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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí čtyřleté volební období, které bylo, co se týká investic,
velice úspěšné. Podařilo se zrealizovat několik smysluplných projektů, u kterých se ve velké míře využilo dotačních prostředků,
podpořených vlastními zdroji. Každá dotace je spojená s velice náročnou administrativní a kontrolní činností. Město všechny tyto
projekty ustálo a nebyly mu vyměřeny žádné sankce nebo penále
za nedodržení smluvních podmínek. Doufám, že i realizace projektu „Komunitní centrum“ (bývalé kino) proběhne bez problémů
a podaří se splnit veškeré požadavky poskytovatele dotace (IROP).
Administrací dotačních projektů město pověřuje manažery mikroregionu Mariánskolázeňsko, d.s.o., a já jim za tuto činnost, kterou
provádí po celou dobu volebního období, děkuji.
Děkuji také zastupitelům, kteří zodpovědně přistupovali
ke svým povinnostem a svědomitým přístupem přispěli k realizaci
záměrů města. Zvláštní poděkování si zaslouží Finanční výbor zastupitelstva ( předseda: pan Milan Pelikán, členové: paní Radoslava

2014 - 2018 = Kč 50 mil. dotací
V průběhu volebního období 2014 -2018 se podařilo získat
poměrně značné množství financí v rámci dotačních programů,
které město mohlo využít. Z těch nejvýznamnějších jsou např.
Zametací vůz				
Obnova zkratky do lázní			
Vozidlo na svoz bioodpadu			
Zateplení MÚ				
Parkovací místa ul. Dlouhá, Krátká		
Parkovací místa ul. Polní			
Obytná zóna ul. K Rybníku			
Chodník ul. Luční				
Chodník ke škole I. a II. etapa			
Obnova rybníka „Školňák“			
Obnova hřbitovní zdi			
Podlaha v tělocvičně ZŠ			
Výstražný systém na potocích 			
+ povodňový plán
Šablony pro ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart		
CAS - hasičské vozidlo			
Chodník u Penzionu pro seniory			
Dětské hřiště 				

1.606.000,-100.000,-2.016.000,-3.650.000,-10.914.000,-3.701.000,-2.702.000,-3.322.000,-197.000,-434.000,-700.000,-400.000,-300.000,-760.000,-3.500.000,-130.000,-400.000,--

Vlasáková a Anna Blažková ), který odváděl svoji práci na 100%.
Děkuji za spolupráci všem zaměstnancům Městského úřadu
a služeb města, vedení a zaměstnancům Základní školy a mateřské
školy, podnikatelům, firmám a spolkům, kteří s městem spolupracují, podporují je, a také všem spoluobčanům, kteří svou prací, pozitivními i kritickými připomínkami přispěli k tomu, aby se město
posunulo o kousek dál.
Poděkování patří také těm, kteří věnují svůj volný čas dětem
a mládeži a vedou je k tomu, aby jejich smysl života nebyl v internetu, počítačových hrách a sociálních sítích, ale ve sportu.
Vážení spoluobčané, před volbami, které proběhnou ve dnech
5. - 6. 10. 2018, bych Vás chtěl požádat, abyste na volebních hlasovacích lístcích vybrali ty kandidáty, o kterých jste přesvědčeni,
že budou chtít pro město pracovat, budou městu věnovat spoustu
svého volného času, budou se vzdělávat a hlavě budou chtít na sebe
vzít odpovědnost při rozhodování.
Miloslav Pernica - starosta
2x EUREGIO EGRENSIS 			
1.070.000,-- školní zahrada, kulturní akce
Veřejně prospěšné práce			
1.896.000,-Celkem					37.798.000,-Když k této částce přidáme další drobné dotace na výkon státní správy, pro Sbor dobrovolných hasičů, knihovnu, ……, dostaneme se na částku Kč 42.846.932,--. K této položce se musí
připočítat cca Kč 7.000.000,--, které město získá po ukončení
realizace projektu „Komunitní centrum Lázně Kynžvart“ (bývalé
kino). Dotace bude vyúčtována v roce 2019.
Celkem to dělá cca Kč 50.000.000,-- dotačních finančních
prostředků.
Díky těmto dotacím, které nebylo lehké získat a stálo to
mnoho úsilí, má město k datu 31. 8. 2018 na účtech celkem
Kč 23.000.000,--. Tyto peníze se mohly utrácet za spoustu
„drobností“, ale na velké investice by potom nebylo a město by
muselo využívat úvěrů, jejichž splácení pak následně zatěžuje
rozpočet. Do seznamu zadlužených obcí není dobré se zařadit. Ušetřené finanční prostředky jsou připravené především
na připravovanou obnovu komunikací, chodníků, zasíťování
pozemků ….. .
Miloslav Pernica - starosta

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Realizované akce z rozpočtu města
v letech 2014 - 2018
Akce					Náklady v Kč
Autobusová zastávka 			
3 630 396,00
Mostek Sadová ul. I.etapa
		
1 805 968,00
Mostek Sadová ul. II. etapa
		
2 185 000,00
Víceúčelové hřiště u ZŠ			
1 758 587,00
Workoutové hřiště 			
226 900,00
Kolumbárium				
285 631,00
Traktor Vega + valník 			
698 896,00
Traktor John Deere vč.příslušenství
1 701 737,00
Příjezdová cesta do ZŠ
		
353 850,00
Chodník na náměstí 			
510 706,00
Chodník do lázní (kino-lázně) 		
845 168,00
Schodiště MÚ
			
213 856,00
Opravy místních komunikací
		
1 176 368,00
Chodník k zastávce 			
268 851,00
Osvětlení v tělocvičně ZŠ
		
131 220,00
Veřejné osvětlení Nádražní ul., Lázeňská ul.		
1 037 823,00
TJ Sokol - rekonstrukce kabin
		
500 000,00
TJ Sokol - výstavba sport.haly			
2 700 000,00
CELKEM
		
20 030 957,00

v ulici 5.května 339 se od rekonstrukce zatím upustilo. Důvod je
ten, že jeden panelový dům se chystá vybudovat vlastní kotelnu
a bude se od městské kotelny odpojovat. Od města k odpojení
dostalo toto sdružení vlastníků souhlas s odpojením. Souhlas
města s odpojením od městské kotelny získalo i jedno sdružení vlastníků bytových jednotek v ulici Polní. Informace o tom,
že město brání tomu, aby se bytové domy odpojily a že město
zdržuje vydání stavebních povolení na výstavbu samostatných
kotelen, se nezakládá na pravdě. Stavební řízení je proces velice
zdlouhavý a musí se zapracovat všechny připomínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení.
Miloslav Pernica - starosta

Most v ulici Sadová
Poslední most v majetku města, který byl v havarijním stavu
už vypadá jinak. Opravu provedla firma VIDEST s.r.o., Otovice,
která zakázku získala ve výběrovém řízení za cenu 2.185.670,Kč. Výběrové řízení provedlo Mariánskolázeňsko d.s.o..

Kulturní akce 2018/2019
5. - 6. 10. 2018 Volby do zastupitelstva města
		
(volební místnost - MěÚ Lázně
		Kynžvart, přízemí)
7. 10. 2018

Výlet Neualbenreuth „Kartoffelfest“

		(více informací a přihlášky v knihovně)
26. 10. 2018
		

Strašidelná cesta
(areál Léčebných lázní)

9. 11. 2018

Svatomartinský lampionový průvod

1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromečku
		(náměstí Republiky)
6. 12. 2018
Mikulášská besídka
		(jídelna ZŠ)
12. 12. 2018
Předvánoční setkání seniorů
		(jídelna ZŠ)
1. 1. 2019
Novoroční přípitek
		(náměstí Republiky)

Rekonstrukce kotelen
V současné době probíhají práce na kompletních rekonstrukcích plynových kotelen v budově Městského úřadu Lázně
Kynžvart a v Základní škole a mateřské škole Lázně Kynžvart.
V kotelně v ulici Krátká 359 dojde jen k rekonstrukci ohřevu
TUV (teplé užitkové vody), kotle zůstanou původní. V kotelně

Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle tzv. GDPR zajistí pro obce
Mariánskolázeňsko z projektu Centra
společných služeb
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí je zapojen do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také Centra společných služeb (CSS),
reg.č. CZ.03.4.74./0.0/0.0/15_019/0003017, který realizuje Svaz
měst a obcí prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Mariánskolázeňsko se do výše uvedeného projektu zapojilo
na základě souhlasného usnesení Valné hromady svazku ze dne
23. 6. 2016. Na základě přijatého usnesení jsme se Svazem měst
a obcí ČR uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu. Smlouva je uzavřena na období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2020.
V souvislosti s platností nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
bylo Valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko ze dne 4. 4. 2018 schváleno zřízení funkce pověřence/
specialisty na ochranu osobních údajů v rámci výše zmíněného
projektu Centra společných služeb. V této souvislosti byl Svazem
měst a obcí doporučen a schválen pracovní úvazek na tuto funkci.
Veškerá agenda vyplývající z implementace GDPR je v rámci

Kynžvartské listy 2 / 2018											
účasti na projektu Centra společných služeb pro členské obce
DSO Mariánskolázeňsko a jejich příspěvkové organizace zdarma, neboť veškeré mzdové náklady jsou do června 2019 hrazeny z
předmětného projektu. Mariánskolázeňsko řeší agendu pověřence pro členské obce Drmoul, Stará Voda, Tři Sekery, Zádub - Závišín, Vlkovice, Trstěnice, Dolní Žandov, Valy a město Lázně Kynžvart. Za minimální roční částku zajišťujeme agendu pověřence
i pro školy, které jsou příspěvkovými organizacemi obcí. Město
Mariánské Lázně naši službu uvítalo zejména pro svoje základní,
mateřské školy a základní uměleckou školu, které jsou příspěvkové organizace zřízené městem Mariánské Lázně. Přístup SMOČR k celkovému řešení problematiky v souvislosti s implementací GDPR lze zhodnotit jako velmi aktivní a přínosný. Především
díky realizaci projektu se podařilo vyjednat rozšíření pracovního
týmu DSO Mariánskolázeňsko o novou pozici pověřenec/specialista na ochranu osobních údajů, který vykonává funkci především pro členské obce svazku a jejich příspěvkové organizace.
SMOČR v rámci této problematiky poskytuje kvalitní metodické
vedení, realizuje e-learningové vzdělávací kurzy a častá školení
vztahující se nejen k implementaci GDPR. Díky této aktivitě se
podaří mnoha členským obcím a jejich příspěvkovým organizacím ušetřit nemalé finanční náklady, které implementace GDPR
obnáší, a které by jinak hradily komerčním firmám. Jsme rádi,
že náš mikroregion mohl rozšířit činnosti i tímto směrem a své
členské obce tak podpořit v další oblasti.
Daniela Morávková, Lenka Woldertová
Manažeři Mariánskolázeňsko
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rozměr a určitě je dobré nový provozní rok patřičně jej zahájit,
byť je provoz lázní v podstatě nepřetržitý. Dle nepsaného, ale ctěného pravidla připadá Lázním Kynžvartu čtvrtý víkend v květnu.
Výhodou tohoto termínu je mimo jiné také to, že jej lze úspěšně
spojit s uspořádáním zábavy pro naše děti v rámci blížícího se
mezinárodního dne dětí. Léčebné lázně Lázně Kynžvart společně s městem Lázně Kynžvart a dalšími partnery uspořádaly slavnostní zahájení 26.5.
Program byl pro návštěvníky od těch nejmenších až po úplně
a dlouho dospělé velmi pestrý. Průvod a vystoupení mažoretek
a dechového orchestru ZUŠ Mar. Lázně přivedl lázeňským parkem k pramenu Richard účastníky slavnostního svěcení i vzácné
hosty. Ředitel lázní Ing. Jan Ludvík, starosta města Lázně Kynžvart, poslanec EP RNDr. Pavel Poc, zastupitel KK odpovědný
za lázeňství Ing. Arch. Vojtěch Franta postupně pozdravili přítomné a popřáli lázním prosperitu a spokojené hosty a místním
pramenům požehnal Páter Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem.
Celou slávu pak korunovalo vypuštění stovek barevných balónků na všechny světové strany.
Odpolední program zahájily opět půvabné mažoretky, celé
odpoledne bavila děti i rodiče výstava hasičské techniky a bohatá zábava zajištěná Hasičským záchranným sborem Karlovarského Kraje z Mariánských Lázní, kulturní program pod taktovkou
profesionální hudební agentury, kolotoč, tetování, malování na
obličej a další atrakce. Večer pak vygradoval k vystoupení skupiny Liwid a Kečup. Pro ještě čilé návštěvníky byla na závěr připravena diskotéka v kulturním sále Léčebných Lázní. K tomu všemu
dobrá nálada a občerstvení ve stáncích.
Ing. Jiří Chval, Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Zahájení lázeňské sezóny 2018
Možná vám přijde podivné, že lázně zahajují lázeňskou sezónu až v květnu, přestože se v lázních pacienti léčí už od jara.
Má to hned několik důvodů. Ten prapůvodní se váže k otvírání nebo také svěcení pramenů, jehož počátky lze sledovat už v
předkřesťanské době, neboť prameny, potoky, studánky a další
vodní zdroje měly pro naše předky velkou důležitost a o lidových
obyčejích a obřadech spojených s vodou píše již Kosmova kronika. Jejich prvotním posláním bylo přivolat dostatek vláhy pro
zabezpečení bohaté úrody. Časem byly tyto obyčeje propojeny
s křesťanskými Svatodušními svátky. Ač by to na první pohled
nemuselo být zřejmé, historie svěcení lázeňských pramenů pochází z období největšího rozkvětu našeho lázeňství, z 18. a 19.
století. Slavnost otevírání lázeňské sezóny je oproti tomu tradicí
relativně mladou, spadá do počátků 20. století, někde až do poválečných let. V posledních letech tato tradice získává novodobý

Jak málo stačí, aby bylo v kontejneru
na plast dostatek místa

Mobilní sběr

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

který proběhne:

v sobotu 27. 10. 2018 v době 8.00 - 12.35 hod.
Bližší rozpis naleznete na webových stránkách města a vylepených plakátech.
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Historický znak a návrh vlajky pro město Lázně Kynžvart
Stejně jako ostatní města i městečka, měly na rozdíl od vsí,
(dnešní) Lázně Kynžvart (mimo jiné) tzv. znakové právo. Privilegium o udělení znaku se nedochovalo (bylo-li vůbec vydáno),
jak ale dokládají pečeti někdejšího městečka, jeho vznik zřejmě
souvisí s pány z Plavna (vrchností v 15. století) erbu zlatého lva
s červenou korunou a zbrojí (tj. drápy i jazykem) v černém štítě
(viz proto figura poloviny zlatého lva). Svým staletým užíváním
(až dodnes) je znak právně tzv. vydržený a právoplatný. Kodifikovaný proto i ve známém (dříve závazném) kompendiu Jiřího
Čarka: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985.
Je jisté, že během staletí užívání žel docházelo a i dnes občas
dochází ke kolísání správné podoby (jakéhokoliv) historického
znaku (jak v případě jednotlivých tinktur tak i celých figur).
Nyní je proto znak vypracován v historicky i heraldicky ideální podobě včetně tzv. zbroje.
Heraldika totiž pracuje s tzv. tinkturami, tj. se dvěma kovy
(zlatem a stříbrem, tak je popisuje, ale v běžné praxi zobrazuje žlutě a bíle) a čtyřmi barvami (červenou, modrou, zelenou,
černou), výjimečně a odůvodněně i tzv. přirozenou barvou
(např. lidskou tělovou, hnědou u kmene zeleného stromu či srsti některých zvířat apod.). Přičemž platí (základní) podmínka
o střídavém (konstantním) kladení „kovů na barvy“ nebo „barev
na kovy“ (tj. kovových figur v barevných polích štítu a barevných
figur v kovových polích štítu, případně kombinovaně).
Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské (tj. geometrické,
pole štítu členící) a obecné (tj. všeobecně známé), vždy ale náležitě (pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově (vpravo, vlevo)
se znak odborně blasonuje (tj. terminologicky přesně slovně popisuje) jen z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky), nikoliv pozorovatele štítu, proto (zdánlivě) obráceně, samozřejmě pokud není
osově souměrný.
V souvislosti s udělením vlajky města je proto Podvýbor
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR logicky žádán také o zařazení historického znaku Lázní Kynžvart
do Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (REKOS) a stanovení jeho závazného tzv. blasonu (tj. heraldicky odborného a terminologicky
přesného slovního popisu).
U každého heraldického znaku totiž platí, že jeho kresba není
„logotyp“ (přesně graficky zkonstruovaná chráněná značka či
známka) a může se autorskou stylizací kreslíře v průběhu času
(staletí) měnit a proto (ku prospěchu věci) i mírně lišit od starší
předlohy, ale právě blasonem (odborným popisem, dle něhož je
každý zkušený heraldik schopen znak správně nakreslit, aniž by
musel vidět prvotní kresbu). Závazně definovaná podoba zůstává (tj. všechny předepsané tinktury a ve vzájemné pozici stanovené figury) musí být vždy takto (nyní i v budoucnu) důsledně
dodržena:
V červeno-stříbrně polceném štítě poloviny zlatého lva se
stříbrnou zbrojí a zlatým jazykem.
Návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (pevně
spojovaného s žerdí) opakuje všechny tinktury i figury znaku,
jejich předvedením ze (svislého) červeného štítu do (vodorovně obdélníkového) červeného vlajkového listu. Taková vlajka se
nazývá heraldickou a je i pro laika plně identifikovatelná (po-

znatelná) svou shodou s podobou historického znaku, ze kterého
vychází.
List tvoří dva svislé pruhy, červený a bílý. Uprostřed polovina žlutého lva s bílou zbrojí a žlutým jazykem. Poměr šířky
k délce listu je 2:3.
Vlajkový list je o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (daném státní vlajkou České republiky) a ve vexilologickém popisu
vlajky se (na rozdíl od blasonu znaku) nikdy nemluví o stříbrné
a zlaté tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě, kde se
plátkový kov dříve skutečně používal), ale vždy bílé a žluté barvě
tkaniny a tak se i vyrábí.
PhDr. Zdeněk Kubík
Zastupitelstva města schválilo 26. února 2018, usnesením
č.23, podobu historického znaku města Lázně Kynžvart k registraci a návrh vlajky, který se stal přílohou žádosti o její udělení předsedou Poslanecké sněmovny ČR.
Předseda Poslanecké sněmovny má na základě zákona o obcích pravomoc udělovat komunální symboly - znak a vlajku.
Udělení symbolu doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny
Výbor pro vědu, vzdělání, mládež
a tělovýchovu na základě projednání v jeho Podvýboru pro heraldiku a vexiologii.
Rozhodnutím č. 8 předsedy
Poslanecké sněmovny ze dne
3. května 2018 byla městu Lázně Kynžvart vlajka udělena
a 25. června 2018 slavnostně předána.
Miloslav Pernica
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Vítání občánků
Dne 21. 4. 2018 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Lázně Kynžvart vítání občánků, kde do života přivítal pan starosta Miloslav Pernica 8 nových občánků.
Tradičně se o doprovodný program postarali žáci ze ZŠ v Lázních Kynžvartu, jimž tímto děkujeme.
Tato slavnostní událost byla ukončena podpisem rodičů do
pamětní knihy obce, předáním kytiček a dárečků přítomným
maminkám.
			
				Dana Radimerská - matrika

SAFETY TOUR 2018
Autospektrum 2000 Mariánské Lázně připravilo ve spolupráci s vybranými školami v regionu zajímavou celoroční vzdělávací akci pod názvem SAFETY TOUR 2018. Učitelé, žáci i rodiče dostali příležitost se v rámci dopravní výchovy zdokonalit
ve znalostech dopravních předpisů, dopravních rizik, laické první pomoci, ale také s úrovní bezpečnostních prvků vozů Škoda.
Součástí akce bylo dopravní hřiště pro nejmenší a živé ukázky
odborných činností se zaměřením na malé školáky.
První zastávka byla 19. 4. ve škole v Lázních Kynžvart a po-

stupně jsme navštívili Dolní Žandov, Drmoul, Chodovou Planou, Tři Sekery, Teplou a Toužim.
Autospektrum 2000 Mariánské Lázně, BESIP a Svět záchranářů jsou hlavními partnery této CSR činnosti. Autospektrum 2000
Mariánské Lazně, regionální prodejce vozů ŠKODA, se rozhodlo v rámci Společenské odpovědnosti firmy předávat poznatky
a informace firmy ŠKODA AUTO v oblasti dopravní bezpečnosti.
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Projekt „Lázně v srdci Euregia Egrensis
Město Lázně Kynžvart realizuje projekt „Lázně v srdci
Euregia Egrensis“. Bavorským partnerem je nedaleký Markt
Neualbenreuth, ve kterém se nachází lázně Sibyllenbad. Díky
této přeshraniční spolupráci se konalo slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2018 v mezinárodním duchu. Do Lázní Kynžvart
zavítala početná skupina bavorských hostů v čele se starostou
panem Klausem Meyerem. Díky společnému projektu tak bylo
možné spolufinancovat řadu atrakcí pro děti a kulturní vystoupení. Bavorská delegace byla z celé akce a připraveného programu nadšena. Akci přálo počasí a všichni si celodenní pobyt
v českém příhraničí užili a odjeli zpět plni dojmů. V rámci projektu se budou během roku konat i výlety do bavorského příhra-

„Lázně v srdci Euregia Egrensis“, spolufinancovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia
Egrensis.
Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer
Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

Ziel ETZ
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
2014 – 2020 (INTERREG V)

ničí a projekt vyvrcholí adventní akcí v Lázních Kynžvart. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl
EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020, resp.
Dispozičního fondu Euregia Egrensis.
Mgr. Richard Štěpánovský
Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

Ziel ETZ
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
2014 – 2020 (INTERREG V)

Poznávací cesta do bavorského příhraničí
V červnu se uskutečnil poznávací výlet žáků ZŠ L. Kynžvart
do bavorského příhraničí. Prvním cílem byla návštěva bývalého koncentračního tábora Flossenbürg. Zde se všichni dozvěděli
velké množství informací o vzniku tohoto nechvalně známého
pracovního tábora. Navštíven byl kamenolom, kde v příšerných
podmínkách museli vězni pracovat, i expozice popisující život
v táboře, jeho strukturu, životní příběhy lidí a moho dalšího. Následně se zájezd přepravil krásnou, čistou, udržovanou krajinou
a malebnými hornofalckými vesničkami do partnerského Markt
Neualbenreuthu. Kroky skupiny vedly do místního malého vlastivědného muzea. V muzeu se nachází pestrá výstava rozmanitých předmětů a dobových fotografií od obyvatel odsunutých
právě z Lázní Kynžvart, Staré Vody a dalších sídel z okolí. Díky
návštěvě těchto nedalekých míst si člověk může uvědomit jak
děsivá byla válečná i poválečná doba, jak málo stačilo dostat se
do koncentračního tábora i jak málo k odsunutí z rodného domu.
Přes temnou kontroverzní minulost stojí tato místa za návštěvu.
V Markt Neualbenreuthu se nachází i malé lázně Sibyllenbad.
Právě společné téma lázeňství a blízkost obou partnerských měst
(přes vrch Dyleň) představují vysoký potenciál pro další rozvoj
přeshraniční spolupráce. Výlet byl realizován v rámci projektu

Dětský den 26. 5. 2018
V sobotu 26. 5. 2018 po zahájení lázeňské sezony v Lázních
Kynžvartu byla naplánována další akce, tentokrát pro dětičky.
Ve 13 hodin zahájily odpolední program oslavy dne dětí svým
vystoupením mažoretky. Pak už se činili animátoři z agentury
Dance Mission, kteří bavili svým programem děti až do večera. V parku u pramene Richard se mohly děti seznámit s prací
hasičů. Bylo připraveno několik stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet lezení po výsuvném žebříku, překážkovou dráhu, hašení domečku, vyzkoušet záchranářský člun, svézt se čtyřkolkou
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Domov pro seniory - Letní slavnost

a také se podívat do hasičského auta. Tímto bych chtěla poděkovat Profesionálním hasičům z Mariánských Lázní a také Dobrovolným hasičům z Lázní Kynžvart, kteří se dětem neúnavně věnovali. Nechyběly samozřejmě ani atrakce jako ručně poháněný
kolotoč, skákací hrad nebo aquazorbing. Jelikož se nám podařilo
získat dotaci v rámci projektu „Lázně v srdci Euregia Egrensis“,
byly veškeré atrakce pro děti zdarma. Dětský den zakončilo loutkové divadlo s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký v Kulturním domě. Večerní program dále pokračoval open air koncerty skupiny LIWID a Kečup a program celého dne zakončila
diskotéka. Veškerý program Svěcení pramenů a oslavy dětského
dne zajišťovalo Město Lázně Kynžvart ve spolupráci s Léčebnými
lázněmi v krásném areálu Léčebných lázní. Velký dík proto patří
všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu této akce podíleli.

17. června se uskutečnila Letní slavnost pro seniory, krásné
počasí, taneční hudba Šarkani z Kynšperka, kouzelník, grilování a spousta napečených domácích dobrot od pečovatelek.
To byl vrchol krásného odpoledne v Domově pro seniory
v Lázních Kynžvart. Klub šťastné stáří děkuje městu Lázně
Kynžvart za finanční podporu na činnost spolku. Úvodní slovo
před zahájením slavnosti pronesl starosta města Lázně Kynžvart
pan Miloslav Pernica, který popřál všem seniorům pevné zdraví
a poděkoval ředitelce domova Ing. Lence Wohlrabové za dlouholetou spolupráci.
Mgr. Lenka Cholínská

Bc. Romana Kováčíková

Pasování prvňáčků na čtenáře 14. 6. 2018
Konec školního roku je spojen s pasováním prvňáčků na čtenáře. Letošní pasování proběhlo ve čtvrtek 14. 6. 2018 za přítomnosti malých budoucích čtenářů a širokého obecenstva v podobě
rodičů. Tentokrát jsme si poslechli čtení celé třídy, kdy si pro nás
připravili pohádku. Na vše samozřejmě dohlížela paní učitelka
Mgr. Iveta Becková, která je třídní učitelkou prvňáčků. Nakonec
byli všichni čtenáři odměněni pamětním listem, knihou a průkazkou do knihovny (prvňáčci mají první rok v knihovně zdarma). Chtěla bych novým čtenářům poděkovat za krásné čtení
a budu se těšit na další setkání v knihovně.
Bc. Romana Kováčíková

Poděkování za akci pro klienty z Domova
pro seniory
To, co je pro nás běžná věc, dát si v létě čerstvě natrhané třešně, je pro naše obyvatele Domova pro seniory vzácné.
Tuto vzácnost našim klientům umožnila skupina dobrovolných hasičů - Lvíčat, jmenovitě Terezka Bárníková a sourozenci
Pechanovi, pod vedením Míši Švejdové. V neděli 24. června
natrhali pro naše klienty nemalé množství třešní ze sadu pana
Ing. Potůčka. Všem výše jmenovaným tímto za dar pro klienty
moc děkujeme.
Ing. Lenka Wohlrabová,
ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart
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Pouť sv. Markéty 14. 7. 2018
Letošní pouť se po několika letech opět vrátila na náměstí
a podle ohlasů občanů si místo konání pochvalovali. Jak říkali, byli jsme si blíž, což je v dnešní uspěchané době vzácné. Už
od brzkých ranních hodin se začalo připravovat náměstí - stavět
podium, rozmísťovat stoly a lavice, stánky. Bohužel se našli i tací
spoluobčané, kteří nerespektovali včas avizovanou uzavírku náměstí a nechali svá auta zaparkovaná na náměstí. I přes tyto počáteční komplikace se vše včas připravilo a byli jsme plni očekávání, kolik lidí letos na pouť přijde. Pouť zahájila ve 13,00 hodin
dechová hudba Sedmihorka. Poté se slova ujal pan starosta, který
návštěvníky přivítal, seznámil s programem a pozval je na sázení
lípy na prostranství u autobusové zastávky, které se uskutečnilo
u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Doufám,
že se tento strom nestane terčem vandalů a bude připomínat výročí mnoho let. Následovalo Travesti show Kočky a pak už zábava se skupinou Sympaťáci. Nakonec se na přilehlá parkoviště
u nákupního střediska COOP podařilo umístit i pouťové atrakce jako autodrom, skákací hrady a kolotoče. Tímto bych chtěla
poděkovat za vstřícnost vedoucí COOPu paní Regině Šurabové
za „načasování“ zásobování nákupního střediska. O zpestření
programu pro děti se postarala firma TaNET West, s.r.o. z Tachova
s autíčky (trenažéry) a nechybělo ani oblíbené malování na obličej. Po roční přestávce proběhla tradiční soutěž „Kynžvartský
trojboj“, letos již XIII. ročník. Ceny byly velice hodnotné, 4 uzené
kýty, 2 kartony piva, 2 popelnice 120l a 2 poukazy do pivních
lázní v Chodovaru v Chodové Plané. Děkujeme sponzorům,
kterými byli: Veolia energie ČR a.s., Chodovar spol . s r.o. Chodová Planá, EKODEPON s.r.o. Černošín za ceny do soutěže.
Bohužel se stalo, že
několik stánkařů, i
přes přislíbení účasti, nepřijelo. Děkuji
všem návštěvníkům
za účast a obzvláště těm, kteří se vydrželi bavit až do
konce. Děkujeme za
mnoho pozitivních
i několik negativních ohlasů na pouť.
Velký dík patří těm,
kteří se postarali o
přípravu a hladký
průběh akce. A speciální poděkování
patří zaměstnancům
města (služeb) a

panu starostovi, kteří se postarali o nedělní úklid. V 9,30 hod.
nebylo vidět, že se na náměstí něco odehrálo. Vše opravdu vyšlo
skvěle, sobotní den byl krásně slunečný a nedělní déšť nám pomohl dokončit úklid náměstí. Budeme se spolu s vámi těšit opět
v příštím roce na pouti.
Bc. Romana Kováčíková

Hradozámecká noc 2018 na státním zámku
Kynžvart

Zámek Kynžvart představil o Hradozámecké noci v evropské
premiéře slavnostní tabuli s unikátní zlacenou stolní soupravou.
Bezmála stovka památek po celé České republice otevřela
v noci z 25. na 26. srpna své brány během devátého ročníku
Hradozámecké noci. Vlajkovou lodí této akce byl v letošním
roce západočeský zámek Kynžvart, letní sídlo předního evropského diplomata – knížete Klementa von Metternicha. Téměř
1500 návštěvníků Hradozámecké noci 2018 na zámku Kynžvart
mělo možnost zažít evropskou premiéru a poprvé spatřit zlacené nástolní ozdoby na slavnostní banketové tabuli. Setkali se
s představiteli české šlechty, která hrála v evropské diplomacii
důležitou úlohu. Pavlína Filipovská zavzpomínala na slavný český muzikál „Kdyby tisíc klarinetů“ a šéfkuchař pražského Alcronu předvedl své umění v kulinářské show. Program byl nabitý téměř celý den a hosté odcházeli ve velmi spokojené náladě a úžasu
z unikátní instalace zlatých nástolníků. Za správu státního zámku Kynžvart velice děkujeme za přízeň našich hostů a věříme,
že se budou i nadále vracet v nadcházejících letech a vzpomínat
na čas strávený mezi zdmi našeho překrásného a poklady nabitého zámku. Materiálně i finančně akci podpořili starosta Lázní
Kynžvart Miloslav Pernica, Město Lázně Kynžvart, Ing. Petr Potůček a Pavel Dragoun. Mecenášům velice děkujeme.
Štefan Brštiak
Foto: Radek Míča
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Stopami minulosti města K y n ž v a r t
Člověk je organicky spjat mimo jiného i s okolím ve kterém
žije, atˇjiž z hlediska svého původu – rodiště nebo z hlediska svého trvalého pobytu - bydliště. Bylo by tedy záhodno, aby každý
z nás, kteří žijeme v městě Lázně Kynžvart, jsme o městě a jeho
minulosti, historii města i jeho okolí byli schopni na základě
těchto znalostí vštěpovat svým dětem lásku a vztah k městu nebo
si upravit i svůj vztah k městu, jako našemu bydlišti. Vždyť vztah
k celé naší společnosti začíná nejen vztahy a výchovou v rodině,
ale má i své nezastupitelné pokračování i ve vztazích ke svému
městu, k místu ve kterém žijeme - mnohdy i podstatnou část života - a právě znalost historie města nám dává základy k utváření
správného vztahu k naší krásné vlasti.
Naše město Lázně Kynžvart se stalo po druhé světové válce
známým především pro svůj blízký státní zámek Kynžvart, který byl vděčným cílem četných návštěv domácích i zahraničních
turistů a návštěvníků i rekreantů z blízkých Mariánských Lázní.
Mnozí z nich spojovali prohlídku zámku i jeho zámeckého parku
s návštěvou města, jakož i jeho lázeňské části a toužili poznat
i jeho historii a památky. Postrádali však základní informace
o městě a hlavní pozornost většinou věnovali pouze zámku, kde
byla velmi dobře zpracována jeho minulost i historie. Staré německé publikace jsou dnes již zastaralé, těžko dostupné a nevyhovují současné době ani propagačním záměrům města. Proto,
abychom alespoň z části odstranili tento nedostatek, pokusíme se
v dalších vydáních „Kynžvartských listů“tuto eventualitu napravit. Postupně mám v úmyslu uveřejňovat dostupné historiografické skutečnosti o městě a jeho historii výběrem z dostupných
archivních materiálů. To vše by mělo sloužit k tomu, co bylo řečeno v záhlaví tohoto příspěvku. Bylo by velkou škodou vědět,
jako obyvatelé našeho města minimum nebo hodně málo o něm
a jeho historii jako celku, nepěstovat v sobě a svých nejbližších
určitou hrdost na svojí příslušnost k našemu městu.
Stopami dávné minulosti Kynžvartu a jeho okolí.
Již dávno v minulosti bývaly naše západní pohraniční hory,
v jejichž klínu leží Kynžvart, oblastí, ke které se často obracela
pozornost obyvatel české kotliny. Neprostupné hvozdy, pralesy
a slatiny byly již v nejstarších dobách přirozenou hradbou proti
nepřátelským nájezdům, které mířily do Čech právě z této strany.
Člověk obýval okolí dnešního Kynžvartu již velmi dlouho

Prvňáčci
ve školním roce 2018/19
Základní škola přivítala prvňáčky.
Slavnostního zahájení se zúčastnili kromě vedení školy i pan starosta.
Do 1.třídy nastoupilo 10 žáčků, třídní
učitelkou je Mgr. Pavlína Sedláková.

a stopy po jeho činnosti jsou na mnoha místech kraje i okolí známy již od paleolitu - starší doby kamenné - a hlavně od poslední doby ledové, (tzv. interglaciál Riss-Wirm a glaciál Wirm) asi
před 70.000 lety. Nemůžeme ale předpokládat, že trvalé osídlení
zde bylo - tedy místa našeho současného žití. Jde totiž o okrajovou oblast, která v té době byla na obtíž i tamním kmenům
lidí, kteří do těchto míst „zabloudili“. Kromě již zmíněných nálezů z okolí Kynžvartu, Cetnova, Šabiny, Dřenice, Chocovice
a další, nacházíme i v okolí Kynžvartu neolitické kamenné nástroje (hlazené motyky, klíny, sekeromlaty apod.). Dějiny přechází
do doby bronzové, kde se již rozvíjí hledání cínu a mědi, která se
vyskytuje i v našem Podkrušnohoří a toto vedlo k rozvoji hornictví a slévačství od jednoduchých hliněných pecí na tavení rud až
ke složitějším výrobním procesům. Z jihu kontinentu do těchto
končin pronikají v polovině posledního tisíciletí Keltové a tito si
podmanili pod svou vládu domorodé kmeny Bóje, kterým toto
území jižních a jihozápadních Čech tehdy patřilo.
Někdy v 5. a 6. století našeho letopočtu dochází k osídlení
naší oblasti slovanskými kmeny, kdy tyto postupují od Labe proti
proudu Ohře až do Chebské kotliny, kde nás bude zajímat hlavně okolí našeho Kynžvartu. Dokladem působení těchto kmenů
v našem kraji, kdy žďářili lesy kvůli zemědělské půdě a jejímu získávání jsou pomístní názvy Palič, Lažany a pod. Profesor Šimek
ve své studii o Chebsku ve staré době uvádí dvě významné obchodní cesty, kdy první se podél Ohře vedoucí podél Krušných
hor v Chebu spojovala s druhou cestou přicházející od Plzně
a Stříbra a tyto cesty mimo jiné sloužily nejen obchodní činnosti franckých kupců, ale mnohdy byly i cestami pronikání vojsk
již od dob Karla Velikého v 9.století n.l. Po těchto cestách přišel
i do našeho kraje „příval“ německých kolonistů. O dalších osudech slovanského obyvatelstva v této oblasti se dovídáme velice
málo, snad jen ze zápisů tehdejších kolonizátorů nebo v souvislostech s prodejem nebo darováním území tomu či onomu
„pánovi“ - územnímu vládci. A dostáváme se k vládě českého
krále Přemysla Otakara II, ale o této době - už pro naše povídání
zajímavé a konkrétní - až příště v „Kynžvartských listech.
Občan Lázní Kynžvartu
Kločurek Vladimír
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Závěr školního roku v mateřské škole
Výlet do plzeňské ZOO
Dne 8. června se děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu
vydaly na školní výlet do Zoologické zahrady v Plzni. Počasí se
vydařilo a tak nic nebránilo tomu prohlédnout si v areálu ZOO
všechna zvířátka, o kterých si školkáčci povídali během celého
školního roku. Tento rok totiž cestovali s pohádkovým krtečkem
po celém světě a v každé zemi, o které si říkali, se mimo jiné také
seznámili s tamními nejtypičtějšími zvířátky. Proto ani na vteřinku nezaváhali, pro kterou zemi je typický klokan, pro kterou
zas žirafa nebo tučňák. Své během roku nabyté vědomosti zde
mohly děti zúročit při pozorování reálných živočichů, ale i rostlin a expozic k jednotlivým světadílům. Na památku si pak domů
přivezly upomínkové předměty, i spoustu krásných zážitků.

Školní akademie “Jak krtek uzdravil myšku”
Ve středu 20. června od 16 hodin se ve školní jídelně uskutečnila Školní akademie mateřské školy. Jak z jejího názvu vyplývá,
ústředním mottem se stala pohádka, která děti provázela po celý
školní rok. Malí herci, krteček, nemocná myška a moudrá sova,
nás vnesli do děje příběhu, kdy krtek cestuje po celém světě, aby
pro nemocnou kamarádku myšku našel zázračnou bylinku s tajemným názvem Matricaria chamomilla, jak mu sova poradila.
Postupně krtek navštíví Afriku, Austrálii, země věčného ledu,
Jižní Ameriku, a ve snu i Asii, aby se nakonec zklamaný vrátil
do své rodné země bez vzácné bylinky. Na každém kontinentu se
krteček na chvilku zastavil, aby mu děti básněmi, písněmi i tancem pověděly, jak to v této zemi chodí, kdo zde žije, ale bylinka
takového jména že tady neroste.
Až když se krtek vrátil domů, moudrá sova mu prozradila,
že za latinským názvem se skrývá obyčejný heřmánek. Šťastný
krtek připravil pro myšku heřmánkový čaj, ta se uzdravila a celé

vystoupení všichni herci zakončili zpěvem a tancem.
Podle potlesku, který předškoláčci sklidili od svých maminek,
tatínků, sourozenců a dalších diváků, lze soudit, že se jim vystoupení na letošní školní akademii moc povedlo.
Rozloučení s předškoláky
Konec školního roku sebou každoročně přináší i skutečnost,
že ti nejstarší opustí na dobro brány mateřské školy, aby se po
prázdninách stali žáky první třídy školy základní. Aby si předškoláci tento fakt uvědomili a užili si poslední chvíle svého života
strávené ve škole mateřské, probíhá v naší školce několik akcí
na rozloučenou.
25. 6. převzali předškoláci od teď už bývalých prvňáčků symbolický Klíč k bráně vědění a zhlédli malé kulturní vystoupení
svých o rok starších kamarádů.
26. 6. pak celá školka navštívila lázeňskou cukrárnu a zamlsala si na zmrzlině dle vlastního výběru. O den později předškoláci převzali od paní učitelek upomínkový diplom a knihu, jako
vzpomínku na léta strávená v mateřské škole.
Ve čtvrtek 28. 6. předškoláci vyrazili na výlet do Mariánských
Lázní do krásného areálu u Prelátova pramene. Kromě aktivního
vyžití na všech zdejších atrakcích si zde děti opekly i buřtíky. Týž
den se všechny ostatní mladší děti vydaly na turistickou vycházku ke Třem medvědům, ke Kynžvartskému kameni a Nádražnímu rybníku.
A v pátek 29. 6. už skutečně mnozí předškoláci byli ve školce
úplně naposledy...
Přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole
a všem dětem pak krásné prázdniny!
Jana Hladíková
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Projekt Recyklohraní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní akademie

Naše základní škola je zapojena do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který prohlubuje znalosti našich žáků
v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Žáci sběrem
baterií a drobných elektrozařízení přispívají k ochraně životního
prostředí.
Co ve škole sbíráme? Vysloužilá elektrozařízení (např. počítače, klávesnice, myši, DVD přehrávače, fotoaparáty, mobilní telefony, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, fény, vysavače,
elektrické hračky, aj.). S velkým úspěchem se zapojili žáci z 1.
a 2. Stupně ZŠ, ale i děti z MŠ. Dostali jsme „Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2017“, ze kterého je zřejmé,
že žáci naší školy v loňském roce sebrali 346 kg elektrozařízení.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží poděkování.
Mgr. Květa Svatošová

První letní den tohoto roku se v naší škole nesl ve znamení
bouřlivých příprav na školní akademii s názvem „Tančíme a zpíváme“, na kterou se žáci 1. stupně se svými pedagogy opět pečlivě
připravovali. I letos mohli rodiče, prarodiče a sourozenci zhlédnout mnohá zajímavá představení. Svým zpěvem a tancem je
snad potěšili prvňáčci coby roztomilí Šmoulové spolu se Šmoulinkou – paní učitelkou Beckovou, druháci jakožto cestovatelé
na lodi i ve vlaku, předvádějící za pomoci živé hudby - banja,
basy, dvou kytar a valchy, na kterou zdatně hrála paní učitelka
Lukašáková, písně Ivana Mládka „Láďa jede lodí“ a „Rychlík jede
do Prahy“. Velký úspěch sklidili rovněž třeťáci, kteří se nám letos
představili jako postavy z oblíbeného filmového muzikálu „Ať
žijí duchové“. O zajímavou choreografii a živý hudební doprovod
se zasadila paní učitelka Špryňarová. Čtvrtá třída se pod vedením paní učitelky Brůhové postarala o zábavu ve stylu country
show, za kterou sklidila bouřlivý potlesk. Potleskem byla odměněna i pátá třída paní učitelky Sedlákové. Ta svým vystoupením
s názvem „Cup song“ předvedla zručnost a smysl pro rytmus.
I letos nám zazpívaly dívky z pěveckého sboru 2. stupně. V dvojhlasé úpravě jsme mohli v jejich podání slyšet několik krásných
lidových písní. Závěrečné vystoupení si vzala na starost paní
učitelka Becková, která se svými svěřenkami z kroužku aerobiku
nacvičila svižnou taneční sestavu. Ještě jednou děkujeme všem
návštěvníkům za milou atmosféru.
Mgr. Olga Lukašáková

Setkání pedagogů
2. května 2018 pedagogický sbor naší školy vyrazil po vyučování do Německa. Čekalo nás společné odpoledne s našimi
přáteli ze školy v Mantelu. Navštívili jsme společně blízké město Weiden. V muzeu jsme se dozvěděli, že místní řemeslníci se
specializovali na výrobu kachlí a kachlových kamen i to, jak žili
místní prostí lidé. Seznámili jsme se s dobami prosperity i úpadku této oblasti. Pak jsme se odebrali do jedné z místních hospůdek a společně povečeřeli. V nabídce bylo místní světlé i tmavé
pivo a krajové speciality. Sladkou tečkou pak byla pravá italská
zmrzlina. Kromě přátelského popovídání jsme spřádali plány
na společné akce v příštím školním roce.
Bc. Daniela Mayhoub

Olympiáda MRM
V úterý 19. června 2018 se na fotbalovém hřišti v Lázních
Kynžvartu uskutečnil 12. ročník Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňska (MRM). Jako každý rok mezi sebou soutěžily
základní školy Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Velká Hleďsebe.
Letos se soutěžilo v osmi disciplínách - v běhu na 50m, 100m,
300m a 600m, skoku z místa, hodu medicinbalem, ve štafetovém běhu a přetahované. Naši školu reprezentovalo 50 žáků z 1.
a 2. stupně. ZŠ Lázně Kynžvart obhájila již po několikáté prvenství. Získali jsme 23 krát zlatou medaili, 20 krát stříbrnou medaili a 18 krát bronzovou medaili. To je přece skvělé …. V celkovém
bodování získala škola Lázně Kynžvart 127 bodů, Dolní Žandov
60 bodů a Velká Hleďsebe 53 bodů. Mezi nejlepší sportovce
z naší školy patřila Kristýna Königová z 8.třídy a Petr Votava
ze 7.třídy. Tak si můžeme znovu říci: „Jsme prostě nejlepší“ !
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Velkou pochvalu si zasluhují ale všichni, kteří naši školu reprezentovali: „ Velké díky“!
Mgr. Iveta Becková

Prvňáčkové v Praze
V úterý 5. června 2018 se žáčci z 1.třídy rozjeli na výlet
do našeho hlavního města na divadelní představení do Divadla
Spejbla a Hurvínka. Tento výlet jsme vyhráli zapojením do soutěže preventivního programu „Veselé zoubky“ jako jedna z deseti
škol z celé naší republiky. Štěstí se na nás prostě usmálo . Výlet
do Prahy jsme spojili i s dopolední návštěvou pražské ZOO,
která se dětem moc líbila. Hlavně lachtani, opičky, žirafy, sloni
a lední medvědi. Měli jsme pro sebe na celý den „svůj“ autobus,
prostě luxus. I odpolední divadelní představení se dětem líbilo
a domů přijeli všichni spokojeni a nadšeni. Výlet se prvňáčkům
vskutku vydařil. Tak zase někdy příště …….
Mgr. Iveta Becková

Nápady na cyklostezku
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, sdružující obce:
Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice
a Zádub - Závišín vyhlásil soutěž pro děti ve věku 6-15 let: „Máš
nápad pro cyklostezku?“. Soutěž byla vyhlášena v rámci realizace
projektu Clara 3.
Úkolem bylo vymyslet, čím by se okolí cyklotras na území
Mariánskolázeňska dalo vylepšit a zatraktivnit. Děti mohly nakreslit, načrtnout, vyrobit maketu či model nebo slovně popsat
svůj nápad. Do této dětské soutěže se zapojily i děti z německého
Wunsiedelu (Wunsiedel je další partner projektu Clara).
Dne 28. 6. 2018 se žáci naší školy zúčastnili zahájení výstavy dětských prací a předání ocenění na zámku Kynžvart. Součástí této
oslavy byla i samotná prohlídka zámku a bohaté občerstvení.
Mgr. Petra Šandová

Myslivecký kroužek
V druhé polovině školního roku 2017/2018 došlo k reorganizaci a malí myslivci se rozdělili na 2 skupiny. 1.-3. třída se scházela každé pondělí, 4.-6.třída se scházela každé úterý. Poctivě se
připravovali na okresní kolo ZST na Kladské 16. 6. 2018. Podnikli spoustu akcí, zúčastnili se znalostí soutěže o lese - YPEF
na Kladské, ve Žluticích, vycházek do přírody za spolupráce členů OMS Cheb, lesních pedagogů LČR LZ Kladská - p. Ing. Šoltyse, p. Ing. Volfa, kterým bych chtěla osobně poděkovat.
Za zmínku stojí:
- svod psů v Lipové 7.4.2018 + odborná přednáška kynologa
MUDr. V.Novotného
- noční čtyřhodinová vycházka na Kladské 25. 5. 2018
pod vedením p.Ing. Volfa
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- odchyt, kroužkování ptáků v národní přírodní rezervaci
Soos ve Fr. Lázních v doprovodu Ing. Č. Šoltyse
- druhy loveckých psů, lovecká upotřebitelnost, úkoly lesní
stráže - přednáška pan Novák
- dětský Myslivecký den v Toužimi - doprovod rodina
Hlaváčková
- okresní kolo o Zlatou srnčí trofej 16. 6. 2018 pořádané
předsedou OMS Cheb - p. Ing. P. Černík
Mgr. Pavlína Sedláková
vedoucí mysliveckého kroužku

Návštěva u farmáře
V rámci projektového dne - Den v přírodě „Ekosystém pole,
louka“ se 5. třída 22. 5. 2018 zúčastnila přednášky v terénu, kterou si pro ně připravil místní farmář - pan Potůček. Představil
jim lipovou alej vysázenou žáky školy, byliny jako zdroj potravy,
rozdělení zemědělství na rostlinnou a živočišnou výrobu (specializace pana Potůčka), s chovem krav, stavbou těla, potravou,
rozmnožováním, váhou, značení ušními známkami, zpracováním masa. Přednášku doplnil vhodnou literaturou. Vzorné posluchače obdaroval sladkostmi a přednáška byla zakončena vyjížďkou přímo ke stádu. Za tuto pěkně připravenou akci bychom
chtěli panu Potůčkovi poděkovat.
Mgr. Pavlína Sedláková
třídní učitelka

Projektové vyučování „Den v přírodě“
Na konci května vyměnili žáci 1. stupně na jeden den školní
lavice za posezení na trávě a lesních pěšinkách. Vypravili se totiž
poznávat krásnou přírodu v našem městě a jeho nejbližším okolí.
Prvňáčci se vydali do Léčebných lázní, aby tu ochutnali místní
léčivé prameny a naučili se poznávat rostliny a živočichy žijící na
louce. Z druháků se v tento den stali zahradníci. V zahrádkářské kolonii „Bílý kámen“ si zopakovali názvy ovocných stromů
a keřů, zeleniny i škůdců rostlin. Mohli si osahat zahradnické
nářadí a náčiní a zkusili si také zasadit sazenice květin. Třetí třída
se zabývala vodními zdroji v našem městečku. Navštívila pramen „Terezu“, aby zde plnila různé zajímavé teoretické i praktické úkoly týkající se vody a její ochrany. Čtvrťáci si předsevzali
v rámci poznávání ekosystému „Les“ seznámit se s prací v lesní
školce. Pátou třídu si vzal na starost pan ing. Potůček. Díky němu
se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o farmaření a chovu krav.
I krásné počasí přispělo jistě k tomu, že se nám všem vyučování
v přírodě moc líbilo. Už teď se těšíme, až si v příštím školním
roce opět nasadíme na záda batůžky a vyrazíme…
Mgr. Olga Lukašáková

Projekt Sprachbox
Poslední školní pondělí školního roku 2017/18 odjela skupina
dětí ze 3. až 5. třídy do Mantelu na druhou část společného projektu Sprachbox. Děti byly rozděleny do čtyř pracovních skupin.
První skupina malovávala hrnečky znaky obou měst. Na hrnečku bylo i jméno dítěte, které se projektu zúčastnilo. Každý si tedy
domů odvezl hrneček se svým jménem. Druhá skupina vyráběla
strom jazyků. Děti vystříhaly listy a napsaly na ně dvojice nejzákladnějších slovíček, ty pak byly připevněny v hale školy na
kmen stromu. Třetí skupina vyráběla vlaječky obou států a také
je se stužkami v národních barvách připevnila na svůj strom.
Poslední skupina vyráběla velký plakát o přátelství a kultuře
bez hranic. Všichni jsme si společný den užili. Díky tomu, že se
počasí umoudřilo, trávily děti přestávky venku. Nezklamalo ani
občerstvení. My jsme vezli do školy v Mantelu na ochutnání české buchty s tvarohem a pudinkový koláč. Na oplátku si pro nás
německá strana připravila výborné párky s čerstvými houskami.
Těšíme se na další krásné akce v příštím školním roce.
Bc. Daniela Mayhoub

Den s AUTOSPEKTREM
19. dubna 2018 uspořádala firma Autospektrum 2000
Mariánské Lázně pro naši školu zajímavý den nazvaný Safety Tour 2018, zaměřený na bezpečnost silničního provozu.
Žáci školy si mohli procvičovat znalosti z dopravní výchovy
na čtyřech stanovištích - na dopravním hřišti, poskytování první
pomoci, povinná výbava jízdního kola a úkoly Policie ČR. Protože na odpolední část byli pozváni i rodiče a další občané města, i pro ně byl připraven zajímavý program - předváděcí jízdy
automobilů Škoda spojené se slosováním o zajímavé ceny. Škola
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navíc od firmy obdržela roztomilé obrázky, které děti 1.stupně
dotvořily svým maminkám ke Dni matek.
H. Pelikánová

jící se poslání diplomata. Hlavním cílem projektu bylo přiblížení nejvýznamnější osobnosti zámku - kancléře C.Metternicha.
Byla o něm vytvořena prezentace na počítači, která bude sloužit
jako výukový materiál na zákl. škole. Všechny výrobky, které
v rámci tohoto projektu vznikly, jsou vystaveny i s jmenovkami
ve Velkém sále a obdivovány návštěvníky. Výrobky byly oficiálně
předány panu kastelánovi Ing. Cinkovi 8. 6. 2018. Všichni žáci,
kteří byli do projektu zapojeni, byli obdarováni pamětní mincí.
Mgr. Pavlína Sedláková

Rozloučení s vycházejícími žáky

Návštěva ČT
V pátek 25. května 2018 navštívila 4. a 8. třída Českou televizi
v Praze. Děti měly možnost si prohlédnout ateliéry, pomocí interaktivního vstupu nahlédly do všech studií, včetně studia Kamarád, které už bylo připraveno na natáčení a děti viděly, kolik
techniky a lidí je k vysílání pořadu potřeba. Největším zážitkem
se stalo setkání s hercem Markem Němcem, který hraje v seriálu
Modrý kód. S ním se děti i vyfotily.
D. Brůhová

V pátek 29. 6. 2018 jsme se na městském úřadu rozloučili s vycházejícími žáky. Kromě jedenácti 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! Hodně štěstí!
Pedagogický sbor

Pohádková cesta na hrad Kynžvart 1. 9. 2018

Projekt DIPLOMACIE
Během školního roku 2017/2018 byla 5., 6., 9. třída zapojena
do projektu státního zámku Kynžvart. Žáci se v různých vyučovacích předmětech dozvídali zábavnou formou informace týka-

Dopolední déšť ani chladné počasí nás nemůže odradit
od upořádání Pohádkové cesty na hrad, která se v Lázních
Kynžvartu koná již tradičně poslední prázdninovou sobotu. Nebylo tomu jinak ani letos 1.9.2018. Ve 14 hodin byly pohádkové
bytosti nachystané na malé i velké účastníky výstupu na hrad.
Za splněné úkoly si děti odnesly spoustu odměn a na hradě se
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mohly ještě občerstvit. Město Lázně Kynžvart prostřednictvím
místních dobrovolných hasičů pro ně ještě nachystalo párky
a sladkost zdarma. V podhradí nechyběla ani zastávka, kde si
mohli všichni osvěžit znalosti první pomoci a také své znalosti ohledně lesa. Na hradě pak ještě malování na obličej, traverz
a možnost si vyzkoušet se šermíři zbraně jako meče, střílení
z luku nebo prak. Děkujeme všem, kteří i přes chladné počasí dorazili a nebylo vás málo. A především děkuji těm, kteří se podíleli
na přípravě - hlavně pak paní Janě Gabrielové a Janě Vávrové
z Léčebných lázní. Těšíme se na vás i v příštím roce!
				
Bc. Romana Kováčíková

Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
Krásný pohled na naše sportoviště a okolí byl vidět v srpnové období, pro sportovce období příprav na očekávanou novou
sezonu. Hřiště u ZŠ plné házenkářek, na fotbalovém hřišti se
míchají společně mladí fotbalisté s našim týmem mužů. Na všudypřítomnou aktivitu členů oddílu Spartan Race jsme již zvyklí.
V L.K. nebyla vidět ale jen velmi početná skupina domácích
sportovců, své útočiště pro letní soustředění u nás našly mládežnické házenkářské oddíly Slavie VŠ Plzeň a Slavoje Tachov. Kombinace komfortního ubytování Handball Sporthotelu, v těsné
blízkosti tři hřiště, rozmanitý přírodní terén a v neposlední řadě
zdravé stravování a skvělý přístup Lázeňské léčebny L.K. zajišťuje
ideální podmínky pro sportovce všeho druhu.
K ideálu chybí už opravdu jen jediné, a to halové zázemí. Výstavba sportovní haly v areálu TJ Sokol L.K. se po kratší odmlce
způsobené velmi dlouhým dodacím termínem obloukové konstrukce, opět rozbíhá. Stavební práce mají svůj přísný harmonogram a nezbývá nic jiného než věřit, že nezasáhne žádná vyšší
moc a do konce roku najdou nejen naši sportovci své domácí
halové zázemí.
Výstavba sportovní haly představuje pro TJ velký závazek.
Není proto možné spokojit se se stávajícím stavem, ale je nutné
pracovat koncepčně dál zejména v rozšiřování členské základny.
Již třetím rokem se proto uskutečnil Příměstský tábor Házená
Kynžvart, který je aktuálně po dobu tří let (2018 - 2020) realizován z Operačního programu Zaměstnanost, jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Díky skvělé spolupráci
s dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v čele s Janou
Čížkovou jsme tak získali nemalé finanční prostředky pro vybavení všeho druhu. Téměř čtyři desítky dětí se pak během letních
prázdnin seznámili s rozmanitými aktivitami našich sportovců
a věříme, že se nám, jak již bývá tradicí, v září vrátí do oddílů
jako aktivní členové. K růstu členské základny rovněž přispívá
velmi úspěšný projekt Lázeňské školní ligy miniházené, který je
podporován MŠMT a je realizován pod záštitou Českého svazu
házené.
S nadcházející novou sezonou 2018/2019 pak vstupujeme
do nového historického milníku kynžvartské házené a stáváme
se účastníky dvou celorepublikových soutěží řízených Českým
svazem házené. Své zastoupení najdeme v kategorii 2. ligy mladších dorostenek a 2. ligy žen. V našich týmech by se pak měly
v rámci spolupráce objevovat také hráčky jednoho z nejlepších
ligových celků u nás, DHK Baník Most, kam naopak některé
z našich házenkářek půjdou hostovat. Do doby kolaudace vlastní
sportovní haly najdeme útočiště pro domácí utkání ve sportovní
hale ZŠ Františkovy Lázně, a to vždy v sobotu od 14:00 a 16:00
hodin.
Podzimní pozvánka by nebyla kompletní bez termínů soutěžních turnajů naší mládeže. Kompletní seznam turnajů najdete

na našem webu pod odkazem jednotlivých kategorií nebo na vývěsce před obchodem COOP. Bohužel do článku nebylo možné
tyto termíny konkrétně uvést vzhledem k velmi omezené kapacitě, která nám byla tentokrát poskytnuta. Děti se na sezonu
pilně připravují a stavebníci pracují v plném nasazení. Napětí
a očekávání je velké. Věříme, že si většina z Vás cestu do nového
sportovního prostředí najde a dá tak svůj palec nahoru za úsilí, které všichni vynakládáme, proto aby naše mládež našla svůj
smysl života v respektování kolektivu a cílevědomému jednání.
Na závěr jsme se chtěli vrátit o tři měsíce zpět, a to k velkému tématu Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše 2018,
turnaj oceněný cenou CZECH HANDBALL AWARD. Bohužel
ani toto téma nebylo možné do článku zapracovat, proto neváhejte a navštivte naše stránky, kde najdete kompletní informace
i bohatou fotogalerii. Nezbytnou milou povinností, i když by to
bylo jediné co si tentokrát přečtete, je poděkovat všem dobrovolníkům, osazenstvu z obou kuchyní, a to jak té školní tak lázeňské, kde po celou dobu turnaje připravovali s velkým nasazením skutečně vynikající stravu! Velké poděkování samozřejmě
patří všem našim partnerům a sponzorům turnaje, kterými byly:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,
KARLOVARSKÝ KRAJ, MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART, ZŠ A MŠ
LÁZNĚ KYNŽVART, LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART,
MARIÁNSKOLÁZEŇKO, DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ,
EUTIT S.R.O., D-PRODUKT S.R.O., AR - OKENNÍ TECHNIKA S.R.O., PENAM, A.S., TRITIA, SPOL. S R.O., CHEVAK A.S.,
MARIUS PEDERSEN A.S., DEWOLF GROUP S.R.O., HERVIS
SPORTS, STARNET, S.R.O., WESTMONT S.R.O., TAPIRUS.
CZ, SPORT BÍLEK, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, VÍTĚZSLAV NOVÁK, AUTO KARAFIÁT, CHEB!
Pokud máte zájem rozšířit naše řady, neváhejte využít tréninkové jednotky našich nejmenších, které probíhají každé úterý
a čtvrtek vždy od 17:00 do 18:00 hod v areálu ZŠ L.K.. Přijďte se
podívat, každý je vítán!
Daniela Radová
Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
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Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
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?

www.elektrowin.cz
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