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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poprvé mám tu čest se na Vás obrátit jako starosta města. Rád
bych touto cestou poděkoval všem, kteří si našli čas a aktivně se
účastnili letošních voleb. Poděkování patří i předchozím zastupitelům a minulému panu starostovi, Miloši Pernicovi, za dvanáctileté
působení v čele města a jeho reprezentaci.
Je před námi období Vánoc, takže si ani nedovolím Vám tuto
kouzelnou atmosféru zasněžené krajiny, jmelí, svíček, stromků
a koled příliš narušovat nějakými politickými záležitostmi. O tomto svátečním čase je přece jenom důležitější něco jiného, je to příležitost se na chvíli zastavit, zamyslet, zavzpomínat, je to doba na to
být v kruhu těch nejbližších, setkat se s přáteli, známými.
Blíží se ale také konec roku, čas bilancování, hodnocení a nových předsevzetí. Uplynulý rok co se osobního či pracovního života
týče, byl pro některé z nás rokem více úspěšným, pro některé méně.
Tak už to v životě chodí. Každý se však může pokusit o to, aby vše
v roce nadcházejícím bylo jen a jen lepší.
I nové vedení města stojí před nelehkým rozhodováním, jak zachovat a dále zlepšit fungování města, kam směřovat další rozvoj,
co opravit a vylepšit.
Na závěr mi, vážení spoluobčané dovolte popřát Vám příjemné
prožití vánočních svátků, hodně klidu i pohody.

Pozvánka na kulturní akce
22. 12. 2018
Vánoční koncert Tří generací
		
- od 15,00 hod. v kulturním domě
		Léčebných lázní
24. 12. 2018
		

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

31. 12. 2018
		

Silvestrovský přípitek
- od 23,30 hod. na náměstí.

1. 1. 2019
Novoroční cachtání
		
- od 14,00 hod.
		
na rybníku „Labuťák“
		
u Zámku Kynžvart
		

Jindřich Zíval - starosta města

Veselé Vánoce a šťastný
Nový rok 2019
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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Lázně v srdci Euregia Egrensis
Rok 2018 byl ve znamení česko-bavorské spolupráce mezi městy
Lázně Kynžvart a Markt Neualbenreuth. Díky spolupráci mezi oběma městy bylo finančně podpořeno např. slavnostní zahájení lázeňské sezóny, realizována řada výletů nejen do partnerského městečka,
ale i regionu Horní Falce (Waldsassen, Flossenbürg, Tirschenreuth,
Weiden), konalo se i rozsvěcení Vánočního stromu s doprovodným
programem. V rámci projektu bylo, k podpoře konání společných
akcí, pořízeno i různé vybavení (stan, pivní sety atd.). V Markt
Neualbenreuthu se nachází, nám nejbližší, lázně Sibyllenbad. Obě
tato města se nachází v srdci Euregia Egrensis.
Takzvané euroregiony představují umělé územní přeshraniční
celky mezi státy v Evropské unii. Karlovarský kraj spadá do euroregionu Egrensis (www.euregio-egrensis.org). Obce a města mohou
v tomto území rozvíjet spolupráci díky přeshraničním dotačním programům. Pro občany je zejména atraktivní možnost síťové jízdenky
EgroNet pro cestování veškerou veřejnou dopravou v dotčeném území
(www.egronet.de).

Díky společnému projektu došlo k setkání obyvatel z obou stran
hranice, vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a kontaktů.
Partnerský Markt Neualbenreuth stojí za návštěvu nejen pro oddych (wellness), či vyhlášený Kartofelfest, ale za návštěvu stojí i adventní trhy konané 9. a 16. prosince 2018 (13 - 19.00 hodin).
Projekt „Lázně v srdci Euregia Egrensis“ byl spolufinancování
z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014 - 2020.
Richard Štěpánovský
Projektový manažer

OZNÁMENÍ OB ČANŮM
Mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu - Podzim 2018
V sobotu 27. 10. 2018 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci
s firmou EKODEPON, s.r.o. opět sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
			
Objemný odpad 				
Nebezpečný odpad znečištěné obaly		
		
absorpční prostředky
		
pneumatiky			
		
olej a tuk			
		
barvy				

Od 1.1.2019 je v účinnosti nová Obecně závazná vyhláška
Města Lázně Kynžvart č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad podle níž jsou stanoveny nové ceny poplatku za vývoz komunálního odpadu. Zvýšení cen je v návaznosti na zvýšení ceny
za svoz komunálního odpadu od svozové společnosti. Poslední
navýšení cen za svoz komunálního odpadu bylo v roce 2013.

Ceny popelnic 2019
Množství
9,50 t
30,00 kg
8,00 kg
1,52 t
62,30 kg
65,00 kg

Za tuto službu město zaplatilo celkem 60.567,00 Kč.
Děkujeme všem obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují a nevytváří černé skládky a neznečišťují tak okolní
přírodu.

Týden knihoven 1. - 7. 10. 2018
V týdnu knihoven se u nás zastavila i paní spisovatelka Martina Bittnerová, která měla pro děti ze 3. - 5. třídy připravené
povídání o životě naší velké paní spisovatelky Boženy Němcové.
Další den se do knihovny přišly podívat děti z 1. a 2. třídy.
Prvňáčci se seznámili s knihovnou a knihami, prohlíželi si je,
někteří zkoušeli i něco přečíst.
Děkuji za milou návštěvu a těším se s vámi opět v knihovně
na viděnou.
Bc. Romana Kováčíková

Objem nádoby
Četnost vývozu		
60 l		
1 x 14		
			
1 x měs.		
120 l 		
1 x 7 		
			
1 x 14		
			sezónní		
			
1 x měs.		
240 l		
1 x 14		
			1x měs.		
1100 l		
1 x 7 		
			
1 x 14 		

Cena
1.100,- Kč
900,- Kč
2.900,- Kč
1.700,- Kč
2.500,- Kč
1.300,- Kč
3.000,- Kč
2.200,- Kč
24.200,- Kč
15.400,- Kč

Nové známky na komunální odpad budou v prodeji
od 2. 1. 2019 na městském úřadě v knihovně. Staré známky jsou
platné do 31. 1. 2019 dle četnosti vývozu.
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Strašidelná cesta 26. 10. 2018
Poslední říjnový pátek se také letos do lesa nad Kynžvartem
slétla všemožná strašidla, aby se podívala na děti, které se chtějí
trochu bát. Kdo vyrazil na cestu, viděl u hřbitova párek kostlivců
a kata. Pak se zastavil u zombie víl, čarodějnice, upírů a mohl
si zatančit na bále u kněžny a knížete. Pak už se šlo jen do pekla, kde nechyběla váha na hříšníky, ani kniha hříchů. Kdo měl
z pekla štěstí, potkal dál na cestě duchy, bezhlavého rytíře nebo
vlkodlaka. Před čarodějnickým doupětem a otrávenými muchomůrkami jste se mohli vykoupit u strašlivých loupežníků. Kdo

Lampionový průvod 9.11.2018
V pátek 9. 11. 2018 jsme ve spolupráci s Léčebnými lázněmi
uspořádali pro děti i dospělé lampionový průvod. Na Martina
na bílém koni jsme čekali v hojném počtu na prostranství u „točny“ a pak jsme se spolu s ním vydali do lázní k Balneu. Průvod
s lampiony byl opravdu dlouhý. U Balnea jsme mohli obdivovat ohňovou show. Nechyběla ani odměna pro ty, kteří průvod
absolvovali, v podobě vynikajících koláčků a komu byla ještě
zima, mohl se zahřát svařákem v lázeňské kavárně. Martina jsme
se sice dočkali, ale na sněhovou nadílku si musíme ještě chvíli
počkat. 				
Bc. Romana Kováčíková

došel až do Kulturáku, čekal na něj ještě zábavný pořad s Inkou
Rybářovou a pro posilnění ochutnávka dýňových specialit, které
si pro návštěvníky připravila sama strašidla. A na závěr této akce
se konal ještě krásný ohňostroj, který byl věnovaný také 100. výročí vzniku samostatného Československa. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu pěkné akce - Léčebné lázně, Město Lázně Kynžvart, SDH Lázně Kynžvart.
Těšíme se na vás opět v příštím roce…
			
Bc. Romana Kováčíková
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Rozsvícení vánočního stromečku 1. 12. 2018
Na letošní rozsvícení vánočního stromečku nám přálo počasí,
které si s námi se všemi pohrálo v pátek, kdy byla pořádná ledovka a v neděli pro změnu déšť. V sobotu se umoudřilo a přispělo
tak k hezké akci. Stromeček nám rozsvítil anděl, který přiletěl
od kostela za doprovodu písně Walking in the air. Zaplněné náměstí poté poslouchalo vystoupení dětského pěveckého sboru
z místní základní školy a také pěveckého sboru dospělých, kteří
svým vystoupením navodili příjemnou adventní náladu. Zlatým

hřebem večera bylo vystoupení Michaely Noskové, Oto Teubera, Terezy Martínkové a Petera Strenačika, známých z muzikálů.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Města Lázně Kynžvart,
Euregia Egrensis a Skupiny ČEZ, za což děkujeme. O stromeček
se postaraly Lesy ČR, s.p. LZ Kladská, také vám díky. Děkuji zde
také všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce.
vytoužených Vánoc.
Bc. Romana Kováčíková

Mikulášská besídka 6. 12. 2018
Ani letos Mikuláš se svými pomocníky nezapomněl na nadílku pro děti z Lázní Kynžvart. O pekelný program se soutěžemi
se postarala agentura Dance Mission. A po soutěžích a krátkém
tanečku děti zavolaly Mikuláše a Anděla…přišli. A tak si děti
mohly vysloužit svou odměnu za nějakou pěknou básničku nebo

písničku, kterou si pro Mikuláše připravily. Děkuji za pomoc při
přípravě a průběhu besídky. Těšíme se na vás opět v příštím roce.
		

Bc. Romana Kováčíková
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
Posledně jsme v našem povídání o historii Kynžvartu skončili před obdobím českého krále Přemysla Otakara II., tedy asi
v druhé polovině 13. století. Ale o historii hradu Kynžvart máme
již zmínku v r. 1214, kdy na okraji Slavkovského lesa na plošině hory Glatzberg vzniká strážní hrádek Konigzwart, který byl
majetkem českého krále. A jak sám název v překladu napovídá
- „králova stráž“ - měl plnit úkoly ochrany zemské stezky pod
ním vedoucí. První zmínka o městečku jako takovém, jehož
základem bylo v podhradí vzniknuvší tržiště a s ním spojené
obytné budovy a klášter, je ze 4.8.1287 v klášterních zápisech
v Teplé. Můžeme tedy říci, že první zmínka o městečku v podhradí hradu Kynžvart je z této doby a tudíž v roce 1987 se konaly
velkolepé oslavy 700. výročí vzniku města Kynžvart. Jak vůbec
naše město v této době vypadalo se můžeme dnes již jen domnívat a určitě bylo poplatné tehdejší době. Plány z této doby
se nedochovaly, ale lze si udělat obrázek o tom, že mělo své tržiště, asi 66 domů kostel, hřbitov, klášter - ten ale zřejmě brzo
po vzniku města zanikl, židovský dvůr se hřbitovem, mlýnem
na tzv. Mlýnském potoce. Na přelomu XIV. a XV. století se osada v podhradí stala farní obcí a na svahu nad tržištěm (dnešní náměstí) byl postaven farní kostel s přiléhající farou, která
později byla rovněž využívána jako škola. V XV. století přispívá oblast Kynžvartu (ač ve velké míře „poněmčelá“ a katolická)
k husitskému hnutí, které zasáhlo i naše Kynžvartsko. Asi kolem
roku 1420, kdy byl vyvrácen klášter milevských premonstrátů
husity, usadili se tito v Toužimi a docházelo ke shromážděním
lidu většinou na kopcích. Následovaly křižácké výpravy proti
husitům a vojska způsobovala velké škody na majetcích i v okolí našeho města. Ačkoliv byla husitská vojska poražena v bitvě
u Lipan v roce 1434, značně oslabila politickou i hospodářskou
moc církve a posílila český živel v zemi a mezi nimi byla i oblast Kynžvartska. Poddaní sedláci na Kynžvartsku, Sokolovsku
a Chebsku se bouří a na mnoha místech i našeho kraje a šlechta
v průběhu časů sestupuje ze svých hradů a vzhledem ke stupňujícím se krizovým jevům v tehdejší feudální společnosti a i novým
výrobním postupům zakládá velké množství tzv. dvorů, buduje si rodinné zámky, které „hýří“přepychem a ukazují bohatství
šlechty. Nejinak je tomu i v oblasti Kynžvartska kde již nevyhovuje původní hrad a rod Zedwitzů (mimo jiné jeden ze zmíněného rodu je pochován ve farním kostele v Kynžvartě), který v té
době Kynžvart vlastní, buduje si asi 1km směrem jihovýchodním
u hospodářského dvora zámek. To již se dostáváme v naší historiografii do XVII. století, kdy po Bílé hoře a následné konfiskaci majetku rodu Zedwitzů je jednoduchý barokní zámek jako
konfiskát předán v léno porýnskému rodu Wininburgů-Metternichů, kdy v r. 1690 dává majitel panství kynžvartského Filip
Emerich Metternich odstranit zbytky zámku Zedwitzů a na jeho
místě, brzo po svém povýšení do hraběcího stavu, nechává budovat nový honosný barokní zámek. Třetí a poslední fází staveb
a úprav do dnešní empirové podoby zámku byla empirová přestavba na konci 30. let XIX. století, kterou prováděl italský architekt Pietro Nobile na žádost tehdejšího majitele panství - Klementa Václava Lothara Metternicha, rakouského státního kancléře.
V této části jsme si velice stručně ukázali, jak změna výrobních
i vlastnických vztahů měla vliv i na způsob života nejen šlechty, ale i občanů města a okolí. A co kynžvartský hrad? Ten byl

v průběhu věků a válek - zvláště 30leté několikrát dobyt, vypálen
a pustl až do časů dnešních, kdy z jeho původní slávy zbyly pouze nikým neudržované ruiny a rozvaliny. Za úvahu stojí zmínit
pouze fakt, že materiálu - hlavně kameniva - bylo užito obyvateli
města ke stavbě obytných domů a některé artefakty např. ostění
dveřních vchodů, tzv. nákolní kameny z hlavní brány hradu lze
ještě dnes nalézt u některých starých usedlostí - domů kynžvartských. Je známo z historie kraje, že ve XIII. století bylo založeno asi 10 měst v naší oblasti např. Žandov, Kynžvart a dalších
7 - Nýrsko, Kašperské Hory, Stráž, Přimda, Nečtiny, Kraslice
a Nejdek byly založeny v průběhu XIV.století. A jak vlastně města
vypadala?
Každé město mělo zpravidla v té době mimo svého hradu či
tvrze dům rychtáře (rychtu), později se začaly stavět i radnice,
kostel (někdy i klášter), tržiště, hřbitov (katolický či židovský podle komunity), školu - ponejvíce pro děti majetných měšťanů - učilo se zde čtení, počty, latina, hudba, zpěv a náboženství
a někdy mělo i město své popravčí místo - většinou za hradbami
nebo mimo město. I Kynžvart většinu z těchto položek tehdejšího
života měl. Ve městech té doby bylo špatné životní prostředí, nebyla kanalizace - splašky a zbytky z domácností se zpravidla vylévaly na ulice do tzv. járků nebo do potoků a vod. Pitná voda byla
většinou sváděna do kašen na tržištích dřevěnými žlaby. Většina
domů byla dřevěných se zděnou podsadou - časté požáry tzv.
černé kuchyně. Obyvatelé se zpravidla dělili na vrstvu majetnou
(tj. měšťany - vlastníky domů, měli různé výsady - mohli půjčovat peníze, právo nosit zbraně, možnost zasedat při soudech)
a n e m a j e t n o u - služebnictvo, žebráci a pod. Ve městech byl
svrchovaným vládcem pán (eventuálně komoří, pokud to bylo
město královské) a majetná vrstva tzv. konšelů, kteří měli různá
výsadní práva nejen v řízení obce, ale i ve společenském životě.
Každé město mělo zpravidla svoji pečeť. Také náš Kynžvart. A
to pečeť, která mu byla udělena r. 1562. Pokud jde o okolí města
a přírodu, byly to předně hluboké lesy s velkým bohatstvím
zvěře. Asi v místech kde nyní leží „Manský dvůr“probíhala po
okrajích lesního masivu hranice s Německem a mimo toho zde
procházely dvě důležité zemské stezky. 1. Cheb - Žandov - Planá
- Stříbro - Plzeň - Praha a 2. Cheb - Žandov - Kynžvart - Prameny
- Bečov - Teplá - Rakovník - Praha. Bylo zde také velké nerostné
bohatství - cín, stříbro atd., ale o tom až příště.
Kločurek, občan L. Kynžvartu
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Podzim v MŠ
Děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu během podzimních měsíců navštívily les...a ne ledajaký. Navštívily les pohádkový a poznaly, co v něm lze objevit.
Průvodci na cestě pohádkovým lesem byli třeba Křemílek
s Vochomůrkou, loupežník Rumcajs nebo hajný Robátko.
S pomocí známých pohádkových postaviček se děti seznámily
s různými druhy našich listnatých a jehličnatých stromů a jejich
plody, s houbami jedlými i jedovatými, s volně žijícími zvířátky
a také s kouzelným světem lesních skřítků.
Dne 23. 10. školkáčci navštívili městskou knihovnu v našem
městě, kde jim p. Romana Kovačíková předčítala z knihy o hajném Robátkovi a děti pak nahlédly do spousty dalších zajímavých knížek.

a zachrastili řetězem pro výstrahu. Slyšet bylo také mnoho slibů
z úst malých zlobilů, že se určitě polepší. Na závěr zaznělo několik písniček a básniček pečlivě nacvičených právě pro Mikuláše
a tak si nakonec ten svůj dáreček zasloužili všichni...
Uvidíme, snad se i ti nejzlobivější zkusí polepšit... aspoň
na chvilku...
Za výborné herecké výkony děkujeme žákům deváté třídy,
kteří se bravurně zhostili svých důležitých rolí Mikuláše, andělů
a čertů.
Jana Hladíková

Školní družina
Tvoření ve školní družině.
V závěru měsíce října proběhla na chodbě mateřské školy výstava s názvem “Pohádkový les”. Na této unikátní výstavě byly
k vidění krásné výrobky rodičů a dětí z MŠ, kteří se hojně,
s nadšením a notnou dávkou fantazie do této akce zapojily. Lesní
skřítci a víly vytvořené z přírodnin byli skutečně nádherní!
Rodiče, děkujeme...

Halloween

V pátek, 26. 10., se v mateřské škole uskutečnila halloweenská
noc. Několik odvážlivců ve strašidelných maskách se v podvečer
sešlo ve školce, kterou jen pár hodin předtím opustili. Nejdříve
na děti čekaly různé soutěže a mlsání, ovšem největším zážitkem
se stalo hledání pokladu ve sklepeních opuštěné a setmělé školy
plné strašidelných zvuků.
Po tajemném zážitku z hledání pokladu a několika děsivých
historkách na dobrou noc i přesto unavení předškoláci usnuli
na školkových matracích, než bys řekl: Halloween...

Mikulášská nadílka ve školce

Na setkání s čerty se letos děti z mateřské školy připravili již o
den dříve, když navštívily divadelní představení „Jak čerti stavěli
sněhuláka” v Městském divadle v Mariánských Lázních. Návštěva krásného interiéru divadla bylo pro většinu dětí něčím novým
a představení navíc plné humoru a zimních a vánočních písní.
Pro děti se stalo jistě nezapomenutelným zážitkem.
Hned následující den mezi předškoláčky zavítala vzácná návštěva: Mikuláš s věrnými pomocníčky - andílky, a také několik
nezbedných čertů. Na jejich přítomnost dětičky reagovali různě.
Někdo si převzal zaslouženou nadílku s úsměvem, jiný s respektem a další se slzičkami v očích, zvlášť když čerti zašlehali metlou
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Podzim v mysliveckém kroužku
Činnost kroužku začala již před začátkem školního roku a
to setkáním 1. září 2018 na zámku Kynžvart na akci „ Nočním
světem netopýrů“ - pod záštitou AOPK ČR, RP Správy CHKO
Slavkovský les. Největším zážitkem z této akce byl pro malé myslivečky dotek a pohlazení malých netopýrů.

kou, zaměstnancem LČR, nás naložili na korby aut a vyjeli jsem
do terénu. Pozorovali jsme jeleny, daňky, stopy zvěře, trus, myslivecká zařízení, prošli část obůrky a hledali shozy. Tříhodinovou
vycházku jsme zakončili opékáním buřtů.
Mám radost, že přátelé našeho kroužku se k nám vracejí
- p. Volf, p. Novák, p. Brtník, p. Liška, nejen z řad lesníků - myslivců, ale postupně přibývají i další. Chodí mezi děti, povídají
si s nimi o jejich mysliveckých zážitcích. Se všemi se samozřejmě potkáme na naší tradiční vánoční besídce a poděkujeme jim
vlastnoručně napečeným cukrovím.
		
		
Vedoucí mysliveckého kroužku
Pavlína Sedláková

Zapojení školy do projektu APIV
(Akční plán inkluzivního vzdělávání)

Nově jsou malí myslivci přihlášeni do tříleté akce mAm
(Mladý adept myslivosti). Každý má svůj odznak mAm a svůj
zápisník. Pro tento rok je to bronzový zápisník, ve kterém mají
děti sedm předmětů. V každém za splněné úkoly (teoretické
a praktické) získávají od svého vedoucího samolepku. Na konci
června vedoucí kroužku posílá vyplněné zápisníky zpět a myslivci získávají bronzový odznak mAm. Další rok stříbrný zápisník
a soutěží o stříbrný odznak mAm, následně „zlatý“ rok. Na úplný závěr dostanou „úspěšní sběratelé známek“ finální hodnotný
Zlatý odznak mAm. Úkoly vycházejí v časopise Myslivost. Cílem
této akce je přitáhnout děti do přírody a pobavit.

Naše škola se ve školním roce 2018/19 zapojila do 4-letého
projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.
Jsme jednou z 336 škol v ČR zapojených do tohoto projektu,
který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je
spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.
V každém kraji se do projektu zapojilo 24 škol a školských
zařízení. Polovina z tohoto počtu získala komplexní podporu –
služby mentorů, koučů, odborných poradců a kurzy DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Celkem bude podpořeno 2688 pedagogů z 336 škol a školských zařízení z celé ČR.
Jako jedna z mála škol na Mariánskolázeňsku získala ta naše
plnou podporu a tyto bezplatné benefity:
• koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje
pro vybrané pedagogy a vedení školy,
• služby odborných poradců (např. školního psychologa,
speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské
zařízení, metodika DVPP apod.),
• příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem
zavádění této podpory na naší škole,
• kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který
proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků
škol z kraje,
• kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace
z oblasti inkluzivního vzdělávání,

Již jako mAm se zúčastnili akce „Za jeleny na Kladskou aneb
poslech říje“, pořádaný AOPK ČR, RP Slavkovský les. Od přednášky, pozorování trofejí, shozů spárkaté zvěře, zhlédnutí dokumentárního filmu v Domě přírody a od poslechu vábení jelenů od pana Brtníka jsme vyjeli autobusem za měsíčního svitu
na skutečné troubení. Pro některé z nich to bylo první setkání
s jelení říjí a nočním životem v lese.
Byli jsme se podívat na mufloní rodinku v domácím chovu.
Poslední zážitková akce byla minulý týden do obory Studánka, Kostelní Bříza, za jeleny dybowskými. Oborník i s panem Liš-

• vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší
škole,
• podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního
poradenského pracoviště.
V případě vašeho zájmu, můžete více informací o projektu
získat na webových stránkách NIDV http://www.inkluzevpraxi.
cz/apivb/o-projektu/
Mgr. Petra Šandová
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Tonda Obal zavítal do školy
Žáci i učitelé ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart se velmi aktivně zapojují do ochrany životního prostředí. Nejenže se všichni snaží chránit přírodu, ale samozřejmě recyklují odpad. Proto dne
10. září 2018 zavítal do školy Tonda Obal. Je to vzdělávací program, který se formou pojízdné výstavy zaměřuje na správné třídění a recyklaci odpadu. V jedné vyučovací hodině byl zajímavý
výklad lektora, tabule s přehledným znázorněním jednotlivých
koloběhů odpadů a nechyběly vzorky materiálů vyrobených
recyklací. Žáci si zopakovali, do kterého barevného kontejneru
patří jednotlivé druhy odpadu, co všechno se dá třídit a jak se
následně využívá. Například, kolikrát se nechá recyklací využít
papír, čímž se ušetří velké procento dřeva a energie. Všichni jsme
si odnesli mnoho nových poznatků a hlavně jsme se ujistili, že
sběr a třídění odpadu má velký význam.
Mgr. Květa Svatošová

Úspěch v přespolním běhu
24. 9. 2018 se v Mariánských Lázních uskutečnilo okrskové
kolo přespolního běhu. Jako každý rok jsme se opět zúčastnili.
Naši školu reprezentovalo 25 žáků z 1. a 2.stupně. Mladší žákyně
(6. a 7. třída) se umístily na 2. místě. Starší žáci (8. a 9. třída) se
umístili na 3. místě. Mladší žáci (6. a 7. třída) a starší žákyně (8.
a 9. třída) se celkově umístili na 1. místě a postoupili do okresní-

ho kola do Aše, které se konalo 3. 10. 2018. Tam si v jednotlivcích
Adam Štěpán doběhl pro krásné 3. místo a Šárka Kapusniaková
doběhla s přehledem na 1. místě. Mladší žáci ve složení Adam
Štěpán, Michal Řehák, Ondřej Savula a Patrik Tichoň skončili
na 5. místě. Starší žákyně ve složení Šárka Kapusniaková, Simona
Kapusniaková, Kristýna Königová, Barbora Placková a Štěpánka Řeháková doběhly na 2. místě a postoupily do krajského kola
přespolního běhu, které se konalo také v Aši 10. 10. 2018. Děvčata se umístila na skvělém 3. místě. Děkujeme všem zúčastněným
za báječnou reprezentaci naší základní školy v přespolním běhu
a gratulujeme k dosažení výborných výsledků ☺.
Mgr.Iveta Becková

Halloween ve škole
I v tomto školním roce si mladší žáci naší školy zpestřili podzimní čas „Halloweenským vyučováním“. Převlečeni za nejrůznější strašidelné postavy se podle fantazie svých vyučujících učili
halloweenskou češtinu, matematiku a ostatní předměty. Všichni
se celé dopoledne těšili na vrchol dne, kterým byla večerní párty.
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pomínala nesvobodu, cenzuru, násilné rozdělení světa i současné zdi mezi lidmi.
Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Do konce školního roku bychom chtěli ještě navštívit nově otevřené Národní
muzeum, kde je nainstalována Česko/slovenská a Slovensko/
česká výstava, jejíž součástí jsou všechny významné dokumenty, vážící se k naší historii Pittsburskou a Mnichovskou dohodu
nevyjímaje.
Bc. Daniela Mayhoub

100 let výročí republiky na naší škole

O její zdárný průběh se postarali sedmáci pod vedením své třídní učitelky Jany Špryňarové. Nejenže připravili pro své mladší
spolužáky z 1. stupně strašidelnou stezku a různé zajímavé soutěže, ale dokázali vytvořit skvělou atmosféru, takže děti si celý
večer opravdu užily.
Mgr. Olga Lukašáková

Školáci na výstavě Paměť národa
V pátek 23. listopadu vyrazili žáci 8. a 9. třídy do Prahy. Cesta
vlakem proběhla plná očekávání z toho, co nás čeká. Věděli jsme
jen, že se staneme účastníky nejdůležitějších historických okamžiků naší republiky.
První část výstavy nazvaná „Obrazy“ prostřednictvím videomappingu zapůsobila na naše smysly. Na pár okamžiků jsme se
ocitli ve vlaku do koncentračního tábora a prožívali ten hrozný
pocit nejistoty a zoufalství, když se za vámi zavírají těžká železná
vrata. Pak jsme prožili chvíli v kokpitu letounu Spitfire během
bitvy o Británii a vzápětí už jsme byli v gestapem zatopené kryptě
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. Uvědomili
jsme si hrůzu vyšetřovny StB, beznadějnou snahu našich občanů
o objasnění situace okupačním vojskům během srpnové invaze
roku 1968 a zažili euforii sametové revoluce.
Ve druhé části výstavy, kterou autoři nazvali „Svědectví,“ jsme
prostřednictvím videoprojekcí sledovali vyprávění pamětníků
ze sbírky Paměti národa, kteří vzpomínali na významné události
20. století. Součástí výstavy byly i portréty pamětníků na výstavních panelech rozmístěných na přístupových cestách v parku
na Letné. Čtvrtou částí expozice byla zeď vysoká pět metrů. Při-

Naši starší žáci (od páté do deváté třídy) se vydali oslavit
narozeniny naší republiky do hlavního města. Vytvořili jsme 3
skupiny. Každá měla jiný program. Pátá třída navštívila Muzeum
Hradní stráže a pak si prošla celý Pražský hrad, včetně katedrály
svatého Víta. Šesťáci a sedmáci se zúčastnili Hry na hrad. Dozvěděli se o založení hradu, jeho historii a získali také nové informace o přemyslovských panovnících. Všichni měli to štěstí, že viděli
střídání hradní stráže. Osmá a devátá třída absolvovala speciální
výstavu v Jízdárně Pražského hradu. Výstava byla skvěle uspořádána. Žáci zhlédli nepřeberné množství artefaktů vztahujících
se k naší historii – od významných státních vyznamenání, přes
skafandr našeho jediného kosmonauta, po hraniční sloup vyvrácený německými vojáky v roce 1939. Část výstavy byla věnována
i československým sportovcům.
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Mladší žáci oslavovali republikové narozeniny ve škole. Každá
třída měla svůj vlastní projekt. Práce žáků byly použity na výzdobu prostor školy. V rámci předmětu Občanská výchova také
probíhal projekt zaměřený na státní symboly.
1. listopadu proběhl také naučně-zábavný pořad „100
let republiky očima dětí“. Žáci si připomněli uplynulých 100
let od vzniku státu spojeného s prezidentem Masarykem, přes
počátky rozhlasu a filmu, dobové fotografie a písně, až po významné osobnosti našich dějin, jako byli bratři Čapkové, Emil
Zátopek a cestovatelé Zikmund a Hanzelka. Nejen děti, ale i vyučující se aktivně zapojili do programu tancem, moderováním,
sportovními výkony a módní přehlídkou.
Bc. Daniela Mayhoub, Mgr. Jana Špryňarová

12. 12. připravila paní uč. Lukašáková vystoupení pro seniory
našeho města.
17. 12. se v naší škole uskuteční setkání s partnerskou školou
z německého Mantelu. Děti čeká společný program ve vánočním
duchu.
21. 12. je poslední předvánoční školní den a žáci ho tráví se svými třídními učiteli zábavným programem.
22. 12. pořádá škola již 11. Vánoční koncert tří generací od 15 h
v kulturáku Léčebných lázní.
Mgr. Hana Pelikánová

Vánoční akce v ZŠ
Již tradičně je měsíc prosinec ve škole nabitý předvánočními
akcemi.
1. 12. se škola zúčastnila rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a děti 1. stupně zazpívaly vánoční písně. Letos vystoupili i
dospělí přátelé školy.
5. 12. žáci 9. třídy připravili mikulášskou nadílku nejen pro své
mladší spolužáky, ale i pro děti v mateřské škole.
9. 12. vystoupí pěvecký sbor pod vedením paní uč. Špryňarové
v zámecké kapli.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
přeje rodičům i ostatním občanům města
klidné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce 2019

Kynžvartské listy 3 / 2018											 11

Novoročním cachtání
Ahoj lidi!
Už jste slyšeli o Novoročním cachtání? Ne? Už zase se blíží
konec roku a s ním i „cachtání“! Koná se již osmým rokem 1. ledna na rybníku s ostrůvkem pod kynžvartským zámkem zvaném
,,Labuťák“ od 14:00 hodin!
Začalo to jako pouhý hec party přátel a díky všem účastníkům
a dobrovolným pomocným rukám se to rozrostlo až k místní novoroční tradici! Loňský první leden byl obohacen nejen o více
účastníků, diváků apod., ale také o příjemnou atmosféru u ohně
s možností opečení špekáčků nebo jen ohřátí rukou, podle toho,
jaké má kdo gusto. I v příštím roce- jako v těch předchozích -

získá každý ,,plavec“ (tzn. ten, kdo vleze do vody) nějaký drobný
dárek jako vzpomínku za překonání sebe samotného a jedinečný
vstup do nového roku!
Takže jestli do nového roku chcete vstoupit s vervou a odhodláním, přijďte 1. 1. 2019 ve 14:00 na ,,Labuťák“ a koupněte
se s námi! Více se poté ještě dozvíte z plakátků rozvěšených po
Lázních Kynžvartu.
Ještě jednou díky všem, co se na tom podílejí ať už jako pomocníci, plavci nebo jen diváci, moc to pro nás znamená.
Nashledanou v příštím roce, těšíme se na vás.
Havířovi a spol.

Podzim v házenkářských oddílech
Máme za sebou odehranou téměř polovinu herní části sezony
2018/2019. V házenkářských ligových soutěžích zastupují TJ Sokol Lázně Kynžvart hned dva týmy, a to v rámci soutěží Českého
svazu házené (dále jen ČSH) - 2. liga mladší dorostenky a 2. liga
ženy. Další naše tři hráčky Kristýna Königová, Klára Tesařová
a Tereza Michalcová nastupují také v 1. lize mladších dorostenek
v týmu Černých andělů DHK Baník Most, kde se jim velmi daří
a přispívají tak k momentální stříbrné pozici svého hostujícího
týmu v tabulce.
Mladší dorostenky si v 2. lize aktuálně drží 4. příčku, kde získaly 12 bodů po šesti výhrách a třech prohraných utkáních. Navíc v rámci individuálních statistik se Kristýna Königová usadila
na 3. místě v tabulce nejúspěšnějších střelkyň. Deset kol má také
odehrána 2. liga žen, ve které našemu týmu momentálně patří
8. místo. Své zastoupení najdeme i v rámci individuálních statistik této kategorie, a to Aničku Schneiderovou, která se pohybuje
mezi první desítkou nejlepších střelkyň.
Velké zadostiučinění pro nás všechny je nominace Kristýny
Königové, která se ještě před vánocemi stane součástí reprezentačního družstva dorostenek W17. Tým veden trenérem Michalem Červenkou čeká v rámci tréninkového kempu v Brně - Maloměřicích také dvě mezinárodní utkání. Všichni tak budeme
Kristýně v době od 12. 12. do 16. 12. 2018 držet palce, ať se jí
v reprezentačním týmu daří! Kristýna je velký dříč a srdcař
a místo v reprezentačním kádru si beze slova zaslouží!
Reprezentační výběry jsou však jen špička ledovce. Abychom
na něj dosahovali čím dál častěji, pracujeme poctivě s dětmi
a mládeží, o čemž svědčí také letošní třetí ročník Lázeňské školní
ligy miniházené, která je určena pro děti 1. - 5. tříd. První turnaj sezony 2018/2019 jsme odehráli 26. 9. 2018 na venkovním
hřišti u ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně. Nechyběl nikdo z tradič-

ních účastníků, kterými jsou ZŠ Lázně Kynžvart, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Drmoul, ZŠ JIH Mariánské Lázně a ZŠ Dolní Žandov.
Turnaj se tradičně vyvedl a vše proběhlo ve velmi dobré náladě
všech zúčastněných. Děti už jako samozřejmost berou skutečnost, že nepočítáme góly ani jednotlivé výsledky, a proto se hraje s lehkostí, bez „svázaných rukou“ a za sportovce se považuje
v tu chvíli opravdu každý. Každý má své místo v týmu, nikdo se
nevyvyšuje nad druhého a dívčí polovina týmu je na stejné lodi
jako ta chlapecká. Je radost strávit dopoledne v tak pozitivním
prostředí. Všechny děti si na konci turnaje tradičně odnesli zlaté
medaile a diplomy. Každý se stává vítězem! V letošním školním
roce má Lázeňská školní liga miniházené naplánováno šest turnajů střídavě pro děti 2./3. tříd a zároveň 4./5. tříd a samostatně
pro děti 1. tříd. Druhý turnaj v řadě byl odehrán 28. 11. 2018
v nové sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart, kterou
děti s nadšením obdivovaly. Termíny dalších turnajů a bohatá
fotogalerie z nich je k dispozici na webových stránkách garantu-
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jícího oddílu házené TJ Sokol Lázně Kynžvart - www.hazena-kynzvart.cz/spoluprace-se-skolami/. Během předešlých dvou
ročníků se Lázeňské školní ligy miniházené zúčastnilo rovných
čtyři sta dětí prvního stupně základních škol. Jako velmi důležitou spatřujeme materiální i finanční podporu ČSH a jsme rádi,
že tento projekt také finančně podporují města a obce jako zřizovatelé jednotlivých základních škol - obec Drmoul, obec Velká
Hleďsebe, obec Dolní Žandov, město Lázně Kynžvart. Lázeňská
školní liga miniházené je jen jedna z dílčích aktivit házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart, který vede děti ke sportu,
učí je kolektivní spolupráci a týmovému myšlení, zároveň však
neklade důraz na výhru, ale prim hraje všestrannost a zapojení
maximálního počtu dětí. Velkou oblibu si získaly také naše letní
příměstské tábory, které po dobu tří let realizujeme z Operačního programu Zaměstnanost, jenž je spolufinancován Evropským
sociálním fondem. Závěrem velký dík všem učitelům, kteří se
miniházené věnují také v rámci školních aktivit a jsou ochotni s
námi sdílet náš společný sen!
A co nás čeká v roce 2019? Na pořadu dne je tradiční Zimní
soustředění Horní Blatná, kam odjíždíme 16. 2. 2019 a strávíme zde celý týden. Ubytování je zajištěno v rodinném penzionu
„Krušnohorský penzion Javor“ a k lyžování využíváme Skiareál
Plešivec. Čeká nás opět týden nabitý akcí, emocemi a radosti.

Pokračujeme také v pravidelných soutěžních i nesoutěžních aktivitách. V domácím prostředí se představíme v následujících
termínech - pravděpodobně 13. 1. 2019 přeložené ligové utkání dorostenek a žen, 26. 1. 2019 turnaj starších žákyň, 1.- 3. 2.
2019 Pololetní turnaj mladších a starších žákyň za účasti 16 týmů
z celé ČR, 17. 3. 2019 regionální kolo Házenkářského desetiboje mladších žákyň, 2. 3. 2019, 16. 3. 2019, 6. 4. 2019, 4. 5. 2019
v rámci ligových utkání dorostenek a žen. Vrcholem této házenkářské sezony je tradičně Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše, který se uskuteční ve dnech 7. - 9. 6. 2019. V této
chvíli máme evidováno 60 přihlášených týmů, což je ojedinělé!
Organizátoři už teď mají plnou hlavu s přípravami oblíbeného
turnaje, který se uskuteční za půl roku! Je to skvělá vizitka celého
našeho města a velký dík těm, kteří se na mravenčích aktivitách
příprav a samotného průběhu podílejí!
Všichni jste srdečně zváni a věříme, že podporu a přízeň nám
zachováte minimálně v takové míře jako letos i v roce 2019!
Přejme si společně do nového roku hodně štěstí, upřímnosti
a méně závisti! Krásné a pohodové vánoční svátky přejí házenkářky TJ Sokol Lázně Kynžvart☺
Daniela Radová
oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart

Sloupek TJ Sokol Lázně Kynžvart
TJ Sokol Lázně Kynžvart vstupuje do nové éry! Díky výstavbě sportovní haly Milana Prokeše vzniklo nové moderní multifunkční zázemí pro naše sportovce, sportovce ze širokého okolí
a v neposlední řadě pro veřejnost.
Sportovní hala byla vystavena za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Lázně Kynžvart,
Karlovarského kraje a řady sponzorů. K dofinancování výstavby
je stále aktivní veřejná sbírka, kam je možno do konce roku 2018
přispívat jakoukoliv finanční částkou. První část peněz veřejné
sbírky byla již použita na částečnou úhradu faktur spojených
s výstavbou. Výběr dodavatele byl proveden prostřednictvím
veřejné zakázky uveřejněné na portále „Vhodné uveřejnění“,
zhotovitelem se tak stala společnost D-PRODUKT, s.r.o., která
odvedla skvělou práci. Důkazem toho je skutečnost, že objekt byl
řádně a na poprvé zkolaudován 19. 10. 2018. Samotné zahájení
stavby bylo zpečetěno slavnostním poklepáním na základní stavební kámen 26. 3. 2018.
Provozovatelem sportovní haly je TJ Sokol Lázně Kynžvart,
který se zahájením provozu spustil nové internetové stránky
www.sportkynzvart.cz. Na tomto informačním portále se dozvíte o všech sportovních aktivitách na území našeho města
a k dispozici je také kalendář obsazenosti sportovní haly s možností využití rezervačního systému. Samotná výstavba sportovní haly je velmi pozitivně vnímána sportovními svazy, Asociací
školních sportovních klubů, sportovní klubů a základních škol
z celého Mariánskolázeňska a v neposlední řadě také Sportovní
unií Chebska. Věříme, že se do budoucna stane centrem všech
významných nejen sportovních událostí v našem regionu a přinese tak našemu městu spoustu nových příležitostí. Důkazem
toho jsou již první nasmlouvané termíny turnajů a soustředění.
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TJ Sokol Lázně Kynžvart v současné době sdružuje pět oddílů
- házená, kopaná, badminton, nohejbal a Spartan Race. Spolek
pracuje s dětmi a mládeží, aktivní jsou také dospělé složky, zastoupení má v regionálních i celorepublikových soutěžích. Naši
sportovci nahlížejí do reprezentačních týmů a jsou vyhledáváni
profesionálními kluby. TJ Sokol Lázně Kynžvart je řízen valnou
hromadou, která se schází pravidelně jednou za rok a v rámci
sbírky listin na veřejném rejstříku je možné nahlédnout do stanov, výročních zpráv a účetních uzávěrek. Zároveň neváhejte
a ptejte se nás na cokoliv ať již prostřednictvím webové stránky www.sportkynzvart.cz nebo telefonicky na 777 102 332 nebo
emailem na predseda@sportkynzvart.cz.
A jaké nejbližší sportovní akce nás díky výstavbě sportovní
haly čekají? 29. 12. 2019 turnaj ve futsale Loko cup, 1. - 3. 2. 2019
Pololetní turnaj v házené, 9. 2. 2019 turnaj v badmintonu Schneider cup, 23. 2. 2019 turnaj v nohejbale trojic, 7. - 9. 6. 2019 turnaj
v házené Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše a 1. 12.
2019 mistrovství ČR v moderní gymnastice, linie B.
Věřím, že Sloupek TJ Sokol Lázně Kynžvart si v Kynžvartských listech najde své pravidelné místo. Rádi bychom Vám touto cestou zprostředkovávali informace o veškerém dění v naší
tělovýchovné jednotě.
Závěrem nám dovolte poděkovat za Vaši přízeň a podporu.
Je pro nás do budoucna velmi zavazující. V těchto dnech prožíváme advent, čas klidu a odpočinku, sportovci dohrávají své
poslední letošní turnaje a užívají si společné vánoční akce.
Dovolte nám popřát všem šťastné a veselé vánoce, spokojený
rok 2019, ve kterém bude prim hrát zdraví, úspěch a spokojenost.
Daniela Radová
Předseda TJ Sokol Lázně Kynžvart , z.s.

