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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov o tom, co v současné době ve městě probíhá a co nás v tomto roce ještě čeká. V minulém čísle Kynžvartských listů jsem vás informoval o tom, že se zpracovává
projektová dokumentace na opravu havarijního stavu mostu
v ul. Sadová. Dokumentace je hotová, je vydáno stavební povolení a chystáme výběrové řízení na dodavatele stavby. Přes zimu
bychom chtěli mít tuto záležitost uzavřenou, abychom mohli
v klidu na jaře začít s realizací. Další projektová dokumentace,
která se zpracovává na komunikaci „Špičák“, je komplikovaná
a stále se na ní pracuje. Zda bude připravena do konce roku
prozatím nevím. Dokončuje se chodník od Pošty do Léčebných lázní. Chodník od č.p. 125 k autobusové zastávce bude
také do konce roku hotový. Obnova školní zahrady v areálu ZŠ
a MŠ Lázně Kynžvart, která je financována z dotace EUREGIA EGRENSIS, proběhne také ještě letos. Související aktivity
spojené s tímto projektem se již uskutečnily. Výlety a exkurse
do příhraničních oblastí Německa absolvovaly pouze děti ze základní školy. Konečně máme schválený Manipulační a provozní
řád rybníka Školňák a začalo se s jeho napouštěním. S žádostí o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na opravu dlážděného dvora a chodníků v areálu ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
jsme bohužel úspěšní nebyli. Uspěli jsme ale s žádostí o dotaci
3,5 mil. Kč na pořízení cisternového vozidla pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele automobilu, které se muselo ale opakovat. V prvním
kole řízení ani jedna firma nesplnila stanovené požadavky, ale
ve druhém kole se podařilo dodavatele zajistit a je již podepsaná
i smlouva na dodávku tohoto vozidla, které bychom měli převzít
do konce tohoto roku. Získali jsme malé dotace na dokončení
II. etapy výstražného lokálního systému na Rašelinném potoku, na likvidaci bolševníku na pozemcích města a Myslivecké
sdružení Tetřívek získalo dotaci za odstřel přemnožené černé
zvěře. V ulici Nádražní byl na podnět občanů umístěn měřič
rychlosti. Na této komunikaci docházelo k překračování povolené rychlosti a docházelo k ohrožování chodců, hlavně dětí, které tuto trasu využívají k cestě do školy. V rámci reklamačního
řízení byl obnoven povrch na víceúčelovém hřišti u základní

školy. V současné době také probíhají lokální opravy asfaltových povrchů místních komunikací. Obce by uvítaly dotační titul, kde by se jednoduchým způsobem daly získat dotace
na obnovu místních komunikací, ten ale neexistuje. Přitom je
to ze strany obcí v celé republice jedna z priorit. Velký úspěch
přišel po 3 letech přípravných prací na přestavbu bývalého
kina na „Komunitní centrum“. Dotace 8,3 mil. Kč byla v Integrovaném regionálním operačním programu schválena.
Z vlastních zdrojů město zaplatí v souvislosti s tímto projektem
cca 1 mil. Kč. V měsíci září 2017 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a v září 2018 by měla být rekonstrukce hotová. To je na realizaci takového projektu šibeniční termín. Věřím, že se podaří vysoutěžit kvalitní firmu, která bude
schopná termín realizace splnit a odvede přitom kvalitní práci.
Vynaložené úsilí při přípravě tohoto projektu bylo odměněno
a schválená dotace mne velmi potěšila. Zařízení tohoto typu
nám už po mnoho let schází.
Miloslav Pernica - starosta

Pozvánka na kulturní akce 2017
27. 10. 2017
Strašidelná cesta
		(areál Léčebných lázní)
10. 11. 2017
		

Lampionový průvod
(areál Léčebných lázní)

2. 12. 2017
		

Rozsvícení vánočního stromečku
a adventní trh (náměstí)

7. 12. 2017
		

Mikulášská besídka pro děti
z Lázní Kynžvart (jídelna ZŠ)

13. 12. 2017
		

Předvánoční setkání seniorů
z Lázní Kynžvart (jídelna ZŠ)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Česko-bavorská spolupráce mezi městy Lázně Kynžvart a Hof
Město Lázně Kynžvart realizuje přeshraniční projekt „Česko-bavorská spolupráce mezi městy Lázně Kynžvart a Hof “. V rámci přeshraniční spolupráce již navštívili žáci základní školy Lázní
Kynžvart zoologickou a botanickou zahradu v Hofu a při cestě
zpět i krásné státní muzeum porcelánu Porzellanikon v Selbu.
Pan starosta Pernica se zúčastnil, spolu s dalšími českými představiteli municipalit, 585. ročníku slavnosti Schlappentag. Město
Hof prezentovalo dosavadní úspěchy česko-bavorské spolupráce
(dosud orientované zejména na Cheb, Karlovy Vary). Diskutovány byly i možnosti nové spolupráce s Lázněmi Kynžvart. Příležitostí pro posílení přeshraničních vazeb může být např. iniciace
vzniku přímého železničního spojení Hof – Selb – Františkovy
Lázně – Cheb – Lázně Kynžvart – Mariánské Lázně. Město Hof
se svými ca 45 000 obyvateli představuje významný zdroj potenciálních návštěvníků českého příhraničí. Samotné město Hof
však představuje vysoce atraktivní cíl i pro české návštěvníky.
Cesta autem trvá 1 hodinu a dostanete se do „jiného světa“. Mezi
významné volnočasové atraktivity patří park Theresienstein (vč.

Vítání občánků
Dne 20. 05. 2017 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Lázně Kynžvart vítání občánků, kde do života přivítal 3 děti 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 - matrika

zoologické a botanické zahrady) a vodní nádrž Untreusee na jihu
města s řadou volnočasových atraktivit (vodní sporty, slunění,
cyklistika, in-line dráha, lezecká stěna, labyrint…). Hof nabízí
velké množství kulturně-společenských akcí, svátků, tradic, festivalů, vč. možností nákupů či ochutnání místních kulinářských
specialit. Projekt bude pokračovat i po letních prázdninách, kdy
v Lázních Kynžvart bude díky přeshraniční spolupráci u školy
revitalizováno prostranství (prezentace metod péče o zeleň, výsadba, ad.). Projekt je spolufinancován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia
Egrensis).
Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer
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OZNÁMENÍ OB ČANŮM
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.)

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.

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

MOBILNÍ SBĚR - PODZIM 23. 9. 2017

Dětský den v Lázních Kynžvart 27. 5. 2017
Oslava Dětského dne, kterou pořádalo Město Lázně Kynžvart, se letos konala opět ve spolupráci s Léčebnými lázněmi.
K dispozici jsme měli krásný park u Balnea. Po zkušenosti z
loňského roku se o program postarala agentura DanceMission z Teplic, která bavila nejen děti, ale také rodiče celé odpoledne. Pro děti byly připravené různé soutěže, nechyběl skákací hrad a dětský koutek a také již tradiční traverz. Vše si děti

mohly vyzkoušet zdarma. Úspěch sklidilo také malování na
obličej a tvorba vlastních látkových tašek. Tuto tvořivou dílnu si připravilo Centrum denních služeb Mariánské Lázně.
Pro návštěvníky letošního dětského dne, kdy nám počasí přálo
a bylo krásně slunečno, nechybělo ani občerstvení. Děkuji všem,
kteří se na hladkém průběhu oslavy dětského den podíleli. Budeme se těšit opět v příštím roce.
Bc. Romana Kováčíková

Pouť sv. Markéty 15. 7. 2017
Letošní Pouť sv. Markéty, kterou pořádalo Město Lázně Kynžvart spolu s TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart se konala v sobotu
15.7.2017. Dopolední počasí nás trochu vyděsilo, ale nakonec
se vyčasilo a bylo i teplo a krásné slunečné počasí přímo urče-

né k pouťovému veselí. Což ocenili určitě návštěvníci, kteří se
těšili na vystoupení hudební skupiny Veselá trojka Pavla Kršky.
V přestávkách jejich vystoupení zahrála lidové písničky „Veselá
dvojka“. TJ si pro děti připravila několik stanovišť s úkoly (háze-

pokračování na str. 4
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ní míčků, lovení rybiček,…). Kdo nechtěl soutěžit, mohl se vyskákat na nafukovacím hradu a skluzavce, které pro děti město
„předplatilo“ nebo nahlédnout do hasičského auta. 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.
Ještě bych se chtěla vrátit ke spekulacím, které nastaly ohledně
letošní pouti. Jedná se o neúčast kolotočů, které byly objednány
rok dopředu a většina návštěvníků je postrádala a mnoho lidí
kvůli tomu ani nepřišlo. Několik prodejců s pouťovým zbožím,
když ráno přijeli do areálu a viděli, že nebudou kolotoče, odjeli
s tím, že nemá cenu stánky vybalovat, protože bude malá účast.
Pouť se konala na pozemku ve vlastnictví TJ Sokol EUTIT Lázně

Kynžvart a vedení se usneslo, že kolotoče nechtějí. Důvodem byla
špinavá obsluha, zastaralé a nebezpečné atrakce, atrakce jsou
drahé… . TJ také požadovala po provozovateli kolotočů nájemné ve výši 20.000,- Kč. To nebylo ze strany provozovatele atrakcí
akceptováno a s atrakcemi nepřijeli. Nevím, pouť bez kolotočů
pro někoho není pouť, když se člověk projde po Matějské pouti
v Praze tak určitě je to ještě horší než by to bylo v Kynžvartu.
A že je to pro někoho drahé? Je to hlavně pro děti, takže jednou za rok by to rodiče určitě zvládli dopřát svým dětem zážitek
z pouti. Shrnuto, možná by bylo kolikrát lepší, zeptat se přímo
lidí, kteří mají na starost tyto záležitosti a nevymýšlet si nové teorie, jak je město špatné a neschopné a zdržet se nevhodných
komentářů na sociální síti.
Bc. Romana Kováčíková

Pohádkové bytosti na hradě
Za slunečného počasí poslední srpnovou sobotu čekaly pohádkové bytosti na návštěvníky, kteří se chtěli rozloučit s létem
a prázdninami, především na děti, kterých se letos sešlo opravdu hodně. Na startu cesty se mohly svézt na ručně poháněném
kolotoči, nechat si udělat tetování a pak už vyrazit směr hrad.
Cestou potkaly pohádky – Čerta a Káču, Princeznu ze mlejna,
Sněhurku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Hrnečku, vař!, Kocoura v botách, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Zlatovlásku
a na konci v podhradí byli i Kohoutek a slepička. U každé pohádky se plnily úkoly a každý úspěch byl odměněn nějakou sladkostí. Na hradě pak bylo připraveno pro vysílené děti i rodiče
občerstvení, limonáda, pivo a samozřejmě buřty, které připravili místní dobrovolní hasiči. Tímto jim děkujeme za spolupráci.

Nejen o zábavu, ale také o vědomosti se postaraly Lesy ČR, s.p.
Lesní závod Kladská a Záchranná služba Royal Rangers. Zbraně, souboje a také střelbu předvedla skupina historického šermu Savioli. Kdo se nechtěl nechat tetovat na startu, měl možnost
se nechat namalovat ještě na hradě. Atrakce na hradě zajistilo
pro návštěvníky Pohádkové cesty Město Lázně Kynžvart, o sladké odměny a kolotoč se postaraly Léčebné lázně Lázně Kynžvart
a Mariánskolázeňsko o.p.s.. Děkuji zaměstnancům Léčebných
lázní v čele s paní Janou Gabrielovou a Janou Vávrovou a Města
Lázně Kynžvart a všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém
průběhu této oblíbené akce nejen pro děti.
Bc. Romana Kováčíková
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Letní slavnost 15. 7. 2017
Letní slavnost seniorů a příznivců Domova pro seniory Lázně
Kynžvart, za finanční podpory Města Lázně Kynžvart uspořádal
Klub šťastné stáří dne 15. 7. 2017. V rámci programu se představily roztančené „Vesnické mažoretky“ pod vedením starosty
obce Nový Kostel Oto Teubera. Do večerních hodin hrála „ Har-

monika DUO“ manželů Pospíšilových. Děkujeme městu Lázně
Kynžvart a všem organizátorům a pečujícím za účast a pomoc
na této tradiční akci.
							
Mgr. Lenka Cholínská

Návštěva Kladské
Jezdíme s manželkou pravidelně relaxovat na Kladskou a jejího okolí. Zde jako důchodci nabíráme sílu a osvěžení a to pro nás
na nejkrásnějším místě na světě.
Každá tato naše procházka mě připomíná prožité zážitky mojí
42 leté služby u LČR - Lesního závodu Kladská.
Nedávná návštěva „Naučné stezky“ kolem jezera mě však
ohromila a zkazila náladu z krásného dne. Takové množství
toaletního papíru a to téměř v každém zákoutí vedle stezky mi
vyrazilo dech. Tak znečištěnou část v nejkrásnějším koutě Slavkovského lesa a chráněné krajinné oblasti a „Národní přírodní
rezervace - Tajga“, jen tak nikde neuvidíte.
Celou procházku po stezce jsem protrpěl, ale to ještě nebyl
konec. Zašel jsem na rybářský chodník, který je v majetku Lesního závodu Kladská, již od začátku vypadá nevábně. Zde jsem
byl přímo ohromen jejím katastrofálním stavem. Prohnilá, či
chybějící prkna vybízejí k úrazu. Vyšlapaná místa mimo stezku
od pytláků či rybářů, množství papírů, zbytků, lahví, plechovek
schovaných pod dřevěný chodník. Na rybářskou stezku nedo-

poručuji z důvodu úrazu vůbec chodit. Argument, který je na
cedulce „Vstup jen pro rybáře“ neobstojí.
Aby se sjednala náprava a panenská příroda Kladské nebyla
dále hyzděna, promluvil jsem s vysoce postaveným pracovníkem
CHKO. Ten konstatoval, že možnost použití záchodů na Kladské
je dostatek. Zda má pravdu, vidíte sami!
K zamezení znečišťování Kladské stačí málo a je velice jednoduché. Nainstalovat na parkovišti Kladské dva záchody (páni,
dámy) a pravidelně je vyvážet.
Sjednají zodpovědní pracovníci nápravu? Uvidíte sami.
Další nemilé překvapení a pro prestiž Kladské je alarmující
uzavření restaurace „U Tetřeva“.
Dočkají se návštěvníci Kladské brzského znovuotevření s původním nábytkem, obrazy a trofejemi, či nikoliv?
Ing. Vaniš Miroslav
Lázně Kynžvart
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Závěr školního roku v MATEŘSKÉ ŠKOLE
Projížďka kočárem

interaktivní pirátské divadelní představení.

Hezký zážitek dětem z mateřské školy v Lázních Kynžvartu
připravil dne 14. června pan J. Rada, jehož vnouček Davídek
právě tuto mateřskou školu navštěvuje. Po malých skupinkách
postupně všechny děti svezl v kočáře taženém kobylkami Bouřkou a Darou. I ti největší zlobilové se při této neobvyklé projížďce zklidnili a ani nedutali. Krásné kobylky pak děti za odměnu
mohly krmit přímo z ruky šťavnatou travičkou.

Tímto ale návštěva dětí na Seebergu neskončila. Naše pirátské
průvodkyně nás zavedly kousek od areálu hradu, kde na děti čekala další část programu. Zde se předškoláčci jednak seznámili
s činností záchranných složek - zahráli si na hasiče, policisty i
prověřili své zdravotnické znalosti, ale také si vyzkoušeli některé
farmářské úkony, jako mletí obilí na mlýnku, česání ovčí vlny či
dojení kravičky. Na závěr se někteří povozili na koních a ponících, jiní si alespoň pohladili šikovné policejní pejsky.

Děkujeme panu Radovi za čas a krásné okamžiky, které místním holčičkám a klukům věnoval.

Soudě podle barvitého vyprávění zážitků byl pro kynžvartské
školkáčky letošní školní výlet nezapomenutelný.

Pohádková zahrádka na Seebergu
Dne 21. června se děti z kynžvartské školky vypravily za pohádkovým dobrodružstvím na hrad Seeberg. Hned po příjezdu
děti zaskočili nefalšovaní piráti a posléze se dvě sličné pirátky
staly průvodkyněmi po celém areálu hradu.
Během několika hodin zde strávených na nadšené školkáčky
čekala celá řada dobrodružství a zajímavostí. Nejprve pozorovali žongléra v akci a sami si mohli vyzkoušet, že žonglování s
nejrůznějšími pomůckami není žádná legrace. Potom zhlédli
animovaný film o vesmíru ve scénickém kině. Následovaly návštěvy dílniček, kde si dětičky pomalovaly sádrové figurky, vytvořily pohlednici a vyrobily symbolického piráta na špejli. Posléze si prohlédly a vlastnoručně osahaly rozdíly mezi povrchem
těl zvířátek s šupinami, srstí i peřím, při čemž si mohly pohladit
i opravdického hada! Největší zážitek však v dětech zanechalo

Rozloučení s budoucími školáky
Tak jako každý rok, i letos se přiblížil závěr školního roku, a
s ním trochu smutné rozloučení s dětmi, které po třech letech
kolektiv mateřské školy opouštějí. Po prázdninách z nich totiž
budou opravdoví školáci. Tentokrát jsme se loučili s třinácti budoucími prvňáčky, pro které jsme na památku uspořádali výlet
do Chebu. I když nám počasí právě nepřálo, děti si do sytosti
mohly projit celý areál Krajinky, okolí Chebského hradu, historické centrum a náměstí v Chebu a zamlsat si v cukrárně. Ve
školce pak každý budoucí školáček dostal upomínkové předměty
a také knihu, kterou si už brzo bude moci sám přečíst. Tak ať se
vám ve škole daří, prvňáčci…
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Kynžvartské děti uklízely město

V pátek 7. dubna 2017 se žáci základní a mateřské školy v Lázních Kynžvartu zapojili do celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“. Naší akci jsme si zaregistrovali pod názvem
„Ukliďme si před vrátky“. Organizační tým vybavil školu pytli
na odpad, rukavicemi a drobnými dárkovými předměty. Naše
město jsme si rozdělili do menších oblastí a každá třída s mapkou v ruce vyrazila vyklidit svůj úsek. Děti se divily, co všechno
mohou lidé pohodit v ulicích města. Počasí nepřálo, bylo chladno a foukal studený vítr, ale i tak děti posbíraly 27 pytlů odpadu.
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K akci se pak odpoledne přidaly děti z mateřské školy se svými
rodiči a nasbíraly dalších 6 pytlů. Na děti a rodiče po vykonané
práci čekalo závěrečné opékání buřtů, na které se těšili především ti nejmenší.
Vedení školy děkuje za celou akci nejen dětem, které odvedly
kus prospěšné práce, ale i hlavním organizátorkám - paní učitelkám K. Svatošové a M. Havířové.

Prvníolympiáda pro děti mateřských škol v ORP Mariánské Lázně
Dne 06. 06. 2017 proběhla na hřišti u základní školy v Úšovicích v Mariánských Lázních první Olympiáda pro děti mateřských škol v ORP Mariánské Lázně. Jedná se o další aktivitu
v řadě uskutečněných vzdělávacích akcí v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, jehož nositelem za ORP
Mariánské Lázně je dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.
Tvorba Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na území
ORP Mariánské Lázně, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního
a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, výměnu zkušeností pedagogů škol a výměna příkladů dobré praxe. MAP a jeho
aktivity se tak posunul o další krok. Projekt je spolufinancován
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Příjemné slunečné počasí v tento den přálo a sportovního
klání se zúčastnilo celkem jedenáct mateřských škol. Každou
z nich zastupovalo maximálně desetičlenné družstvo většinou
předškoláků. Ke každému družstvu byl poté přidělen žák 8. třídy
a děti mohly začít procházet 10 stanovišť a plnit připravené úkoly.
A na co se mohly děti těšit? Žáci 8. třídy Základní školy Úšovice pod vedením p. učitele Mgr. Vladimíra Kafky si pro děti připravili skok do dálky z místa, hod raketkou, pexeso, slalom, kop
na branku, zmrzlinář, hod tenisákem, lovci pokladů, překážkový
běh a základy krizového řízení v podání dětského „záchranáře“
z 9. třídy. Všem starším žákům patří veliké uznání a poděkování
za perfektní přístup k soutěžícím dětem.
Zajímavým zpestřením byla ukázka Záchranné stanice Royal
Rangers, děti se tak měly možnost seznámit se základy první pomoci a zároveň si vyzkoušely vybavení záchranného vozu.
Samozřejmě nemohlo chybět ocenění a všechny děti z mateřských škol obdržely medaile a diplomy. Došlo i na jedno individuální ocenění pro nejlepšího střelce do branky. Originální cenu
v podobě vodního melounu si odnesla malá vítězka z MŠ Dolního Žandova. Po dobu konání akce bylo zajištěno občerstvení pro
účastníky a organizátory.

Pořádáním olympiády chceme rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, ale i smysl pro respektování pravidel a čestnou hru.
„Všichni se navzájem povzbuzují za velké podpory rodičů, ale
i ostatních kamarádů ze školek, což je soutěžícím velkou podporou. Děti ze školek si připravují vlastní “bojové pokřiky“,
transparenty, sportovní oblečení a toto vše dodává správnou atmosféru. Učitelky mateřských škol sbíraly inspiraci pro vlastní
organizaci ve svých školách“ ujasnila Mgr. Jana Čížková, věcný
manažer projektu.
Všechny děti si s chutí zasportovaly a podávaly úžasné sportovní a vědomostní výkony.
Blahopřejeme!
Bližší informace o projektu naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/
Daniela Morávková - projektový manažer MAP
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ekologický den - 7. 4. 2017 - Návštěva pana Ing. Petra Potůčka ve škole
V rámci ekologického dne každoročně navštíví naši školu
místní farmář pan Potůček. Snaží se dětem zábavnou a jednoduchou formou objasnit zákonitosti přírody, poradit, jak by se
mohli o přírodu starat a uvědomit si její důležitost v jejich životě, a že i žáci se mohou podílet na utváření vlastního prostředí.
Tentokráte navštívil 4. třídu a objasňoval žákům koloběh vody
v přírodě. Přinesl sebou i názorné pomůcky např. vodováhu. Velice ho pobavilo, když mu na závěr hodiny žáci sestavovali vlastní
erb a mezi nápady se objevila i vodní elektrárna, pramen a vše co
souvisí s vodou.
Ještě jednou děkujeme panu Potůčkovi, že si na nás vždy udělá
čas.
Mgr. Pavlína Sedláková

Soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek VII. ročník
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vyhlásil 30.1.2017 již 7. ročník soutěže „O nejhezčí
velikonoční výrobek“ vyrobený jakoukoliv technikou. Slavnostní vyhlášení proběhlo 12. 4. 2017 od 16.00 h v sále Kulturního
domu ve Třech Sekerách. Práce porodců byla velmi obtížná, ale
i přesto se nám opět podařilo obsadit místa ve všech kategoriích.
Kategorie A (děti do 6 let) - 2. místo - MŠ L. Kynžvart
Kategorie B (děti ve věku 7-8 let) - 2. místo - 1. třída
Kategorie C (děti ve věku 9 - 10 let) - 3. místo - N. Alaxinová 4.třída
Kategorie D (děti ve věku 11 - 14 let) - 3. místo - P. Sedláková,
M. Votavová, A. Dvořáková, P. Kuciková, K. Tesařová
Kategorie K (kolektivy) - 1. místo - 2. Třída, 2. místo - 7.třída

Požární poplach v ZŠ
Netradiční cvičný požární poplach proběhl na základní škole 6. 6. 2017. Tentokrát se na jeho realizaci podílela i jednotka
Hasičského záchranného sboru Mariánské Lázně a Sdružení
dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart. Už po samotném vyhlášení poplachu děti zaskočily zakouřené prostory školy, ve vestibulu
školy nebylo vidět téměř na krok. Evakuace školy však proběhla

rychle a bez závad. Po provedeném poplachu byli jak žáci tak
učitelé seznámeni s hasičskou technikou, ukázkami a nácvikem
hašení plamene pomocí práškových a vodních hasicích přístrojů
a poskytováním první pomoci. Poučné dvě hodiny si užili jak
malí tak velcí.
Mgr. Hana Pelikánová
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Pojeďme společně II.
V rámci projektu Pojeďme společně II., který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2014-2020 absolvovali žáci ze 3. a 4. třídy naší základní školy se svými německými kamarády z Mantelu poslední
dva ze čtyř naplánovaných výletů.
V květnu se jelo do německého Vilsecku. Jako vždy jsme vyrazili plni očekávání a doufali, že ani počasí nás nezklame, většinu
dne jsme měli pobývat venku. Ačkoliv je Vilseck malé městečko,
můžete zde vidět mnoho zajímavého. Během prohlídky města jsme viděli středověkou bránu, původně s padacím mostem,
mnoho domů z 18. století, nevynechali jsme ani místní hrad
Dagestein nebo velmi pěkný barokní kostel. Městem nás provázel dokonce místní ponocný. Na chvíli jsme se přenesli do doby,
kdy se každou noční hodinu ozýval jeho hřmotný hlas, aby ohlásil, kolik je hodin. Na oběd jsme zašli do místní střední školy.
Byly lasagne a všem moc chutnaly. Po obědě jsme vyrazili podél
řeky Vils, která dala městu jméno. V posledních letech se okolí řeky mění na odpočinkovou zónu. Přestávku jsme si udělali

na břehu malého jezírka a nechyběla ani projížďka na loďce. Den
uběhl jako voda a my se museli vydat na cestu domů.
V pondělí 26. června byly naším cílem Františkovy lázně.
S partnerskou školou z Mantelu jsme se tentokrát setkali až
přímo ve Františkových Lázních. Vyrazili jsme mikrovláčkem
do Mini ZOO u kempu Amerika. Dostatečně jsme procvičili
svaly na místních hřištích a vrátili se zpět do města. Na oběd nás
očekávali v restauraci Ingo Casino. Obrovským zážitkem byla
pro děti skleněná podlaha s akváriem. Po dobrém obědě jsme
ještě zašli na zmrzlinu. Dalším krásným zážitkem byl zrcadlový labyrint. Jeho součástí je i obrovský točící se válec, ve kterém
máte pocit, že se kolem vás pohybují hvězdy. A nakonec jsme
navštívili ještě vyhaslou sopku Komorní Hůrka. Pak už nás čekalo loučení.
V příštím školním roce by nás měl čekat projekt s názvem
Sprachkoffer, který pro nás připravuje německá strana. Nebude
chybět ani předvánoční společná dílna v naší škole a setkání pedagogů obou škol.
Bc. Daniela Mayhoub

Školní akce pro žáky 2. stupně
Žáci 6. – 9. třídy se během 2. pololetí zúčastnili řady přednášek, exkurzí, výletů, projektů, výchovných pořadů a kulturních
akcí, které vhodně doplňovaly školní výuku.
Mezi přednášky můžeme zařadit pořad Síla lidskosti, ve kterém se žáci seznámili se životem a inspirativním činem sira
Nicholase Wintona, jež před začátkem 2. světové války zachránil
téměř 700 převážně židovských dětí.
8. a 9. třída se zúčastnila workshopu na ISŠ Cheb zaměřeného
na robotiku, 3D tisk a IT technologie používané ve výrobě.
Velmi poučná byla dějepisná přednáška PdDr. Daniela Švece
o osudech československých pilotů v britském Královském letectvu za 2. světové války
Zajímavá byla i exkurze do firmy EKODEPON se sídlem
v Černošíně, kde žáci viděli třídění odpadu a jeho následnou ekologickou likvidaci. Žáci 9.třídy navštívili plzeňskou TECHMÁNII.
Zaujala i prohlídka prostor Západočeského divadla v Chebu,
při které se žáci dostali do míst, kam běžný divák nemá možnost
vstoupit. Takže se podívali například na jeviště, do šaten herců,
do maskérny a kostymérny a na další zajímavá místa. Navštívili
jsme také dvě divadelní představení, komediálně laděnou historickou hru Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti a pohádku V osm
u archy.

Z kulturních akcí nezapomeňme zmínit koncert s názvem
Ani film se neobejde bez hudby, během kterého zazněly slavné
melodie ze zahraničních i českých filmů.
Každoročně na naši školu jezdí pan Zdeněk Pospíšil ze spolku
ACET, který žákům přednáší o problémech, s nimiž se v době
dospívání setkávají, jako jsou například první lásky a vztahy,
ochrana před pohlavně nakažlivými nemocemi, nebezpečí drog,
kouření a alkoholu.
Úřad práce v Chebu navštívila 8. třída, která zde absolvovala
program zaměřený na finanční gramotnost.
Velmi vydařenou akcí byla návštěva botanické zahrady v Bečově, kde si žáci prohlédli její areál a zapojili se do vzdělávacího
programu Jmenuji se Strom.
Pěkný byl i výlet do německých měst Hof a Selb, kde jsme navštívili botanickou a zoologickou zahradu a muzeum porcelánu.
Poslední akcí letošního školního roku byl projektový den
Cesta za zdravím, organizovaný SZŠ a VOŠ Cheb. Letošním
tématem byly bezpečné prázdniny a prevence civilizačních nemocí. Do projektu se zapojila i Městská policie Cheb, Hasičská
záchranná služba SŽDC a Hasičský záchranný sbor ČR, BESIP,
VZP ČR, TyfloCentrum a další.
Mgr. Jana Špryňarová
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Olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňsko 2017
Ve čtvrtek 8. června 2017 se uskutečnila olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňska v Dolním Žandově. Opět mezi sebou
soutěžily 3 školy. Základní škola Lázně Kynžvart, Dolní Žandov
a Velká Hleďsebe. Letos se soutěžilo v běhu na 50 a 100m, člunkovém a překážkovém běhu, skoku z místa, trojskoku, hodu medicimbalem a ve šplhu na tyči.
Naši základní školu reprezentovalo 46 žáků z 1. a 2.stupně.
Škola obhájila již po několikáté 1.místo. Na 2.místě byl D.Žandov
a na 3.místě V.Hleďsebe. 32 žáků se umístilo na 1., 2. nebo 3.místě. Někteří i opakovaně. Mezi nejlepší sportovce z 1.stupně patří
ze 3.tř. Tomáš Vokoun, Linda Baťková, Vítězslav Novák, z 5.třídy

Návštěva Hofu a Selbu
7. června 2017 žáci naší školy navštívili zoologickou a botanickou zahradu v německém Hofu. Obě zahrady se nacházejí
v městského parku Theresienstein, který slouží místním občanům k odpočinku. Další zastávkou bylo Muzeum porcelánu
v Selbu, kde si děti mohly prohlédnout nejen krásné výrobky, ale i seznámit se s postupem výroby. Celý výlet byl hrazen
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi městy Lázně Kynžvart a Hof.
Mgr. Pavlína Sedláková

Ondřej Savula, Anna Bílá, Matěj Procházka a Barbora Macečková. Z 2.stupně ze 7.třídy Šárka Kapusniaková, Kristýna Königová, Barbora Placková, Robert Kostolány, z 8.třídy Petra Kuciková, Daniel Puža, Matěj Vokoun, Tobiáš Titěra a Klára Tesařová,
která získala 6 medailí a stala se úplně nejlepší sportovkyní naší
školy. Velkou pochvalu si zasluhují ale všichni, kteří naši školu
reprezentovali a moc děkujeme za skvělé výkony.
V příštím roce bude olympiáda u nás doma v L.Kynžvartu.
Tak ahoj za rok ☺!
Mgr. Iveta Becková
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Školní akademie
Rok se s rokem sešel a žáci naší základní školy měli opět možnost předvést rodičům a veřejnosti, co si pod vedením svých
třídních učitelů připravili na školní akademii, která ve svém
názvu tentokrát nesla přízvisko „letní“. A to nejen proto, že se
konala 22. 6., ale také z toho důvodu, že většina vystoupení měla
tak trochu prázdninový nádech.
Nejdříve si žáci 3. třídy zahráli na legendární třídu „3. B“
a kromě Macha, Šebestové a Jonatána jsme mohli sledovat
i povedené repliky žáků Pažouta a Horáčka ve scénce, kterou si
s dětmi připravila paní učitelka Iveta Becková. Nejmladší žáci
naší školy pod vedením paní učitelky Jiřiny Linhové nacvičili
píseň o malých námořnících a o tom, co všechno se tito malí hrdinové během školního roku dozvěděli na své pomyslné „plavbě
za pokladem“, za což sklidili velký potlesk přítomného publika.
Jejich o rok starší spolužáci zase všem ukázali, jak se správně
tančí „Myší polka“, kterou je naučila třídní učitelka, paní Zdena
Hrušková. Poté následovalo další taneční vystoupení - tentokrát
4. třídy. Ta předvedla bravurně zvládnutou choreografii tance
s názvem „Boxeři“. A pak už se ozvala tajuplná hudba z Amazonského pralesa a na scéně se objevili „cestovatelé“ v podání
chlapců z 5. třídy. Po nalezení tábora „domorodců“ se na scénu
vyřítily bojovné Amazonky v barevných kostýmech, které díky
svým skvělým bojovým schopnostem vetřelce ve svém táboře
zajaly a obecenstvu předvedly ukázku rituálního tance kolem
kůlu a kotle s vroucí vodou. Záchrana ubohých objevitelů přišla
v poslední chvíli. Když už to s nimi vypadalo opravdu bledě, zničehonic přilétl k tancujícím Amazonkám batoh jednoho z ukrytých cestovatelů. Ten je zaujal natolik, že zajatci mohli uprchnout
a zpovzdálí sledovat, jak si divoké ženy poradí s předměty civilizovaného světa. A Amazonky si skutečně poradily. Po náhodném

Poděkování panu Ing. P.Volfovi
Žáci sedmé a osmé třídy ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart se shodli,
že i hodiny přírodopisu mohou být zábavné a zároveň poučné.
Pan ing. Pavel Volf připravil projekt, který jsme nazvali „Výprava
za chráněnými rostlinami“, v kterém velmi poutavě seznamoval
žáky nejen s rostlinami, ale poukázal na rozdíly mezi loukami a
mokřady. Pan ing. P. Volf si našel čas i na náš myslivecký kroužek. Jeho projekty jsou velmi pečlivě připraveny. Chtěly bychom
touto cestou poděkovat za práci a už teď se těšíme na příští školní
rok.
Pavlína Sedláková a Květa Svatošová

spuštění iphonu zanechaly svého divošského křepčení a daly se
do zcela moderního tance! Tak to byl ve zkratce děj pantomimického vystoupení nejstarších žáků 1. stupně pod vedením paní
učitelky Olgy Lukašákové. Poté následovala dvě vystoupení dětí
navštěvujících v tomto školním roce dramatický kroužek paní
učitelky J. Linhové. Mladší děti zahrály pohádku „O drakovi“
a děvčata z 5. třídy předvedla zajímavé nastudování Erbenovy
básně „Svatební košile “. O příjemný závěr se postaraly dívky
z pěveckého sboru 2. stupně se svými muzikálovými melodiemi
za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Špryňarové.
No… a my pedagogičtí pracovníci máme zase další rok na vymýšlení nových, pokud možno originálních a neotřelých nápadů
na příští školní akademii…☺
Mgr. Olga Lukašáková
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Pasování mezi myslivce
Pro zakončení mysliveckého kroužku ve šk. roce 2016/2017
zvolily paní učitelky Pavlína Sedláková a Květa Svatošová netradiční způsob. V Domě přírody na Kladské se za účasti předsedy
OMS pana Černíka, trubaček LČR Žanety Sedlákové a Adriany
Říhové, myslivce Václava Ryšavého konalo okresní kolo Zlatá
srnčí trofej. Členové mysliveckého kroužku si zopakovali své
znalosti získané během školního roku před nezávislými porotci
a soutěžili mezi sebou. Všichni zkoušející v testech obstáli a byli
za doprovodu trubačů LČR, svých rodičů a předsedy OMS p.
Černíka pasováni mezi myslivce. Poté došlo k vyhlášení tří nejlepších soutěžících. 1. místo získala Adélka Nováková, 2. místo
Michal Beck, 3. místo Adam Stibor. Ještě jednou bychom chtěly poděkovat řediteli LČR panu Ing. Němickému a předsedovi
OMS panu Černíkovi. Bez jejich podpory by se nemohli naši
myslivečci zúčastnit okresního kola Zlaté srnčí trofeje. Hlavně

by ale nemohlo proběhnout pasování, které bylo pro všechny
velkým zážitkem.
Pavlína Sedláková a Květa Svatošová

Zapojení ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart do projektu Recyklohraní
Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje
znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem baterií a drobných elektrozařízení přispívají
k ochraně životního prostředí.
Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci
vysloužilé spotřebiče.
Co ve škole sbíráme? Vysloužilá elektozařízení (např. počítače, klávesnice, myši, DVD přehrávače, discmany, fotoaparáty,
mobilní telefony, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, fény,
vysavače, elektrické hračky aj.) Do tohoto projektu se aktivně zapojila i naše mateřská škola.
V školním roce 2016/2017 jsme odevzdali celkem 302 kg
drobného elektrozařízení a 98 kg baterií. Chtěla bych touto
cestou velmi poděkovat rodičům Adélky a Míši Studničkových,
kteří odevzdali 83 kg baterií a rodičům Ondry Šedivého, který
odevzdal 35 kg drobného elektrozařízení.
Věříme, že v novém školním roce se zapojí co nejvíce našich
žáků, protože tříděním odpadu zásadně přispívají k ochraně životního prostředí.
Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vyhlašuje plnění
různě obtížných úkolů. S velkým úspěchem se zapojili žáci z 1.
a 2. stupně ZŠ, ale i děti z MŠ. Celkem naše škola dosáhla krásných 2 894 bodů.
Všichni, kteří se do sběru baterií a elektrozařízení podíleli, si
zaslouží velké poděkování.
Květa Svatošová
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Rozloučení s vycházejícími žáky
Ve čtvrtek 29. 6. jsme se na městském úřadu rozloučili s vycházejícími žáky. Kromě osmi deváťáků se zde sešli jejich rodiče
a další příbuzní, zástupci školy a za město starosta pan Miloslav
Pernica.
Po proslovech pana starosty, ředitelky školy Hany Pelikánové a zástupce žáků byli naši deváťáci dekorováni šerpou, dostali
upomínkové předměty od města, zapsali se do městské kroniky
a samozřejmě bylo pořízeno množství fotografií.
A pak již nezbývalo než vykročit pravou nohou, protože na
ně čeká dlouhý a věříme, že i úspěšný, osobní i profesní život.
Přejeme, aby se jim vedlo co nejlépe!
Mgr. Jana Špryňarová, třídní učitelka

Výsledky soutěží a zájmová činnost žáků ve školním roce 2016/17
Také v uplynulém školním roce 2016/2017 se
žáci naší školy zúčastnili řady soutěží, v některých opět dosáhli významných úspěchů.
27. 9. 2016 výběr žáků 2.-5. třídy získal 1. místo v turnaji v házené. 26. 9. 2016 se uskutečnil
v Mariánských Lázních Přespolní běh U medvěda. Naši školu
reprezentoval výběr žáků z 1. a 2. stupně. Nejlepších výsledků
dosáhli: 1. místo Filip Eliáš a Šárka Kapusniaková, 2. místo
Anna Bílá, 3. místo Tomáš Vokoun, Ondřej Savula, Kristýna
Königová, Klára Tesařová. 2. místo II. kategorie dívky i hoši.
3. místo I. kategorie dívky, I. kategorie hoši, II. kategorie dívky,
III. a IV. kategorie dívky.
Žáci naší školy reprezentovali ZŠ v okrskovém kole ve šplhu
na tyči na 4,5 m, které se konalo dne 11. 11. 2016 v Mariánských Lázních. Dosáhli také velmi pěkných výsledků:
1. místo Linda Baťková, Lucie Placková, Kristýna Königová,
Klára Tesařová. 2. místo Natálie Miková, Tomáš Kozár, Barbora Placková, Šárka Kapusniaková, Daniel Puža. 3. místo Nikol
Alaxinová, Barbora Placková. Absolutní šplhna 1. st. je Lucie
Placková, absolutní šplhna 2. st. Kristýna Königová.
Další sportovní soutěže se žáci zúčastnili dne 11. 4. 2017 v M.
Lázních nazvané Jarní laťka. I zde dosáhli vynikajících výsledků:
Königová Kristýna - 1.místo, Tomáš Kozár a Barbora Placková
- 2. místo.
Dne 8. 6. 2017 se konala v Dolním Žandově Olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňs
ka. Naše škola opět obhájila
1. místo v celkovém umístění škol.
Významných úspěchů dosáhli žáci naší školy i v nesportovních soutěžích. Např. v 7. ročníku soutěže O nejhezčí velikonoční výrobek. Dále se zúčastnili řady výtvarných soutěží např.

Prvňáčci
ve školním roce 2017/18
Do 1. třídy 4. 9. 2017 nastoupilo 13 dětí.
Třídní učitelkou je Mgr. Iveta Becková.

v rámci projektu Obědy pro děti, muzeum Cheb vyhlásilo výtvarnou soutěž „Ta slepička kropenatá“, hnutí Brontosaurus
„Máme rádi přírodu“. Stejné téma vyhlásila ČMMJ, kde žáci
8.třídy získali krásné 3.místo.V soutěži ČMMJ „Toulky přírodou“ uspěl Tomáš Kozár z 9.tř.
Všem žákům, kteří naši školu reprezentovali v různých soutěžích, děkujeme. Velké uznání patří také pedagogickým pracovníkům, kteří obětavě připravují žáky na soutěže.
Na naší škole pracovalo v uplynulém školním roce 5 kroužků - Aerobic, Dramatický kroužek 1. st., Sbor 1.st. a 2. st. a Myslivecký kroužek a Náboženství. V kroužcích bylo zapojeno 64
žáků (53,33 %). ZUŠ navštěvovalo 16 žáků (13,33%).
Mgr. Petra Šandová
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Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
První polovina roku 2017 je za námi, stejně tak spousta práce,
mnoho naježděných kilometrů, řada hodin strávených na hřišti
i mimo něj, v hlavách máme hodně krásných společných vzpomínek, ale také nekonečné množství plánů, termínů a očekávání, co
nám další dny přinesou. Nepředbíhejme, na pár řádcích se Vám
nejprve pokusíme přiblížit naše aktuální úspěchy a aktivity, které
neberou konce.
V první řadě máme za sebou XLII. Kynžvartské pohár - III. Memoriál Milana Prokeše, který letos opět přepisoval dějiny. Poprvé
jsme hráli na třech hřištích za účasti rekordního počtu 38 zúčastněných týmů z celé ČR včetně 4 domácích, což znamenalo porci 181
odehraných utkání. Díky štědrým sponzorům a partnerům turnaje bylo možné udržet vysoce nastavenou úroveň průběhu turnaje
a zároveň byla investována nemalá částka do pronájmu mobilního
hracího hřiště, které tak vyrostlo v areálu TJ jako malým zázrakem.
Opět bychom se v první řadě neobešli bez pomoci pana Dragouna
a EUTIT s.r.o. a zaměstnanců D - produkt s.r.o., kteří týden s těžkou
technikou připravovali plochu pro krásnou modrou „Handball arenu“. Ani tentokrát účastníci turnaje nešetřili chválou, všichni si užívali bojovných sportovních výkonů, krásného prostředí, bohatého
doprovodného programu a pohodové přátelské atmosféry, která je
u nás vždy jedinečná. Stejně tak jako medaile pro družstva umístěná
na stupních vítězů, kterými v kategorii minižákyň (ročníky 2006
a mladší) byla děvčata ze Sokolu Písek, následováni HBC Strakonicemi 1921 a Háčkem Veselí. Mezi mladšími žačkami (ročníky 2005
a 2004) kraloval tým ze HBC Strakonic 1921, Sokol Písku a Háje
Praha. V nejstarší kategorii (ročníky 2003 a 2002) dominovala parta
DHK Baník Most, která ve vyrovnaném finálovém utkání udolala
družstvo Háje Praha o dvě branky. V boji o třetí místo porazila SHK
Velká nad Veličkou celek DHK Slavoj Žirovnice. Kompletní výsledky včetně možnosti průběžného on-line sledování najdete na www.
hazena-kynzvart.cz/vysledkova-listina/. V rámci turnaje probíhal
také projekt pro mladé rozhodčí vycházející z Koncepce ČSH, kde
desítka nováčků získávala zkušenosti od svých služebně starších kolegů a jejich výkony byly sledovány delegovanými pozorovateli ČSH.
Před KYP 2017 jsme však ještě absolvovali velké množství soutěžních i nesoutěžních turnajů ve všech čtyřech kategoriích, kterými
v tuto chvíli házenkářský oddíl disponuje. Starší žákyně například
o velikonocích navštívily největší mezinárodní turnaj u nás - Prague
Handball Cup, který byl nabitý skvělými výkony a emocemi. Mladší žákyně a mini žákyně nemohly chybět na tradičním Memoriálu
Karla Šulce v Plzni. Nejsilnějším zážitkem byl ovšem výjezd celého oddílu za mohutného doprovodu rodičů a fanoušků na XX. ITS
cup v Kunovicích. Dva autobusy, čtyři společně strávené dny, hodně
sluníčka, nové zkušenosti, ale hlavně pohodový duch celé výpravy co víc si přát? Není slov, která by přesně přiblížila to, jak jsme hrdí

na náš tým! Pomyslnou třešničkou na dortu byla účast našich vybraných hráček na Letní olympiádě dětí a mládeže, která se uskutečnila
v Brně. Tuto jedinečnou atmosféru si užila Kristýna Hejkalová, Kristýna Königová, Klára Tesařová, Petra Kuciková, Tereza Michalcová
a Karolína Rampová v doprovodu našeho trenéra, který byl jedním
z lodivodů družstva Karlovarského kraje - Vladimíra Königa.
Nemáme za sebou jen házenkářský půlrok, stereotyp je to co zabíjí životní elán, proto míč občas také odkládáme a vedeme naše
svěřenkyně i jiným směrem. Ty nejmenší se třeba realizují při zdobení májky nebo také při výrobě fanouškovských transparentů, ale
zúčastnily se i srpnového extrémního závodu 360Challenge, který
proběhl již podruhé u nás. Ty větší mají za sebou navíc podobný
závod v Sokolově zvaný Bahňák anebo charitativní Modrý běh
v Plzni, který podpořil děti s autismem. Dospělá část házenkářských
oddílových členů věnovala svůj čas mimo jiné druhému ročníku
příměstského tábora, kterého se letos zúčastnilo 14 nadšených dětí
z okolí. A aby toho nebylo málo, pokračovali jsme v Lázeňské školní
lize, v rámci jejího prvního ročníku jsme odehráli 6 turnajů za účasti
6 okolních základních škol. Do tohoto projektu se po prvním roce
podařilo zapojit na 300 dětí z prvního stupně!
Některé účastníky Lázeňské školní ligy už máme ve svých řadách
a absolvovali s námi letošní letní soustředění. Motivací jim můžou
být například úspěchy našich odchovankyň. V popředí momentálně vyčnívá Bára Tesařová, která aktuálně mění dres a z pražského
dorosteneckého družstva Sokol Kobylisy se stěhuje do DHK Baník
Most. Bára svými výkony celý rok dokazuje, že házenou má v sobě
a je to její srdeční záležitost. Nyní ji čekají nové výzvy, profesionální
sportovní zázemí a my všichni budeme držet palce, aby se jí na severu Čech dařilo a otevřela si tak cestu do reprezentace. Na severu
Čech je také aktivní další z našich členů, a to Petra Königová, která
se stala stejně tak jako u nás kondiční trenérkou a je členkou realizačního týmu žen. Petra v letošním roce proměnila také nominaci
v 8. ročníku prestižní ankety „Žena roku“, kdy v rámci Karlovarského kraje získala cenu hejtmanky. Soutěž se koná pod záštitou Senátu
Parlamentu ČR a Asociace krajů.
Díky tomu, že je o nás slyšet, jsme vidět, pracujeme s láskou, řídíme se rozumem i srdcem, jsou naše řady stále širší a širší. Dlouhodobým cílem je nezastavit se v žákovských kategoriích, ale vrátit
zpátky do našeho domácího prostředí dorostenecká a ideálně i seniorská družstva. Pro sezonu 2017/2018 byl vznik kolektivu mladších
dorostenek na spadnutí, ale díky shodě několika důležitých faktorů
jsme od tohoto kroku po dlouhém a pečlivém zvažování upustili
a naše současné hráčky v dorosteneckém věku budou během nadcházející sezony nastupovat v týmu HC Plzeň - Anita Čučelová, Adéla Tichoňová, Anička Petrášková, Markéta Polívková, Petra Kucíková, Kristýna Hejkalová. Tým bude doprovázen vždy jedním z našich
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trenérů a dva domácí zápasy budou odehrány ve sportovní hale
ve Františkových Lázních, kde zatím hledáme útočiště v zimním období. Odpovídající halové zázemí je to, co nás momentálně nejvíc
tíží a limituje. Ale jak již bylo několikrát dříve řečeno, překážky jsou
od toho, aby se překonávaly a my věříme, že i tuto bariéru jednou
zdoláme!
Naše vize jsou plně totožné s aktuálně vydanou Koncepcí sportu
MŠMT, a to je první předpoklad pro dosažení našich cílů. Přečtěte
si pár nejzajímavějších vět, které jsou v rámci Koncepce zmíněny:
Sport je prostředek seberealizace - Sport podněcuje touhu člověka
zlepšovat se, dosahovat individuálních limitů, poznat sebe sama,
koncentrovat úsilí a směřovat k cíli, překonávat překážky, spolupracovat, vyrovnat se s neúspěchem apod. Stejně tak v roli trenéra
nabízí seberealizaci při vedení sportovního kolektivu či jedince, ale
i při rozhodování či pořádání sportovní akce. Volný čas tak dostává
aktivní náplň a život smysluplnost. Sportovec je samostatná sebevědomá osobnost - Sportovní prostředí přináší dlouhodobou vysokou sociální interaktivitu sportovců, trenérů, rozhodčích i diváků.

Ovlivňuje vnímání sebe sama, dává člověku sebedůvěru, schopnost
orientovat se v novém cizím prostředí, stanovit si cíl a udělat vše pro
jeho naplnění apod. Tyto zkušenosti získané sportem utvářejí osobnost a jsou přenositelné do mimosportovního života, kde umožňují
daleko lepší vyrovnání se stresem a každodenními problémy.
Přesvědčte se na vlastní oči! Na hřištích nás najdete vždy
v pondělí a ve středu od 17: 00 do 18:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek
od 15:30 do 18:00 hodin. Neváhejte a přijďte hráčky také podpořit
na domácí podzimní soutěžní turnaje, které se uskuteční ve dnech
- 17.9.2017 mini žákyně, 23.9.2017 přípravka a 24.9.2017 mini žákyně. V případě nepříznivého počasí se přesouváme vždy do sportovní haly ve Františkových Lázních, kde odehrají své domácí soutěžní turnaje mladší a starší žákyně, a to 15.10.2017. Sledujte náš web
www.hazena-kynzvart.cz a www.facebook.com/hazenakynzvart,
kde jsou k dispozici vždy aktuální informace.

		

Daniela Radová
oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart

NOHEJBALOVÝ CLUB TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART 8. Pyžamový turnaj trojic
Po roční odmlce se znovu sešlo dne 22. července 2017
na antukovém hřišti v Lázních Kynžvartu několik nadšenců, kteří mají rádi recesi a spojili příjemné s užitečným při nohejbalovém klání. Tento turnaj je losovaný a způsobem, že družstva hrají
každý s každým. Začátek byl v 10.30 hod. V zápasech se předvedli hráči v různém nápaditém dresu, ve kterém uléhají do postele.
Přihlásilo se 15 hráčů, kteří po losování vytvořili 5 mužstev.
Počasí bylo jak na objednávku. Grilované maso a vychlazené nápoje doplnily příjemnou pohodu.
Je škoda, že není zájem o tento sport u mládeže. Dále je v programu revitalizace parku Dětských lázní v Lázních Kynžvartu
odstraněním tohoto hřiště s tradicí od sedmdesátých let, kde se
hrával volejbal.
S turnajem jsme se rozloučili v 17.00 hod bez zranění a snad
i s dobrým pocitem, že jsme něco udělali pro příznivce nohejbalu.

Konečné pořadí:
1. místo ŽIHADLA
2. místo ÚDRŽBÁŘI
3. místo JEDNIČKY
4. místo TROJKA
5. místo DŮCHODCI

Kaválek, Havíř, Fišer
Šťastný, Kuna, Kačírek
Řehák, Novák, Prágr
Kucharik, Brtníková, Korec
Dědek, Hrdlička, Kučera

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se zúčastnili a hlavně pár obětavcům, kteří pomohli dát hřiště do takového stavu,
abychom mohli uspořádat jak Pyžamový tak Lesácký turnaj.
Poděkování patří také TJ Sokolu L. Kynžvart, obci Lázně Kynžvart, starostovi Miloslavu Pernicovi a Avon kosmetice.
Za NC Sokol Lázně› Kynžvart M. Kačírek

placená inzerce 									
16		

Kynžvartské listy 2 / 2017

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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