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Slovo starosty
Milí spoluobčané Lázní Kynžvatu a Lazů,
rok uběhl jako voda a nezadržitelně se blíží období
Vánoc, na které se těší jak děti, tak i dospělí. Blíží se ale
také čas shonu a spěchu, kdy se snažíme na poslední chvíli
dohnat všechny resty. Udělejme všechno proto, abychom mohli
v tomto svátečním období zvolnit a místo stresu a běhání
po obchodech se posaďme s rodinou a přáteli a vychutnejme
si atmosféru svátků. Vánoce jsou přece hlavně svátkem rodinné pohody, setkávání s příbuznými a také dobou vzpomínání na vše krásné v uplynulém roce, ale také na ty, kteří již
nejsou mezi námi. Smutek z jejich odchodu zmírní radostné
oči dětí, pro které jsou Vánoce kouzelným obdobím. Přeji
všem jménem svým a jménem zastupitelstva města, aby jste
prožili klidné a požehnané svátky plné pohody, lásky, ohleduplnosti a porozumění, do nového roku 2018 přeji hodně
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Prostřednictvím tohoto článku děkuji také všem organizacím i jednotlivcům za práci pro město Lázně Kynžvart.
							
Miloslav Pernica
starosta

Pozvánka na kulturní akce
24. 12. 2017
		

„Půlnoční“ v kostele sv. Markéty
- od 16,30 hod.

1. 1. 2018
		
		

Novoroční cachtání
- od 14,00 hod. na rybníku „Labuťák“
u Zámku Kynžvart

1. 1. 2018
Přivítání nového roku
		
- od 18,00 hod. na náměstí.
		
(přípitek pro děti a dospělé ZDARMA)
		
- Posvěcení nové hasičské cisterny
		
pro SDH Lázně Kynžvart
		
- Novoroční ohňostroj
		
- od 17,00 hod. možnost občerstvení
		(trdelník, svařák)

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok
2018 Vám přejí zaměstnanci
MěÚ Lázně Kynžvart.

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Strašidelná cesta
V pátek 27.10.2017 se ve večerních hodinách v lese pod zříceninou kynžvartského hradu opět po roce měli možnost místní
i přespolní setkat s pohádkovými bytostmi a strašidly, které již
několik let do Kynžvartu v podzimním čase přicházejí a některé
na speciálních létajících košťatech i přilétají. Tato tradiční akce,
kterou pro kynžvartské a lázeňské děti připravuje společně Město
Lázně Kynžvart a Léčebné lázně Lázně Kynžvart, se opět povedla
a od účastníků sklidila uznání a poděkování. Některých strašidel
se nebály jen děti, ale i dospělí. Cesta nočním strašidelným lesem je doopravdy zážitkem, na který se nedá zapomenout. Nebýt
dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a samotné
realizaci, nebylo by ale na co vzpomínat a o čem si vyprávět. Závěr nočního výšlapu byl v lázeňském kulturáku, kde si děti užily
program s Upírem Cucínem a mohly si nechat udělat tetování.

Velice zajímavá byla ochutnávka pokrmů vyrobených z dýní
od kynžvartských šikovných kuchařek. Je až zarážející, co
všechno se dá z této plodiny vyrobit a jaké chutě se z ní dají
vykouzlit. Děkuji všem, kdo se na „Strašidelné cestě“ podíleli.
Udělali velkou radost
všem účastníkům, především dětem a určitě
i sami sobě, za dobře
odvedenou práci.
Miloslav Pernica
starosta

Rozsvícení vánočního stromečku 2. 12. 2017
Letošní první adventní neděle byla sice bez sněhu, ale „náš“
anděl se svojí kouzelnou hůlkou, která dokáže rozsvítit stromeček, přiletěl a svůj úkol splnil. Atmosféra na náměstí byla skvělá,
lidé se bavili, jedli, pili a bylo vidět, že akce, kterou město tradičně připojuje k zahájení adventu, se líbila. Problém při organizaci
nastává každoročně s tím, aby se zajistilo alespoň pár stánkových
prodejců. Ti totiž raději postaví své stánky ve větších městech,
kde je více kupujících a kde mají zaručenou tržbu a vydělají více.
To se asi nepodaří změnit. Vystoupení dětí z naší základní školy
u vánočního stromečku je každoročně ale nádherné. Vždyť děti
a Vánoce patří odjakživa k sobě. Viděl jsem při zpěvu koled

i slzy v očích. Nebyly to slzy smutku, ale radosti. Vystoupení našich dětí letos doplnila ještě skupina historické hudby MUSICA
VAGANTIUM z Plzně, která se přítomným podle ohlasů také
líbila. Největší úspěch sklidil ale opět anděl. Letos se za něj
převlékla dvanáctiletá holčička. Splnila svůj velký úkol skvěle.
Troufnu si říct, že letošní setkání u stromečku bylo příjemné
a vydařené. Děkuji Lesům České republiky, s.p. za krásný stromeček a za pomoc všem, kteří se na hladkém průběhu akce
podíleli. Teď abychom se všichni v pohodě a ve zdraví dočkali
vytoužených Vánoc.
Miloslav Pernica - starosta
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Mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu - Podzim 2017
V sobotu 23.9.2017 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci
s firmou EKODEPON, s.r.o. opět sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
			
Množství
Objemný odpad 				
11,56 t
Nebezpečný odpad znečištěné obaly		
185,00 kg
		
absorpční prostředky
9,00 kg
		
pneumatiky			
1,42 t
		
olej a tuk			
102,35 kg
		
barvy				
210,00 kg
Za tuto službu město zaplatilo celkem 55.503,- Kč.
Děkujeme všem obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují a nevytváří černé skládky a neznečišťují tak okolní
přírodu.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Nové známky na komunální odpad budou v prodeji
od 2. 1. 2018 na městském úřadě v knihovně.
Staré známky jsou platné do 31. 1. 2018 dle četnosti vývozu.
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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.)
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 8,30 - 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.

Revitalizace okolí základní školy
Díky společnému přeshraničnímu projektu „Česko-bavorská spolupráce mezi městy Lázně Kynžvart a Hof “ bylo dne
19. října 2017 revitalizováno prostranství u místní základní školy.
Na úvod akce všechny přítomné osobně přivítal pan starosta Miloslav Pernica a sdělil informace o projektu a jeho spolufinancování z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Přítomní z Bavorska i Čech mohli shlédnout metody odborné péče o zelené plochy a zasadit si
i nové rostliny. Paní ředitelka základní školy Mgr. Hana Pelikánová přítomné bavorské hosty informovala o tom, že zdejší škola
vyučuje jako hlavní cizí jazyk právě němčinu. Tato skutečnost
byla přítomnými velice pozitivně vnímána. Česko-německá spo-

lupráce je a bude intenzivní nejen v hospodářství. Sousední Bavorsko rovněž trpí trvalým nedostatkem pracovních sil ve všech
oborech a umět jazyk je vždy výhodou. Žáci základní školy si
připravili pro německé hosty i malé kulturní vystoupení. V rámci akce došlo i ke společné návštěvě místního klenotu - zámku
Kynžvart. Akci přálo počasí a velice se zdařila. Bavorští hosté si
odnesli plno pozitivních zážitků z Lázní Kynžvart i okolí, což je
nejlepší reklamou pro město samotné.
Zapsal: Richard Štěpánovský
Projektový manažer
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Vítání občánků
Dne 14. 10. 2017 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Lázně Kynžvart vítání občánků, kde do života přivítal pan starosta Miloslav Pernica 3 nové občánky ze čtyř pozvaných.
Tradičně se o doprovodný program postarali žáci ze ZŠ v Lázních Kynžvartu.

Tato slavnostní událost byla ukončena podpisem rodičů
do pamětní knihy obce, předáním kytiček a dárečků přítomným
maminkám.
				
Dana Radimerská

Týden knihoven 4. - 5. 10. 2017
V týdnu knihoven k nám do knihovny opět zavítaly děti z místní Základní školy. Pro žáky 1. stupně byly připravené úkoly
na podporu čtenářské gramotnosti, které si pro ně připravila
paní Radana Sedláčková z nakladatelství Thovt. Myslím, že se
dětem práce s knihami a soutěže líbily. V odpoledních hodinách

nás navštívily ještě čtenářské kluby, které také plnily úkoly a soutěžily. Bylo to opět jiné pojetí práce s knihami a bylo vidět, že to
děti baví a hlavně chtěly vyhrát. Děkuji za návštěvu i za pěknou
práci a budu se těšit opět v knihovně na viděnou.
				
Bc. Romana Kováčíková
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Beseda – Jižní Vietnam 10. 10. 2017
Tentokrát nám Ing. František Krejčí, který u nás besedoval
již několikrát, vyprávěl o jeho cestě po jižním Vietnamu. Opět
to bylo velmi zajímavé povídání o vzdálené zemi poznamenané
válkou s USA. Některá jména známe, jako Saigon, řeka Mekong,
vůdce Ho Či Min, s dalšími jsme se seznámili, chrám Cao Dai,

Národní park Nam Can Tien, města Da Lat a Nha Trang. Děkuji
za příjemně strávený podvečer a těšíme se opět na další zážitky
z cest.
		
Bc. Romana Kováčíková

Lampionový průvod 10. 11. 2017
V pátek 10. 11. 2017 jsme opět ve spolupráci s Léčebnými lázněmi uspořádali pro děti i dospělé lampionový průvod.
V deštivém a chladném počasí se i přesto sešlo na zastávce hodně
nadšenců, kteří chtěli vidět příjezd sv. Martina na bílém koni.
A opravdu jsme se dočkali. Martin nás doprovodil do parku
k Balneu, kde jsme se mohli zahřát podívanou na ohňovou show.
Nechyběla ani odměna pro ty, kteří průvod absolvovali v podobě
vynikajících koláčků a komu byla stále ještě zima, mohl se zahřát
svařákem v lázeňské kavárně. V pátek sice pršelo, ale o víkendu
jsme se dočkali i bílé sněhové pokrývky, kterou nám Martin nakonec přeci jen poslal. Těšíme se na vás opět v příštím roce…
		
Bc. Romana Kováčíková

Mikulášská besídka 7. 12. 2017
Již před 16 hodinou se začaly scházet dětičky s rodiči do jídelny ZŠ, kde pro ně byla připravena od města Mikulášská besídka
s nadílkou. Letos to bylo v komorním duchu, kdy si pro nadílku
přišlo jen 30 dětiček…Nejprve se děti vyřádily, zatančily a zasoutěžily si s programem Písničky z jeřabiny a pak… se tam objevil čertík…letos jen jeden a za ním už také Mikuláš. Dostalo se
na každého, aby mohl Mikuláši i hodnému čertovi zazpívat nebo

říci básničku. Sem tam se na dětských tvářičkách objevily slzy,
ale když odcházely s balíčky, už se objevoval úsměv. Děkuji všem
za účast a také za pomoc při přípravě besídky. Tak zase příští rok
v prosinci!
		

Bc. Romana Kováčíková
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Vánoce
Adventní období i samotné Vánoce jsou spojeny s mnoha
dávnými lidovými zvyky, tradicemi i církevními svátky. Některé
z nich se dodržují i v současné době.
Barborka i Mikuláš nás provází adventním obdobím každý
rok, podobně každý rok prožíváme i Štědrý den a následující
vánoční svátky…Některé původní zvyky a tradice přežily staletí
až do současnosti a dá se předpokládat, že se budou dodržovat
i v budoucnosti.
Advent
Adventní období je doba čtyř nedělí před vánočními svátky.
Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená „příchod“
- v tomto případě narození Ježíše Krista. Při přísném dodržování
tradice je to období postní, všeobecně se ale považuje za dobu
příprav na Vánoce.
První adventní neděle vychází v kalendáři mezi 27. listopadem a 3. prosincem a nazývá se železná. Další jsou bronzová,
stříbrná a zlatá. Každou tuto neděli se zapaluje jedna svíčka
na adventním věnci - začíná se s jednou a končí se všemi čtyřmi. Označení adventních nedělí nemá s křesťanskými tradicemi
nic společného, jejich význam je v podstatě především komerční
ve spojení s nákupem vánočních dárků.
4. prosinec - Barborky
Svátek svaté Barbory je spojený s řezáním barborek - Barborčiných větviček. Podle lidové tradice se větvička musela uříznout s prvním slunečním paprskem z třešně staré alespoň 10 let
a odnést do domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička
na Štědrý den rozkvetla, bylo to znamení, že se v dalším roce
vdá… V současnosti se místo větvičky třešně uřezávají i větvičky
zlatého deště a barborky jsou spíš jen dekorací domovů.
V některých oblastech děti dávají v noci do oken punčochu,
do které jim svatá barborka nadělí cukrovinky a ovoce, ale také
třeba uhlí nebo brambory.
6. prosinec - Mikuláš
V předvečer svátku svatý Mikuláš a anděl sestoupí z nebe
na zem, kde se k nim připojí čert, a společně obcházejí děti.
Hodné chválí, zlobivé nabádají, aby se zlepšily, anděl podle zásluh rozdává sladkosti, ovoce a třeba i hračky, čert zase uhlí nebo
brambory. Děti, ke kterým se Mikuláš s doprovodem během večera nedostal, můžou dát za okno nebo na kliku dveří punčochu
a dárky najdou ráno.
24. prosinec - Vánoce - Štědrý den
V České republice je hlavním vánočním svátkem Štědrý den,
ke kterému se váže mnoho různých tradic a zvyků. K obědu se

ve většině domácností nepodává maso, ale hrách, kroupy, čočka nebo houbový kuba, odpoledne se zdobí stromeček a s první
hvězdou na noční obloze se usedá k štědrovečerní večeři, které
tradiční složení je rybí polévka a smažený kapr s bramborovým
salátem. Na stole nesmí chybět vánočka a cukroví. Po večeři následuje především dětmi očekávaná chvíle - rozbalování dárků,
které pod stromečkem nechal Ježíšek.
25. prosinec - 1. svátek vánoční - Boží hod
Boží hod je většinou ve znamení návštěv příbuzných, přátel
a známých, k společnému obědu se podává pečená kachna nebo
husa a knedlíky se zelím, případně i tradiční svíčková omáčka.
26. prosinec - 2. svátek vánoční - svatý Štěpán
Podle tradice chodili na svatého Štěpána po domech koledníci, kteří zpívali a přáli zdraví a úspěch v hospodaření v dalším
roce, a dostávali za to většinou ovoce a peníze. Tato tradice už ale
téměř vymizela…
Nový rok - 1. leden
I když Nový rok nepatří mezi klasické vánoční svátky, je možné ho považovat za důležitý den v tomto ročním období. Nejpoužívanějším heslem je „Jak na Nový rok, tak po celý rok“, tradičním jídlem je čočka nebo hrách, které mají zajistit v příštím
roce dostatek peněz. Nevaří se, a ani nepeče nebo jinak upravuje
drůbež, aby neuletělo štěstí.
6. leden - Tři králové
Vánoční období končí příchodem východních mudrců - Tří
králů. U nás je známe pod jmény Kašpar, Melichar a Baltazar.
Podle pověstí přišli za Ježíškem do Betléma, v současnosti chodí
po domech a na dveře nebo nad ně píší svěcenou křídou písmena
K+M+B a letopočet. Nejedná se ale o počáteční písmena jejich
jmen, je to zkratka latinského Christus mansionem benedicat
- v překladu „Kristus žehnej tomuto domu“.
Zdroj: http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/zvyky-a-tradice/39-vanocni-tradice-podle-kalendare/

Zámek Kynžvart - zámek plný pokladů
Jsem velmi potěšen, že mohu napsat pár řádek o dění na zámku Kynžvart v roce 2017. Teď v prosinci je možné již zhodnotit
průběh celé sezóny. Byl to rok, který přinesl mnoho pozitivního
pro rozvoj zámku. Byl to doslova nabitý rok. Zámek Kynžvart
navštívilo více než 41 tis. návštěvníků.
Z oblasti obnovy zámku bych rád vyzdvihl dvě akce: první
z nich je restaurování oltářního obrazu zámecké kaple sv. Antonína. Obraz pochází z roku 1823 a jeho autorem je profesor vídeňské akademie Anton Petter. Malba byla již velmi popraskaná
a její částečky se odlupovaly. Nyní je obraz opět v pořádku.
Velké opravy čekaly také kašnu na nádvoří zámku. Kašna protékala tolik, že nebylo možné ji ani napustit. Po restaurování ka-

menných částí byla do bazénu vložena olověná vložka. Ta brání
úniku vody a současně umožňuje napustit hladinu do správné
výšky. Díky tomu se může zámek odrážet na její hladině (jako
to bylo dříve).
Vedle dvou základních prohlídkových okruhů (Zámecké interiéry Metternichů a Zámecké muzeum a kabinet kuriozit) měli
návštěvníci možnost absolvovat trasu Pod korunami stromů prohlídku zámeckého parku s průvodcem a Dětské prohlídky.
Zejména Dětské prohlídky byly velmi úspěšné. Kromě malých
pacientů léčebných lázní je hojně navštěvovala i široká veřejnost.
Dětské prohlídky v sobě zahrnují několik různých programů:
prohlídku zámku s pohádkovou bytostí, podvečerní prohlídky
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zámeckého muzea a zahradnické hrátky se zahradnicí Marcelou.
Touto cestou bych chtěl jmenovitě poděkovat odborné garantce
a lektorce dětských prohlídek Mgr. Pavlíně Sedlákové.
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tografie. Tuto metodu na zachycení obrazu vynalezl francouzský
vědec Louis Jacques Mandé Daguerre. Za nejcennější daguerrotypii na světě je považována naše Kynžvartská daguerrotypie. Je
to obrázek s motivem uměleckého zátiší, který vytvořil Daguerre
v roce 1839, a ještě před zveřejněním svého objevu ji osobně věnoval kancléři Metternichovi. Dodnes je na paspartě dochováno
jeho vlastnoruční věnování. Zatím měla tato daguerrotypie statut movité národní kulturní památky, to znamená že patří mezi
nejvýznamnější památky v České republice. V současné době je
zapůjčena do tematické expozice Národního technického muzea
v Praze. Věřím však, že se ve střednědobém horizontu podaří
sehnat dostatečné finanční zdroje pro vytvoření odpovídající expozice na zámku Kynžvart – po té bude možné uvažovat o jejím
převozu zpět do Karlovarského kraje. Ocenění na mezinárodní
úrovni není samočinné, příprava nominace stála nemalé úsilí
a bylo třeba shromáždit velmi mnoho argumentů. Za přípravu
nominace bych chtěl poděkovat svému předchůdci Miloši Říhovi, který se přípravě pečlivě věnoval a odvedl velký díl práce.

Za velmi zdařilé je možné považovat kulturní akce. Vedle tradičních akcí jako je Zámecký jarmark nebo Hradozámecká noc
se zámek zapojil do celostátního projektu Rok renesanční šlechty. Zámek uspořádal cyklus akcí a prezentoval na nich unikátně
dochované sbírky vzácných knih ze zámecké knihovny z oblasti
astronomie a astrologie. Návštěvníci si při různých příležitostech
mohli prohlédnout první vydání děl renesančních vědců např.
Galilea Galilei, Johanna Keplera či Johanna Bayera. Během akcí
mohli návštěvníci pozorovat nebeská tělesa profesionálními dalekohledy, sestavovali sluneční hodiny na nádvoří zámku, unášeli se vesmírem prostřednictvím mobilního planetária. Zlatým
hřebem cyklu akcí se stala přednáška legendárního vědce Jiřího
Grygara.
Jak to tak v životě bývá, nejsou jen ty pozitivní události.
Na samém konci října postihlo zámecký areál řádění vichřice.
Vedle malých škod na stavbách byla způsobena velká škoda v
zámeckém parku. Bylo zničeno zhruba 115 stromů a celý park
byl doslova poset drobnými větvemi. Odstraňování těchto škod
bude trvat celou zimu. Doufám, že se podaří v příštím roce získat
dostatečné prostředky k provedení náhradní výsadby. Využívám
této příležitosti a upozorňuji všechny návštěvníky parku (zejména ty pravidelné), aby v případě větrného počasí raději odložili
návštěvu zámeckého parku. Jde především o jejich zdraví a bezpečnost.
				
Ondřej Cink, kastelán

V září se zámek opět zapojil do Dnů evropského dědictví.
Loni jsme prezentovali egyptologickou sbírku a Magdeburský
kodex. Letos jsme dočasně obohatili druhý návštěvní okruh
o velký soubor velmi vzácných exponátů. Jednalo se například
o originál Kroniky města Chebu bývalého kata a prvního správce zámeckého muzea Karla Hussa, magnátskou šavli knížete
Metternicha nebo soubor daguerrotypií.
viz foto
Téměř jako první vánoční dárek nyní přišla báječná zpráva:
tzv. Kynžvartská daguerrotypie byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to první památka UNESCO
v Karlovarském kraji. Jde o nejvyšší prestižní ocenění a dokládá význam metternichovských sbírek na zámku Kynžvart. Kynžvartská daguerrotypie je zjednodušeně řečeno předchůdce fo-
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Mělnické vinobraní
Klub šťastné stáří za finanční podpory města Lázně Kynžvart uspořádal pro seniory města Lázně Kynžvart a Domova
pro seniory v Lázních Kynžvart tradiční celodenní výlet. Dne
15. září brzy ráno vyjel zájemci naplněný autobus do Mělníka,
kde se uskutečnilo Mělnické vinobraní. Účastníci zájezdu navštívili krásný zámek Mělník. Zde jsou uloženy rodinné sbírky
rodiny Lobkowiczů. Součástí prohlídky jsou i Lobkovické vinné
sklepy a možnost ochutnávky vín z vlastních vinic. Celé odpoledne byl v rámci vinobraní na náměstí velký hudební program a to
na několika scénách. Na závěr od 20.00 hod. zahrála kapela Šlapeto, na kterou se všichni moc těšili. Bohužel do konce koncertu nebyla možnost zůstat. Odjezd autobusu byl naplánován
na 21.00 hod. Všichni v dobré náladě z Mělníka odjížděli.
V autobuse se zpívalo skoro celou cestu až domů! Výlet se všem
líbil a sluníčko svítilo celý den.

Děkujeme městu Lázně Kynžvart za finanční podporu.
Na další spolupráci se těší Klub šťastné stáří .
Mgr. Lenka Cholínská

Další plánovanou akcí Klubu šťastného stáří je Mikulášská nadílka pro obyvatele Domova pro seniory a 15. prosince
od 14.00 hod. tradiční Vánoční veselice, na které mimo jiné
vystoupí pan Marek Bubenčík z Kynšperku nad Ohří. Zazpívá
známé hity Karla Gotta i jiných interpretů.

Co je nového v Léčebných lázních Lázně Kynžvart
Je možné konstatovat, že za poslední dva roky existence Léčebných lázní se mnoho věcí v lázních změnilo a postupně nadále mění. Postupně upravujeme, dovybavujeme a rekonstruujeme
ubytování na jednotlivých léčebných domech. Doplnili jsme rehabilitační a léčebné zařízení o další rehabilitační vany, přístroje
pro léčení pohybového ústrojí, taktéž jsme velmi vkusně opravili
budovu Balnea.
V rehabilitačním centru jsme rozšířili nabídku o masáže a solárium, ve fitness centru přibyly nové cvičební přístroje (běžecký
pás, veslařský trenažer) a pod bazénovým centrem bylo vybudováno zcela nové víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou
určené pro rehabilitaci a relaxaci, kde mohou najít vyžití nejen

malí i dospělí klienti Léčebných lázní, ale také samotní občané
z Lázní Kynžvart. V letošním roce byla taktéž zahájena dlouhodobá investiční akce do obnovy lázeňského parku, jenž by měl
doznat zřetelných změn a bude obohacen o celou řadu hracích
a relaxačních prvků a v neposlední řadě i uměleckých artefaktů.
V rámci léčebné kúry či jen k ukrácení dlouhé chvíle se mohou klienti a návštěvníci lázní vydat na pohádkovou lesní cestu
lemovanou dřevěnými pohádkovými postavami na hrad Kynžvart, kterou jsme vybudovali ve spolupráci s Lesy ČR a slavnostně otevřeli při zahájení lázeňské sezóny v květnu letošního roku.
Ing. Jiří Chval

Na Kladské vše při starém
Říjnová návštěva Kladské mě potvrdila, že se k lepšímu od mé
letní návštěvy nic nezměnilo.

Hlavně lovečtí hosté ze Švýcarska a Německa, kteří přijíždějí
pravidelně na Kladskou lovit , nestačí se divit.

Na naučné stezce na nejméně 56 místech použitý toaletní papír či použité ubrousky. Suchá WC, jak jsem doporučoval instalovat na parkoviště, nadále chybí.

Tak si říkám, princ Schönburg Waldenburg, který si za svého
života vybral jako místo posledního odpočinku na vyvýšeném
místě nad Kladskou, aby mohl sledovat, jak se další generace starají o jím vytvořené hodnoty, se jistě v hrobě obrací.

Jak jsem zjistil, použití toalety v lesnickém muzeu stojí 10 Kč.
To přímo vybízí vykonat potřebu někde v lese.
Dlouhodobě opuštěná budova restaurace v majetku Lesního
závodu, chátrá a vyhlíží jak tajemný hrad v Karpatech.
Lovecká restaurace byla v minulosti velice oblíbená a navštěvována hojně lázeňskými a loveckými hosty. Stylové vybavení,
trofeje, obrazy s loveckými výjevy, menu ze zvěřiny a ryb, dávali
hostům nezapomenutelné zážitky. Byla známa po celém světě.
Návštěvníky byli ministři i korunované hlavy. Bez restaurace je
dnes Kladská sotva poloviční.

Příroda je mocná čarodějka. V listopadu znečištěná místa zakreje sníh. Na jaře však v plné síle jako v letošním roce začne
znečišťování „Národní přírodní rezervace“.
Sjednají ochranáři nápravu, či znovu nikoliv?
Ing. Vaniš Miroslav
Lázně Kynžvart
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Podzim v mateřské škole
Za zvířátky do Chebu

Děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu se vydaly dne
18. 9. 2017 na exkurzi do Střediska ekologické výchovy v Chebu.
Hned po příjezdu se nás ujala milá paní průvodkyně, která nám
během příjemně stráveného dopoledne všechno v celém areálu
ukázala, do všeho se děti mohly aktivně zapojit, vše vlastníma
rukama osahat a z poutavého vyprávění se dozvědět plno nových
poznatků o hospodářských i domácích zvířátkách i o pěstování
některých rostlin a plodin.
Nejprve si školkáčci v hlavní budově prohlédli a také pohladili neobvyklé domácí mazlíčky - páreček potkanů, ale třeba také
strašilku se svým mládětem.
Děti také zaujaly drobné zemědělské stroje včetně posezení
na zahradních traktůrcích. Mohly také zhlédnout výpěstky zdejšího areálu, některé druhy zeleniny zde viděly poprvé. Malí zvídálci si pozorně vyslechly, jak složité je “vysedět” vajíčka za slepičky, kachny či husy a prohlédli si líheň. V chlívku pak školkáčci
velmi zblízka pozorovali nejen drůbež i s kuřátky, ale i králíčky
s morčaty, prasátka, ovečky, kozičky a kočky domácí a většinu
z nich si i pohladili.
Ve venkovních výbězích pak byli k vidění také koně a poníci, krávy, kozy a ovce, těm přátelštějším kluci a holky mohly dát
dobroty přímo ze své dlaně, což se pro ně stalo opravdovým zážitkem.
I když nám tento den počasí zrovna nepřálo, shodli jsme se
všichni na tom, že ve Středisku ekologické výchovy v Chebu jsme
docela určitě s mateřskou školou nebyli naposledy.

Halloweenský týden v mateřské škole

Na přelomu měsíce října a listopadu si děti připomněly u nás
nepříliš tradiční svátek Halloween. Jeho trochu strašidelné a ponuré proživání si v našich končinách získává stále větší oblibu,
zejména pak u dětí.
Dvě z akcí si pro školkové kamarády připravili žáci ze základní školy pod vedením p.uč. Sedlákové. Nejdříve zorganizovali
v tělocvičně strašidelnou cestu plnou soutěží, kterou za pomoci
maskovaných školáků nakonec všichni předskoláčci zvládli. Poté
si v mateřské škole společně, malí a velcí, vyrobili halloweenské
plakáty, které se jen hemžily strašidelnou havětí.
Další z aktivit, které proběhly v mateřské škole během halloweenského týdne, byl environmentální program s názvem
“Školka vzhůru nohama”. V něm se děti dozvěděly mnoho zajímavého ze života netopýrů. Paní lektorka přiblížila dětem všechna specifika tohoto zajímavého živočicha hravým způsobem,
měla pro školkáčky připravenou spoustu her, obrázků i rekvizit.
Po tomto zážitku snad už pro kynžvartské kluky a holky nebude
netopýr pouze záhadnou létající myší sající krev, jak se doposud
domnívali...
Závěr halloweenského týdne vyvrcholil halloweenským
dnem. Děti celý den trávily v přestrojení za čarodějnice, ježibaby, čerty, duchy, kostlivce a jiné strašidelné stvůry. Se svými
paní učitelkami vyrobily typické Jackovy lucerny z dýní, trochu
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se bály u strašidelných příběhů a hlavně do sytosti se vyřádily
u nejrůznějších halloweensky zaměřených soutěží.
Trochu jiný týden kynžvartští předškoláci přijali s nadšením
a jistě už se těší na Halloween napřesrok.

Za pohádkou do světa

Celý tento školní rok provází děti z kynžvartské mateřské
školy kamarád krteček, jedna z nejoblíbenějších typicky českých
postaviček z večerníčků. Krtek během roku procestuje celý svět,
aby našel pro svou nemocnou kamarádku myšku léčivou bylinku s tajemným názvem “matricaria chamomilla”. Až když se
po návštěvě všech kontinentů a nejrozličnějších zemí vrátí do své
domoviny s nepořízenou, dozví se, že za latinským názvem je
pouhopouhý heřmánek, který mu rostl téměř za krtčí hromádkou. A tak, jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadne
a krtek myšku pomocí čaje z heřmánku uzdraví.
Předškoláci po celý školní rok samozřejmě cestují s krtkem
po světě. Seznamují se s kontinenty na naší Zemi, s některými
zeměmi, s jejich typickou kulturou a tamními pohádkami. Povídají si o lidech, zvířatech i rostlinách žijících v té které zemi,
poznávají zdejší zvyky, řeč i hudbu.
Během podzimu se kynžvartští školkáčci s krtečkem vydali
do Afriky a Austrálie. Něco z toho, co se o Africe dozvěděli
a naučili, předvedli svým rodičům a nejbližším na malém vystoupení, které proběhlo dne 30.11. v prostorách mateřské školy.
Celé se neslo v rytmu afrických bubnů a doufáme, že si ho užily
nejen děti, ale i přítomné obecenstvo.
Po vystoupení dětí se konala adventní dílna, kde si mohli rodiče s dětmi vyrobit nejrůznější vánoční dekorace. Součástí dílny byl malý workshop paní učitelky Sedlákové ze základní školy,
která přítomné naučila výtvarnou techniku zvanou “enkaustika”,
kdy se pomocí rozžehlování voskovek po lesklém papíře dají vytvořit opravdu jedinečné obrazy. Ty se pak mohou nadále využít
například na výrobu vitráží.
Všechna společná setkaní rodičů, dětí a paní učitelek bývají příjemná, tentokrát však patři rodičům dík za hojnou účast.
Snad podvečer před prvním adventem strávený tímto způsobem
byl i pro rodiče a děti přínosem.
Zároveň patří velké poděkování paní učitelce Sedlákové
za ochotu a výbornou spolupráci s mateřskou školou.
Za MŠ Jana Hladíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den s lesníkem
V pátek 15. 9. 2017 se zúčastnily 4. a 5. třída naší základní školy akce „Den s lesníkem“ na Kladské, v lokalitě Mýtský rybník.
Za tuto velmi dobře zorganizovanou akci bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, řediteli LČR LZ Kladská Ing. Němickému a řediteli firmy SEWP Planá, s.r.o., Ing. Peckovi. Žáci se
během zážitkové dopoledne na různých stanovištích dozvěděli
vše o lesních činnostech nezbytných pro správný chod lesa, rostlinách a zvěři, která se v této lokalitě nachází. Byli seznámeni
s mysliveckými tradicemi, které pro mnohé nebyly novinkou
v návaznosti na činnost mysliveckého kroužku při ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, který úzce spolupracuje dlouhodobě a intenzivně
s lesními pedagogy Ing. Šoltysem a Ing. Volfem. Sladkou tečkou
nakonec bylo připravené občerstvení. Velkou radost měli děti
z vlastnoručně sestavené lavičky, kterou si mohly odvézt do třídy
a každý z účastníků akce obdržel dárkovou tašku LČR s překvapením.
Za všechny zúčastněné děkujeme a těšíme se na další akci
s Vámi.		
		
Mgr. Sedláková Pavlína

vebnice ze školky nebo laminovali materiály používané při výuce
a obrázky pro myslivecký kroužek.
Den hodnotíme jako velmi přínosný. Naše děti odvedly velký
kus práce a kromě toho, že pomáhaly zlepšit prostředí ve škole
a v jejím okolí, si určitě odnesly příjemný pocit z dobře vykonané
práce.
Jana Špryňarová

Týden knihoven 2017
Již tradičně se naše škola zapojuje v měsíci říjnu do akce nazvané Týden knihoven. V loňském školním roce začal na škole
pracovat Čtenářský klub a návštěvy v městské knihovně v Lázních Kynžvartu byly více časté. Ve spolupráci se slečnou knihovnicí jsme se dohodli, že tento školní rok zorganizujeme návštěvu
městské knihovny v jiném duchu. Spolupráci nám nabídlo nakladatelství Thovt s.r.o. a připravilo pro žáky 1. stupně naší školy
čtenářské dílny. Toto nakladatelství podporuje a snaží se v dětech
rozvíjet čtenářskou gramotnost.
Dne 4.10. navštívila městskou knihovnu za doprovodu třídních učitelek 1.,2. a 3. třída. 5.10. byla čtenářská dílna připravena
pro 4. a 5. třídu. Děti pracovaly s knihami, které jsou vydávány
v nakladatelství Thovt s.r.o. podle pokynů moderátora a plnily
různé úkoly, které v závěru prezentovaly ostatním.
Slečna knihovnice nabídla žákům, že mohou městskou
knihovnu navštěvovat i sami a získat čtenářský průkaz. Žákům
se v městské knihovně velmi líbilo, těší se na další návštěvu.
se do Československa vrátila.
Mgr. Petra Šandová

Den manuálních dovedností

V rámci zvyšování zručnosti našich žáků se dne 29. 9.
uskutečnil ve všech třídách Den manuálních dovedností. Děti
z 1. stupně pracovaly s různými materiály, např. papírem, textilem a přírodninami. Dále pod dohledem svých třídních učitelek
připravovali jednoduché pokrmy ve školní kuchyňce, pracovali
se stavebnicemi, v areálu školy uklízeli a vytrhávali plevel a také
vyráběli z keramiky podzimní dekorace.
Žáci z 2. stupně se „zhostili“ už trochu náročnějších činností. Kromě prací na pozemku, které zahrnovaly pletí, hrabání,
čištění a stříhání keřů, natírali venkovní lavice a herní prvky
na hřišti pro školku a družinu. Další pomáhali ve školní knihovně s tříděním a ukládáním knih do nových knihoven a stěhováním vyřazeného nábytku. Jiní brousili a natírali dřevěné sta-
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Exkurze do Planetária v Plzni

Školní Halloween

V rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět žáci 4. třídy probírali téma Vesmír. Proto se vypravili 16. října do Planetária
v Plzni, které je součástí komplexu Techmánie. Měli jsme dopředu objednaný termín i téma - Tajemství planety Země. Celou
expozici nás provázel lektor Honza, který měl krásně připravený
celý doprovodný program, ve kterém si děti ověřily své znalosti
ze školy týkající se vesmíru. Děti si vyzkoušely prakticky na maketách sestavení prakontinentu Pangea, pohyb planet Sluneční
soustavy a prošly se virtuální dešťovou clonou. Zkusili si také
skafandr v modulu rakety Apollo. Nejvíce děti zaujala praktická
ukázka výbuchu sopky. Po skončení celého programu jsme ještě
navštívili objekt Techmánie , kde děti v příjemné jídelně posvačily a ve stánku si mohly zakoupit suvenýr. Děti byly Planetáriem
i celou Techmánií nadšené. A už se všichni těšíme na další exkurzi, tentokrát do Prahy na expozici Noemova archa.

K oblíbeným akcím na naší škole patří už po delší dobu „Halloweenské vyučování“. Také tento rok 31. října se to na školních
chodbách jen hemžilo duchy, čarodějnicemi a strašidly všeho
druhu. Třídy 1. stupně byly náležitě „halloweensky“ vyzdobeny
vyřezanými dýněmi, netopýry a černými kočkami a do některých tříd dokonce ráno nepřišly paní učitelky, ale čarodějnice!
Vyučování probíhalo zcela v duchu tohoto svátku, takže žáci četli a psali o tradici Halloweenu, řešili slovní úlohy o strašidlech
a pochopitelně kreslili nebo vyráběli na téma „Halloween“. Žáci
5. třídy si připravili pro děti z MŠ „Strašidelnou stezku“ v tělocvičně a žákyně 6. ročníku obcházely své spolužáky z ostatních tříd se svým povedeným „strašidelným průvodem“. Děti se
tak poslední říjnový den ve škole nejen dobře pobavily, ale snad
i něco nového dozvěděly.
Mgr. Olga Lukašáková

Brůhová Dana - třídní učitelka 4. třídy

Pečení perníčků ve školní družině

Poděkování
19. října 2017 vyvrcholil projekt Česko-bavorské spolupráce
mezi městy Lázně Kynžvart a německým Hofem, který byl spolufinancován EU a městem Lázně Kynžvart. Do naší školy dorazili senioři z Hofu, aby společně s našimi žáky dokončili rekultivaci části školní zahrady. Toho dne probíhala výsadba zeleně
a prezentace metod péče o zeleň. Ráda bych touto cestou poděkovala našemu zřizovateli za zvelebení okolí školy.
Hana Pelikánová

Ve středu 22. 11. 2017 se děti ze školní družiny, které navštěvují zájmový kroužek „Šikovné ruce“, ve cvičné kuchyňce
věnovaly pečení vánočních perníčků. Práce šla dětem pěkně
od ruky a opravdu si vánoční atmosféru s vůní cukroví užily. Dne
27. 11. 2017 si je všechny krásně nazdobily. Velké poděkování
patří všem rodičům za finanční a materiální výpomoc. Hlavní
ochutnávka proběhne 20. 12. 2017, kdy nás čeká ve školní družině vánoční posezení u stromečku. Už se na to moc těšíme.
Dagmar Svítková
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Sportovní akce - podzim 2017
Tento školní rok se naše ZŠ opět zúčastnila okrskového kola
v přespolním běhu, který se konal ve středu 20. září 2017
v Mariánských Lázních. Naši školu reprezentovalo 25 žáků z 1.
a 2. stupně. Nejlépe se umístila Šárka Kapusniaková z 8. třídy
na 1. místě, Daniel Puža z 9. třídy na 1. místě, Matěj Kořán ze 7.
třídy na 3. místě, Michal Řehák z 5. třídy na 3. místě, Petr Řehák
z 5. třídy na 4. místě a Klára Tesařová z 9. třídy na 5. místě. Nejlépe se umístilo družstvo děvčat z 8. a 9.třídy ve složení Š. Kapusniaková, K. Tesařová, P. Kuciková a K. Königová a postoupilo
do okresního kola do Aše. V okresním kole, které se konalo
26. září 2017 se děvčata umístila na krásném 3. místě.
Ve středu 18. října 2017 se v Mariánských Lázních uskutečnilo na ZŠ Ušovice „Sportovní utkání ve vybíjené“ pro žáky
1. stupně pod hlavičkou svazku obcí Mariánskolázeňsko. Naši
školu reprezentovalo 12 žáků z 3., 4. a 5. třídy. Družstvo se umístilo na 1. místě.
Naše škola je také zapojena v projektu Lázeňská školní liga
v házené a pravidelně se zúčastňuje turnajů mezi školami
Mariánskolázeňska.
Všem žákům patří velké poděkování za skvělou reprezentaci
naší základní školy.
Jen tak dál ….☺.
Mgr.Iveta Becková

Předvánoční akce v ZŠ

2. prosince přiletěl na náměstí našeho města oblíbený host zlatovlasý anděl, aby po roce opět zažehl světla vánočního stromečku. Děti z 1. stupně základní školy tu nemohly pochopitelně
v tento jedinečný okamžik chybět. Svým zpěvem pod vedením
paní uč. Lukašákové se pokusily zpříjemnit návštěvníkům Vánočního trhu sváteční atmosféru tohoto dne, což se jim snad
i podařilo.
5. prosince se po škole rozletěli andělé a zadupali čerti. Vše
měl pod kontrolou Mikuláš. Žáci 8. třídy tak nezapomněli na své
mladší kamarády a děti v MŠ.
8. prosince vystoupí sbor 2. stupně pod vedením paní uč.
Špryňarové na vánočních trzích na kolonádě v Mariánských
Lázních.
11. prosince navštíví naší školu děti z partnerské školy z Mantelu, společně s našimi dětmi budou vyrábět skleněné andílky
a pak se navzájem potěší zpěvem koled.
13. prosince se ve školní jídelně sejdou senioři z našeho města na svém každoročním předvánočním setkání. Součástí tohoto slavnostního večera je také už tradičně vystoupení mladších
žáků naší školy, kteří svým babičkám a dědečkům představí pásmo vánočních koled a básniček.
19. prosince vystoupí opět sbor 2. stupně tentokrát společně
se žáky ze ZŠ Úšovice Mariánské Lázně v zámecké kapli v rámci
akce Advent na zámku Kynžvart.
16. prosince od 15 hodin vyvrcholí předvánoční atmosféra
10. ročníkem Vánočního koncertu tří generací v kulturáku Léčebných lázní.
20. prosince zavítají žáci z 1. stupně základní školy do Penzionu pro seniory, aby svým vánočním vystoupením udělali radost
jeho obyvatelům. Děti je potěší nejen zpěvem vánočních koled
a recitací básniček s vánoční a zimní tématikou, ale také dárečky,
které vyráběly v hodinách pracovního vyučování a na kroužku
Dovedných rukou ve školní družině.
20. prosince se uskuteční vánoční florbalový turnaj žáků
2. stupně - na dodržování fair play budou dohlížet paní uč. Becková a pan uč. Gajič.
22. prosince zakončíme ve škole kalendářní rok třídními
vánočními besídkami.
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padě anglického jazyka) byla v té době nepovinná a věnovala
se jí asi jenom polovina žáků 7. - 9. ročníku. V roce 2013, jak
vyplývá z výsledků ankety k výuce cizích jazyků, zvolila většina
rodičů jako hlavní cizí jazyk němčinu. V tomtéž roce vstoupila
v platnost novela RVP, která zavedla výuku druhého cizího jazyka (pro nás AJ) jako povinnou pro všechny žáky v 7. - 9. ročníku
s dvouhodinovou týdenní dotací. Pro většinu žáků na škole je
však výuka dvou cizích jazyků velmi náročná a bez pravidelné
a soustavné domácí přípravy, která je pro výuku cizích jazyků
naprosto nezbytná, nedosahují dobrých výsledků.
Nejenom my, ale i ostatní školy v regionu se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů cizích jazyků (ti odcházejí
do lukrativnějších oborů). Naše škola také spolupracuje při volbě
povolání s Úřadem práce v Chebu. Nedostatek německy mluvících absolventů na trhu práce je v našem regionu dlouhodobým
problémem a poptávka po nich neustále roste. V posledních
letech narůstá počet škol, především na Sokolovsku, které přecházejí na výuku NJ jako hlavního cizího jazyka právě z důvodu
potřeb německého pracovního trhu.
Jsem přesvědčena, že pro profesní budoucí život našich
žáků je potřebná alespoň základní znalost obou cizích jazyků
- jak německého tak anglického - a to naše škola zabezpečuje.
Ve snaze vyhovět zájmu rodičů o výuku anglického jazyka u dětí
na 1. stupni se nám v letošním roce podařilo zahájit činnost 2
kroužků anglického jazyka pro žáky 3. - 5. ročníku. Vědomosti získané na základní škole budou žáci dále rozvíjet při studiu
středních škol i učebních oborů.
Hana Pelikánová, ředitelka
ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

Myslivecký kroužek 2017/1018
Myslivecký kroužek obnovil svoji činnost po prázdninách.
Z důvodu většího počtu zájemců různých věkových kategorií se
rozdělil do 2 skupin. 1., 2., 3. třída pod vedení paní učitelky Sedlákové Pavlíny, 4., 5. třída pod vedením paní učitelky Svatošové
Květy.
Lesní pedagog LČR závod Kladská Ing. P. Volf pro žáky připravil novou aktivitu, pozorování zvěře z posedu, tzv. čekaná.
V měsíci listopadu do kroužku zavítal opět Jan Brtník, aby seznámil nové členy s různými druhy vábiček a s ukázkou vábení
jelenů. Přípravy na vánoční besídku jsou v plném proudu, kroužek by kromě starých známých měli navštívit i myslivci, kteří ho
před 33 lety v L. Kynžvart zakládali. Všem, kteří nám s vedením
kroužku pomáhají velice děkujeme.
Za myslivecký kroužek
Pavlína Sedláková a Květa Svatošová

Výuka jazyků na základní škole

Po několika desetiletích jednotné výuky ruského jazyka
si naše škola v roce 1990 vzhledem k regionálnímu umístění
a tehdejšímu pedagogickému obsazení zvolila výuku německého jazyka. V roce 2007 vstoupily na školách v platnost Rámcové
vzdělávací programy (RVP), kterými se školy začaly profilovat.
Náš nový vzdělávací program zavedl vzhledem k dlouholeté tradici němčinu jako hlavní cizí jazyk od 3. třídy s tříhodinovou
týdenní dotací. Kvůli k nízkému počtu žáků ve třídách jsme neměli možnost vyučovat 2 cizí jazyky souběžně, jako si to mohly
dovolit velké školy. Výuka druhého cizího jazyka (v našem pří-
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Novoročního setkání/cachtání

Píše se rok 2017 a je tomu již 7 let, co parta přátel přišla s tímto
osvěžujícím, příjemným a odvahyhodným nápadem. Opravdu
už 7 let trvá tradice Novoročního setkání/cachtání. Co to vlastně je to cachtání? Inu, to je taková sešlost všech lidí, kteří jsou
odhodlaní vstoupit do nového roku a ne jenom odejít z toho minulého.
Jak vlastně tato tradice vznikla? Znáte to, týden se potkal
s týdnem, měsíc s měsícem, rok s rokem, člověk se o tom zmínil známému, ten známý zase dalšímu známému, a tak z toho
po několika letech vznikla nádherná akce! Loňský a letošní rok
byla zaznamenána největší účast, tak snad se bude rovnat, lépe
i zvyšovat, i v letech následujících.
O čem tato akce vůbec je? Nejde o pouhou denní náhražku silvestrovské noci. Parta lidí se sejde, připije si na Nový rok
na nový rok, pojí či popije nějaké to drobné občerstvení, poklábosí první den v roce třeba i s dosud neznámými lidmi, popřejí
si hodně štěstí jako na každé normální sešlosti. Jenomže tohle
není tak úplně obyčejná sešlost! Má to bonus, kterého se můžeš účastnit i ty, jestli sebereš odvahu! Parta odvážlivců s mírně

Lvíčata Lázně Kynžvart

Ve dnech 21. - 23. 7. 2017 proběhla akce kroužku mladých
hasičů Lvíčata ze SDH Lázně Kynžvart. Prostor na jejich stanování a veškeré zázemí poskytl motorkářský klub Cobra MC
Czech z Plané u Mariánských Lázní. Během akce děti za asistence hlavní vedoucí, doprovodných vedoucích a motorkářů soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, petasu, kriketu a zdokonalovaly
se v hasičských dovednostech. Všichni malí účastníci si odnes-

narušeným jinak zdravým rozumem se každý rok sejde na ,,čaj
o druhé“ ve vodě. V osvěžující vodě o lednové teplotě na veřejnosti známém místě, jde totiž o rybník zvaný Labuťák, jinak také
Mlýnský rybník (pro neznalé, rybníček s ostrůvkem a chatičkou
pod Kynžvartským zámkem.)
Jestli z tebe teda přímo srší odvaha, zájem, nebojácnost či chuť
zkoušet nové věci, tak popadni plavky a všelijakou jinou ostatní
recesi a dostav se na již zmíněné místo ve 14.00 hodin 1. ledna
2018! Všichni jsou s radostí vítaní a srdečně zváni k oslavení Nového roku.
Nenech se porazit,
neváhej dorazit,
horlivě plavky popadni,
doraž na ono setkání!
Těší se na tebe parta každoročních odvážlivců a ostatní
PS: Plavky opravdu nejsou povinné, můžete se přijít jen podívat
a podpořit ostatní.

li nejen hezké zážitky v netradičním, zajímavém prostředí, ale
i sladkosti, omalovánky a drobnosti, které potěšily jejich dětská
srdce. Chtěli bychom velice poděkovat klukům z klubu Cobra
MC Czech za zapůjčení prostoru jejich klubovny, zajištění celé
akce a pomoc při organizaci i průběhu celé akce.
Za Lvíčata Lázně Kynžvart Michaela Švejdová
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Vichřice a dobrovolní hasiči

V neděli 29. 10. 2017 vichřice, která se přehnala přes celou
Českou republiku, zanechala následky i v našem městě a okolních vesnicích. Výpadek elektrického proudu nebyl u nás až
tak dlouhý, ale osada Lazy byla bez proudu dva dny a poté byla
z důvodu komplikovaných oprav na trase vysokého napětí instalována mobilní centrála, která zásobovala místní obyvatele elektrickou energií. Naši dobrovolní hasiči odstraňovali především
popadané stromy na komunikacích v době, kdy vichřice řádila
a nezastavili se ani poté, co vítr ustal. Tato práce byla hodně fyzicky náročná a především velice nebezpečná. Likvidovat padlé
stromy a sledovat, zda za zády nepadá strom další, chce pořádné
chlapy a ty my v Lázních Kynžvartu máme. Jejich zásah trval 24
hodin a za tu dobu moc času na odpočinek neměli. Celkem bylo
odstraněno 16 ks padlých stromů, značily se nebezpečné úseky
komunikací a elektrického vedení.

Velice si vážím práce dobrovolných hasičů a děkuji jim za přístup, obětavost a velikou pomoc.
Taková situace se může kdykoliv opakovat. Je důležité, aby se
každý z nás na takovou situaci připravil. Vždy se ze sdělovacích
prostředků i na internetu včas dovíte, co se na naší republiku
nebo region žene (déšť, sníh, vichřice ….). Je vhodné mít připravenou baterku a náhradní baterie, svíčky, pitnou balenou
vodu, léky, rádio na baterie, nabitý mobilní telefon, je dobré
mít i nabitou Power banku. Kdo má možnost, v případě delších
výpadků elektrické energie, je dobré mít v záloze plynový vařič
a v rodinném domku je určitě i prostor na malou elektrocentrálu.
Možná se někomu taková opatření zdají být zbytečná a úsměvná,
ale spoluobčané z Lazů mi dají za pravdu.
Miloslav Pernica - starosta
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Fotbal
Mládežnický fotbal v Kynžvartu se drží. Jeho vlajková loď
vedená Radkem Štěpánem a Josefem Poulíčkem spadá aktuálně do kategorie mladší přípravka, která se účastní Chebského
okresního přeboru. Tým má za sebou podzimní část sezony
2017/2018 a aktuálně zakotvil na prvním místě tabulky! Navíc
listinu střelců vede náš Jan Procházka, kterému se za dosavadní
odehranou část sezony podařilo vstřelit 79 gólů. Družstvo kromě
soutěžních turnajů absolvuje také spoustu nesoutěžních akcí, tak
aby bylo řádně připraveno na blížící se posun do vyšší věkové
kategorie - starší přípravka, která je příští podzim čeká.
Nastává zimní období, a tak i fotbalisti přesouvají své tréninky do tělocvičny místní základní školy. Mládežnickému fotbalu
patří následující pravidelné časy: pondělí 15.30 - 17.00 hod., středa 15.30 - 17.00 a pátek 16.00 - 17.30 hod. Vzhledem k nedostatečné kapacitě tělocvičny a také s ohledem na nutnost zajišťovat
sportovní přípravu v adekvátních prostorech, jezdí tým každý

čtvrtek v čase 17.30 - 19.00 hod. trénovat do sportovní haly
v Mariánských Lázních.
Pro oddíl kopané je důležitá posloupnost jednotlivých týmů,
proto trenéři již nyní připravují další kategorii, která do své první soutěže nastoupí na podzim 2018. Jedná se o děti narozené
v roce 2010 a mladší. Noví zájemci se mohou k týmu připojit již
nyní. Právě výše uvedené tréninkové časy ve středu od 15.30 hod.
a v pátek od 16.00 hod. v tělocvičně patří jim.
Těšíme se na Vás!
Sledujte webové stránky města - www.laznekynzvart.cz/sport/
sportovni-kalendar/fotbal/ - kde bude do konce letošního roku
zveřejněn rozpis turnajů.
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Tisková zpráva

Turnaj ve vybíjené 2017

Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s a dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko ve středu
18. 10. 2017 od 9:15 hodin odstartovali turnaj smíšených družstev ve vybíjené pro žáky 3. - 5.
tříd základních škol v ORP Mariánské Lázně.
První ročník turnaje ve vybíjené probíhal v tělocvičně základní školy Úšovice Mariánské
Lázně. ZŠ Úšovice nám poskytla nejen prostor pro konání akce, ale zejména odbornou pomoc
s organizací turnaje, za což jim patří velké poděkování. Žáci 8. třídy ZŠ Úšovice pod vedením
p. učitele Mgr. Vladimíra Kafky si pro žáky připravili i doprovodné soutěže (hod míče na
basketbalový koš, střelba na branku, slalom s míčem, sestřelení kuželů míčem).
Turnaje ve vybíjené se zúčastnila družstva ZŠ Úšovice, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Lázně
Kynžvart, ZŠ Tři Sekery a ZŠ Čtyřlístek. Družstva byla sestavena v počtu dětí 10 + 2
náhradníci. Družstva sehrála zápas každý s každým. Žáci mezi sebou sváděli velké boje,
pochytali spoustu prudkých ran, sami jich na svém těle také několik schytali, snažili se hrát
fair play, hráli týmově, a s velkým odhodláním a s chutí vyhrát. Vyhrát mohl pouze jeden
tým. Tento rok vyhrál tým ZŠ Lázně Kynžvart. Na druhém místě se umístila škola Tři Sekery,
třetí místo vybojovala škola Velká Hleďsebe, čtvrté místo škola Čtyřlístek a páté místo
obsadila škola Úšovice.
Soutěžící na prvních třech místech obdrželi medaile, diplomy a další drobné ceny. S prázdnou
neodešlo ani družstvo na čtvrtém a pátém místě, diplomy za účast a drobné ceny
vykompenzovaly dětem nezdar ve vybíjené.
Všem výhercům blahopřejeme a i těm, co tentokrát nevyhráli, děkujeme za účast a bojové
nasazení při hře a budeme se těšit na další sportovní klání v regionu Mariánskolázeňska.
manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s.

Fotografie i podrobnější informace o konané akci naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/turnaj-ve-vybijene/
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IX. ročník turnaje „O putovní pohár města Lázně Kynžvart“ v badmintonu
V sobotu 11. 11. 2017 pořádal badmintonový klub Eutit
na kurtu v tělocvičně ZŠ L. Kynžvart devátý ročník turnaje
„O putovní pohár města Lázně Kynžvart“. Turnaj proběhl
za velké podpory firmy Eutit s.r.o. Stará Voda. Bojů o pohár se
zúčastnilo šest dvojic. Čtyři dvojice z místního klubu a dvě dvojice složené z hráčů Plánice a Benešova. Hrálo se systémem „každý s každým“ na dva vítězné sety. Favority turnaje byli obhájci
loňského vítězství Sláva Tomeš a Jirka Šipan. Největším soupeřem jim byla další dvojice místního klubu Radek Štěpán a Robert
Kucharik. Obě dvojice dokázaly porazit všechny své soupeře.
O vítězi turnaje tedy rozhodl jejich vzájemný duel, ve kterém byli
lepší M. Tomeš a J. Šipan. Velkým kladem letošního ročníku je
účast dvou nových mladých dvojic. Přestože sbírali více zkušenosti než body, je dobře, že současným hráčům rostou nástupci.
Z Plánice to jsou Fanda Touš a Fanda Hošťálek a z místního klubu Denis Kucharik a Michal Prokeš.
Konečné pořadí tedy vypadalo takto : 1. M. Tomeš - J. Šipan
(L. Kynžvart), 2. R. Kucharik - R. Štěpán (L. Kynžvart), 3. J. Pro-

Zleva nahoře - R. Bucher, M. Čipera, J. Šipan, R. Štěpán, F. Touš,
F. Hošťálek, J. Touš, J. Prokeš,
zleva dole - M. Prokeš, M. Tomeš, D. Kucharik, R. Kucharik.

keš - R. Bucher (L. Kynžvart), 4. J. Touš - M. Čipera (Plánice/
Benešov), 5. F. Touš - F. Hošťálek (Plánice), 6. D. Kucharik M. Prokeš (L. Kynžvart).
Závěrečné hodnocení proběhlo v klubovně na hřišti TJ Sokol L. Kynžvart. Všichni účastníci vyjádřili spokojenost s povedeným turnajem a již se těší na další tradiční akci, kterou bude
VI. ročník svátečního čtyřboje.
Jaroslav Prokeš

Vítězná dvojice J. Šipan - M. Tomeš.

Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
Střípek ke střípku, kámen ke kameni, den po dni, ruku v ruce
a navíc všichni táhneme za jeden provaz. Směle můžeme říct,
že rosteme každý den, hrdě můžeme prohlásit, že naše holky
jsou házenkářky každým coulem, bez mrknutí oka dáme ruku
do ohně jeden za druhého. To všechno máme právě teď kolem
sebe. Není to vždy snadné, ne každý má pro to co děláme pochopení, ne vždy je úspěch ostatními přán, pro někoho je to pořád
málo, pro někoho moc. Pro nás je to jasný směr k vytyčenému
cíli! Životní filosofie, která je založená na přátelství, týmovosti,
odvaze, odhodlání, tady nemá své místo sobeckost ani chamtivost. „Já“ má mnohem menší smysl než „my“. Každé toto slovo charakterizuje kynžvartský házenkářský oddíl, který skvěle
reprezentuje své malé město od Chebu až po Ostravu. Kdo se
k nám přidá?
Jsme na konci roku 2017, který nám přinesl šťastné i smutné
okamžiky. Prožili jsme spoustu vítězství, ale také proher, někdy

to bolelo, někdy to šlo samo, občas se nám už nechtělo, ale vůle
a odpovědnost vždy zvítězila. Důkazem toho je současný herní
projev našich starších žákyň, které předvádí krásnou a rychlou
házenou. Už nezměníme to, že tým nemá optimální početné složení, ale o to víc je potřeba si cenit práce trenérů a hráček, kteří
šlapou jako správný tým. V současné době vstupují starší žákyně
díky skvělým podzimním výsledkům v krajské soutěži Plzeňského krajského svazu házené do nadstavbové části celorepublikové
soutěže „Žákovská liga“, kde se postupně turnajovým způsobem
utkají s týmy na předních příčkách ostatních krajských soutěží
své kategorie. Za vše uveďme poslední velký úspěch celého týmu,
který pouze za účasti našich hráček reprezentoval Karlovarský
kraj na turnaji výběrů jednotlivých krajů v Plzni, kde se umístil
na krásné 4. příčce. Družstvo tak čeká nabité jaro, plné kvalitních
zápasů a sbírání cenných zkušeností pro podzimní vstup do ligové dorostenecké kategorie. Tam už nyní nastupuje naše šestice
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„statečných“, hráčky, které se do dorosteneckého věku překlopily letos na podzim, a pro letošní sezonu našly své uplatnění
v týmu HC Plzeň, který se aktuálně pohybuje v polovině tabulky
2. mladší dorostenecké ligy. O stupínek níž se v házenkářském
světě ostrými lokty prodírají naše mladší žačky. To je první naše
„zlatá“ parta, která má na lavičce respektive hřišti přetlak. Vnitřní síla týmu vychází z tvrdé obranné činnosti a poctivé práci při
vytváření gólových šancí. Tady se házenou žije! Pokud otevřeme
dvířka ještě o kousek níž, k minižákyním, tak tady už se hraje
rovnou ve dvou týmech rozdělených podle ročníků. Děvčata potřebují získávat zkušenosti, otrkat se, zjistit své možnosti a najít
si své místo. Je to hodně náročné pro trenéry, protože školní tělocvična už není pro tak velký počet dětí na trénování optimální,
na turnaji si pak nejde oddechnout, protože prostě pořád někdo
hraje. Jejich čas teprve přijde, ale na své životní cestě jednoznačně vyšláply tou pravou nohou! Na samém konci nebo možná spíš
začátku týmové šňůry se v žádném případě nekrčí tým benjamínků z přípravky. Naše „fialky“ jsou jednoznačně nejmladším
družstvem v soutěži. Úspěch se neměří na góly a vítězství, ale
na úsměvy a spokojenost holek po tréninku. Trenérskou odmě-

nou jsou pak drobné turnajové střípky, které dokazují, že se posouváme dál.
Rostou mezi námi bezesporu i házenkářské individuality,
což dokazuje například ocenění nejlepší střelkyně mladších
žákyň na turnaji Vršovice handball cup pro naší Kláru Blahutovou. Starší žákyně Kristýna Königová a Tereza Michalcová
se probojovaly na celostátní kemp házenkářských nadějí, což
je sraz talentovaných jedinců házené z České republiky, kteří
jsou vybráni odpovědnými trenéry na základě daných kriterií.
Součástí kempu jsou semináře s pověřenými trenéry krajských
svazů házené a seminář nadějných rozhodčích. Ten se uskuteční
od 17. 1. do 20. 1. 2018 ve sportovním centru Nymburk. Velkou naději na účast má také Klára Tesařová, která prozatím
na potvrzení své účasti čeká. Nesmíme zapomenout na Barboru Tesařovou nastupující aktuálně v týmu Černých andělů DHK
Baník Most, kde se po podzimním přestupu z pražských Kobylis,
skvěle zapracovala a na hřišti odvádí pro jeden z nejlepších týmů
1. starší dorostenecké ligy poctivou práci. V rámci pravidelných
aktualit na našich webových stránkách také zmiňujeme úspěchy Veroniky Dvořákové, chebské odchovankyně Vládi Königa
a Radka Dvořáka, která v současné době hraje již za seniorský
tým DHK Baník Most, se kterým aktuálně postoupila do jarní
části EHF poháru. Veronika je také členkou dorosteneckého
týmu reprezentačního družstva ČR.
A kdo ví, jestli další podobné talenty nenajdeme třeba díky
Lázeňské školní lize miniházené, kterou již druhým rokem se
šesti okolními základními školami hrajeme. Máme za sebou
devět turnajů, kterých se zúčastnilo víc jak 350 nadšených dětí.
Další tři ještě na jaře odehrajeme. Jako garant tohoto projektu
můžeme směle prohlásit, že jsme děti i učitele ze širokého okolí
naučili nový sport, který nemá výkonnostní hranice a který je
ve své podstatě velmi jednoduchý, ale při tom zábavný. Díky
skvěle spolupracujícímu učitelskému sboru v čele s šéftrenéry
můžeme tak házenou představit nejen děvčatům, na které jsme
zaměřeny, ale také chlapcům. Protože nejde o výsledek, ty se
v turnaji vůbec neevidují, hrají s nadšením úplně všichni, i ti,
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kteří se jiných školních soutěží neúčastní.
Rok 2017 pomalu uzavírá svou kapitolu. Nás v prosinci čeká
ještě několik turnajů, jeden výjimečný absolvují naše starší žákyně ve švédském městě Lund. Pravidelné tréninky přerušíme
jen o vánočních svátcích a na úvod roku 2018 se vypravíme
na oblíbené tradiční zimní soustředění, kde prim hrají lyže a zábava na sněhu. V neposlední řadě je nutné také zmínit, že přípravy XLIII. Kynžvartského poháru - IV. Memoriálu Milana Prokeše byly zahájeny. Listina přihlášených týmů víc jak půl roku před
turnajem praská ve švech - číslo 32 mluví za vše. Čeká nás další
náročný rok, kdy na nudu nebude bezesporu čas.
Sledujte pravidelně jak se nám daří na našich webových stránkách www.hazena-kynzvart.cz a facebooku www.facebook.com/
hazenakynzvart/.
Dovolte nám na závěr jménem členů házenkářského oddílu
TJ Sokol Lázně Kynžvart popřát veselé a pohodové vánoce, hodně zdraví a štěstí do roku 2018, a to nejen našim příznivcům,
partnerům, sponzorům, ale prostě všem, kteří dočetli až sem!
Daniela Radová
oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart

BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu letošního roku
oslavila

paní Marie Vejrová
101. narozeniny.

Jménem občanů města
přeji hodně zdraví
a spokojenosti.
Miloslav Pernica - starosta

Co můžete získat?

Proč se zapojit?

• Zjištění vašich předpokladů k podnikání

• Vše je zdarma!

• Zpětnou vazbu na váš byznys nápad

• Individuální přístup

• Vzdělávací moduly (vše, co v začátku
podnikání potřebujete vědět)

• Efektivní řešení, praktické a využitelné informace

• Osobní konzultace pro rozjezd vašeho byznysu

• Zaměření na VÁŠ úspěch

• Žádná zbytečná teorie

• Pomoc se sestavením podnikatelského záměru
• Asistence při založení podnikání
• Jazykové vzdělávání

Kdo se může zapojit?

• Rekvalifikace

Mladí lidé do 30 let, kteří nejsou v zaměstnání,
ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

• Mentoring

Registrace

Osobní
konzultace

• telefonicky
na
354 426 140

• vždy dle
předběžné
dohody

• elektronicky

• individuální
přístup

Podpora
při
přípravách
• dle vašich
indivuduálních potřeb
a možností
• časová
flexibilita

Vlastní
podnikání
• založení
živnosti,
společnosti
• pomoc
s rozjezdem

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
+420 354 426 140 • info@khkkk.cz • www.khkkk.cz
Program „Rozjeď Byznys“ je součástí projektu Nestůj a pojď II.CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769,
který je realizován Karlovarským krajem a partnery.
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