V tomto školním roce mateřskou školu v Lázních Kynžvartu
opustí devět budoucích prvňáčků. Každým rokem se s nastávajícími školáky náležitě rozloučíme a nejinak tomu bylo i letos.
Do posledního okamžiku tito předškoláci vůbec netušili, co se
na ně chystá. Dne 28. 6. se rozloučili se svými mladšími kamarády ze školky a vypravili se na Zámek v Lázních Kynžvartu, kde je
již očekával pan průvodce a později zdejší pan kastelán Ondřej
Cink. Děti byly provedeny nejzajímavějšími částmi Kynžvartského zámku, navštívily rozsáhlou knihovnu, zámeckou kapli,
kabinet kuriozit, prohlédly si tajemné sarkofágy, starý kočár knížete Metternicha a zámeckou zahradu i park. Tam na děti čekalo
další překvapení. Vůz zapřažený za párem krásných koní spolu s kočím panem Radou byl přistaven právě pro ně. Nedaleké
okolí zámku a lesní kapli si budoucí školáci mohli prohlédnout
při projížďce na koňském povozu. Krásně strávené dopoledne si
navíc osladili zmrzlinou v zámecké kavárně.
Cestou zpět do mateřské školy si předškoláci nesli nejen kupu
krásných zážitků, ale i tašku hub, které cestou parkem nasbírali.
Posledním překvapením byly upomínkové předměty, které nastávajícím prvňáčkům rozdaly na památku paní učitelky. Ještě ve
školních lavicích jim budou praktické dárečky připomínat fajn
roky strávené v mateřské škole. Poděkování patří pánům Cinkovi a Radovi za ochotu a zprostředkování hezké akce.
Zápis do MŠ
V červnu také proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se
dostavilo celkem 11 dětiček se svými rodiči. Pokud všechny děti
nastoupí, v příštím školním roce disponuje mateřská škola 2 volnými místy.
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Svět záchranářů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Se školou na golf

V měsíci březnu navštívili žáci 3.-5. třídy Svět záchranářů
v Karlových Varech. Během dopoledne se díky proškolenému
týmu policistů, hasičů, zdravotníků seznámili s běžnými riziky , ke kterým dochází v dnešních domácnostech nejčastěji
a s jejich prevencí. Na vlastí kůži si vyzkoušeli v domečku zdravotnické služby resuscitaci na figurínách a poskytnutí
1. pomoci.
Sedláková Pavlína

Na naší základní škole letos pokračoval projekt Se školou
na golf. Probíhal od listopadu 2015 do března 2016. Projektu se
účastnilo 8 začátečníků a 9 pokročilých žáků z 1. stupně. Záměrem tohoto projektu je propagace golfu mimo golfové prostředí
a díky spolupráci s golfovými kluby a základními školami přilákat ke golfu mladé hráče. Kroužek golfu probíhal každou středu
pro děti v tělocvičně ZŠ. Lekce absolvovali žáci formou různých
soutěží a her. Hra byla vždy názorná, dobře pochopitelná a zábavná. Tímto bychom rádi poděkovali trenérům, kteří výuku
ve škole vedli, za skvělou prezentaci a Golfovému klubu Lázně
Kynžvart, který se na tomto projektu podílí.
Mgr.Iveta Becková

Ekologický den na farmě

Již podruhé se našim žákům podařilo navštívit místní Ekofarmu Potůček. Pan Potůček si pro žáky přichystal sladké
občerstvení, ukázku těžké techniky a samozřejmě seznámení
s jeho stádem krav. Více než stokusové stádo přišlo 3. a 5. třídu pozdravit a nechaly se od nich i nakrmit. Pro žáky to byl
nezapomenutelný zážitek, vidět tak velké stádo na pár metrů.
Touto cestou panu Potůčkovi ještě jednou děkujeme.
Sedláková Pavlína

Spolupráce s partnerskou školou v Mantelu
Jako každý rok i školní rok 2015/16 nám přinesl hodnotné
akce. Na podzim se naše pedagogické sbory sešly u nás ve škole,
abychom naplánovali akce na celý školní rok. Nechybělo pohoštění ani následná prohlídka školy.
23. listopadu 2015 odjely naše děti do školy v Mantelu na programu byla společná tělesná a pracovní výchova.
Další akce pro děti proběhla těsně před Vánocemi 21. Prosince 2015 u nás v Kynžvartu. Děti z obou škol měly připravené
vánoční pásmo a nechyběla diskotéka a soutěže pro všechny děti.
25. dubna 2016 přijely německé děti k nám a strávili jsme společné dopoledne v Mariánských Lázních. Navštívili jsme muzeum a prohlédli si kolonádu.
Naše škola se zúčastnila i setkání partnerských škol 10. května
2016 ve Weidenu. Semináře se účastnili i zástupci bavorského
ministerstva školství a organizací starajících se o česko-německou spolupráci.
30. května se uskutečnila akce pedagogických sborů „Učitelé
na golfu“, které se zúčastnili i starostové obou měst. Hodinu jsme
trénovali odpaly a pak jsme si pěkně popovídali v kavárně.
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13. června 2016 odjely naše děti na sportovní zábavné dopoledne do Mantelu. V družstvech se plnily zábavné úkoly.
Děkujeme našemu zřizovateli za finanční podporu partnerské
spolupráce.
Bc. Daniela Mayhoub

Školní akademie

Olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňsko
8. června 2016 se uskutečnil jubilejní 10. ročník Olympiády MM ve Velké Hleďsebi. Naši školu reprezentovalo 50 žáků
z 1. a 2. stupně. Získali jsme v jednotlivcích 36 diplomů. Nejlepší
umístění jsme měli v přetahované, ve skoku z místa a vytrvalosti. V jednotlivcích byla nejlepší Petra Kuciková (7.tř.), Martin
Zeman (9.tř.) a Petr Řehák ( 3.tř.). První místa obsadila Petra
Kuciková, Petr Řehák, Šárka Kapusniaková, Ondřej Savula, Nikol Alaxinová, Bára Macečková, Vít Tůma a Jana Pužová. Ostatní
žáci obsadili krásná 2. a 3. místa.
Celkově jsme se opět umístili na 1.místě ☺, 2. místo obsadila
ZŠ Dolní žandov a 3. místo ZŠ Velká Hleďsebe. Děkujeme všem
za výbornou reprezentaci naší školy a gratulujeme ke skvělým
výkonům.
Mgr.Iveta Becková

Vážení obyvatelé města Lázně Kynžvart,
zajímalo by Vás, jak prvňáčci, coby mravenečci, stavějí v lese
svá obydlí? Nebo jaké módní kreace jsou už schopni vytvořit žáci
druhé třídy? Nebo jak dokonalou sestavu se stuhami a obručemi zvládnou třeťáci? Nebo jak se čtvrťáci se svou „kocábkou“
po vzoru Noema snaží zachránit před potopou světa? Nebo jak
se žáci páté třídy loučí s 1. stupněm písničkou „Pátá“? Jestli jste si
na všechny výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak jste měli
přijít 1. června odpoledne na Školní akademii zdejší Základní
a mateřské školy, kde jste měli možnost tato vystoupení zhlédnout. Kromě nich jste si také mohli poslechnout písničky z pohádek a dětských filmů v podání členů pěveckého sboru 1. stupně
a výběr písní z muzikálu „Rebelové“, které nacvičili žáci z 2. stupně za klavírního doprovodu paní učitelky Špryňarové. Atmosféra této akce s názvem „Náš dětský den“ byla opravdu skvělá
a všechny děti si svá vystoupení náležitě užily. Už nyní jste srdečně zváni na příští ročník naší Školní akademie.
Mgr. Olga Lukašáková

Kynžvartské listy 2 / 2016											 13

Zapojení ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart do projektu
Recyklohraní
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany
životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispívají k ochraně životního prostředí.
Dostali jsme Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“, který přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky
recyklaci ušetřili ekosystém Země. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to docela zajímavá čísla. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží poděkování.
Mgr. Květa Svatošová

Kulturní aktivity na ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart ve školním roce 2015/16
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. Na některá divadelní představení, koncerty a výlety zajistil
pro žáky zdarma dopravu Karlovarský kraj.
Zajímavé přednášky se uskutečnily na téma Evropa,
Karel IV., EU letem světem, Aktuální otázky EU, Českoslovenští
letci za 2.sv. války ve Velké Británii aj. Praktický nácvik etikety
s lektorkou nazvaný Etiketa a školní řád pro 1.st. s tématem
Na podporu dobrých vztahů ve třídě, pro 2.st. téma Na podporu
zdokonalení vystupování.
V rámci projektu Na zelenou se konala přednáška Ing. Jiřího
Blažka pro žáky 1.st. nazvaná Jízdní kolo. Zajímavosti z vrcholové cyklistiky se v rámci přednášky žáci dozvěděli od Františka
Raboně st., bývalého reprezentanta a držitele medailí z mistrovství světa.
Besedy o třídění a recyklaci odpadu nazvané Tonda Obal
na cestách, se uskutečnily v ZŠ i MŠ. Na Bisotatek v Chebu se
vypravili žáci 3. a 5.-9. třídy. Zde byl pro ně připraven výukový
program Mléko není jenom mléko a pro žáky 7.-9. třídy výukový
program Zasaď třeba chleba.
Pro žáky 8. a 9. třídy byly zorganizovány zajímavé exkurze do firmy Eutit ve Staré Vodě, komplexu hotelu Marienbad v M.Lázních, porcelánky Thun v K.Varech, Nové Karny
v M.Lázních a zahradnictví Hamrníky. Žáci byli seznámeni
s provozem a různými zaměstnáními v dané firmě. Získali přehled, jaké povolání by v dostupné vzdálenosti svého bydliště
mohli vykonávat a jakou střední školu nebo učiliště by měli popř.
zvolit.
V závěru školního roku se uskutečnily ve všech třídách školní
výlety, které jsou tematicky spojeny s výukou.
Mgr. Petra Šandová
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Výsledky soutěží ve školním roce 2015/16
Také ve školním roce 2015/2016 se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží, v některých opět dosáhli významných úspěchů.
21. 9. 2015 se uskutečnil v Mariánských Lázních Přespolní běh U medvěda. Naši školu reprezentoval výběr žáků z 1. a 2. stupně. První místo vybojovali Daniel Puža, Petr Řehák, Šárka Kapusniaková a Adéla Tichoňová. Družstvo žákyň 6. a 7. třídy vyhrály
v okresním kole a v krajské soutěži obsadily 3. místo. Žáci naší školy reprezentovali ZŠ v okrskovém kole ve šplhu na tyči na 4,5 m,
které se konalo dne 21. 1. 2016 v Mariánských Lázních. Dosáhli také velmi pěkných výsledků. Absolutní šplhnou byla vyhlášena
Kristýna Königová, absolutním šplhounem Martin Zeman. Další sportovní soutěže se žáci zúčastnili dne 22. 4. 2016 v M. Lázních nazvané Jarní laťka. I zde dosáhli vynikajících výsledků: 6.tř. - Königová Kristýna- 1.místo, Kapusniaková Šárka - 2.místo, 8.tř.- Kromka
Jakub - 2.místo.
Významných úspěchů dosáhli žáci naší školy i v nesportovních soutěžích - např. O nejhezčí velikonoční výrobek nebo soutěže
mladých zdravotníků, kde děti 1. stupně obsadily 3.místo v oblastním kole.
Všem žákům, kteří naši školu reprezentovali v různých soutěžích, děkujeme. Velké uznání patří také paní učitelkám, které obětavě
žáky na soutěže připravovaly.
Mgr. Petra Šandová

Projektový den „Cesta za zdravím.“
Dne 28. 6. 2016 se žáci ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, kteří navštěvují 2. 6. 7. a 9. třídu, zúčastnili projektového dne „Cesta za zdravím“, který organizovala Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb.Témata byla zaměřena na „ Bezpečné prázdniny“ a „ Prevence civilizačních nemocí“. Žáci
6. 7. a 9. třídy se zúčastnili besedy „Vzpoura
úrazům“. Všichni jsme si zde uvědomili, jak
smutně může skončit jeden neuvážený skok
do neznámé řeky, jak nebezpečné je řídit automobil, když jsme vyčerpaní, jak rychle se
může změnit život při neopatrné jízdě na
kole. Besedu totiž měli velmi pěkně připravenou lidé, kterým invalidní vozík zcela změnil
život. Ale i s tímto handicapem se naučili žít,
dokonce se věnují potápění, cyklistice, lyžování. Naši žáci se zapojili do besedy, dokonce
si vyzkoušeli, jak těžká je jízda na invalidním
vozíku. Po ukončení besedy jsme šli Na Krajinku, kde žáci z 2. třídy pozorovali ukázku práce
psovodů z Věznice Kynšperk nad Ohří, viděli
hasičskou záchrannou službu při záchraně tonoucího a mohli se seznámit s defibrilátorem.
Někteří žáci z deváté a šesté třídy si vyzkoušeli
rozstřihnout dveře z poškozeného automobilu.
V
sanitce si každý mohl za účasti odborníků vyzkoušet na figuríně masáž srdce, umělé dýchání.
Celý projekt byl velmi pečlivě připraven.
Mgr. Květa Svatošová
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Pasování na čtenáře
Přála bych vám slyšet, jak hezky četli žáci první třídy při Pasování na čtenáře, které každoročně pořádá Městský úřad Lázně Kynžvart. Čtenářskou dovednost ocenili rodiče pochvalnými
úsměvy a potleskem, zástupci obce věcnými dary - knihou, jmenovacím dekretem, samolepkou se znakem města, celoročním
předplatným do místní knihovny a sladkostmi. Spokojenost byla
na obou stranách a tak to má být.
Mgr.Zdeňka Hrušková

Rozloučení s devátou třídou

Již tradičně se poslední školní den konalo na městském úřadu rozloučení s vycházejícími žáky. Letos naši školu „opouští“ deset
budoucích studentů a učňů, kterým do života popřáli mnoho štěstí a úspěchů jejich učitelé, ředitelka školy Hana Pelikánová a pan
starosta Miloslav Pernica. Nejen naši teď již bývalí žáci, ale i jejich rodiče uronili nejednu slzu při této dojemné a zároveň radostné
události.							
Mgr. Jana Špryňarová, třídní učitelka

placená inzerce 									
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Mgr. Jana
Vildumetzová
kandidátka
na hejtmanku

PROGRAMOVÉ PRIORITY HNUTÍ ANO PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
• Chceme opravené silnice, bezpečnou dopravu, dálnici až do Prahy.
• Chceme spokojené lékaře, zodpovědné pacienty a fungující nemocnice.
• Chceme důstojné sociální služby pro seniory a hendikepované
a kvalitní péči těm, kteří ji potřebují.
• Chceme bezpečný kraj připravený na mimořádné situace.
• Chceme lepší vzdělávání, více odborníků a školy,
které naučí a pomohou firmám a institucím v kraji.
• Chceme nejlepší lázeňství v česku, moderní cestovní ruch,
lepší životní prostředí a finančně dostupnou kulturu, která baví.
• Nechceme veřejnou správu plnou byrokracie
a evropské projekty plné chyb a problémů.
• Chceme otevřený kraj, který komunikuje se starosty měst a obcí,
podnikateli, neziskovým sektorem a širokou veřejností.

jana.vildumetzova
Ano2011KarlovyVary | www.janavildumetzova.cz
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