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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po několika letech, kdy se na „zimu“ v zimních měsících jen
vzpomínalo, jsme si letos sněhu a mrazů užili. Pracovníky technický služeb ale letošní rozmary počasí nezaskočily. Dokázali
vždy a za všech okolností následky zimy zmírnit, ne úplně odstranit. Musím konstatovat, že ve srovnání s okolními městy
a obcemi obstáli zase na jedničku. Za jejich činnost jim tímto
děkuji.
A co se v letošním roce chystá? Zpracovává se projektová dokumentace na opravu mostu v ulici Sadová, který je v havarijním stavu. Zda se začne s opravou ještě v letošním roce nyní
nelze říci. Bude záležet na termínu vydání stavebního povolení
a následném výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Další projektová dokumentace se zpracovává na komunikaci
„Špičák“. Na realizaci této akce nebude pravděpodobně možnost žádat o dotaci, tak musí město našetřit mnoho milionů
z vlastních daňových příjmů. Dotační podmínky jsou velice
komplikované a investoři nejsou schopni splnit podmínky, které
klade poskytovatel dotace.
Z menších akcí by město chtělo v letošním roce obnovit povrch chodníku od domu č.p. 125 k autobusové zastávce (točně)
a povrch chodníku od bývalého kina do lázní. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme podali žádost o opravu dlážděného
dvora a chodníků areálu v ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart. Bohužel,
dotace nám schválená nebyla. U EUREGIA EGRENSIS máme
podanou žádost o dotaci na obnovu školní zahrady. Tento záměr musí být spojený s výlety dětí a dospělých do příhraničních
oblastí v Německu, do města Hof (přeshraniční projekt). O aktivitách tohoto projektu budete včas informování, kdyby se chtěl
někdo z Vás projektu zúčastnit. Výsledek schvalovacího procesu
zatím neznáme.
Opravíme část veřejného osvětlení a provedou se opět
lokální opravy místních komunikací. Dokončíme také II. etapu
výstražného lokálního systému, který je součástí Povodňového plánu. Připravuje se nákup cisternového vozidla pro Sbor
dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart. Zde je přislíbena dotace
3,5 milionu korun. K této dotaci se zpracovává výběrové řízení.
Podaná žádost o dotaci na opravu bývalého kina není ještě stále
vyhodnocena.
V letošním roce by měla také proběhnout obnova technického zařízení v kotelnách na MěÚ a v základní škole, v kotelně

v ulici Krátká a 5. května. Finance na tuto obnovu se zajistí
z předplaceného nájmu za kotelny od provozovatele kotelen
(nyní Veolia, a.s.). Předplacené nájemné by se mohlo použít na
jiné investice. Touto cestou chce ale město pro své občany, kteří odebírají teplo a teplou vodu z centrálních kotelen, zajistit
kvalitní a bezproblémové služby, aniž by došlo k navýšení cen
za tyto služby. Opravy topných kanálů z kotelny v ulici Krátká také občané na svých peněženkách nezaznamenali. Náklady spojené s těmito opravami zafinancovalo město. Víc už pro
občany v tomto směru město udělat nemůže. Věřím, že tento
přístup odběratelé služeb z centrálních kotelen ohodnotí kladně.
Čas neúprosně běží. Nedávné Vánoce vystřídá čas Velikonoc.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné prožití Velikonočních
svátků a blížících se dovolených.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na kulturní akce 2017
13. 4.

Konzert - Vojta Kiďák Tomáško
(Kulturní sál Léčebných lázní)
14. 4. Velikonoční dopoledne
(Kulturní sál Léčebných lázní)
30. 4. Pálení čarodějnic
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)
2. 5. Beseda - „Vliv psychiky na lidské zdraví“
(Zasedací místnost, MěÚ L. K.)
27. 5. Svěcení pramenů a Dětský den
(areál Léčebných lázní)
27. 5. Fotbalový turnaj přípravek
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)
9. - 11. 6. XXXXII. KYP-Memoriál Milana Prokeše
(házená)
15. 7. Pouť sv. Markéty
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)
5. 8. Káza Cup / 360° Challenge Tour
(fotbalové hřiště TJ Sokol L. K.)
26. 8. Pohádková cesta na hrad Kynžvart
(areál Léčebných lázní)
27. 10. Strašidelná cesta (areál Léčebných lázní)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2017
Příjmová část
Třída
1
2

3
4

§

Výdajová část
Rozpočet
na rok 2017
19462700
Daňové příjmy
1785000
Nedaňové příjmy
6000
Činnosti knihovnické
207000
Bytové hospodářství
560000
Příjem z nebytových prostor
25000
Pohřebnictví
334000
Komunální služby
3000
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
170000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5000
Ostatní správa v ochraně ŽP
280000
Činnost místní správy
195000
Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy
560000
Kapitálové příjmy
560000
Komunální služby
1412400
Přijaté transfery
812400
Transfer na výkon státní správy
600000
Veřejně prospěšné práce
23220100
Úhrn příjmů
Druh

23220100

CELKOVÉ PŘÍJMY

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

Rozpočet
na rok 2017
23220100
19462700
1785000
560000
1412400
22540400
19380400
3160000
679700

Rozdíl příjmů a výdajů (přebytek) ve výši 679.700,- Kč bude použit na úhradu investičních
výdajů nebo případných havárií v budoucích letech.
Zpracovala: Věra Stiborová

Třída

§

Druh

5

2212
2219
2221
2310
2321
2333
2341
3113

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

3314
3319
3349
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3725
3744
3745
4351
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
2212
3429
3632
3639
5512
6171

Rozpočet
na rok 2017
700000
1500000
142300
10000
250000
100000
400000
1803500
72200
17000
30000
370000
222000
100000
333500
30000
750000
538500
200
2900800
40000
1125600
30000
46300
686400
130000
10000
430000
1028700
5132500
30100
172000
247800
1000
19380400
260000
50000
250000
200000
2070000
330000
3160000
22540400

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru
Město Lázně Kynžvart
zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.:

který proběhne:

v neděli 23. 4. 2017 v době 8.00 - 12.35 hod.

Bližší rozpis naleznete na webových stránkách města a vylepených plakátech.
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V letech 2015 - 2017 probíhá ve městě Lázně Kynžvart rekonstrukce čistírny
odpadních vod.
Vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s. realizuje
ve městě Lázně Kynžvart celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV). Smyslem této rozsáhlé rekonstrukce je zlepšení kvality čištění a zkapacitnění ČOV (látkové i hydraulické)
pro likvidaci městských odpadních vod. Výstavba byla zahájena v listopadu 2015 a termín dokončení je stanoven na květen
2017. Předpokládané náklady na tuto stavbu představují výši
28 800 000 Kč (bez DPH).
Modernizace ČOV Lázně Kynžvart představuje celkovou rekonstrukci stávající ČOV a to z důvodů dosluhující technologie
a nezbytného zajištění efektivity čištění odpadních vod dle současných požadavků na jakost vypouštěných vod z ČOV do recipientu Rašelinný potok.
Nejvýznamnější rekonstrukční a intenzifikační zásahy
na ČOV Lázně Kynžvart představují především sanaci stávajících aktivačních nádrží (oxidační příkopy) s doplněním o nové
oxidační hřebenové bubny s vysokou účinností, dále sanaci dosazovací nádrže a z důvodu požadavku na zvýšenou kapacitu
ČOV také novou dosazovací nádrž, jejíž vybavení tvoří ocelový
sloup s flokulačním válcem a s nátokovým a výtokovým deflektorem. Nezbytná je výstavba nového objektu hrubého předčištění
včetně jejího vystrojení, rekonstrukce kalojemu a pro obslužnost čistírny také rekonstrukce provozní budovy. Technologii
na celou ČOV dodává firma KUNST, která patří mezi špičky ve

svém oboru. Rekonstrukce uvedených technologických celků
bude doplněna potřebnými zásahy na spojovacím a provozním
potrubí, kabelových trasách, komunikačních a zpevněných
plochách, přítokových stokách, terénních úpravách, osvětlení
a oplocení.
Stavba je prováděna za plného provozu ČOV, což klade vysoké nároky na dodržování harmonogramu prováděných prací
ze strany všech zúčastněných na stavbě a nezbytnou maximální
součinnost, aby i v průběhu realizace výstavby bylo možné ČOV
provozovat v souladu s limity stanovenými vodoprávním úřadem pro vypouštění odpadních vod.
Stavba, která probíhá bez vážných problémů v náročných
podmínkách za plného provozu je příkladem profesionálního
přístupu, vzájemného respektu, snahy o dosažení společného
cíle a umění řídit nejen procesy, ale i koordinovat vztahy mezi
investorem, zhotovitelem a stavebním dozorem.
Po dokončení rekonstrukce bude ČOV splňovat nejpřísnější
nároky na čištění odpadních vod a zařadí se mezi moderní zařízení provozované akciovou společností CHEVAK Cheb, a.s.
Souhrnné údaje:
Dodavatel stavby: SMP Praha;
Projektant: VP Plzeň;
Investor: CHEVAK Cheb, a.s.
Celkové náklady stavby: 28 800 000 Kč

Systém likvidace odpadu a její cena
Vážení spoluobčané,
první měsíce tohoto roku byly ve městě plné diskusí o systému likvidace odpadu a hlavně o její ceně. V roce 2016 město
vynaložilo z rozpočtu 1.102.987,- Kč. Příjmy od občanů a za vytříděný odpad byly 936.348,- Kč a ze svého rozpočtu za občany doplatilo 166.639,- Kč za likvidaci odpadu, který my všichni
společně vyprodukujeme. Tato finanční částka by měla být rozkalkulována do ceny sběrných nádob (popelnic a kontejnerů).
Další finanční náklady městu vznikají za likvidaci bioodpadu,
kterou mají všichni ZDARMA. Úklid na stanovištích kontejnerů
a odvoz odpadu, který někteří občané jednoduše odloží na veřejné prostranství, je také zadarmo. Jestli někdo po městě šíří informace, že v Lázních Kynžvartu platí občané za likvidaci odpadu
„hodně peněz“, tak jsou to lži a nepravdy. Pokud by město veškeré náklady, které vynaloží za likvidaci odpadu, zakalkulovalo
do ceny výsypu sběrných nádob, byla by cena mnohem vyšší.
Ceny v našem městě jsou od roku 2013 stejné.
Výroky: „já třídím, nepotřebuji popelnici“ nebo „já žádný
odpad nemám“ jsou úsměvné. Vždyť už jen na pár drobností je
veškeré zboží zabalené. Kam tito lidé dávají odpad? Za likvidaci
tříděného odpadu město samozřejmě také musí zaplatit (část
nákladů ale za řádně vytříděný odpad město dostane nazpět,
ale není to v žádném případě 100% nákladů obce). To, že někteří spoluobčané znečišťují tříděný odpad odpadem komunálním,
to se také velice často stává. Tomu nezabráníme, to je jen a jen
o přístupu jednotlivců.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (jak již z názvu vyhlášky
- ZÁVAZNÁ - vyplývá), je ZÁVAZNÁ pro všechny občany měs-

ta Lázně Kynžvart. Jen pro upřesnění, každá obec, každé město,
vydává SVÉ obecně závazné vyhlášky (které jsou platné v tom
daném městě nebo obci) o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška nastolila do tohoto systému řád a pravidla, aby nedocházelo k tomu, že ti, kteří si nechali odvážet odpad jinou svozovou firmou než je EKODEPON, nezneužívali v celém systému
těch, kteří jsou do systému obce zapojeni. Ti, kteří se do systému obce nechtějí nezapojit, ale velmi často a rádi využívají
ZDARMA služeb Sběrného dvora a také samozřejmě ZDARMA odevzdávají objemný a nebezpečný odpad dvakrát ročně
při mobilním sběru odpadu. Někteří občané, v rámci svých
úspor, mění 120 l nádoby za 60l. Pokud by to tak udělali všichni
v Lázních Kynžvartu, obec bude doplácet ještě víc, než je
166.000,-. Poté může nastat situace, že dojde k navýšení ceny
za svoz odpadu, protože odpad produkujeme my občané a ne
město. Někteří občané argumentují tím, že ve Františkových
Lázních mají odvoz odpadu zdarma. To je samozřejmě pro občany příjemné. Musíme se ale také podívat na to, jaké daňové
příjmy má jejich městský rozpočet a jaký mají koeficient daně
z nemovitosti, která je 100% součástí daňových příjmů města
(Lázně Kynžvart - koeficient 1,4 a Františkovy Lázně - koeficient
3,5). Zastupitelstvo může navýšení koeficientu schválit a tím pádem bude na odvoz odpadu. Ale proč by poctiví občané měli
doplácet za ty neukázněné !!!!!!!!
Miloslav Pernica - starosta
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Oznámení občanům

Výstup na Lesný 27. 12. 2016

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.

I na sklonku minulého roku se partička nadšenců vydala na
již šestý předsilvestrovský výšlap na nejvyšší vrchol Slavkovského lesa – Lesný. Není nic lepšího, než si protáhnout tělo, které
je unavené sledováním televizních pořadů během vánočních
svátků a které je naplněné velkým množstvím energie z dobrot,
kterých je v tomto období poněkud více, než během obyčejných
dnů. Odměnou všem účastníkům byl opečený buřt na ohni, který je typický pro úplně jiné roční období, ale určitě stejně chutný,
možná po takovém výkonu ještě lepší ☺.
				
Miloslav Pernica - starosta

Slavnost žehnání vína ve Vysoké
27. 12. 2016 se opět uskutečnila v kostele sv. Jana ve Vysoké
již tradiční a velice oblíbená akce „Žehnání vína“. Za ne moc příznivého počasí, které vůbec nepřipomínalo zimu, se sešlo velké
množství lidí. Tato křesťanská tradice připomíná událost, kdy
apoštol Jan požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed
jeho účinku. Když se podává toto požehnané víno k pití, říká se:
„ Pij lásku sv. Jana“, to znamená, vnímejte dobrotu a lásku, která vlévá do lidských srdcí radost a upevňuje společenství. Proto
i letošní novoroční přípitek je požehnán, aby radost ze vzájemné blízkosti byla prožívána v našich domovech a aby se nám
v Lázních Kynžvartu společně lépe a radostněji žilo. Po obřadu
panovala v kostele sv. Jana velice příjemná atmosféra nad sklenkou čaje či svařeného vína a ve tvářích přítomných bylo vidět,
že nikomu nevadí nevlídné počasí a nelitují času, který na Vysoké strávili.
Miloslav Pernica - starosta

Foto: Josef Prášek

Vítání roku 2017
Také nový rok 2017 začínal pro mnoho místních občanů
na náměstí Republiky. Tradiční přípitek s posvěceným vínem
a následný ohňostroj, který měl zpoždění 5 minut, což způsobila
technická závada na odpalovacím zařízení, si užilo přibližně stejné množství lidí jako v minulém roce. Mám radost z toho, že lidé
přijdou přivítat nový rok společně, popřejí si to „všechno nejlepší
do nového roku“, popovídají si, zasmějí se a s dobrou náladou se
vrací zpět domů. Někteří poděkovali městu za odvedenou práci,
někteří práci města zkritizovali, ale tak už to v životě bývá. Těším
se na další vítání nového roku. Ať je to ale za dlouho, ať ten čas
utíká pomaleji. Děkuji firmě D-PRODUKT za finanční podporu,
místním dobrovolným hasičům za zajištění bezpečnosti a úklid
a dobrovolníkům za pomoc při organizačním zajištění.
				
Miloslav Pernica - starosta
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6. ročník Novoročního koupání
Stalo se již tradicí, že Nový rok se vítá něčím zajímavým,
zvláštním. Není tomu jinak ani v našem městě. Letos 1. 1. 2017
proběhl již 6. ročník „kynžvartského Novoročního cachtání“,
kdy se parta odvážlivců sešla na hrázi malebného rybníku pod
vévodícím kynžvartským zámkem, aby svá těla ponořila do nádherně studené vody. Slunce ozařovalo břehy rybníka, zatímco
pár chlapů se snažilo v ledu udělat díru. Leč pan mráz byl silný, a
tak nastoupila těžká technika. Za bouřlivého potlesku se díru podařilo udělat až motorovou pilou. Zhruba stovka přihlížejících
jen nevěřícně kroutila hlavou a hlasitě podporovala připravené
odvážlivce, kterých se letos sešli téměř tři desítky.
Kynžvarstký fotograf pan Prášek ani nestihl mačkat spoušť
svého fotoaparátu, jak s vervou otužilci lezli do vody. Někteří
ochotně smočili svá těla i vícekrát. Příjemnou atmosféru a komentáře přihlížejících dokumentovali reportéři z TV Barandov.
Akcí byli natolik nadšeni, že projevili zájem přijet i příští rok.
Kdo vylezl z ledového rybníku, dostal na zahřátí svařáček či
čaj, a opět malý upomínkový předmět a diplom. Během celé akce
byli k dispozici „švédské stoly“ s cukrovým, chlebíčky či jednohubkami.
Chceme tedy touto cestou poděkovat nejen organizátorům
celé akce, ale všem, kteří přiložili ruce k dílu. A že práce nebylo
málo- naservírovat občerstvení, obsloužit otužilce, vypsat diplomy, předat ceny, ale také vytvořit zázemí poskytnutím obytného
přívěsu. V neposlední řadě děkujeme i muzikantům, kteří v mra-

zu neváhali obětovat své prstíky a potěšit tak uši i srdce všech
přítomných příjemnou muzikou.
Děkujeme hlavně panu Práškovi za opět skvělé fotografie,
panu starostovi, který nelenil a vypravil se podpořit své spoluobčany. Děkujeme a vážíme si všech, kteří tuto akci neberou jen
jako senzaci, ale přijdou si popřát hezký Nový rok, popovídat si,
podpořit druhé, zkrátka nejsou líní. Je milé, když se lidé v takto
malém městě mohou setkávat na různých akcích, které pořádají
většinou dobrovolníci, za což jim děkujeme. A že sportovních a
kulturních akcí není už v Kynžvartu málo.
A v neposlední řadě patří dík a obdiv všem otužilcům, kteří
neváhali podpořit bláznivou akci vlastním smočením.
Věříme, že i následující ročník proběhne za vydatné podpory obecenstva, že se osmělí další a přidají se do řad otužilců. A
zároveň, pokud by někdo z vás čtoucích měl nějaký nápad na
ozvláštnění života v Kynžvartu, sem s ním.
I když jsme malí, můžeme být vidět.
M. Havířová
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Chile - země plná překvapení

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 v podvečer se se svými zážitky z Chile
s posluchači opět podělil náš Kynžvarťák a cestovatel Míra
Puňťas Pavlík. Plná „zasedačka“ pozorných posluchačů se dozvěděla spoustu zajímavých informací o jedné jihoamerické zemi o Chile. Jméno země pochází z domorodého názvu „chilli“, což
znamená „studený, zima“. Zajímavé je třeba to, že na šířku má
tato země v průměru kolem 144 km a na délku kolem 4300 km.
Míra nás provedl Andami, známé také jako Kordillery (v řeči domorodců to znamená provaz), které se táhnou po celé délce Chile a většina vrcholů je ve výšce kolem 6000 m.n.m.. Nachází se

tam také spousta sopek, některé jsou ještě činné, což způsobuje
téměř každodenní zemětřesení. Jak říkal Míra, když je zemětřesení do 2 st. Richterovy škály, nikdo z tamních obyvatel to neřeší.
Také navštívili solnou pláň, v horách ve výšce 4500 m.n.m. pole,
kde vyvěrají gejzíry. Nechyběla také návštěva pouště Atacama,
jednoho z nejsušších míst na Zemi. Myslím, že kdo si udělal čas
a přišel si poslechnout Mírovo vyprávění, určitě nelitoval. Budeme se těšit na další povídání a zážitky z cest, kterých má Puňťas
opravdu víc než dost.
			

Bc. Romana Kováčíková

Maškarní rej
V pátek 24. 2. 2017 se na naší základní škole (děkujeme tímto
za poskytnuté prostory) ve školní jídelně uskutečnil od 16 hodin
již 5. ročník „Maškarního karnevalu“. Pěknou výzdobu jídelny
připravila s žáky 2. stupně p. učitelka Pavlína Sedláková a o hudební stránku se postaral p. Christov. Letos nám bohužel chyběla
naše milá moderátorka pí. učitelka Mgr. Iveta Becková.
Maškarního karnevalu se zúčastnilo 58 dětí se svými rodiči,
babičkami, dědečky a všemi, kteří se za námi přišli v pátek pobavit a zasmát. Masky si společně zatancovaly a zasoutěžily si na
chodbě u jídelny. S občerstvením a soutěžemi (házení kroužků,
házení míčkem do kyblíku a lovení rybiček) pomohly žákyně
2. stupně.
Masky byly tradičně hodnoceny ve 3 kategoriích - předškolková (0-3roky), školková (3-6let) a školní (nad 6let) losováním.
Zvláštní cena byla udělena nejmladší účastnici v masce - Elišce
Jedličkové. V předškolkové kategorii vyhrály 1. místo – Eliška
Jedličková, 2. místo – Karolínka Sajcová, 3. místo – Eliška Kočárková. Ve školkové kategorii 1. místo – Miloslav Landa, 2. místo
– Terezka Petráková, 3. místo - Nicolas Placek. Školní kategorii pak 1. místo - Amálka Richterová, 2. místo - Vašík Novák,
3. místo – Kamilka Půčková. Všechny masky byly moc krásné
(od princezen, víl, tanečnic, po fotbalisty, všechna možná zvířátka, strašidýlka, šašky, piráty a loupežníky).
Masky, které obsadily 1. místo, kromě cen, získaly i nádherné
dorty, které pro nás připravila paní Irena Baťková. Drobnou sladkou odměnu dostaly masky za soutěže a po vylosování hlavních
výher i všechny ostatní. Na závěr děkujeme všem našim milým
sponzorům za štědré příspěvky, bez kterých by tato akce nemohla ani vzniknout. Díky městu L. Kynžvart, Základní škole L. Kyn-

žvart, Léčebným lázním L. Kynžvart, MUDr. Daliboru Šperlovi,
MUDr. Miroslavu Rousovi, manželům Baťkovým, manželům
Königovým, manželům Jedličkovým, manželům Hlaváčkovým,
manželům Petrákovým, p. Pernicovi, sl. Kováčíkové, sl. Džuganové, sl. Malinkovičové, pí. Kostolányové a p. Dragounovi.
Zároveň děkuji všem, kteří přispěli na dobrovolném vstupném
na karneval. Myslím, že se akce opět vydařila a všichni si maškarní rej pěkně užili ☺.
Pokud nám zůstanou sponzoři nakloněni a konstalace hvězd
bude příznivá pak ………
Lenka Vargová a Diana Kletečková

Kynžvartské listy 1 / 2017											

Noc s Andersenem 31. 3. 2017
V letošním roce se konalo již 17. nocování s Andersenem
v knihovnách po celém světě. V naší knihovně jsme měli nakonec
13 nocležníků. Nejprve jsme se vypravili na Zámek Kynžvart, což
byla již naše 3. návštěva v rámci této akce. Čekala nás prohlídka
zámeckých komnat a také knihoven. Zámkem nás provedl pan
Ladislav Novotný, který pro nás měl připravené i zajímavé knihy
z inventáře. Při prohlídce zámku byl zasypáván dotazy od dětí.
Svou návštěvou nás poctil také kastelán zámku pan Ing. Ondřej
Cink s manželkou a svými dětmi a pan Bc. Štefan Brštiak, který
nám návštěvu zámku zprostředkoval. Po prohlídce se děti mohly
posilnit výbornou bábovkou a čajem a pak už jsme si povídali o
výročí H.CH.Andersena a jeho pohádkách. Lesto to bylo již 180.
let od napsání pohádky Císařovy nové šaty, kterou jsme si také na
zámku přečetli. Cestu zpět do knihovny nám zkrátili naši dobrovolní hasiči, čímž jim děkuji za výbornou spolupráci při našich
akcích. V knihovně pro děti byly připravené odlitky ze sádry,
které si malovaly vodovkami a temperami. Všem se to moc povedlo. A svou návštěvou nás poctil také pan starosta, který dětem přinesl nějaké sladkosti. Děti mu věnovaly také své výrobky.
Před spaním nechyběla pohádka a pak už jen…dobrou noc, děti.
Ráno po snídani všichni nocležníci dostali Pamětní list Noci
s Andersenem a pak už čekali na rodiče, kteří si je vyzvednou.
Děkuji paní Kováčíkové a paní Pernicové za pomoc s organizací
a těšíme se opět v příštím roce na nocování v knihovně.
Bc. Romana Kováčíková
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Proč název „Velikonoce“? Proč ne třeba „Vajíčkonoce“?
Když se řekne Velikonoce,
většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka,
vajíčka a volné pondělí.
Proč se ale v názvu „Velikonoce“
skrývají slova veliký a noc?
Co to má společného se svátky jara?
S volným pondělím?
Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce?
Nebo Jaronoce?
Proč zrovna Velikonoce?
Svátek osvobození zotročeného národa
Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál
před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci
Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké
práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, že jí začali říkat
Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce
spojený s myšlenkou svobody.

O Velikonocích byl v Jeruzalémě ukřižován Ježíš
O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé
připomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi
Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné,
ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si
nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha vypadá, odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří,
získá věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. Po třech
dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu,
jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice,
všichni se mohli přesvědčit, že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že
to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda - tedy že je Boží Syn a že
dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání.
zdroj:
http://velikonoce.vira.cz/clanky/proc-nazev-velikonoce-proc-ne-treba-vajickonoce.html

Velikonoční recepty
BERÁNEK Z TVAROHOVÉHO TĚSTA

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA

250 g polotučného tvarohu, 250 g pískového cukru, 3 vejce,
250 g másla, 250 g polohrubé mouky, 50 g nasekaných vlašských
ořechů,1/2 prášku do pečiva, máslo na vymaštění formy, mouka
na vysypání formy.

1 veka, 10 vajec, 200 g vařeného vepřového masa i s vývarem,
200 g uzeného masa, 200 g rostlin. tuku, sůl, pepř, muškátový
květ, nasekané mladé kopřivy - asi 2 hrsti (můžeme nahradit pažitkou nebo petrželkou)

Vejce vyšleháme s cukrem, přidáme po částech máslo a rozetřený tvaroh. Nakonec vpracujeme mouku smíchanou s práškem
do pečiva a sekanými ořechy. Vypracujeme těsto a po částech
vložíme do vymaštěné a vysypané formy. Můžeme také přidat
pokrájenou 1/2 čokolády na vaření, můžeme dát citrónovou
kůru, nebo ubereme cukr a přidáme 1 sáček vanilkového cukru.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě do zrůžovění.

Veku nakrájíme na kostičky a dáme do hlubší mísy. Rozpustíme 100 g tuku, kterým polijeme kostičky veky v míse. Vepřové a
uzené maso také nakrájíme na kostičky a spolu s bylinkami přidáme do mísy. Do malého množství vývaru vidličkou zašleháme
žloutky, přidáme pepř, sůl a muškátový květ. Nalijeme do mísy
k masu a žemlovce. Na závěr lehce vmícháme sníh ušlehaný z
bílků. Vše dáme do tukem vymazaného pekáče a zvolna pečeme.
Velikonoční nádivku podáváme teplou se zeleným salátem.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zima v mateřské škole
Jsou dvě věci, na které se děti v zimě asi nejvíce těší: zimní
radovánky a Vánoce. A obojího si, myslím, v uplynulé zimě užily
dost, a to i ty v mateřské škole v Lázních Kynžvartu.
Na hojnost sněhu letos zima vůbec nebyla skoupá. Silničáři,
technické služby, řidiči i náš pan školník vítali sněhovou nadílku
s nevolí, školkáčci však byli nadšeni! Při každodenních vycházkách zkoumali vlastnosti „bílé peřinky“, vyráběli a stavěli ze sněhu nejrůznější hrady, domečky i sněhuláky, sváděli spolu bitvy
sněhovými koulemi, či jen pozorovali otisky svých bot a těl v čerstvém prašanu. Na svahu pak svištěli z kopce dolů na sáňkách,
bobech nebo jen tak po „zadnici“. Zkrátka - tuto zimu si přišel
na své snad každý malý milovník sněhu...

Poté děti navštívily kostel sv. Markéty, aby si prohlédly jeho
vánočně nazdobený interiér a hlavně Betlém s jesličkami a malým Ježíškem. Majestátní atmosféra kostela a poutavé vyprávění
p. Kubalíkové, jež nám předvánoční návštěvu kostela opětovně
umožnila, předškoláčky inspirovala ke zpěvu vánočních koled,
tentokráte s ojedinělou akustikou.
Pak už v mateřské škole na děti čekal slavnostní přípitek
a oběd u vánočně prostřené tabule a po něm nekonečné těšení se
na Ježíškovo zazvonění... Ano, dočkaly se, a pod vánočním stromečkem kynžvartští školkáčci našli spoustu hraček! Děkujeme
i tento rok rodičům, kteří přispívali do našich tradičních Vánočních trhů, i těm, kteří zde hojně nakupovali a tím udělali dětem
nadílku pod stromečkem ještě o něco bohatší...

Do vánoční nálady děti z mateřské školy přeneslo vystoupení
na Vánočním koncertě, který se uskutečnil 17. 12. 2016 v Kulturním domě DLL. Své vystoupení započali malí zpěváčci písní
„Čas vánoční“, kterou zazpívali společně s dívkami z druhého
stupně základní školy pod vedením p. uč. Špryňarové. Pouze
s doprovodem kapely pak už samotní školkáčci zanotovali song
„Vánoce jsou tady“ a své vystoupení zakončili jistě všem známými „Rolničkami“. Jako obvykle i přes pěvecké nedostatky díky
své roztomilosti a bezprostřednosti sklidili nejmenší zpěváčci
zasloužený potlesk všech přítomných v sále.
Jen pár dní před vánočními prázdninami tráví kynžvartští předškoláci každým rokem jeden celý den ve znamení českých vánočních tradic. Poslední Vánoční den připadl na 20. 12.
Od samého rána v obou vánočně nazdobených třídách „Myšek“
i „Žabek“ děti za poslechu koled a mlsání vánočního cukroví napečeného maminkami poznávají naše typické vánoční tradice.
Rozkrajují jablko, ve kterém hledají hvězdičku, aby byly šťastné
a zdravé po celý rok; lijí vosk namísto olova, pouštějí lodičky
ze skořápek vlašských ořechů a házejí střevícem, aby zjistily, kam
je vítr zavane příští rok.
V tento výjimečný den školkáčci nezapomínají ani na zvířátka. I tentokrát jim přišli do lesa nadělit spoustu dobrot - suché pečivo, ovoce a zeleninu, sušené kaštany,žaludy a bukvice.
Na závěr nadílky zvířátkům popřáli šťastné Vánoce a dobrou
chuť písní „Štědrej večer nastal“.

Návštěva divadla
Dne 18. ledna se slavnostně oblečené slečny i mladí muži
z kynžvartské mateřské školy vypravili do Chebského divadla,
aby shlédli divadelní představení na motivy Čapkova „Povídání
o pejskovi a kočičce“. Atmosféra opravdového divadla a krásně
a vesele ztvárněná, všem známá pohádka o tom, jak si pejsek
s kočičkou myli podlahu, děti nadchla a pobavila.
Své zážitky z divadelního představení předškoláci zachytili
ve svých obrázcích, které si po návratu do školky s chutí nakreslili.
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Maškarní karneval „Z pohádky do pohádky“
Školní rok 2016/2017 provázejí děti v mateřské škole v Lázních Kynžvartu klasické pohádky. Proto i letošní maškarní karneval byl tématicky na pohádky zaměřen.
Ve středu 8. března se v mateřské škole sešlo nespočet nejrozmanitějších pohádkových postaviček a bytostí. Mezi nimi vládly
co do počtu princezny a víly rozličných jmen, krásných šatů
a blýskavých ozdob. K vidění zde ale byli také vodníci, čarodějnice, šašci, rytíři, čertíci, lesní skřítci, ale i Červená Karkulka,

Ferda Mravenec, Bořek Stavitel, Včelka Mája a mnoho dalších.
Po celé karnevalové dopoledne vládla ve třídách „Myšek“
a „Žabek“ výborná nálada, vyhrávala veselá hudba k tanci i poslechu a všechny pohádkové postavičky mohly změřit své síly
v na míru šitých „pohádkových“ soutěžích, jakými byly například: nejrychlejší stavba hradu či věže z kostek, jízda princů
a rytířů na koni mezi překážkami, závody čarodějnic v letu
na koštěti, hledání té pravé princezny poslepu, či přebírání
„zrní“ Popelkami. Vítězi se ale stali všichni zúčastnění a ti si také
zasloužili sladkou, pohádkově dobrou, odměnu!

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
oznamuje termíny zápisů
do 1.třídy:
středa 19. dubna 2017
od 14.00 hod.
do mateřské školy:
čtvrtek 4. května 2017
od 10.00 do 14.00 hod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Myslivecký kroužek
Po roční pauze se od září 2016 opět otevřel myslivecký kroužek, který vede Mgr. Pavlína Sedláková a Mgr. Květa Svatošová.
Cílem kroužku je odtrhnout dnešní děti od počítačového světa,
vnímat všechno živé, co nás obklopuje, zapojit se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí, připravit se třeba
na budoucí lesníky, myslivce. Své získané znalosti a vědomosti si
mohou naši „myslivečci“ ověřit v okresním kole Zlatá srnčí trofej. Tuto soutěž pro děti uspořádá na konci školního roku OMS
Cheb - p. Ing. Černík.
Naši práci nám usnadňuje nejen zájem dětí, ale i výborná spolupráce s LČR - závod Kladská (p. Ing. Němický, p.Ing. Šoltys,
p. Ing. Wolf), OMS Cheb - p. Ing. Černík, p. Ing. Tůma i nadšení
tatínci jako je např. pan Novák - hospodář MS Jedlová - Krásné.
Touto cestou bychom jim chtěly poděkovat. Už nyní se těšíme
na další spolupráci.
Sedláková Pavlína a Svatošová Květa

Spolupráce s partnerskou školou
v Mantelu
V březnu jsme vyrazili s našimi třeťáky a čtvrťáky do Mantelu
na turnaj v Člověče, nezlob se. Doprovázelo nás i pět žáků druhého stupně, kteří zastávali roli rozhodčích a tlumočníků. Hrálo
se ve smíšených čtveřicích a to dvakrát třicet minut. Na vítěze čekaly lákavé odměny. Jako vždy společné dopoledne velmi rychle uteklo. Všichni se už těšíme na další společný výlet v květnu.
Tentokrát pojedeme do německého Vielsecku. Tento výlet je již
v pořadí třetí v rámci projektu „Pojeďme společně II.“.
Daniela Mayhoub

Výuka novodobých dějin
Novodobé dějiny jsou jediným údobím naší historie, které
nám mohou zprostředkovat pamětníci. I na naší škole se snažíme tento trend zařazovat do výuky. Šestá a sedmá třída se zúčastnila v Chebu pořadu o siru Nicolasi Wintonovi „Síla lidskosti“. Po loňském velkém úspěchu přednášky o československých
letcích ve Velké Británii, jsme se letos dočkali jejího inovovaného provedení. Pan Daniel Švec je aktivním členem Spitfireclubu,
účastní se různých mezinárodních akcí. Sbírá dobové artefakty,
které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i osahat. Jeho poutavé
vyprávění o statečných mužích, kteří aktivně bojovali proti Hitlerovi, by se dalo poslouchat mnohem déle než jen dvě vyučovací
hodiny.
Daniela Mayhoub
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Práce v keramické dílně

Předškoláci pod vedením školáků

V měsících únoru a březnu se rozjela výroba keramických
výrobků na plné obrátky. Vyráběli se zajíčci, slepičky, kuřátka,
vajíčka, šnečci, různé velikonoční dekorace - na 1. stupni pod vedením paní učitelky Sedlákové a na 2. stupni pod vedením paní
učitelky Svatošové. Nejlepší výrobky poputují reprezentovat naši
školu do 7.ročníku velikonoční soutěže: „ O nejhezčí velikonoční
výrobek“ pořádané spolkem Mariánskolázeňsko, dobrovolného
svazku obcí a doufáme, že se nám podaří získat opět přední místa, jako tomu bylo i v minulých ročnících.

Každoročně navštěvují žáci 2. stupně naše předškoláky v MŠ
a společně vyrábějí velikonoční dekorace. Tato velikonoční dílnička se uskutečnila 17. 3. 2017. Žáci 6. a 7. třídy s dětmi vyráběli velikonoční slepičky. Pod jejich dohledem se malí předškoláci
snažili lepit, stříhat, zdobit. Práce bavila nejen malé předškoláky,
ale i naše školáky.
Pavlína Sedláková

Sedláková Pavlína

Vynášení Morany

Dopravní výchova ve 4. třídě
Tento školní rok probíhá intenzivní výuka dopravní výchovy ve 4. třídě. Každý měsíc za žáky přijíždí lektor pan Kantor,
teoreticky seznamuje žáky s nejdůležitějšími pravidly týkající se
bezpečnosti v dopravě, informuje je s možnými riziky a nástrahami, pravidly o vjíždění na silnici, objíždění překážek, řazení před křižovatkou atd. V měsíci dubnu proběhnou závěrečné
zkoušky teoretických znalostí, žáci obdrží řidičské průkazy a nakonec bude následovat praktická část na dopravním hřišti v Mar.
Lázních - Ušovicích.
Sedláková Pavlína

Tak jako každý rok v předvelikonočním období jste mohli
poslední březnový den spatřit v ulicích našeho města průvod
dětí z mateřské školy a z 1. stupně základní školy, které se loučily
se zimou symbolickým aktem - vynášením Morany. Za hlasitého provolávání známé říkanky „ Smrt plave po vodě, nový léto
k nám jede!“ nakonec symbol zimy skončil v plamenech a děti
tak přivítaly letošní jaro.
Mgr. Olga Lukašáková
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TJ Sokol Lázně Kynžvart - kopaná
Mládežnická základna TJ Sokol Lázně Kynžvart tvoří zejména družstva házené a kopané. O našich nadějných házenkářkách čtete již pravidelně v každém vydání Kynžvartských listů a
je na čase představit také naše malé fotbalisty. Týmy jsou v tuto
chvíli tvořeny třemi ročníky - 2008, 2009 a 2010, kteří se účastní soutěžních turnajů Chebského okresního přeboru mladší a
starší přípravka, stejně tak jako těch nesoutěžních. Ti nejlepší z
mladších ročníků jezdí s kategorií o rok starší. S výsledky zimní
části sezony se s Vámi rádi podělíme:
3. 12. 16 ročník 2010 - turnaj v Chebu - 8 družstev - 1.místo
3. 12. 16 ročník 2008 - turnaj v Chebu -10 družstev - 6.místo
11. 12. 16 ročník 2010 - turnaj v Mariánských Lázních
- 5 družstev - 1.místo
17. 12. 16 ročníky 2008, 2009 - turnaj v Mariánských Lázních
- 5 družstev - 4.místo
14. 1. 17 ročníky 2008, 2009 - turnaj v Mariánských Lázních
- 4 družstva - 4.místo
15. 1.17 ročník 2009 - turnaj ve Skalné - 6 družstev - 2.místo
8. 1. 17 ročník 2008, 2009 - turnaj v Aši - 4 družstva - 1.místo
21. 1. 17 ročník 2010 - turnaj v Chebu - 8 družstev - 1.místo
21. 1. 17 ročník 2008 - turnaj v Chebu - 10 družstev - 8.místo
29. 1. 17 ročník 2009 - turnaj ve Františkových Lázních
- 5 družstev - 1.místo
4. 2.17 ročník 2008 a ml. - 5 družstev - 3.místo
5. 2. 17 ročník 2010 a ml. - 5 družstev - 1.místo
12. 2. 17 ročník 2009 a ml. - 7 družstev - 4.místo
25. 2. 17 ročník 2010 - 4 družstva - 1. místo

26. 2. 17 ročník 2009 - 6 družstev - 3. místo
4. 3. 17 ročník 2009 - 5 družstev - 3. místo
12. 3. 17 ročník 2009 - 3 družstva - 1. místo
Touto velmi pozitivní bilancí naši mladí fotbalisté ukončili
zimní halovou sezonu a nyní je čekají venkovní zápasy a turnaje. Neváhejte a přijďte je podpořit na domácí hřiště v následujících termínech: 16.4.17 od 10h - Aš „B“, 7.5. od 10h - Drmoul,
14.5. od 10h - Skalná, 28.5. od 10h - Luby.
Kromě kolektivních úspěchů, zdá se, ve fotbalovém týmu
rostou také výjimečné osobnosti. Radek Štěpán ml. dojíždí již
nyní na pravidelné tréninky do týmu FK Baník Sokolov, s týmem absolvuje také nesoutěžní turnaje a za zmínku jistě stojí
jeho nedávné ocenění nejlepšího hráče turnaje v Chomutově,
kterého se účastnilo šedesát malých fotbalistů.
Děti absolvují pravidelné všestranné tréninky a soustředění
pod vedením Radka Štěpána a Josefa Poulíčka. V zimním období je k tréninkům využívána školní tělocvična, jakmile počasí a terén dovolí, přesune se tréninková příprava na venkovní
hřiště ve sportovním areálu TJ. Neváhejte a přijďte se mezi nás
podívat, každý je vítán! Najdete nás vždy v úterý a ve čtvrtek od
17:00 do 18:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Aktuality, rozpisy zápasů a veškeré informace naleznete na:
http://www.lazneknzvart.cz/sport/.
TJ Sokol Lázně Kynžvart

Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
Trénink střídá trénink, soutěžní turnaj zase ten nesoutěžní.
Zimní pauza je z pohledu hráček příliš dlouhá, i když byla vyplněna týdenním zimním soustředěním v Horní Blatné a také
několika přípravnými turnaji. Co víc si z trenérských laviček
přát? Snad jen aby nám počasí co nejdříve umožnilo začít trénovat na venkovním hřišti, protože tělocvična nám začíná být v tak
velkém počtu trochu těsná. Družstvo přípravky je poskládáno
z 17 benjamínků, stejně tak jako tým minižákyň, nejpočetnější
mladší žákyně tvoří 20 hráček, které pravidelně doplňují starší
žákyně, jež bojují v počtu deseti hráček. Je skvělé, že náš házenkářský oddíl neustále roste a svá křídla rozpíná i do okolí. Proto
se v jarní části sezony rozjedeme do všech koutů republiky ať
načerpáme spoustu nových zkušeností a zážitků! Namátkou nás
čekají například turnaje v Praze, Pardubicích nebo také navštívíme moravské Kunovice.
Základem zvyšující se členské základny je bezesporu Lázeňská školní liga miniházené, do které je zapojeno šest základních škol z okolí. Učitele se podařilo nadchnout pro ně novým
sportem a děti s radostí kvitují, že se nehoní za výsledky, ale že
převládá skvělý pocit z nových zážitků. Nikdo neřeší umístění,
všichni jsou vlastně vítězi. Tuto myšlenku následně přenášíme
i do samotných družstev našeho oddílu a je vidět, že se to vyplácí. Už teď máme možnost pozorovat pozitivní dopad od těch
nejmenších až po ty nejzkušenější. Na hřišti se střídají v začátcích odvaha a radost z každého povedeného momentu, později
se přidávají první házenkářské herní projevy s přetrvávajícím
přesvědčením, že je to hra a hlavně zábava, časem přichází houževnatost a touha být lepší stále doprovázená pocitem štěstí

a na vrcholku pyramidy žákovských kategorií se objeví soutěživost, sladká chuť vítězství, kterou případná prohra neporazí,
ale naopak namotivuje do další práce. Společným průsečíkem
ve všech kategoriích je týmovost, která postupem času sílí, držíme za jeden provaz!
Stejně tak tomu bylo i na horách. Sníh, lyže, smích, to jsou
tři poznávací znamení, která nás celý týden provázela. Nevadilo
nám, že azurové počasí střídala mlha co by se dala krájet, nevadila nám únava ani sem tam nějaký pád. Důležité bylo, že jsme
byli spolu, měli jsme se fajn a utužovali jsme náš skvělý kolektiv napříč všemi kategoriemi. Čtyřicet dětí pohromadě ve věku
od 1 roku do 15 let na relativně malém prostoru skvělého Krušnohorského penzionu Javor dokazovalo jak skvělé je pohybovat se v týmu a naučit se vzájemně spolupracovat. Krásný moment nastal při každovečerním oznámení, že z lyžařské školičky
na svah se nově vydávají další z nás a ostatní tato slova spontálně
doprovodili obdivným potleskem!
Potlesk by si zasloužila také odchovankyně kynžvartské házené Bára Tesařová, která hájí již druhým rokem barvy pražského
týmu Sokol Kobylisy II. Po podzimní části 2. ligy mladších dorostenek sezony 2016/2017 totiž vévodí tabulce střelkyň, během
devíti odehraných utkání nastřílela úctyhodných 77 branek!
Bára na sobě stále pracuje. Z Kynžvartu si odnesla házenou zarytou hluboko ve svém srdíčku a je vidět, že pozice v jejím novém působišti jí sedla! S radostí sledujeme její osobní i klubové
úspěchy a věříme, že bude příkladem pro další naše svěřenkyně,
které třeba půjdou v jejích šlépějích. Ze slov sedmnáctileté dívky
je cítit ohromná pokora a cit pro týmovost. „Tak vysoko jsem
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se dostala také díky úžasným trenérům, kteří mě tímto sportem
provádí. Mé díky patří: Vlaďovi Königovi, který mě vedl odmala, pak Radku Dvořákovi, pod kterým jsem trénovala od mladších žákyň a v tuto chvíli Richardovi Čepelovi, který mě vede
sice krátce, ale jeho rady a podpora je k nezaplacení! Děkuji mu
za to, že ve mně tolik věří!“ A ta nejpozitivnější slova závěrem....
„Pokud Kynžvart jednou dospěje v házené k seniorské kategorii
žen, tak určitě budu ráda, když se budu moct vrátit a opět hrát
pod svým rodným týmem!“
V letošním roce se posouváme k našemu cíli zase o další
kousek blíž. Čeká nás XLII. Kynžvartský pohár - III. Memoriál Milana Prokeše, který hrdě nese čerstvé ocenění CZECH
HANDBALL AWARD 2017. Novinkou letošního ročníku bude
rozšíření počtu hracích hřišť a s tím spojené navýšení počtu zúčastněných družstev. Díky mobilnímu hřišti vybudovanému ve
sportovním areálu TJ se letošního turnaje zúčastní 36 družstev z
celé ČR. Kapacita je již nějakou dobu naplněna, řada týmů čeká
na své místo jako náhradníci. Skvělá vizitka pro organizační tým,
pro celé naše město, které bude opakovaně hostit přibližně 700
házenkářských nadšenců, a tyí se k nám těší.
Světlo světa také spařila tradice mladšího „sourozence“ Kynžvartského poháru - Memoriálu Milana Prokeše, a to zimní Pololetní turnaj mladších a starších žaček, který byl v letošním
roce odehrán během posledního lednového víkendu ve Skalné.
Pololetní turnaj datuje svůj vznik do doby působení HC CheLK.
Turnaje se zúčastnilo dvanáct družstev. Hracích minut strávili
děvčata na hřišti dost a dost, hrálo se systémem každý s každým,
a to dvoukolově, aby měl každý šanci na reparát, pokud by se první utkání nepovedlo. To se nakonec ukázalo jako klíčové, protože
ve starších žákyních vítěz celého turnaje DHK Baník Most měl
nerozhodnou bilanci vítězství hned s dvěma týmy, a to s Pískem
a domácími, kteří skončili nakonec na krásném druhém místě,
o němž rozhodl pouze jediný vstřelený gol na straně Mostu.
Naše družstvo okusilo v turnaji pouze jednu zmiňovanou prohru
s mosteckými děvčaty, ale zároveň si z turnaje odnesly ještě další
dvě utkání s nerozhodným skorem. Nutno dodat, že domácí tým
byl kvůli zranění Anity Čučelové výrazně posílen o vynikající
brankářku Adélu Srpovou z HK Spartak Ústí. Všichni přítomní žasli nad tím jak Adéla strhla své prozatímní spoluhráčky ke

skvělým výkonům a po zásluze byla jednohlasně zvolena nejlepší
brankářkou turnaje. O téhle dívce ještě v budoucnu hodně uslyšíme!!! V mladších žákyních si šel pro vítězství již od prvního
hvizdu tým Sokola Písek, kterému zdatně sekundoval stříbrný
DHK Baník Most následovaný bronzovým Sokolem Vršovice.
Domácí družstvo sbíralo své další zkušenosti s pro ně netradičními soupeři. Tým nehraje házenou pro výsledky, ale zaměřuje
se na postupnou herní vyzrálost všech děvčat bez rozdílu. Proto
jsou hráčky v každém utkání rovnoměrně zatěžovány a pravidelně střídány. Stalo se tak i v nejemotivnějším zápase turnaje se
Sokolem Vršovic, který vyzněl po 20 minutách v náš prospěch,
a to o jediný gol. Průběh zápasu ukázal jakým směrem se naše
družstvo ubírá - základ tvořila pevná obrana s postupným přechodem do protiútoku, kde se projevila tréninkové píle a souhra
našich spojek, pivota a křídel! Do hry se zapojily všichni, lavička celý zápas žila a povzbuzovala. Emoce by se daly krájet, slzy
v očích měly po zápase úplně všichni. Početná skupina fanoušků se shodla na tom, že se v halách tento víkend hrála rychlá
a bojovná házená, která lahodila oku diváka. Přestože se turnaj
odehrál v provizorních domácích podmínkách, tak byl organizačně skvěle zajištěn. Skalná nám nabízí výborné zázemí herní,
ubytovací i stravovací, každý odjížděl z „konce světa“ spokojený
a správně unavený.
A co bude k vidění na domácí půdě v jarní části sezony? Čeká
nás spousta práce na trénincích, také regenerace, pokračujeme
v gymnastické průpravě a domácím divákům se představíme na
několika soutěžních turnajích, kam jsou všichni srdečně zváni!
!!! 29. 4. 2017 - starší žákyně, 30. 4. 2017 - minižákyně, 13. 5.
2017 - přípravka, 14. 5. 2017 - mladší žákyně, 21. 5. 2017 - dopoledne minižákyně a odpoledne starší žákyně !!!
!!! 9. - 11. 6. 2017 - XLII. Kynžvartský pohár - III. Memoriál
Milana Prokeše !!!
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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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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