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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ano, je tu opět ten krásný vánoční
čas. Čas, kdy jsou si lidé alespoň
na chvíli o něco bližší. Mnozí z Vás
se už těší na hezké chvíle v kruhu svých nejbližších, jiní budou
vzpomínat na léta minulá a porovnávat dnešní uspěchanou
dobu s tím, jak se svátky oslavovaly v minulosti. Když se zamyslím, tak v dnešní urychlené době, i ty Vánoce jakoby trvaly
jen malou chvíli. Množství nákupů a příprav, aby bylo vše dokonalejší než rok předešlý a ani se nestačíme otočit a rázem je
všechno pryč. Právě proto mi dovolte, milí spoluobčané, popřát
Vám, aby ty letošní vánoční svátky byly u Vás plné radosti, štěstí, štědrosti. Připomeňme si ale také, že tyto svátky jsou svátky
lásky, pokoje, ale i svátky narození Ježíše Krista. Buďme proto
na sebe na malý okamžik laskavější a vlídnější. Potom budeme
mít možná pocit, jako by tyto Vánoce trvaly o něco déle. Dovolte mi, abych Vám všem, nejen jménem svým, ale i jménem
celého městského zastupitelstva a jménem zaměstnanců městského úřadu popřál hezké prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.

KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Miloslav Pernica
starosta

POZVÁNKA
31. 12. 2016
Silvestrovský přípitek
od 23.30 hod.
na náměstí.
Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Co přinesl rok 2016
Letošní rok nebyl pro město tak štědrý, jako rok 2015, kdy
město získalo 24 mil. korun, ale i tak se nezahálelo a několik pro
město určitě smysluplných věcí se udělalo. Mezi ty významnější
patří projekt obnovy hřbitovní zdi, který byl podpořen dotací z
Ministerstva zemědělství, ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Místo posledního odpočinku si tuto investici určitě zasloužilo. Příští rok bychom chtěli rozšířit kolumbárium,
opravit kapličku a přístupový chodníček ke kapličce. Další projekt podpořený dotací byla oprava podlahy v tělocvičně Základní školy. Tuto akci podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Finanční podporu na tělocvičnu jsme žádali již v letech 2014,
2015, ale až letos se podařilo peníze získat. Povodňový plán města Lázně Kynžvart, Výstražný systém k povodňovému plánu, vybavení Sboru dobrovolných hasičů a II. etapa chodníku k bývalé
školce – to vše bylo podpořeno dotací z Karlovarského kraje. Z
peněz městského rozpočtu byly provedeny lokální opravy místních komunikací, byl opraven chodník na náměstí, chodník u
panelového domu v ul. Polní a dokončuje se schodiště Městského úřadu. Z vlastních zdrojů byl také pořízen nový komunální
traktor s příslušenstvím. Ten původní, který bez problémů sloužil dennodenně 10 let, je sice ještě zcela funkční, ale už by se při

každodenním používání prodražoval servis a údržba. O tento
traktor projevila zájem TJ Sokol Lázně Kynžvart, aby ho využila
k údržbě svého areálu. Město zakoupilo Street workout systém,
který bude v příštím roce nainstalovaný v areálu Léčebných lázní. Příznivci sportu budou moci toto zařízení využívat ve spojení
s posilovnou a bazénem v lázních. V letošním roce byla také dokončena projektová dokumentace na Víceúčelové centrum Lázně Kynžvart (bývalé Kino) a byla také podána žádost o dotaci na
rekonstrukci tohoto objektu. Přiznám se, že moc nevěřím tomu,
že se nám podaří dotaci získat, protože 39. výzva IROP nabízí
k rozdělení cca 300.000.000,- Kč a žádostí přišlo za 1 miliardu.
Budeme ale doufat. Zpracovává se také projektová dokumentace
na opravu mostu v ulici Sadová a na komunikaci Špičák. Z čeho
mám ale radost je to, že máme schválenou dotaci 2.500.000,- Kč
na nákup cisternového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů od
Ministerstva vnitra. Nákup cisterny ještě navíc podpořil dotací
Karlovarský kraj a to částkou 1.000.000,- Kč. To je ve zkratce vše,
co se v našem městě v tomto roce událo.
					 Miloslav Pernica
					
starosta

Informace o zahájení příjmu žádostí o vydání „Plzeňské karty v Mariánskolázeňské
edici“ od čtvrtka 1. prosince 2016.
Úvodní informace
Vážení cestující, jak již bylo zveřejněno, připravujeme
pro MHD v Mariánských Lázních nový odbavovací systém, který umožní komfortnější odbavení v trolejbusech a autobusech.
Ke spuštění, resp. zahájení nového způsobu odbavování dojde
na jaře příštího roku, kdy novou technologií budou vybavena
všechna vozidla, avšak přípravná fáze, konkrétně příjem žádostí
pro výdej bezkontaktních čipových karet, bude zahájen již v prosinci letošního roku. Pro připomenutí doplňujeme, že se bude
jednat o systém „Plzeňské karty vydávané v Mariánskolázeňské
edici“, který bude prakticky v plném rozsahu, avšak s naší „místní“ úpravou související se způsobem odbavování (nástupem
do vozů pouze předními dveřmi), použit pro Mariánské Lázně. Tato bezkontaktní čipová karta cestujícím umožní „nahrání“ některého z časových předplatných tarifů, tzn. že, převezme
funkci stávajících „papírových“ kuponů a nebo, prostřednictvím
aktivované „elektronické hotovosti“, umožní bezhotovostní nákup jízdenek ve vozidle. Bude samozřejmě možná i kombinace
obou variant. Aby systém mohl být využíván v plném spektru
jeho možností, je potřeba vybavit cestující těmito kartami a to
v dostatečném časovém předstihu.
Příjem žádostí
Společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
(dále jen „MDML“) zahájí od 1. prosince 2016 v Zákaznickém
centru MDML na Hlavní tř. 400/18 příjem žádostí o vydání
„karty“. Protože se jedná o nový systém (správcem jsou Plzeňské městské dopravní podniky a.s.) budou pro vystavení karet
používány nové formuláře, které si cestující vyzvednou přímo
v Zákaznickém centru, nebo si je vytisknou z internetu (www.

mdml.cz). Jedná se o dva formuláře a to „Žádost o vydání karty“
a „Obecné obchodní podmínky“. Oba formuláře musí být vyplněné žadateli, nebo, v případě dětí, jejich zákonnými zástupci.
Správnosti údajů uváděných u dětí je nutné prokázat buď rodným listem, nebo údaji zapsanými v občanském průkazu. Důležitou podmínkou pro přijetí žádosti, kromě správného vyplnění
požadovaných údajů, je i nalepení aktuální průkazové fotografie žadatele 35 x 45 mm! Na žádost může být, kromě povinných
údajů (ve formulářích silně orámovaných), žadatelem ještě uváděna kontrolní otázka a správná odpověď pro případy následného „blokování“ a „odblokování“ karty při ztrátě apod. Veškeré
další doplňující informace jsou uvedeny ve formulářích. Studenti, kteří doložili potvrzení o studiu pro tento školní rok a mají
vystavenou časovou předplatní jízdenku (legitimaci) další potvrzení k žádosti přikládat již nemusí. Vyplněné žádosti o vydání
karty budou přijímány rovněž v Zákaznickém centru na Hlavní
třídě a karta bude připravena k vyzvednutí cca dva měsíce od
přijetí vyplněné žádosti, tzn. od února 2017 a následně. Zde je
nutné doplnit, že všem žadatelům, kteří podají žádost o vydání
karty ještě v prosinci 2016, bude tato karta vydána bezplatně.
Žádosti podané od ledna 2017 již budou zpoplatněny v souladu s
„Ceníkem služeb“ platným od 1. 1. 2017 (cena za vystavení karty
bude 100,- Kč). Aktivace karty, resp. nahrání časového předplatného tarifu, případně elektronické hotovosti bude potom možné
v průběhu února a března 2017. Případné dotazy zodpoví pracovníci Zákaznického centra přímo, nebo je lze zaslat na e-mailovou adresu: mhd@mdml.cz
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Mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu - Podzim 2016
V sobotu 24. 9. 2016 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci s firmou EKODEPON, s.r.o. opět sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
			
Množství
Objemný odpad 				
7,48 t
Nebezpečný odpad znečištěné obaly		
49 kg
		
upotřebené vosky a tuky
3 kg
		
sorbenty, olej. filtry		
4 kg
		
pneumatiky			
1,52 t
		
brzdové kapaliny		
0,3 kg
		
rozpouštědla			
2 kg
		
stav.materiál s obsahem azbestu 0,3 t
		
olej a tuk			
53,4 kg
		
barvy				
17 kg
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Výzva pro občany
Město Lázně Kynžvart vyzývá občany,
kteří mají zájem být
KRONIKÁŘEM Města Lázně Kynžvart,
aby se přihlásili panu starostovi.

Za tuto službu město zaplatilo celkem 36.630- Kč.
Děkujeme všem obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují a nevytváří černé skládky a neznečišťují tak okolní
přírodu.

I nás se povodně týkají….
Ač chceme, či nechceme, povodně se stávají nedílnou součástí života v celé řadě lokalit České Republiky. V současné době
představují i pro naše město největší přímé nebezpečí v oblasti
přírodních katastrof. Mohou být i příčinou závažných krizových
situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale
rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci území měst.
Zvyšující se četnost povodňových situací i v Karlovarském
kraji, škody na majetku soukromém i veřejném, jsou důkazem,
že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat.
I naše město si toto nebezpečí plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření. Tato opatření by měla přispět
k vyšší ochraně území města, k vyššímu povědomí občanů o řešení povodňových situací a tím vést i k eliminaci potenciálních
škod.
V letošním roce využilo město Lázně Kynžvart dotační titul Karlovarského kraje a s přispěním kraje zadalo vybudování
I. etapy lokálního varovného systému a zpracování nového digitálního povodňového plánu města.
Lokální varovný systém je systém automatických stanic, které měří intenzitu srážek a stav hladiny ve vodním toku. Údaje
z měření hladin Lipoltovského potoka doplňuje dále automatický srážkoměr umístěný na budově Základní školy. Údaje
ze srážkoměru výrazně usnadní sledování a vyhodnocování přívalových srážek, které mohou ohrozit lokality kolem Lipoltovského a Rašelinného potoka. Data mohou občané sledovat
na portálu www.hladiny.cz. Přímé adresy budou zpřístupněny
na stránkách města v nové sekci „Krizové situace“. V příštím
roce bude v rámci zkušebního provozu stanice sledovány a budou vyhodnocovány výsledky měření.
V souběhu s instalací lokálního varovného systému probíhalo i zpracování digitálního povodňového plánu města. Základem zpracování plánu bylo několikadenní šetření v terénu

prováděné zpracovateli a zástupci městského úřadu. Na základě
šetření byly identifikovány např. ohrožené objekty, kritická místa
pro omezení průtoků, lokality přívalových srážek a další specifika. Vlastní povodňový plán pak na základě závěrů šetření
a dostupných podkladů řeší organizační a technická opatření k
eliminaci povodňových škod a snaží se optimalizovat kroky povodňového orgánu města a občanů při povodňové situaci. Vlastní plán v interní verzi je určený především povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším institucím. Ve veřejné verzi bude
povodňový plán zpřístupněn na stánkách města také v sekci
„Krizové situace“.
Součástí zpracování povodňové plánu bylo i zanesení všech
dat do Povodňového informačního systému (POVIS). Tím byla
oficiálně data zanesena i do povodňového plánu ORP Mariánské
Lázně a povodňového plánu Karlovarského kraje.
Nadstavbou povodňového plánu byly povodňové plány vlastníků nemovitostí. Majitelé ohrožených nemovitostí byli městem
osloveni se žádostí o vyplnění formuláře. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří se aktivně zapojili do vyplnění sběrného formuláře vlastní nemovitosti a poskytli tak městu
cenné informace pro další práci.
Pevně věříme, že veškeré uvedené kroky povedou k vyšší
ostražitosti občanů vůči hrozbě povodní a v případě povodně
přispějí ke kvalitnímu operativnímu zvládnutí zabezpečovacích
a záchranných prací. V příštím roce bychom chtěli za přispění
kraje osadit hladinoměr i na Rašelinný potok. Věříme, že se zadaří.
Ještě než město dokončilo finální podobu povodňového
plánu, byl z hladinoměru v ulici Potoční ukraden solární dobíjecí panel. Co na to říct ?
Miloslav Pernica - starosta
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Vítání občánků
Dne 22. 10. 2016 se konalo v obřadní síni Městského úřadu Lázně Kynžvart vítání občánků. Letos již podruhé, z čehož máme
velkou radost. Pozvaných bylo 9 dětí, dostavilo se jich 7 v doprovodu rodičů, prarodičů a příbuzných. Obřadní síň byla plná. 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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Na hradě Kynžvart se střílelo

Poslední prázdninový víkend je v Lázních Kynžvartu již tradičně spojen s „Pohádkovou cestou“ a výstupem na zříceninu
hradu Kynžvart. Letošní výstup byl pro všechny účastníky velice
náročný a všichni, kdo dorazili do cíle, by si zasloužili ocenění,
protože zdolat ve 30°C tuto cestu, bylo doopravdy vysilující. I pohádkové bytosti, které lemovaly trasu a měly pro děti připraveno
spoustu vědomostních i dovednostních úkolů, si v kostýmech
teplé počasí náramně užily. O zážitky účastníků se nestaraly ale
jen pohádkové bytosti. Lesy ČR s. p., Lesní závod Kladská, připravil pro děti ale i dospělé velice hezké a naučné stanoviště, kde
bylo možné se seznámit se vším, co v lese žije a roste a jakou funkci v našem životě les má. Záchranná služba ROYAL RANGERS
připomněla spoustě účastníků, jak se poskytuje první pomoc
při různých poraněních a děti měly možnost díky záchranářům
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překonat hradní příkop na lanovém traverzu. Skupina historického šermu SAVIOLI předvedla souboje „na život a na smrt“
a odvážlivci si mohli dokonce vystřelit z různých historických
zbraní. Opékání buřtů také letos nechybělo. Občerstvení jako
vždy zajistil Sbor dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart. A díky
nim si mohly na hradě dát děti ZDARMA točenou limonádu,
kterou věnoval Chodovar Chodová Planá a dospělí zapíjeli opečené buřty (hasili žízeň) vychlazeným točeným pivem. Všechny
atrakce finančně zajistilo Město Lázně Kynžvart, sladkosti, které
děti dostaly za splnění úkolů v průběhu cesty, věnovalo město
a Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Děkuji všem zaměstnancům
Léčebných lázní, Města Lázně Kynžvart a všem, kteří se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu tradiční Pohádkové cesty.
		
Miloslav Pernica - starosta
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Strašidelná cesta 27. 10. 2016

V předvečer svátku „Vznik samostatného Československého
státu“ se po roce proměnil les nad Kynžvartem v les strašidelný. Opět jste se mohli bát na „Strašidelné cestě“, kterou pro děti
i dospělé pořádá Město Lázně Kynžvart společně s Léčebnými
lázněmi. Ještě před samotným začátkem cesty si účastníci mohli nechat v Kulturáku namalovat na obličej strašidelné masky.
Po setmění, od 18 hodin, už na příchozí čekala strašidla. U místního hřbitova čekali kostlivci, vodník, upíři, nebo zombie víly.
Na Špičáku se otevřela pekelná brána, kde čertice zapisovala
hříšníky do knihy hříchů a nechyběla ani váha, která naštěstí
vydržela tíhu všech, kteří měli odvahu se zvážit. (O bezpečnost
u ohně se postarali místní dobrovolní hasiči). Než se došlo do
čarodějnického doupěte s čarodějnickou porodnicí, prošli od-

vážlivci ještě kolem duchů, bezhlavého rytíře a s tradičním „peníze nebo život“ je zastavili loupežníci. Po absolvování cesty byla
pro děti připravená diskotéka v lázeňském Kulturáku s názvem
„Upír Cucíno“. Nechyběla ani ochutnávka dýňových specialit,
které si pro účastníky připravila „strašidla“. Počasí bylo ještě docela příjemné a tak se akce zúčastnilo na 300 dětí s rodiči. Cesta
byla vyzdobena dýněmi, které si děti s rodiči vyřezávali v úterý
před Strašidelnou cestou. Chtěla bych poděkovat paní Janě Gabrielové z lázeňské léčebny a jejím kolegyním, a také zaměstnancům Městského úřadu, kteří se na přípravě akce podíleli. Tak
zase za rok na kopci plném strašidel ahoj.
			

Bc. Romana Kováčíková

Rozsvícení vánočního stromečku 26. 11. 2016
Letos Martin na bílém koni přijel, ale sníh do prvního adventu bohužel nevydržel. I tak byla na Rozsvícení vánočního stromečku a adventní trh zima a mohli jsme se zahřát medovinou,
čajem, punčem nebo svařákem. Všeho bylo dost. Letos se poprvé
na náměstí uskutečnil již od 14 hodin adventní trh. Nechyběl
trdelník, keramika, marmelády, hračky, uzeniny nebo proutěné
zboží. Pro děti město již tradičně připravilo čaj a perník. Někteří
vydrželi na trhu až do setmění, kdy s odbíjením 18-té hodiny na
kostele se nad zcela zaplněným náměstním snesl Anděl a rozsvítil nám vánoční stromeček a celé náměstí. V adventní čas nás

na blížící se vánoční svátky naladil také dětský pěvecký sbor z
místní základní školy pod vedením paní učitelky Olgy Lukašákové. Náměstím se rozezněly vánoční koledy. Myslím, že to bylo
příjemné setkání pro všechny návštěvníky a akce se vydařila.
Děkuji za pomoc s přípravami zaměstnancům Služeb města,
našim dobrovolným hasičům, na které se můžeme vždy spolehnout a zkrátka všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.
Stromeček i světelná výzdoba svítí a teď už jen budeme čekat na
Ježíška…
				
Bc. Romana Kováčíková
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Kde se vzal vánoční stromeček?
Štědrý den bez vánočního stromečku si zvládne představit jen
málokdo. Jedlička či smrček ozdobený kouličkami, řetězy a čokoládovými figurkami už je zkrátka zažitá klasika. Kde se však
tato tradice vzala?
Vánoční stromeček je důležitou součástí celých svátků. Nejenže se jedná o místo, kam naděluje Ježíšek dárky pro děti, ozdobený stromek dotváří také atmosféru v bytě a stal se jedním
z důležitých symbolů Vánoc. Nebylo tomu tak však vždy.
Stromeček coby pohanský zvyk
Najít přesně dobu, kdy se s Vánoci začal pojit také jehličnatý
stromeček, je poněkud problematické. Ani samotné Vánoce totiž
neměly tutéž podobu jako dnes. Zdobení stromečku však - zdá
se - sahá do historie ještě daleko hlouběji.
Ještě daleko před křesťany, kteří o Vánocích slaví narození Ježíše, totiž stromky ke svým oslavám využívali pohané, konkrétně
Keltové a Germáni. Jedni uctívali zdobenými stromky a větvemi
boha slunce, druzí takto slavili zimní slunovrat pod křídly boha
Wotana.
Novodobá historie vánočního stromečku
Kdy poprvé stromeček začali využívat křesťané, je skutečně
nejisté. Dochovalo se sice spousty mýtů a legend, ale jak už to tak
s bájemi bývá – ne všemu můžeme věřit.
Jedna taková báje vypráví, že za zvykem zdobení vánočního
stromečku stojí irský opat. Tenkrát však stromek ještě zdaleka
nesloužil k nadělování dárků pro rodinu a blízké. Opat byl vyslán
do Burgundska, aby obrátil pohany na pravou víru. A aby k sobě
a ke svému vyprávění přilákal co nejvíce posluchačů, sestavil

z hořících pochodní kříž a zavěsil jej na opodál stojící jehličnan.
Podle další legendy (na které přece jen bude smítko pravdy)
přišel zvyk vánočních stromečků z Německa. Údajně nejstarší
zmínka pochází přímo z Brém, a to z roku 1570. Stromky zde
ale neměly jednotlivé rodiny, nýbrž celé cechy, které je využívaly
jako venkovní ozdobu svých domů.
Stromky v Čechách
Ačkoliv je to z Německa do Čech co by kamenem dohodil,
museli jsme si my na tuto tradici počkat dlouhé roky, dokonce
staletí. První český vánoční stromek spatřil světlo světa v roce
1812. A byl to Jan Karel Leibich, ředitel Stavovského divadla, který jej na libeňském zámečku postavil pro své přátele. Do českých
rodin se však tento zvyk dostal teprve o několik desetiletí později. Stromečky byly v té době
zdobené papírovými ozdobami, perníčky a ovocem.
Teprve v první polovině
dvacátého století stromečky ovládly českou scénu
naplno. Postupem času se
z přírodních ozdob staly skleněné a později ještě
umělohmotné a elektrické.
A dnes už je vánoční stromek zvykem, bez kterého
by Vánoce nebyly pravými
Vánocemi.
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Setkání seniorů

Tradiční předvánoční akce pro naše seniory sklidila opět velký úspěch. Dvanáctého prosince se sešli senioři našeho města
v nazdobené školní jídelně, aby si společně užili předvánoční
atmosféru, zavzpomínali na dobu minulou, na uplynulý rok a
popovídali si o tom, co za překvapení pro své rodiny a příbuzné
na Vánoce připravují.
Vánoční atmosféru umocnily děti z naší základní školy, které
předvedly dvě krásná představení, u kterých se v očích mnoha
přítomných objevily i slzy.
Poté následovala bohatá a chutná večeře připravená kuchařkami ze školní jídelny.Pak už byl prostor pro již v Kynžvartě zná-

Klub šťastné stáří

Klub šťastné stáří za finanční podpory Města Lázně Kynžvart uspořádal pro seniory města Lázně Kynžvart dvě kulturní akce. Dne 15. 11. 2016 v zasedací místnosti Městského
úřadu Vánoční setkání s Miriam Kantorkovou. Veselé povídání ze života herečky doprovázel krásným zpěvem pan
Šimon Pečenka, který dne 8. 12. také zazpíval a popřál pohodové Vánoce všem seniorům Domova pro seniory v Lázních
Kynžvart na tradiční Vánoční setkání.

mou hudební skupinu „CK Maršálek“, která svými písničkami
navodila skvělou atmosféru, při které se hned od začátku jejich
vystoupení začalo zpívat. Akorát s tancem to bylo letos slabší.
Tomu se ale nedivím, komu by se chtělo s plným žaludkem dobrot začít hned tancovat.
Potěšující pro organizátory a všechny, kteří se na přípravě
akce podíleli, bylo to, že při odchodu do svých domovů všichni
účastníci hodnotili večer slovy: „Děkujeme, bylo to moc hezké.“
Děkuji všem účastníkům akce i organizátorům za povedenou
tradiční akci.
Miloslav Pernica - starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Podzim v MŠ

Děti v mateřské škole v Lázních Kynžvartu po celý letošní
školní rok provázejí pohádky. A dveře do světa pohádek a pohádkových knížek našim předškoláčkům pootevřela paní Romana Kovačíková při návštěvě Městské knihovny, jež se uskutečnila
5. října. Malí budoucí čtenáři měli možnost si zalistovat v libovolných dětských knihách a časopisech a v závěru si vyposlechnout pěknou pohádku s podzimní tématikou. Za to všechno děti
spontánně odměnily paní Kovačíkovou namísto poděkování
několika písničkami.
Podzim v mateřské škole charakterizovaly hned tři známé
klasické pohádky. Pohádka „O veliké řepě“ symbolizovala podzim v zahradě. Spolu s exkurzí do zahrádkářské kolonie dětem
představila podzimní sklizeň ovoce a zeleniny.
Veršovaná pohádka Františka Hrubína „Paleček a jeho kamarádi“ zase děti přenesla do lesa a přírody vůbec. Nejprve se děti
zúčastnily enviromentálního vzdělávacího programu s názvem
„Co vyprávěl klobouk Podzimák“, se kterým za předškoláky do
krásného okolí našeho města přijela paní Dvořáková. Na podzimních procházkách pak děti poznávaly různé druhy stromů a
jejich plodů a sbíraly nejrůznější dary lesa, které pak využívaly ke
hře, zkoumání a vyrábění. I s rodiči doma mnozí z nasbíraných
přírodnin tvořili. Na chodbě mateřské školy byla totiž uspořádána Výstava pohádkových postaviček. Dík patří těm rodičům s
dětmi, kteří do této výstavy přispěli svým výtvorem.
Za zvířátky do lesa v období těsně před příchodem zimy
školkáčky přenesla pohádka „Bouda budka“. Děti už ví, jak se
zvířátka na zimu připravují, jak pro ně bývá těžká a že jim lze
také pomáhat. Pro zvířatka už mají proto připravené nasušené
lesní plody a pro ptáčky vlastnoručně vyrobená krmítka. Les se
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spoustou zvířátek děti také ztvárnily na krásných kolektivních
kolážích.
Všechny pohádky, které předškoláčky v kynžvartské školce
provázely na podzim, umí malí šikulové nejen pěkně vyprávět a
dokonce i zdramatizovat jako ostřílení divadelní herci!

Než přijdou Vánoce

Snad všechny děti se nemohou dočkat Vánoc. A ty kynžvartské už se na ně pečlivě připravují.
Dne 29.11. si mohly spolu se svými rodiči ozdobit dle své,
někdy velmi bujné, fantazie dřevěného vánočního andílka. Do
mateřské školy totiž zavítala paní Monika Bartošová s nejrůznějšími vánočními dekoracemi a materiály a zúčastnění vše měli
k dispozici pro své tvoření. Atmosféra byla tvůrčí a některým
andílkům se vážně nedala upřít originalita.
Další tvoření si předškoláci užili hned 1.12. Tentokrát jim pomocnou ruku podali o něco starší kamarádi ze základní školy
pod vedením p.uč.Sedlákové. Společně vyráběli vánoční ozdobičky, které budou k zakoupení na Vánočních trzích pořádaných
základní školou.
Avšak i v prostorách mateřské školy již probíhají, jako v mnoha předešlých letech, Vanoční trhy. Výrobky do nich mají možnost darovat jakékoliv šikovné a štědré ruce. Výtěžek z této již
tradiční akce je určen na drobné dárečky, které dětičky najdou
pod vánočním stromečkem v mateřské škole.
Obávaným dnem pro malé zlobílky je každým rokem 5. prosinec. I letos děti v kynžvartské mateřské škole navštívil Mikuláš
s čerty a s andílky, tentokrát v podání žáků 8. třídy a v režii paní
učitelky Svatošové. Nechyběly slzičky těch nejbázlivějších, kupa
většinou nesplněných slibů od kajících se zlobilů, básničky a písničky pro Mikuláše a pro všechny za snahu samozřejmě dárečky.
Tak zase za rok...
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Příběhy bezpráví

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I v letošním školním roce pokračuje naše škola v projektu Příběhy bezpráví. Tento projekt se zaměřuje na výuku novodobých
českých dějin. Letos byla hlavním tématem poválečná emigrace
z Československa v letech 1948 - 1952. Žáci 8. a 9. třídy zhlédli film Swingtime, jehož tématem byla akce StB, která probíhala
pod krycím názvem Kameny. Dále jsme se věnovali srpnovým
událostem v Československu v roce 1968, a následné další vlně
emigrace. Velmi zajímavá a přínosná byla i beseda s pamětnicí a
emigrantkou, která emigrovala v 19 letech do Německa a posléze
se do Československa vrátila.
Bc. Daniela Mayhoub

Zvuky sílily, objevil se kouř a vytryskla láva. Sopka vybuchla.
Soptila několik minut za doprovodu zvukových a světelných
efektů. Po tomto skvělém zážitku nás čekal oběd v jedné z místních restaurací.
Už se těšíme na jaro, chystáme se na další dva výlety. Pojedeme do Františkových Lázní a do Vielsecku.
Bc. Daniela Mayhoub

Spolupráce základní školy a zámku

Spolupráce s partnerskou školou v Mantelu
V letošním školním roce se naše škola v Lázních Kynžvartu
spolu s partnerskou školou v německém Mantelu v rámci projektu Pojeďme společně II, který je spolufinancován z programu
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2014 - 2020 a městem Lázně Kynžvart, účastní čtyř
společných výletů.
Ve středu 6. října jsme společně vyrazili do Bečova. Nemohli jsme si nechat ujít jednu z nejkrásnějších památek - relikviář
svatého Maura. Na děti čekal doprovodný program. Seznámily
se s tím, co relikviář obsahuje a proč byl vytvořen. Shlédly animovaný film a poznaly osudy 12 apoštolů. Nakonec jsme všichni
mohli obdivovat úchvatný originál.
Po prohlídce následoval oběd v jedné z místních restaurací.
Odpoledne pak byla na programu prohlídka Bečovské botanické
zahrady s ochutnávkou moštu. Počasí nám moc nepřálo a tak
nám přišel vhod i horký čaj, který pro nás zaměstnanci zahrady
připravili.
V pátek 21. října jsme společně vyrazili do německého
Parksteinu. Odjížděli jsme už před osmou hodinou, vyzvedli
německé kamarády v Mantelu a pokračovali do Vulkanmusea
v Parksteinu. Čekala nás krátká túra na vrchol Parksteinu, kde
stojí zřícenina tisíc let starého hradu a kostelík se sochou panny
Marie, o které nikdo neví, odkud pochází.
V muzeu jsme si ve skupinkách vyrobili malou sopku, kterou
jsme nechali vybuchnout. A pak už nás čekala prohlídka muzea.
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací nejen z historie planety Země, ale i z regionálních dějin.
Pak se najednou ozval podivný zvuk. Sopka Parkstein se probudila. Všichni jsme se přesunuli do podzemního patra muzea.

Velké díky patří především současném kastelánu Ing. Cinkovi, který umožnil našim žákům v měsíci listopadu v prostorách zámku zhlédnout poklad (vzácný rukopis Chronica Archiepiscoporum Magdeburgensium z roku 1525), jehož hodnota je
nevyčíslitelná a není součástí běžné prohlídky. Pod vedením odborného výkladu paní Bc. Jadlovské se žáci dozvěděli, co vše se
dá v kronice najít a vysvětlila jim barevného zdobení (symboly)
na některých stranách kroniky.
Součástí této prohlídky byla i výtvarná dílna, ve které se
žáci seznámili se způsobem kaligrafického psaní speciálními
ATOpery, vyzkoušeli si přepis některých slov z kroniky a díky
tomu si uvědomili, jak náročná práce kronikářů dříve byla. Toto
téma se nám výborně hodilo do výchovně - vzdělávacího programu a můžeme být jenom rádi, že vzhledem k naší lokalitě
a vstřícnosti pana kastelána mohou tuto vzácnost žáci vidět
na vlastní oči v prostorách zámku. Těšíme se na další vzájemnou
spolupráci.
Pavlína Sedláková
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Projektový den - Halloween

Sportovní úspěchy žáků školy

25. října jsem na naší škole konal projektový den na téma Halloween. Během celého dopoledne se žáci věnovali práci ve skupinách, které různými způsoby zpracovávaly tento námět.
Jedna ze skupin vyhledávala informace o původu tohoto svátku a jeho oslavách v různých zemích. Další se pokoušeli o vlastní
literární tvorbu a psali povídky a básničky o duchách, strašidlech
a dýních, nebo nacvičovali dramatizaci halloweenského příběhu
ve formě loutkového divadla. A v neposlední řadě vznikla i řada
chutných pokrmů připravených z typicky halloweenské suroviny
- dýně.
Nakonec se všechny skupiny sešly a předvedly si navzájem,
co pro ostatní připravily. Projekt měl velký úspěch, všichni žáci
přiložili ruku k dílu a věříme, že si tento netradiční den užili a
odnesli si spoustu poznatků, zkušeností a postřehů.

26. září 2016 se uskutečnil v Mariánských Lázních přespolní
běh „ U Medvědího pramene“. I letos se tohoto běhu naše škola
zúčastnila v počtu 14 žáků (6 žáků z 1.stupně a 8 žáků z 2.stupně). Nejlépe se umístili: Šárka Kapusniaková - 1.místo ve III.kategorii (7.tř.) a Filip Eliáš - 1.místo ve IV.kategorii (9.tř.), 2.místo
obsadila Anička Bilá (5.tř.), 3.místo získali Ondřej Savula (5.tř.),
Kristýna Königová (7.tř.) a Klára Tesařová (8.tř.)

Jana Špryňarová

11. listopadu 2016 se uskutečnila v Mariánských Lázních
okrsková soutěž ve šplhu na tyči. Z 20 žáků, kteří naši školu reprezentovali, jsme získali 4 krát 1. místo, 3krát 2. místo a 2 krát
3. místo a titul „ABSOLUTNÍHO ŠPLHOUNA“ za rok 2016
získala Kristýna Königová a Lucie Placková. Takže opět krásná
umístění. Všem, kteří naši školu reprezentovali, moc gratulujeme a blahopřejeme ke skvělým výkonům ☺.
Mgr. Iveta Becková
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1.třída
V letošním roce nastoupilo do 1.třídy Základní školy a mateřské školy v Lázních Kynžvartu 12 žáků, z toho 4 dívky a 8 chlapců.
Všechny dívky z první třídy se zapojily i do odpoledních kroužků, které naše škola organizuje. Tuto třídu učí Mgr. Jiřina Linhová,
která říká, že žáci dosud pracují s chutí a elánem, a proto jim přejme, aby se jim tak dařilo i v celém školním roce 2016/17.

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb Pokus o rekord 2016.
Na adventní čas se jistě těší nejen děti, ale i my, dospělí. V naší
škole je každoročně organizována řada akcí. Prosinec je tradičně
zaměřen na vánoční tradice a zvyky. 5.12. se konala Mikulášská
nadílka v MŠ i ZŠ, kterou uspořádali pro mladší kamarády žáci
8. třídy.
9.12. se naše škola již potřetí zapojila do pokusu o rekord
ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Vypouštění balónků
je předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli
si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. V letošním roce jsme tuto akci spojili
s charitativním vánočním trhem, na který vyráběli vánoční výzdobu žáci naší školy, také v keramické dílně. Každá třída vy-

robila drobnosti, které bylo možno zakoupit v jejich „třídním“
stánku. Část výtěžku byla věnována psímu útulku v Mariánských
Lázních.
Pedagogičtí pracovníci školy připravili pro děti balónky.
Každé dítě, které na školní akci přišlo, dostalo balónek, který se
na pokyn z rádia Impuls přesně v 15:15 hodin vznesl k nebi. Bylo
vypuštěno 121 balónků dětmi z mateřské i základní školy. Což
je stejný počet jako v loňském roce. V roce 2015 jsme společně
vypustili 87 923 balónků z 398 míst v celé ČR. Akce, které se zúčastnili také rodinní příslušníci dětí, se tradičně setkala s velkým
ohlasem.
Mgr.Petra Šandová
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40. výročí školy základní školy v Lázních Kynžvartu
V základní škole v Lázních Kynžvartu se poprvé rozezněl
školní zvonek před 40 lety. Přípravy na oslavu jubilejního výročí začaly již v loňském školním roce.
Oficiální oslava se uskutečnila v pátek 23. září 2016. Tento den
byla škola otevřena široké veřejnosti od 8 do 16 hodin. U vchodu byla pro návštěvníky připravena pamětní kniha, kde se každý
návštěvník podepsal a zavěsil lístek se svým jménem na pamětní
strom. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout prostory školy
a ti, kteří tuto školu dříve navštěvovali, mohli posoudit, jak se
škola změnila. Ve vestibulu byla prezentována současnost školy.
Každá třída zde měla svou nástěnku. Ve školní jídelně pak byla
vystavena historie školy od 1.9.1976. V seznamech žáků z třídních výkazů tak leckdo mohl najít své jméno nebo si zalistovat
ve školních kronikách.
Slavnostního dne si řádně užily především děti. Byl pro ně
připravený skákací hrad, soutěže se sladkostmi a naučné překvapení - sférické kino. Dvouhodinové vyučování také proběhlo
ve znamení oslav - žáci tvořili výtvarné a slohové práce
na téma Naše škola.

V 10 hodin přivítala vážené hosty na slavnostním setkání ředitelka školy Hana Pelikánová. Mezi hosty usedl starosta města
Miloslav Pernica se svým týmem, dále zástupci Mikroregionu
Mariánskolázeňsko a německé partnerské školy z Mantelu,
předchozí paní ředitelka Milada Wenzlová se svými kolegyněmi,
paní ředitelky sousedních škol, významní sponzoři školy a školská rada. Pro tyto hosty byl připraven program ve slavnostně vyzdobené jídelně. O kulturní vystoupení se postarali děti základní i mateřské školy. Ředitelka školy seznámila hosty s minulostí
i současností školy a poděkovala všem přítomným za přínosnou vzájemnou spolupráci. Pro každého hosta byl připraven
malý dárek z keramické pece a setkání bylo zakončeno slavnostním obědem.
Co popřát naší škole do dalších let? Především více vzděláníchtivých dětí, kvalitní a stabilní pedagogický sbor, více spokojených rodičů a stálou podporu zřizovatele.
							
Vedení školy
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Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart

Jsme na konci roku 2016, který se zdá být pro příznivce kynžvartské házené zlomový! Nezapomenutelný!
Událostí roku se bezesporu stalo ocenění tradičního turnaje
Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše, který získal
na Galavečeru házené ve velké konkurenci Cenu české házené
2016!! Ocenění přebírali z rukou prezidenta Českého svazu házené Radka Bendla a primátorky Karlovarského kraje Mgr. Jany
Vildumetzové ředitel turnaje Vladimír König spolu s Danielou
Radovou a Jaroslavem Prokešem. Slavnostní vyhlášení ankety
proběhlo v rámci mezinárodního turnaje „O štít města Chebu“
v KC Svoboda 25.11.2016. Záznam z předávání cen byl k vidění
na ČT4 Sport během přímého přenosu reprezentačního utkání
žen ČR - Norsko. Velké poděkování a zásluhu na tomto ocenění
mají zejména všichni naši partneři a sponzoři, celý organizační
tým spolu s početnou skupinou dobrovolníků, ale samozřejmě
také všichni účastníci, kteří na turnaji vždy vytvoří skvělou sportovní atmosféru. Přenést pocity z daného okamžiku by bylo velmi těžké. Převládala neskutečná radost, hrdost, zadostiučinění,
ale také odpovědnost do dalších let! Po převzetí ceny se strhla lavina velmi povzbudivých gratulací v sále, ale také zvenčí. To vše
jen podtrhlo tuto jedinečnou atmosféru, na kterou se nezapomíná. Ocitli jsme se skutečně v té nejlepší společnosti české házené! Věřte, že přípravy dalšího XLII. ročníku se pomalu rozjíždějí
a těšíme se na Vás 9. - 11. 6. 2017!!!!
Ocenění bylo pro všechny sladkou třešinkou na dortu končící
podzimní sezony 2016/2017. Za čtyři měsíce máme za sebou ale
velký kus cesty v podobě odehraných 30 soutěžních a nesoutěžních turnajů celkem ve všech čtyřech kategoriích. S tím je spojených spousty najetých kilometrů, které provází radost, přátelství, napětí, ale zejména odhodlání a vůle jít si za svým snem!
Naši trenéři strávili společně se svými svěřenkyněmi dohromady něco kolem tisíce hodin, což je porce opravdu neskutečná.
Všichni táhneme za jeden provaz, každý dává do své práce kus
svého já, ale zejména kus svého srdce, a proto je kolem nás cítit
tolik pozitivní energie. Díky Vám všem - trenérům, rodičům, řidičům, fotografům, divákům a věrným fanouškům! Má to smysl,
my jdeme dál, míříme výš!
Optimismus do žil házenkářskému trenérskému osazenstvu
dodávají všechny naše týmy. Úspěch jednoho z nás je zároveň
úspěchem nás všech. Bezesporu úspěchem podzimu bylo individuální ocenění Šárky Kapusniakové, která byla v rámci turnaje
krajských výběrů v Plzni vyhlášena nejužitečnější hráčkou družstva karlovarského kraje a také nejlepší hráčkou celého turnaje.
Gratulujeme, jsme na tebe hrdí!
Dalším zlomovým mezníkem, který datujeme do letošního
podzimu je vznik Lázeňské školní ligy, házenkářského turnaje
určeného pro všechny nadšené sportovce z šesti základních škol
v okolí. Oddíloví trenéři v prvním pololetí intenzivně navštěvovali okolní základní školy, účastnili se výukových hodin tělesné
výchovy, pracovali s učiteli a zajišťovali materiální pomoc, kterou
poskytuje Český svaz házené. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat! Miniházená, odlehčená forma klasické házené, nesvázaná striktními pravidly a hraná na menším hřišti, zaujala učitele
i děti bez rozdílu pohlaví a věku. Školní rok 2016/2017 se stal prvním oficiálním datem, kdy i na západě Čech mají děti možnost
v rámci svých aktivit zakusit co je to házená, a to nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v zájmových kroužcích, které škola
pod vedením školních šeftrenérů nově nabízí. Aby děti měly motivaci pro své zlepšování, byly pro letošní školní rok vypsány čtyři turnaje Lázeňské školní ligy, které budou postupně odehrány

v Lázních Kynžvart (27. 9. 2016), Klimentově (20. 12. 2016), Mariánských Lázních (12. 4. 2017) a Drmoulu (21. 6. 2017). Jednotlivé zápasy jsou odehrávány bez sledování výsledků. Tento záměr
má zejména motivovat všechny účastníky rozdílné výkonnosti
bojovat na hřišti celý zápas, a to bez ohledu na skore, které neznají. Slabší tým tak není demotivován, silnější naopak „nebuší“
do soupeře co to jde a trenér rozkládá zátěž rovnoměrně na celé
družstvo. Každý zde má své místo!
Na závěr roku stihneme ještě v domácím prostředí uspořádat školení nových rozhodčích házené, které proběhne v sobotu
21. 12. 2016 v jídelně ZŠ. Celodenní kurz je zaměřen na nováčky
a v rámci programu je naplánován výklad z pravidel IHF, následné testování, souhrn legislativních předpisů a také něco málo
z pod pokličky zkušeností práce rozhodčího. Nezapomínáme
prostě na nikoho!
A nezapomínáme ani na toho nejdůležitějšího! Dne 31. 10.
2016 to byly přesně dva roky, kdy odešel do házenkářského nebe
pan Milan Prokeš, náš strejda, zakladatel kynžvartské házené!
Věříme, že se na nás seshora dívá a má radost kolik energie je
všude tady kolem:-) Je to i jeho zásluha, přestože tu už s námi
není, my ostatní víme, že ten vztyčený prapor musíme nést hrdě
dál a posouvat ho krůček po krůčku výš!!! Díky jemu za vše!
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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BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu letošního roku
oslavila
životní jubileum 100 let
naše spoluobčanka
paní Marie Vejrová.
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Město Lázně Kynžvart

POZVÁNKA

Mikroregion Mariánskolázeňsko zve všechny spoluobčany na

„Slavnost žehnání vína“

v kostele sv. Jana Křtitele ve Vysoké
dne 27. 12. 2016 v 15:00 hodin.

6. ROČNÍK NOVOROČNÍHO KOUPÁNÍ
Hej ty! Jo ty!

K tobě mluvím!
Máš odvahu?
Tak nezůstaň pozadu!
Chceš si vyléčit silvestrovskou kocovinu,

GRATULACE

splnit si výzvu, zkusit něco nového
anebo si chceš jen zařádit s přáteli a
oslavit tak vstup do nového roku?
Taky tě nebaví se pořád dívat na to,

V listopadu letošního roku oslavil
životní jubileum 97 let náš spoluobčan
P a v e l M o j s e ň u k,
který byl v době druhé světové
války členem armády, která osvobozovala Československo. Zúčastnil
se mimo jiné i bojů na Dukle. Při
příležitosti životního jubilea mu
pogratuloval i ministr obrany pan
Martin Stropnický. Ke gratulaci se
za město Lázně Kynžvart připojuji.
Miloslav Pernica - starosta

jak se v zimě na plavky jen práší?!
Mám pro tebe seriózní nabídku!!!
Daleko za humny
v malé vesnici
přišli dva pánové
k úžasné tradici.
1. ledna,
časem už k obědu
smočíme panděra,
vrhnem se do ledu.
Kdo bude odvážný
a do vody skočí,
tak malé překvápko
rozzáří jeho oči.
Tak neváhej dorazit
a do nového roku se odrazit!!!

!!! Koupání proběhne 1. ledna 2017 v 13:00-14:00 hodin na rybníku
pod kynžvartským zámkem zvaném ,,Labuťák,, (rybníček s chatkou
a ostrůvkem)

!!!

PS: Nikdo si ještě z tohoto koupání nemoc neodnesl.
Těší se na vás Jan Havíř a parta každoročních odvážlivců.

placená inzerce 									
16		

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu
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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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