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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dlouhá zima je za námi a přichází jaro. V tomto roce nás čeká
spousta práce na přípravě projektů ke zlepšení života v našem městě. Naší prioritou bude rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a rekonstrukce sociálních zařízení v Základní a mateřské škole Lázně
Kynžvart, které jsou v havarijním stavu. Dále se budou připravovat projekty na rekonstrukci ulic - Luční, část ulic Polní, K Rybníku
a ulice Zahradní. Co se týče chodníků, chceme zpracovat projekt
na chodník mezi ulicemi Potoční a Krátká. Budeme chystat projekt
na revitalizaci a využití bývalé „svazarmovské střelnice“, kde by se
mohl vybudovat volnočasový areál. Letošní rok je rokem příprav.
Dále bych chtěl občany upozornit na možnost čerpání kotlíkových dotací, kdy Karlovarský kraj spouští první kolo třetí vlny kotlíkových dotací, které bylo vyhlášeno 1. dubna s příjmem žádostí
dne 1. července 2019. Za účelem zajištění dostatečné informovanosti občanů o kotlíkových dotacích (forma podpory, nutné doklady, způsob podávání) hodlá Karlovarský kraj v největších městech
Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Aš, Chodov,
Mariánské Lázně, Kraslice, Nejdek a Ostrov) uspořádat pro občany kraje bezplatný seminář o kotlíkových dotacích. Vzhledem
k tomu, že je naším zájmem zajistit co největší informovanost
občanů našeho města o kotlíkových dotacích, obracíme se na Vás
s žádostí o sdělení, zda máte zájem, abychom uspořádali seminář v našem městě; na uspořádání semináře je krajem dán minimální počet alespoň 10 zájemců. Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách Karlovarského kraje.
Chtěl bych tímto poděkovat občanů za zájem a hojnou účas
při veřejných zasedáních zastupitelstva města a na setkáních se
starostou při „kávě se starostou“.
Jindřich Zíval - starosta

19. 4.

30. 4.
30. 4.
18. 5.
25. 5.
15. 6.
15. 6.
12. 7.
13. 7.
10. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
6. 9.

Pozvánka na kulturní akce

8,30 - 11,30 hod. - Velikonoční tvoření
(Kulturní sál Léčebných lázní)
15,30 hod. - vystoupení tanečního a pěveckého
souboru Marjánek
(Komunitní centrum, bývalé kino)
od 17 hod. - Pálení čarodějnic
(fotbalové hřiště TJ Sokol Lázně Kynžvart)
od 17 hod. - Slet čarodějnic
(Klub šťastné stáří, Komunitní centrum L. K.)
9,00 - 13,00 hod. - Bazárek čehokoliv
(Komunitní centrum L. K.)
Svěcení pramenů a oslava dětského dne
(areál Léčebných lázní)
Zámecký jarmark (Zámek Kynžvart)
Kynžvartfest
(fotbalové hřiště TJ Sokol Lázně Kynžvart)
Letní kino na náměstí (náměstí Republiky)
Pouť sv. Markéty (náměstí Republiky)
Letní kino v lázních (park u Balnea)
Pohádková cesta na hrad Kynžvart
(areál Léčebných lázní)
Hradozámecká noc (Zámek Kynžvart)
Letní kino na zámku Kynžvart
(park u Zámku Kynžvart)
Letní kino v lázních (park u Balnea)

VESELÉ VELIKONOCE
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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Město Lázně Kynžvart zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

M O B I L N Í  S B Ě R

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne:
Stanoviště

v v sobotu 27. 4. 2019

     Doba přistavení mobilní sběrny:

Stanoviště

               Doba přistavení mobilní sběrny:

Náměstí Republiky		

08:00 - 09:50		

ulice 5. Května (u č. p. 339, 338)		

08:00 - 09:30

Stará Voda (bytovky)		

09:35 - 09:50		

ulice 5. Května/Revoluční			

08:00 - 09:50

ulice Revoluční/Sluneční		

08:00 - 09:15		

ulice Lázeňská (parkoviště) 		

09:20 - 09:50

ulice Fučíkova/Sadová 		

10:00 - 11:30		

ulice Zámecká/Potoční			

10:00 - 11:30

ulice Krátká (u popelnic)		

10:00 - 10:45		

ulice Dlouhá 				

10:50 - 11:30

ulice Polní (u bytovek) 		

10:00 - 11:30		

Lazy (stanoviště u separace)		

12:00 - 12:15

Lazy (křižovatka u č. p. 51)

12:20 - 12:35

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen! Maximální odebírané množství eternitu je 100 kg na nemovitost.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce,
lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma !!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka)
již předem a naši pracovníci ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky
přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

Vítání občánků 8. 12. 2018
Dne 08. 12. 2018 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Lázně Kynžvart vítání občánků, kde do života přivítal pan starosta
Jindřich Zíval 6 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.
Monika Volárová - matrika

Předvánoční setkání seniorů 12. 12. 2018
Jednou z posledních akcí, které se uskutečnily v loňském roce,
bylo Předvánoční setkání s našimi seniory. Pan starosta Jindřich
Zíval spolu s paní ředitelkou Domova pro seniory v Mariánských
Lázních paní Mgr. Libuší Hoyerovou na úvod všechny přivíta-

li, popřáli klidné vánoční svátky a vše dobré do nového roku.
Po úvodním slovu se představil pěvecký sbor žáčků z místní ZŠ
s koledami a divadelním vstupem. Poté už se chystala večeře,
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kterou pro nás připravily kuchařky ze školní jídelny, za což jim
tímto děkujeme. K tanci a poslechu hrál „C.K. Šramlík“ písničky,
které většina lidí také spolu s nimi zpívala. Po zákusku a kávě se
zaplnil také taneční parket, kde se v roli tanečníků přestavili pan
starosta spolu s místostarostou, kteří neměli chvilku oddechu
a byli stále v jednom kole. Děkuji zde také zaměstnankyním
města a paní Kovačíkové za krásnou výzdobu a příjemnou obsluhu. Těšíme se na setkání s vámi opět v příštím roce.		
Bc. Romana Kováčíková

Silvestrovský přípitek 31. 12. 2018
Již tradiční a úplně poslední akcí loňského roku byl Silvestrovský přípitek, který město připravilo pro své občany na náměstí. Před půlnocí se přítomní mohli zahřát svařákem a ochutnat
výborné koláčky, které připravily dámy - paní Eliška Zívalová
a Růženka Šurabová - za což jim děkujeme…byly výborné a určitě přišly k chuti. O půlnoci nechyběl přípitek a ohňostroj, tentokrát s hudebním doprovodem. Děkuji všem, kteří se podíleli
na zajištění akce a našim dobrovolným hasičům za zajištění
a úklid po ohňostroji. Tak zase za rok!			
Bc. Romana Kováčíková

Novoročního cachtání
Milí příznivci „Novoročního cachtání“.
Letos jsme se na Labuťáku sešli už po osmé....Počasí nám
příliš nepřálo, neustále mrholilo a byl silný vítr. I přesto jsme se
snažili vám neduhy počasí zpříjemnit. Do vody tentokráte vlez-
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lo 39 odvážlivců, kterým opět patří slova uznání Velký respekt
a palec nahoru. A za odměnu letos každý, kdo byl ve vodě, dostal
kalendář na tento rok se vzpomínkovými fotografiemi z každého
ročníku.
Letošní ročník byl pro nás organizátory trochu výjimečný,
a to hned ze dvou důvodů.
Za prvé se přišli a přijeli koupat lidé, kteří o naší akci nic nevěděli, jen někde něco zasechli a chtěli to zkusit, nebo právě jeli
kolem kolem (starší manželé vracející se z wellnes pobytu zpátky do Německa) a nechtěli čekat do příštího roku, a také lidé,
kteří přicestovali až z Jížních Čech, jelikož manželka je fanda
do otužování a manžel, který ji ochotně dovezl, tak aby řeč nestála, se také vykoupal, a v neposlední řadě se odvážil vlézt do vody
i zástupce vedení našeho města.
A za druhé, my, a celá parta nadšenců kolem nás, ať z Kynžvartu nebo Mariánských Lázních či blízkého okolí, jsme v po-

řadu rádia F1 vyhráli hlavní cenu o nejoriginálnější vítání Nového roku. Cenu nám otužilcům přijeli předat moderátoři F1
osobně. Mělo to však drobné zpestření - přijeli 28. 12, a cenu
nám chtěli předat ve vodě. Díky vstřícnosti pana kastelána jsme
za krásného počasí vstupovali do rybníku z ostůvku. Bylo to velmi příjemné. Na oplátku jsme přiměli pana redaktora, aby nám
tu cenu předal skutečně ve vodě. Takže musel do rybníka i on
(poprvé v prosinci).
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří neváhali obětovat svůj čas a své pohodlí v nepříznivém počasí a pomohli nám
při organizaci této akce, a to: našim hasičům za zapůjčení stanu
a elektrocentrály, za bydlíkovou převlékárnu, všem rukám za pomoc při stavbě stanu, podávání teplých nápojů na zahřátí, rozdávání dárků pro otužilce, zajištění ohně a prvních letošních buřtů,
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za občerstvení, našemu městu za finanční příspěvek, a všem, kteří šli do vody a vytvořili opět pohodovou atmosféru a originální
začátek nového roku.
Věříme, že příští rok se opět sejdeme, bez ohledu na počasí, jen tak si popřát příjemný nový rok, pozdravit se s přáteli,
a my na oplátku slibujeme zase nějaké to překvapení pro otužilce
a přihlížející návštěvníky.
				
Martina Havířová

nout. Díky městu L. Kynžvart, Eutit s. r. o., Auto Musil, manželům Jedličkovým. Zároveň děkuji všem, kteří přispěli na kávu
a dobrovolné vstupné na karneval. Podle toho se dá poznat, zda
se vám akce líbila. Za mě mohu říci, že se akce opět vydařila
a všichni si maškarní rej pěkně užili ☺.

Karneval 1. 3. 2019

Oslava MDŽ 8. 3. 2019

V pátek 1. 3. 2019 se uskutečnil již 7 ročník „Maškarního karnevalu“. Za podpory města Lázně Kynžvart jsme měli možnost
být první společenskou akcí v našem novém Komunitním centru
(bývalé kino).

Klub šťastné stáří, za finanční podpory Města Lázně Kynžvart,
uspořádal v nově otevřeném Komunitním centru oslavu MDŽ.
Nové prostory se rozezněly taneční hudbou hudební skupiny
Šarkani z Kynšperka nad Ohří.

O zábavu se nám již po druhé postaralo duo Písničky z Jeřabin. Zahráli nám k tanci a zajistili velice pěkný program i soutěže. Myslím, že se bavili nejen děti, ale i my dospělí.
Maškarního karnevalu se zúčastnilo 62 dětí se svými rodiči, babičkami, dědečky a všemi, kteří se přišli v pátek pobavit
a zasmát. Masky si společně zatancovaly i zasoutěžily. Všechny
masky byly moc krásné. Přišlo spoustu princezen, princů, rytířů,
víl, tanečnic, všech možných zvířátek, strašidýlek, šašků, pirátů,
loupežníků, vodníků a spoustu jiných pohádkových postav. Tradičně jsme ocenili tři vylosované, kteří získali dort a věcné ceny.
Pro všechny zúčastněné byly připraveny půl litrové lahve s limonádou či jemně perlivou vodou. Nově jsem pro vás připravila
možnost kávy pro rodiče.
Chtěla bych moc poděkovat všem našim milým sponzorům
za štědré příspěvky, bez kterých by tato akce nemohla ani vznik-

Pokud nám zůstanou sponzoři nakloněni a konstelace hvězd
bude příznivá, pak ………
Diana Kletečková
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Svůj svátek přišly oslavit obyvatelky města Lázně Kynžvart
a Domova pro seniory v Lázních Kynžvart.
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti všem přítomným popřál
starosta města pan Jindřich Zíval a předsedkyně spolku Lenka
Cholínská.
				
Mgr. Lenka Cholínská

Noc s Andersenem 29. 3. 2019
Napíšu vám pár řádků k nocování v Lázních Kynžvartu…také
letos jsme se vypravili s dětmi na zámek Kynžvart, kde jsme navštívili knihovnu knížete Metternicha s jeho knižními skvosty,
viděli jsme krásné knihy s popisem a mapami starého Egypta
a vyslechli si zajímavé povídání o vzácných knihách. Nechybělo čtení pohádky od Marky Míkové, tvoření a tentokráte i spaní
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na zámku. Dětem se líbilo a nám dospělákům také…obávali
jsme se, jestli na zámku straší…ale žádná strašidla se neobjevila
☺. Děkuji panu kastelánovi Cinkovi a panu Brštiakovi ze zámku, kteří nám umožnili letos na zámku i přespat a paní Kováčíkové a Vávrové za pomoc s organizací této pohádkové noci.
Na závěr patří dík také našim dobrovolným hasičům, kteří nám
na zámek všechny věci odvezli a ráno nás opět všechny přivezli
do knihovny. Těšíme se na malé nocležníky zase v příštím roce
u jubilejního, již 20. ročníku Noci s Andersenem.
				
Bc. Romana Kováčíková

Vynášení Morany 7. 4. 2019
Ve spolupráci s Léčebnými lázněmi jsme v neděli 7. 4. 2019
uspořádali průvod s tradicí vynášení Morany ze vsi. Vyrazili
jsme od COOPu v čele s Moranou do lázeňského parku u Balnea.

Zde jsme si řekli pár slov k tradici, která trvá již od slovanských
dob a je spojena s vynášením zimy a vítáním jara. Děje se tak
před Velikonocemi na tzv. „smrtnou neděli“. Morana je vlastně
takový symbol smrti. Po krátkém povídání jsme vyrazili k potoku nad LD Orlík. Zde jsme se s Moranou rozloučili…(je několik
možností, co s Moranou – může se zapálit nebo hodit do vody
nebo se i zakopává pod zem)…my jsme zvolili možnosti hned
dvě – zapálili jsme ji a pak hodili do vody…pro jistotu. Tímto
jsme snad zimu z Kynžvartu vypudili a těšíme se na krásné, rozkvetlé a voňavé jaro.
							
Bc. Romana Kováčíková a Jana Vávrová
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
V našem posledním putování minulostí našeho města jsme
skončili stručným popisem našeho města, které známe pouze
z popisu měst v doložených zápisech v kronikách, většinou
z análů tehdejších vlastníků nemovitostí a území.
Jak to bylo s Kynžvartem té doby? Vybudováním hradu Kynžvart asi v r.1214, který měl jako hlavní cíle ochranu zemských
stezek do Prahy (viz popis průběhu stezek v minulém čísle) a jak
jeho vznik a další skutečnosti popsala v II. dílu publikace „České
hrady“ dr. D. Menclová, ale i někteří další badatelé i regionální,
např. dr. Gnirsch.
...“Zda Kynžvart patřil do stavebního okruhu královské dvorské huti se z dnešních dochovaných zřícenin nedá určit. Pouze z
dochovaných zpráv o pozdějších dostavbách nebo i přestavbách
hradu z dochovaných zpráv se dá soudit, že hrad měl hlavní určení v úloze tzv. hraniční pevnosti již od svého prvopočátku, tj.
od r. 1214 a tuto si podržel asi až do XVI. století.“...tolik citace
fundovaných historiků. Hrad, z něhož se nezachovalo kromě několika vyšších zdí u věže a i část základů fortifikace (hradních
zdí, příkopu), byl dispozičně velmi zajímavý. Původní stavba
byla oválovitého tvaru na temeni hory “Glatzberg“, opevněný
kolem dokola mohutným
valem a poměrně širokým
příkopem (zdali vodním
příkopem se můžeme jen
domnívat - ale vše hovoří pro tuto variantu), kde
se k hradu připojovalo
i tzv. předhradí oddělené
od vnitřního jádra hradu
širokým, ve skále vylámaným příkopem a opevněné
kromě obvyklé hradební
zdi ještě na západní straně, obrácené k dálkové
cestě (? asi zemské stezce
směr Plzeň) dvěma mohutnými příkopy a valy,
z nichž vnější se otáčel
i kolem severní vstupní
strany hradu. Teprve při
podrobnějším
rozboru

zjistíme poměrně důležité a charakteristické odchylky týkající se především zabezpečení vstupu do hradu. Vstup do hradu
- otvor v hradební zdi - chránila z boku vysoká hranolová věž
(podobně jako na Vysokém Chlumci či Zvíkově). Šlo tu zřejmě
o nové fortifikační uspořádání vstupu v němž se projevilo i nové
uspořádání vstupu v opevnění. Ještě zajímavější bylo zřejmě
opevnění vnitřní části hradu, sevřeného dvojitým krunýřem hradeb, uzavírající uličku parkánu, kde vstupní stezka musela přejít
po dvou padacích mostech přes dva hluboké příkopy, než se dostala k vlastní bráně zaujímající - jak vytušil před více jak 100 lety
F. A. Heber - přízemí čtverhranné nárožní bašty v parkánové zdi.
Dnes je většina zřícených dostupných částí našeho kdysi hrdého
hradu zarostlá stromy a křovím. Bylo by třeba - pro informace
veřejnosti - případně i osadit místo jednoduchými informačními
tabulemi - i to by posloužilo informovanosti návštěvníků tohoto místa, pro nás občany tak důležité k sounáležitosti s městem.
Příště si povíme o kostele sv. Markéty a pomístních názvech kolem našeho města.
Kločurek, občan L. Kynžvartu

Hrad Kynžvart - model v měřítku 1:200 zhotovil Zdeněk Buchtele v r. 2017
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Zima v MŠ
Zvířátka v zimě

Počátkem února, vprostřed typické zimy, přijela opět mezi
děti do kynžvartské mateřské školy se svým dalším environmentálním vzdělávacím programem p. Dvořáková. Tentokrát se prostřednictvím skřítka Mrazílka v zasněženém areálu školy předškoláci seznámili s životem volně žijících zvířat a ptáků u nás
v zimě. Naučili se vnímat a rozeznávat stopy některých zvířátek
ve sněhu, dozvěděli se, která zvířata v zimě spí, kde se skrývají,
jaké si dělají na zimu zásoby a jak přezimujícím zvířatům můžeme v zimě pomáhat.Celý program byl plný her a praktických
činností dětí. V závěru například školkáčci vyrobili a zavěsili krmítko pro ptáčky, či vytvořili sádrový odlitek zvířecí stopy. Paní
Dvořákové za její programy přibližující dětem přírodu velmi děkujeme a už se těšíme na další.
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i dětí. Přitom pohyb jako takový je základem nejen pro správný fyzický, ale i duševní vývoj dětí. Nutno říci, že se pánům trenérům podařilo rozpohybovat malé, velké i ty největší lenochy.
Jsme rádi, že i školkové děti se mohly stát součástí tohoto zajímavého a smysluplného projektu.

Maškarní karneval

Výstava

Během zimy děti prožily plno veselých a krásných zážitků
při zimních radovánkách. Sněhové podmínky byly ideální a tak
děti pravidelně sáňkovaly, bobovaly, klouzaly se, koulovaly, stavěly sněhuláky, iglů i sněhové pevnosti. Svoje zážitky zachytily
ve svých výtvarných a pracovních činnostech. Z děl a dílek dětí
byla uspořádána výstava s názvem “Zimní radovánky”, která byla
k vidění během února v prostorách vstupní chodby MŠ.

Počátkem března se v mateřské škole uskutečnil tradiční maškarní karneval, letos na téma “ V říši fantazie”. A protože nás
po celý rok provázejí pohádky, děti se v tento dlouho očekávaný den proměnily ve skřítky, víly, elfy, lesní strážce, kouzelné a
pohádkové bytosti, nebo postavičky ze známých pohádek. Na
předškoláčky čekaly nejrůznější soutěže, hry, zábavné činnosti,
tanec, legrace a také samozřejmě trocha toho mlsání. V závěru
karnevalu si mezi malé kamarády přišli zavzpomínat žáci první
třídy pod vedením p.uč.Sedlákové, kteří si ještě před rokem sami
užívali ve školce karnevalového veselí. Tak zase za rok....
Jana Hladíková

Mateřská škola Lázně Kynžvart
Škola v pohybu

Nejen žáci školy základní, ale i předškoláci, se zapojili do projektu “Škola v pohybu”. Trenéři z fotbalové asociace ČR přijeli mezi nás, aby v tělocvičně školy pomocí sportovního náčiní
a široké paletě her a sportovních činností přesvědčili i ty nejmenší školkáčky k radosti z pohybu. Pohyb a sport by měl být
nedílnou součástí našich životů a bohužel se mnohdy vlivem nevhodného životního stylu vytrácí nejen z životů dospělých, ale

oznamuje termín zápisu
do mateřské školy:
úterý 14. května 2019 od 10 do 14 hod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský výcvikový kurz
Tento školní rok 2018/19 se uskutečnil lyžařský výcvikový
kurz pro žáky 7. ročníku. Výcvik proběhl od 11. - 15. února 2019
v Mariánských Lázních ve skiareálu Mariánky. Tohoto kurzu se
zúčastnilo 12 žáků. Sněhové podmínky byly letos báječné. Měli
jsme k lyžování super sníh a upravené sjezdovky. Mezi žáky byli
začátečníci i lyžaři pokročilí. Výcvikový kurz byl zaměřen na
základní a zdokonalovací výcvik ve sjezdovém lyžování podle
úrovně dovedností žáků. Základy lyžování zvládli všichni žáci.
Závěr kurzu byl zpříjemněn i několika soutěžemi, které jsme
mohli uskutečnit na sjezdovce a žáci za ně získali několik diplomů a sladkostí.
Kurz se žákům líbil a odjížděli v pátek domů spokojeni s diplomem za úspěšné zvládnutí lyžařského kurzu, s novými lyžařskými dovednostmi a to je přece to nejdůležitější ☺. Myslím, že
lyžařský kurz se opět vydařil a skvěle jsme si ho všichni „užili“.
Mgr. Iveta Becková, lyžařský instruktor

V dubnu budou žáci psát testy z dopravní výchovy a ti, kteří
neuspějí, mají možnost opravné zkoušky. V květnu, na dopravním hřišti v Úšovicích žáci absolvují dopravní zkoušku z jízdy.
Tato zkouška se bude konat v součinnosti s Policií ČR a Městskou
policií Mariánské Lázně. Odměnou bude žákům průkaz cyklisty.
Mgr. Květa Svatošová

Něco z nedávné historie
Ve středu 27. února 2019 navštívil naši školu pan Švec, který se zabývá osudy československých letců za 2. světové války.
Zejména se věnuje letcům, kteří bojovali v Anglii v RAF. Jeho
přednášku navštívili žáci 5., 8. a 9. třídy.
Žáci 5. třídy se seznámili s podmínkami, za kterých byli českoslovenští letci přijímáni do řad anglického válečného letectva,
poznali různé typy bojových letounů té doby a zkusili si situace,
které museli letci po sestřelení v bojích řešit.
Žáci 8. a 9. třídy si vyslechli přednášku o československých
letcích v RAF, kteří pocházeli z našeho regionu.
Přednáška se setkala u dětí opět s velkým ohlasem. Pan Švec
u nás ve škole nebyl poprvé a my se těšíme na další zajímavé
setkání s ním.
Danuše Brůhová

Dopravní výchova v ZŠ
I malí cyklisté musí znát základní dopravní značky a měli by
umět vyjmenovat povinné vybavení jízdního kola. Jak se správně
chovat na komunikaci, proč musí mít cyklista helmu a mnoho
jiných důležitých informací získávají žáci 4. třídy během celého
školního roku v hodinách dopravní výchovy.
Pan Vladimír Kantor, lektor dopravní výchovy Besipu pro ZŠ,
který za žáky jezdí z Mariánských Lázní ze Správy městských
sportovišť, v hodinách všechno srozumitelně a velmi trpělivě
vysvětluje.

Country tance
Po delší době zavítal v polovině března do naší školy opět
pan Miroslav Procházka, aby žáky 1. stupně seznámil zábavnou
formou s historií vzniku country tanců. Děti se tak dozvěděly,
nejen proč tento druh lidové zábavy ve Spojených státech vůbec
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vznikl, ale třeba i různé zajímavé názvy hudebních nástrojů používaných v tomto hudebním žánru. Vrcholem přednášky byla
samotná výuka základních tanečních kroků a figur, kterou naši
žáci zvládli na výbornou…☺
Mgr. Olga Lukašáková

Velikonoční keramická dílna
Velikonoční keramická dílna na 1. stupni proběhla v měsíci
březnu, byla zaměřena na výrobu velikonočních dekorací, které
si každá třída bude prodávat sama na Velikonočním jarmarku,
který se uskuteční 15. 4. 2019 od 15 hodin v areálu školy. Výtěžek
z prodeje bude použit na nákup keramické hlíny a samozřejmě
na nákup dobrůtek pro psí kamarády do útulku v Mariánských
Lázních.
Pavlína Sedláková

Škola v pohybu
„Škola v pohybu“ je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. Fotbalová asociace České republiky nabízí školám návštěvy trenérů, kteří mohou
inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na všeobecnou
pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy. V projektu nejde jen o to získat děti pro fotbal, ale jeho cílem je obecně zvýšit pohybové dovednosti dětí hravou a zábavnou formou
a pěstovat u dětí lásku k pohybu. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a mohla tak dvakrát (8. 2. a 29. 3.) prožít netradiční
výuku tělesné výchovy nejen v 1. a 2. třídě, ale i v mateřské škole. Hodinu vedli zkušení trenéři panové Jiří Vosyka a Jiří Musil.
Děti se aktivně zapojily do soutěží a pohybových her, aktivity
byly střídány v rychlém sledu, takže děti opouštěly tělocvičnu
unavené, ale spokojené s úsměvem na tváři.
Hana Pelikánová
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Ekologický výukový program
V lednu se pro žáky 1. - 3.třídy uskutečnil výukový program
Jak se mají zvířátka v zimě. Tento program pro žáky připravila
paní Mgr. Kateřina Dvořáková.
Žáci se hravou formou seznámili s tím, jakým způsobem přečkávají zimu různí živočichové, co v zimě potřebují a jaká znamení o jejich pobytu můžeme v přírodě najít. Na závěr vyrobili
jablíčko plné různých semen pro ptáčky, které si mohli odnést
domů nebo zavěsit ke krmítku v areálu školy a z okna třídy pozorovat, jak ptáčkům chutná.
Program se dětem velmi líbil a těší se na další zajímavý program, kde se učí nejen chránit přírodu, ale i pečovat o volně žijící
zvířátka.
Mgr. Petra Šandová

Ukliďme svět, ukliďme Česko
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem této
akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letošní datum byl stanoven na 5. 4. 2019. Do této akce se zapojila i
naše škola se všemi žáky a učiteli.
V 11.00 h jsme se všichni s plánkem v ruce vydali do uliček
našeho města. Celkem bylo nasbíráno 28 pytlů odpadu. Pytle a
pracovní rukavice jsme dostali od pořadatelů. Tento projekt je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.
Celá akce byla ukončena ve 12.30 h. Na všechny čekala odměna - výborný oběd ve školní jídelně. Tak nashledanou opět
za rok.
Květa Svatošová
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Myslivecký kroužek - novinky
V zimě jsme s naším mysliveckým kroužkem navštěvovali
přezimovací obůrku na Kladské pod vedením lesního pedagoga
p. Volfa a pozorovali jsme stopy na obnově. Jakmile nám vysvitlo
sluníčko, začali jsme chodit více ven a věnovali se nejen kynologii za pomoci místních myslivců (p. Agai – český fousek, p. Novák – labrador, jezevčík, p. Vokoun – barvář…), ale i dendrologii
a biologii v místě bydliště.
Ve druhém pololetí nás čekají 3 akce. Abychom dobře reprezentovali kroužek, pořídili jsme si trička a čepice stejné barvy
s názvem kroužku a jménem každého malého myslivce nebo
myslivkyně.
Ti menší, vyrážejí 6. 4. 2019 na Svod psů do Lipové, kam nás
oficiálně pozvalo OMS Cheb. Malí myslivečci uvidí, jak se posuzují psi při svodu, seznámí se s různými loveckými plemeny
a mohou opět nahlédnout na zkoušky Adeptů z myslivosti.
Již třetím rokem pořádá OMS Cheb 8. 6. 2019 na Kladské
místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej, kde budou malí myslivci
zkoušeni ze svých znalostí a poměří síly se svými vrstevníky.
Tento rok se konají poprvé 1. Dětské myslivecké slavnosti
na zámku Ohrada (u Hluboké nad Vltavou), kde děti zažijí příjemný den zaměřený na lesní pedagogiku.
Ve spolupráci s naší partnerskou školou v Mantelu připravujeme dopoledne strávené na Kladské. Akce se zúčastní i lesní pedagogové LČR LZ Kladská a ochranáři.

Schneider Cup 2019 - první turnaj
čtyřher v nové sportovní hale
V sobotu 9. 2. 2019 se v nové sportovní hale Milana Prokeše
odehrál vůbec první badmintonový turnaj pod záštitou TJ Sokolu Lázně Kynžvart – II. ročník memoriálu Martina Schneidera.
Turnaj byl omezen na 16 párů a již během několika dnů byl plně
obsazen. Dorazili k nám známí hráči z Mariánských Lázní, Ostrova, Karlových Varů, Chebu, Kraslic a Nejdku, nováčci turnaje
přicestovali z Plzně a vzdálenějšího Kladna. Za domácí klub bojovalo celkem 11 borců. Dvojice, ať mužské nebo smíšené, byly
rozlosovány do dvou skupin po osmi. Hrálo se systémem každý
s každým na dva vítězné sety do 15 bodů bez prodlužování (třetí
set pouze do 11 bodů). Čtyři nejlepší z každé skupiny postupovali do vyřazovacího pavouka. Nepostupující dvojice si zahrály
poslední zápas o pořadí s párem na stejné pozici z druhé tabulky.
Celkem bylo odehráno 72 zápasů.

V rámci mysliveckého kroužku byli žáci naší školy připravováni na vědomostní soutěž YPEF. Místní kolo se konalo na Kladské 21. 3. 2019. Dvě tříčlenná družstva z naší školy soutěžila
s dvěma tříčlennými družstvy ze školy Mariánské Lázně Jih.
Družstvo ve složení Vít Tůma, Lucie Placková a Pavlína Sedláková zvítězilo a jede reprezentovat školu v dalším kole, které
se koná 16. 5.2019 na Střední lesnické škole ve Žluticích. Druhé družstvo ve složení Michal Beck, Michal Studnička a Adéla
Studničková se umístilo na krásném 3. místě.
Děkuji všem, kteří chodí mezi nás a pomáhají při vedení
kroužku.
Mgr. Pavlína Sedláková, vedoucí mysliveckého kroužku
Úctyhodný výkon opět předvedlo duo otec a dcera Hauerovi z Karlových Varů. V zápasech neztratili jediný set, a proto si
zaslouženě odváží zlatou medaili a jedinečný putovní elektrikářský pohár. Stříbro si pracně vybojovali manželé Plackovi, kteří
museli na své cestě pavoukem porazit silné duo Šesták/Veselík,
ale také obhájce titulu prvního ročníku Kucharik/Štěpán. Ti nakonec podlehli v samotném závěru turnaje o třetí místo dalšímu
smíšenému páru Žemlička/Karbulková.
Vítězům gratulujeme a těšíme se na další turnaj z populární
řady Lázeňského švikáka, s označením devátý Lázeňský švihák –
turnaj čtyřher žen, mužů a mixů.
Všichni účastníci turnaje byli obdarováni věcnými cenami
od našich sponzorů.
					
Petr Placek

Ostrovští na devátém Švihákovi
opět nepřemožitelní
V neděli 10. 3. 2019 se konal již 9. Lázeňský švihák, poprvé
v nové sportovní hale v Lázních Kynžvartu. Jako každý rok se
březnový turnaj nesl ve znamení čtyřher žen, mužů a mixů.
Na turnaj dorazilo 45 hráčů z různých končin západních Čech
- z Velké Hleďsebe, Ostrova, Karlových Varů, Nejdku, Kraslic, Vejprt, Plané, ale i ze vzdálenějšího Chomutova a Slaného.
Za domácí barvy bojovalo 9 kynžvartských badmintonistů
a 1 mariánskolázeňský.
Pro organizaci hry byl opět použit ověřený herní systém Švýcar, díky kterému se mohou na kurtu střetnout hráči podobné
výkonnostní úrovně. Po každém kole a započtení bodů vznikne
pořadí, které předurčí každé dvojici soupeře na další hru - vždy
toho, který se nachází v průběžné výsledovce nejblíže.
Pro všechny deblové disciplíny pořadatelé zvolili hru na dva
vítězné sety do 17 bodů bez prodlužování. V případě shody rozhodoval třetí set do 11 bodů bez prodlužování.
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Ve čtyřhře mužů poměřilo síly 15 párů v 6 kolech. Příčku
nejvyšší, bez ztráty jediného setu, opět obsadilo nepřekonatelné duo a obhájci z minulého roku Jan Šula a Radek Mojtek
z Ostrova. Skvělý výkon předvedli hráči z Nejdku Jaroslav Veselík
a Josef Šesták, kteří v posledním kole dokázali ustát tlak místních
kynžvartských borců Šipana s Tomešem a vybojovali tak úžasné
druhé místo. Páry na třetím až pátém místě získali stejný počet
bodů, a tak o konečném pořadí rozhodovaly vzájemné zápasy
a získané skóre. Nejlepšího výsledku nakonec dosáhli Luděk
Šípek a nováček turnaje Petr Jeníček z Chomutova a zajistili si
tak krásné třetí místo. Nejlepší z domácích Jirka Šipan a Sláva
Tomeš skončili na 5. místě. I dalším kynžvartským, Robertu Kucharikovi a Denisovi Kacharikovi, uteklo posledním prohraným
zápasem skvělé umístění na bedně a museli se tak spokojit s konečnou 9. pozicí.
Čtyřhra žen proběhla letos s nejslabší účastí, přihlásilo se
do ní pouhých 5 párů žen. Proto organizátoři zvolili tabulkový
herní systém, hra každý s každým. Zkušená mládá závodnice
Anežka Hauerová si zahrála s nováčkem turnaje a zároveň nejmladší účastnicí Adélkou Dvořáčkovou. Mládí a dobrá kondice
byly vidět na každém jejich úderu. Bez ztráty jediného setu dokázaly porazit všechny svoje soupeřky. Na stříbrné pozici skončila ostřílená dvojice z Nejdku Hana Šlehubrová/Zdenka Blažejová
a třetí místo brala domácí hráčka Veronika Placková s parťačkou
z Nejdku Šárkou Kočanovou.

V mixu opět čarovali loňští vítězové turnaje, manželé Šulovi, kteří ovládli celý turnaj a ztratili pouze po jednom setu
s karlovarskou dvojicí Pavel Hauer/Anežka Hauerová a s dvojicí
z Nejdku Jaroslav Veselík/Zdenka Blažejová. Hauerovi nakonec
se stejným počtem bodů, ale prohraným vzájemným zápasem,
brali 2. místo. O 3. místo bojovala v posledním kole i domácí
dvojice Sláva Tomeš/Veronika Placková, ale po prohraném zápase bohužel klesli až na 9. pozici. 3. místo získali vítězové duelu,
již jmenovaní Veselík s Blažejovou.
Celkem bylo odehráno krásných 82 zápasů. Za podpory
sponzorů byli medailisté oceněni krásnými cenami.
		
Petr Placek

Střípky z házenkářského oddílu
Sezona 2018/2019 je ve své druhé polovině. Máme za sebou
tradiční zimní soustředění, spoustu turnajových akcí, mnoho
hodin strávených při tréninku ve sportovní hale. Postupně rozrůstající členská základna nám dělá velkou radost, a ta je navíc
umocněna úspěchy individuálními.
Při příležitosti vyhlašování nejlepších sportovců Mariánskolázeňska za rok 2018 byla oceněna naše Kristýna Königová jako
talent roku 2018. Dekorování proběhlo v rámci plesu sportovců
dne 16.3.2019 v hotelu Continental v Mariánských Lázní. Ten
pořádal Město Mariánské Lázně a Správa městských sportovišť
Mariánské Lázně. Kristýna je hráčkou našeho dorosteneckého
týmu hrajícího 2. dorosteneckou ligu, kde je zároveň aktuálně
3. nejlepší střelkyní. Hostuje také v 1. lize mladších dorostenek
DHK Baník Most a je členkou reprezentačního týmu ČR dorostenek. Kristýně gratulujeme! Ocenění je ve správných rukou,

protože svým přístupem je bezesporu vzorem pro ostatní hráčky.
Díky za skvělou reprezentaci našeho klubu a našeho města!
V rámci reprezentační pauzy v kategorii žen byl v nedávné
době také spolu reprezentační tým juniorek, jehož součástí je
Bára Tesařová, odchovankyně kynžvartské házené, která momentálně nastupuje v týmech DHK Baník Most včetně nejvyšší
ženské soutěže MOL liga a v našem týmu žen příležitostně hostuje. Báro, skvělé, jen tak dál, držíme palce ať se daří!
Na přelomu ledna a února v rámci pololetních prázdnin jsme
díky sportovní hale měli možnost uspořádat druhý velký skutečně domácí turnaj pro mladší a starší žákyně, který již šestým
rokem nese název „Pololetní turnaj“. Předešlé ročníky jsme byli
nuceni hrát ve vzdálenějších sportovních halách jako např. Františkovy Lázně nebo Skalná. Menší a mnohem mladší bratr Kynžvartského poháru - Memoriálu Milana Prokeše, se tak konečně
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představil doma. Tentokrát jsme hostili 14 týmů z celé ČR a obě
prvenství si domů odvezly týmy HBC Strakonice 1921. Velký dík
patří zejména Léčebným lázním Lázně Kynžvart, které zajišťovali pro účastníky turnaje celodenní stravu a z převážné části také
ubytování. Hráčky se svým doprovodem mohli během turnaje
navštívit lázeňský bazén.
Už nyní ale poctivě pracujeme na přípravách XLIV. Kynžvartského poháru - Memoriálu Milana Prokeše, který se uskuteční
ve dnech 7. - 9.6.2019. Přehled účastníků již známe delší dobu,
protože listina přihlášených týmů se zaplnila rekordní rychlostí.
Spoustu týmů bohužel muselo zůstat pod čarou mezi náhradníky, protože naše kapacity jsou omezené, tak abychom turnaji
udrželi kvalitu i úroveň. Tentokrát k nám zavítá 46 družstev a my
uděláme vše pro to, aby od nás odjížděli spokojeni a plni zážitků.
Všichni jste srdečně zváni na všechna čtyři sportoviště, kde věříme, uděláme společně skvělou atmosféru.
Velmi brzy ve svých řadách také přivítáme nového velmi
zkušeného trenéra mládeže Jiřího Maršíka, kterým k nám v létě
přechází z týmu DHK Baník Most. Vzájemná spolupráce našich
klubů tak nabírá na intenzitě s jasně daným cílem. Společný pro-

jekt obou klubů by měl postupem času vyústit až v účinkování
našeho klubu v nejvyšší ženské soutěži - MOL lize. Je tedy na co
se těšit. S výstavbou sportovní haly naše aktivity nekončí, ale naopak začínají. Těšíme se na další výzvy a děkujeme, že si do sportovní haly při každém domácím zápase najde cestu velká spousta
fanoušků. Vážíme si toho, a i když se ne vždy daří podle našich
a vašich představ, vždy se snažíme odvést na hřišti maximum.
Do konce sezony budete mít příležitost přijít fandit ještě
několikrát: 14. 4. se uskuteční turnaj přípravek, v sobotu 4. 5.
od 14:00 a 16:00 hodin a hned v neděli 5. 5. od 11:00 a 13:00
hodin budete mít možnost shlédnout poslední dvě kola domácích ligových zápasů a od 22. 5.do 25. 5. u nás proběhne národní
finále Novinářského kalamáře dívek, soutěže v házené 2. stupně
základních škol. Domácím týmem bude ZŠ Velká Hleďsebe, kde
máme hned několik aktivních hráček.
Více informací najdete na www.hazena-kynzvart.cz,
www.sportkynzvart.cz a našich facebookových profilech.
Oddíl házené
TJ Sokol Lázně Kynžvart

Sloupek TJ Sokol Lázně Kynžvart
Sportovní hala Milana Prokeše stále hýbe děním a je předmětem mnoha diskusí. Dovolte mi se s Vámi podělit nejprve s těmi
pozitivními poznatky, které bezesporu převládají a dokazují, že
samotná realizace tohoto projektu byla správná, opodstatněná a
že přináší celému městu Lázně Kynžvart mnoho pozitivního.
Otevření sportovní haly 1.12.2018 byla i přes nepřízeň počasí velkolepá událost, která k nám přilákala spoustu návštěvníků. Hala ve své zatěžkávací zkoušce obstála a od té doby zde
nacházejí své zázemí nejen naši sportovci. Za čtyřměsíční období ostrého provozu proběhlo v hale bezpočet fotbalových a házenkářských akcí, své pořadatelské útočiště zde našel futsalový,
nohejbalový i badmintonový turnaj. V hale si také zatrénovali
reprezentanti ČR házené mužů, kteří se připravovali na přátelské
utkání s Argentinou. Své útočiště u nás našlo několik týmů hledající ideální prostory pro svá soustředění, mezi ně například patřily házenkářské týmy nejvyšších ženských soutěží DHC Plzeň
nebo DHK Baník Most. Kalendář akcí se naplňuje postupně každým dnem. Další významnou akcí byly Oslavy sportu města Lázně Kynžvart, které proběhly v rámci Oslav dne sportu na okrese
Cheb pořádané Sportovní unií Chebska v čele s panem Sabadinem. Celého odpoledního programu se zúčastnili olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová,
bývalý československý fotbalista a reprezentant, mistr Evropy z
Bělehradu 1976 Antonín Panenka, slovenský fotbalový obránce
a později trenér, vítěz ME 1976 Karol Dobiáš a bývalý československý hokejový reprezentant Jozef Golonka. Ve sportovní hale
bude na jaře dále k vidění turnaj základních škol ve vybíjené a
házené, florbalový soutěžní turnaj dorostenců, národní finále
Novinářského kalamáře (házenkářské soutěže základních škol),
během června zde budou mít svůj seminář házenkářští rozhodčí, kteří využijí také prostory Komunitního centra, na sklonku
roku nás čeká mistrovství České republiky v gymnastice. Spolu
s tradičním fotbalovým turnajem Káza cup proběhne I. ročník
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házenkářského turnaje generací, který umožní vyzkoušet si naší
sportovní halu i těm ročníkům, kteří bohužel své aktivní sportovní roky strávili převážně na asfaltovém hřišti. Pozitivní dopad
je znát také na rostoucí členské základně jednotlivých oddílů,
vrátili se k nám ve velkém počtu nohejbalisté, kteří v minulosti našli zázemí v Mariánských Lázních, slibně se rozrůstá oddíl
badmintonu, který zahájil tréninky pro děti a mládež, házenkářský oddíl roste průběžně již delší dobu, rádi bychom aktuálně
posílili mládežnické týmy fotbalu.
Ohlasy jsou víc než pozitivní. Sportovní halu zdobí kvalitní
sportovní povrch a moderní časomíra. Účastníkům ani nevadí
provizorní spojení se stávajícím zázemím, které by se v letošním
roce mělo dostat do své konečné podoby. S pečlivostí se o celý
objekt stará správce areálu pan Zdeněk Kubásek. Velkým zadostiučiněním jsou pak momenty, kdy posloucháte mezi účastníky
akcí, rodiči, diváky slova obdivu a chvály. Své udělala také reportáž vysílaná v lednu na ČT Sport, která zafungovala jako nejlepší
reklama s celorepublikovým dosahem. Ano, jsme hrdí, že se nám
podařilo projekt zrealizovat a znovu děkujeme všem, kteří se na
výstavbě finančně podíleli! Zlepšili jsme o 100% podmínky pro
sport nejen našim dětem a mládeži! A o to šlo!
Na druhou stranu je nutné se zamyslet nad tím, proč se stále objevují i negativní hlasy, kterým se aktivity TJ Sokol Lázně
Kynžvart nelíbí a neustále předkládají argumenty proti projektu
sportovní haly. Jakoby někdo ani nechtěl, aby město vzkvétalo,
rostlo, nabízelo nové příležitosti a lákalo turisty a návštěvníky.
Je to smutné, zarážející… Věřte ale, že náš elán to nesníží. Pracujeme poctivě, obětavě, vážíme si všech, kteří nás podporují
a těšíme se na nové příležitosti, kterým se otevřeli s výstavbou
sportovní haly dveře dokořán.
Daniela Radová
Předseda TJ Sokol Lázně Kynžvart , z.s.

