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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je nenávratně za námi, ale spousty práce je ještě před námi.
Bude se dokončovat projektová dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a sociálních zařízení v naší ZŠ a MŠ, máme
připravené podklady na opravu chodníku v Polní ulici a opravu ul.
Luční /nový asfaltový povrch/, kdy na tyto projekty se od října tohoto roku budou podávat žádosti o dotace na Ministerstvo pro místí
rozvoj.
Byli jsme úspěšní při vyřizování dotace na nový osobní automobil
pro místní jednotku dobrovolných hasičů. Dotace již byla zpracována
předchozím zastupitelstvem. Bylo vybráno vozidlo Fiat Ducato a to
za cenu 1,200,000,- Kč ,kdy dotace činní 900,000,-Kč a zbývající částka bude uhrazena z vlastních zdrojů.
Měl jsem několik dotazů nebo spíše stížností na vyhlašování požárního poplachu v našem městě. Toto jsem konzultoval s velitelem
HZS pplk. Doubravou a naším velitelem SDH. Výzva na výjezd našich dobrovolných hasičů je vyhlašována jak rozhlasem tak i SMS
zprávou na mobilní telefony místních dobrovolníků tak, že je duplicitní. Je to z důvodu , že jsou to opravdu dobrovolníci a dobrovolnice,
kteří mají svá zaměstnání a dělají to ve svém volnu bez nároku na
finanční ohodnocení a nemají povinnost, mít u sebe mobilní telefon.
Toto vyhlašování výjezdů je ve většině menších městech a obcích totožné. Proto Vás spoluobčany prosím o pochopení.
A na konec bych vás chtěl pozvat na kulturní akce města Lázně
Kynžvart, kterých bude do konce roku, jak doufám dostatek.
Jindřich Zíval - starosta

Pozvánka na kulturní akce
21. 9.

Mariánský podzim - folklorní festival
(areál Léčebných lázní)

25. 10. Strašidelná cesta- od 17 hod.
(areál Léčebných lázní)
8. 11. Lampionový průvod - od 18 hod.
(začátek na parkovišti u Bučků, vedle MěÚ)
30. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
- od 17 hod.
(nám. Republiky)
5. 12. Mikulášská stezka s úkoly
- od 15,30 - 17,00 hod.
(nám. Republiky a okolí)
11. 12. Předvánoční setkání seniorů
- od 17 hod.
(Komunitní centrum)
31. 12. Silvestrovská párty na náměstí
- od 22 hod.
(nám. Republiky)

Prvňáčci
ve školním roce 2019/20
Do 1. třídy nastoupilo 16 žáčků, třídní
učitelkou je Mgr. Iveta Becková.
Všem prvňáčkům i jejich rodičům
přejeme úspěšný celý školní rok.

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 2. 11. 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.

Poznávací výlet do bavorského příhraničí
Město Lázně Kynžvart získalo dotaci na realizaci česko-bavorského projektu „Napříč generacemi“. V rámci projektu se uskutečnila dne 11. dubna 2019 cesta do bavorského příhraničí. Prvním
cílem cesty byl památník nedalekého bývalého koncentračního
tábora Flossenbürg. Mladí i staří účastníci výletu získali od průvodců komplexní informace o hrůzách tohoto místa. Dalším cílem byl
partnerský Mähring. České hosty osobně přivítal pan místostarosta
Franz Schöner. První kroky vedly do místní rodinné manufaktury
porcelánu. Následně skupina navštívila místní malebné muzeum.
V muzeu byla jedinečná akce věnující se 100 let výročí od ukončení
první světové války. Expozice byla zaměřená na dopad válečného
dění na život obyvatel v tomto regionu. Prezentovala jak těžké podmínky života v Horní Falci, tak strasti vojáků. Část expozice ukázala i promítnutí propagandy do předmětů běžného života (vánoční
ozdoby, pohlednice, vtipy, hračky pro děti atd.). Účastníci viděli
i celou řadu dalších exponátů (zbraně, letecké snímky, uniformy, vojenské knížky, vyznamenání, bankovky a mnoho dalšího). Akci přá-

lo počasí a obsah byl velice zajímavý. Jak zdůraznil Franz Schöner, je
třeba dělat vše proto, aby se žádná další světová válka již nekonala.
V rámci společného projektu budou realizovány nejen poznávací
výlety, ale také kulturně-společenské akce v Lázních Kynžvart a po-

Kynžvartské listy 2 / 2019											
řízeno drobné vybavení k těmto akcím. Projekt je spolufinancován
z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia
Egrensis.
Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer
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ním, zdobení perníčků nebo pletení pomlázek. Všem se výrobky moc povedly. Odpoledním programem nás provedl mariánskolázeňský folklorní soubor Marjánek, který si pro posluchače
připravil pásmo s velikonoční tématikou. Představení se konalo
v Komunitním centru (bývalé kino). Děkuji za výbornou spolupráci paní Janě Gabrielové a Janě Vávrové z lázní a paní Jindřišce
Kovačíkové za pomoc při organizaci akce. Těšíme na vás opět
v příštím roce.
				
Bc. Romana Kováčíková

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019

Velikonoční tvoření 19. 4. 2019
Na Velký pátek bylo v Kulturním sále v lázních připraveno,
jako již po několikáté, Velikonoční tvoření. Program byl opravdu
bohatý. Nejen děti, ale i rodiče si mohli vyzkoušet enkaustiku,
drátkování vajíček, malování kraslic barvami nebo mramorová-

V úterý 30. dubna uspořádalo město Lázně Kynžvart společně
s TJ Sokol Lázně Kynžvart pálení čarodějnic. V předvečer prvního máje se tak v areálu TJ Sokol slétli čarodějnice a čarodějové
z celého města i okolí. Připraven pro ně byl skákací hrad, který měl, jako již tradičně, obrovský úspěch. Mimo to si zástupci
města připravili několik soutěží a her, aby se žádná čarodějnice
nenudila. Všichni soutěžící dostali sladkou nebo věcnou odměnu a vyhlášeni byli také nejkrásnější čarodějové a čarodějnice.
Nesmělo chybět ani opékání buřtů a slavnostní zapálení čarodějnice na hranici. O bezpečnost se celou dobu starali dobrovolní
hasiči, za což jim patří obrovské díky. Vedle ohně stála májka,
která byla potřeba hlídat před “lupiči“ z okolních měst a proto
se o večerní pobavení dospělých postarala skvělá hra na kytaru
a zpěv několika místních hudebníků. Atmosféra byla výborná,
májka zůstala na svém místě a my se tak můžeme těšit na další
ročník.
Ing. Radka Korcová

Dětský den 25. 5. 2019
Sobotní den, věnovaný oslavě dětského dne, začal krásně slunečně, ale jak už se nám několikrát zadařilo, nechyběl ani tentokrát pořádný déšť v několika přeháňkách. Ale i přesto se akce
vydařila. Park u pramene Richard patřil opět hasičům, a to jak
těm profesionálním z Mariánských Lázní, tak také našim, dobrovolným. Tady si děti mohly vyzkoušet hašení domečku, „opičí“
dráhu nebo si vyzkoušet výstroj hasiče. Techniky zde bylo dost
a každý se mohl do aut podívat. Na stanovišti Záchranné služby
bylo možné si prohlédnout vybavení sanitky, vyzkoušet si první
pomoc. Určitě poučné nejen pro děti. V parku u Balnea se o program postaraly Loutky bez hranic. Na programu byly pohádky,
dílničky, střelnice nebo automat, kde si svou pohádku mohly zahrát samy děti. Myslím, že se program líbil a každý si našel, co
ho bavilo. Akce byla financována z programu Euregia Egrensis
„Napříč generacemi“ (reg. č. DF/EÚS/EGR/0086). Po 18-té hodině pokračoval hudební program vystoupením zpěvačky Aiko
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a dále koncertem skupiny Pestalozzi. Celodenní program zakončila diskotéka v Kulturním sále v lázních. Děkuji všem, kteří
i přes odpolední nepřízeň počasí do lázeňského parku dorazili
a také všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé
akce, která byla pořádána ve spolupráci Města Lázně Kynžvart
a Léčebných lázní Lázně Kynžvart. Těšíme se na vás opět v příštím roce na Svěcení pramenů a dětském dni.
Bc. Romana Kováčíková

Zahájení lázeňské sezóny spojené s žehnáním minerálních pramenů a oslavou
Dětského dne
Poslední květnovou sobotu jsme v našich lázních již tradičně zahájili lázeňskou sezónu. Přesto, že v odpoledních hodinách
nám trochu nepřálo počasí, dokázali si jistě všichni návštěvníci
i navzdory občasnému dešti tento den náležitě užít.

Po desáté hodině dopolední se po krátkém vystoupení vydal od radnice na náměstí v Kynžvartu slavnostní průvod mažoretek. Za doprovodu Dechového orchestru mladých ze ZUŠ
v Mariánských Lázních pomalu došel až do lázeňského parku
k altánku minerálního pramene Richard. Zde proběhlo další vystoupení mažoretek s orchestrem a po slavnostní fanfáře začalo
samotné svěcení minerálních pramenů, jehož se tradičně ujal
opat kanonie premonstrátů P. F. Z. Lobkowicz. Přítomní diváci a hosté si mohli vyslechnout i další přednesy z řad zástupců
Léčebných lázní Lázně Kynžvart, města Lázně Kynžvart a města
Mariánské Lázně.

Poté, skryt před zraky veřejnosti, podával se v jídelně léčebných lázní slavností oběd s přípitkem pro pozvané významné
hosty a zaměstnance lázní. Menu se skládalo z hovězího vývaru,
vynikající svíčkové s kynutým knedlíkem a směsi z krůtího masa
s rýží. Naši kuchaři připravili také krásně nazdobené rautové stoly nejen s nabídkou salátů, obložených mís a pochutin, ale také
sladkým barem, kterému jednoznačně vévodil lahodný jablečný
štrůdl.

Od jedné hodiny odpolední odstartoval v parku u historické
budovy Balnea kulturní a zábavní program pro veřejnost, spojený s oslavami Mezinárodního dne dětí. Celým odpolednem
návštěvníky provázel zábavný program profesionálního divadelního uskupení Loutky bez hranic. Pro děti se hrála divadélka,
byly připraveny soutěže a tvořivé dílničky. Naši nejmenší se také
mohli potěšit ve skákacím hradě nebo si zařádit v prolézačce
s míčky a skluzavkami. Nechyběly ani stánky s občerstvením
a suvenýry. U pramene Richard pak celé odpoledne probíhaly
ukázky techniky Hasičského záchranného sboru a záchranářů
Karlovarského kraje.

Den před Zahájením lázeňské sezóny byla v lázeňském parku
slavnostně dokončena výstavba zcela nového krytého pódia. Jedná se o dřevěný zastřešený altán, postavený ve stejném stylu, jako
ozdobné dřevěné prvky budovy Balnea. Jako první měla možnost na novém jevišti vystoupit mladá talentovaná skladatelka,
textařka a zpěvačka Aiko, s křišťálově sametovým hlasem, známá
ze semifinále Superstar a X-faktoru v Maďarsku.
Osmá hodina večerní patřila skupině Pestalozzi. Na přelomu
osmdesátých a devadesátých let plnila tato kapela hudební sály
v České republice. Její hit „Nebudu už na tebe nikdy zlej“ pouš-
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těla do éteru snad každá hudební stanice v zemi. Další neméně známou píseň s názvem „Magdalénka“ si spolu se skupinou
zazpívali všichni přihlížející, z nichž někteří se neostýchali si
i zatančit. Ve stejnou dobu jako koncert Pestalozzi se v televizi
vysílalo hokejové mistrovství světa a vzhledem k tomu, že Česká
republika právě bojovala o třetí místo, vydrželi na koncert opravdu jen praví nadšenci a ti, které hokejový úspěch či neúspěch
našich hráčů nechává chladnými.
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jim tímto děkuji za spolupráci. Malým čtenářům přeji spousty
přečtených knih a těším se s nimi opět na setkání v knihovně.
				
Bc. Romana Kováčíková

Večerní program pak završila tradiční diskotéka v kulturním
sále. Hrálo a tančilo se až do brzkých ranních hodin.
Markéta Kortanová

Kynžvart fest 2019
Dne 15. 6. 2019 se konal již 4. ročník hudebního festivalu
Kynžvart Fest 2019.
První ročník se konal v roce 2016 v Lázních Kynžvartu a následující dva ročníky se z provozních a technických důvodů konaly ve Staré Vodě pod názvem Starovod Fest.
Na letošním ročníku, který se opět vrátil do našeho městečka,
zahrály kapely: Father´s Devills, Grande Tete, Kateřina, Sifon,
Faraon a německá kapela Aliens Entered.
V plánu je ročník 2020, který bude žánrově rozmanitější a vystoupí interpreti zvučnějších jmen.
				
Radek „Puky“ Hlaváček

Pasování prvňáčků na čtenáře 25. 6.
V úterý 25. 6. se v naší knihovně sešli žáci 1. třídy s paní učitelkou Pavlínou Sedlákovou, aby nám předvedli, jak se za první
rok ve škole naučili číst. Svým čtením se zapojili do pohádkového příběhu o princezně Abecedce, kterou zaklela čarodějnice
a nemohla si vzpomenout, jak se vlastně jmenuje. Ale malí čtenáři jí pomohli si opět na jméno vzpomenout, když četli k jednotlivým písmenkům příběhy, až získali celou abecedu. Protože dětí
bylo málo a písmenek hodně, zapojili se do čtení také rodiče. Nakonec byli všichni prvňáčci pasováni na rytíře čtenářského řádu.

Na památku každý dostal pamětní list, průkazku do knihovny,
nechyběla samozřejmě kniha, od čarodějnice upečený perníček
a od paní učitelky dostal každý krásnou „placku“ se svým jménem. Celé představení si pro nás připravily mé milé kolegyně
z knihovny ve Františkových Lázních. Všem se to moc líbilo a já

Vítání prázdnin na zámku Kynžvart
29. 6.
Poslední červnovou sobotu jsme spolu s Léčebnými lázněmi a Zámkem připravili pro děti pohádková zastavení v parku
u zámku a přivítali jsme tak nadcházející prázdniny. Na louce
před zámkem se mohli návštěvníci podívat na historický šerm
skupiny Rectus a pak pokračovat podle mapky na stanoviště
v zámeckém parku, kde na ně čekalo zastavení v krčmě,
u pradlenky, u kořenářky, u čertů, u vodníka a víl a také v čajovně.
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Pro prvních 15 účastníků byla připravena také dětská prohlídka zámku zdarma. I přes vysokou teplotu, která dosahovala
ke 30° C, se přišlo podívat spoustu dětí v doprovodu rodičů
a myslím, že byli všichni spokojeni. Děkuji všem účinkujícím
a pořadatelům za krásnou akci a pravděpodobně v příštím roce
opět naviděnou.
Bc. Romana Kováčíková

Ochotníci z Kynšperka se svým setem krátkých scének. Dále byla
možnost vyzkoušet si trenažéry - závodní autíčka, které nám
zapůjčila firma Tanet z Tachova, navštívit mobilní planetárium
nebo pouťové atrakce. Touto cestou bych rád poděkoval všem,
kteří se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli a všem, kteří se
nezalekli nepřízně počasí a přišli se pobavit.
								
Adam Gabriel, místostarosta

Pohádková cesta na hrad 31. 8.

Pouť sv. Markéty a letní kina
Večer 12. 7. 2019 jsme pomyslně otevřeli na náměstí letní kina
pro tuto sezonu. K této příležitosti jsme zvolili filmový hit Bohemian Rhapsody. I přes nepřízeň počasí si všichni návštěvníci
film užili. Na další promítání jsme se mohli těšit na filmy Teroristka (areál lázní), Vražda v Orient expresu (u zámku Kynžvart)
a letní kina jsme ukončili v pátek 6. 9. 2019 filmem Ženy v běhu
v areálu Léčebných lázní.

V sobotu 13. 7. 2019 jsme měli příležitost pořádat Pouť sv.
Markéty, která se také v letošním roce konala na náměstí. Příchozí se mohli těšit na vystoupení skupin Sedmihorka, Wintage Wine, The Wild Roots, Plektrum a večerní zábavu završila
skupina Baba Hed. Na podiu se také předvedl divadelní soubor

Loučení s prázdninami se u nás koná již tradičně poslední srpnovou sobotu výstupem na hrad. Cestou děti potkávají pohádkové bytosti, plní různé úkoly a na hradě si mohou opéct buřty.
Tentokrát se setkali třeba s čarodějnicí, uloupli si perníček v perníkové chaloupce, poznávali houby u babky kořenářky, Krásce
pomohli vysvobodit prince zakletého ve zvíře, potkali Karkulku a vlka, u Líného Honzy ochutnaly výborné buchty, Shrekovi
a Fioně pomohli uklidit bažinu od odpadků, s Malou mořskou
vílou se podívali pod mořskou hladinu a na konci cesty na ně
čekali Petronel a Uriáš u nebeské brány. Na hradě si mohly děti
vyzkoušet lanové centrum a také shlédnout a aktivně se zapojit
do šermířského vystoupení. V podhradí se o osvětu ohledně lesa
postarala paní Hana Svobodová a její kolegové z Lesů ČR, LZ
Kladská. Občerstvení na hradě zajistili již tradičně naši dobrovolní hasiči. Děkuji všem účastníkům a organizátorům za přípravu
a hladký průběh pohádkové cesty, která se koná ve spolupráci
s Léčebnými lázněmi.
Bc. Romana Kováčíková
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
V posledním příspěvku o minulosti Kynžvartu jsme si řekli
něco o hradu, který vévodil městečku Kynžvart. Když chceme
správně pochopit historii našeho města, musíme znát i pomístní názvy a jména budov, předmětů a přírodních partií i dalších
místopisných názvů, které se vyskytují na území a v okolí našeho
Kynžvartu. Velká část těchto pomístních názvů vznikla i v dávné
minulosti města a údaje ve velké míře sesbíral regionální badatel,
dlouholetý ředitel základní školy, p. Česal Bohumil, dnes již mezi
námi bohužel není. Pomístní názvy jsou v originále většinou
v tzv. „staroněmčině“ - vzhledem k tehdejšímu demografickému
složení místního obyvatelstva - německá většina a česká menšina
- pouze některé názvy byly upraveny tak, aby odpovídaly nynější době. Smyslem této části našeho povídání o minulosti je i to,
aby mladá generace (pokud se s těmito termíny a názvy setká)
se mohla správně orientovat v jejich významu. Na ručně a pouze
orientačně zpracovaném plánku města a nejbližšího okolí, kde
se názvy míst vyskytují, jsou pořadovými čísly označeny lokality
jejich výskytu či průběhu, aby čtenář si udělal alespoň představu,
kde uvedené lokality hledat v okolí města. A nyní tedy již k vlastním pomístním názvům těch zjištěných lokalit.
Město a jeho okolí:
1. Hrad Kynžvart - význam a vysvětlení týkající se hradu bylo
rozebráno v předchozím povídání - kapitole.
2. Farní kostel sv. Markéty - jeho minulostí se bude zabývat samostatná kapitola dějin města.
3. Stará německá škola - poblíž kostela stojí budova popisné
číslo 5, která bývala první německou školou, kdy první zmínky
o výuce v ní jsou z r. 1618. Později byla restaurována na byty
a spravována PBH města.
4. Starý pivovar - velmi stará budova č.p. 26, kde je doloženo
vaření piva po udělení právovarečného práva našemu městu
v r. 1471 králem. Po adaptaci zde byl kulturní stánek tehdejších
novodobých vojenských lesů, který byl pak předán místní organizaci ČSM. Celá budova byla pak v letech 1975 - 76 renovována - zachovalo se v původním stavu pouze přízemí domu a byla
odkoupena mysliveckým sdružením „Tetřívek“, kde se pořádaly
jejich kulturní akce i celoměstského charakteru.
5. Winkel - velmi staré předměstí Kynžvartu ze kterého dnes
zůstaly pouze domy ve svahu nad odbočkou vpravo k zahrádkářské kolonii „Bílý kámen“ ve Vrchlického ulici. Ostatní domy
zde stojící byly ještě v r. 1945 seřazeny v jakémsi ostrém úhlu
(německy winkel) vybíhajícím do svahu severozápadně z města
ven a původní zástavba zde byla provedena typicky německými
hrázděnými budovami.
6. Starý soud - rohová budova na levé horní straně náměstí (dnes zbouraná - parkoviště) třípatrová bez valné historické
ceny. Býval zde umístěn okresní soud a bývalý berní úřad - obě
instituce byly po r. 1945 zrušeny. Byly zde též kanceláře PBH,
hudební škola a dočasně i 1. až 5. třída ZŠ.
7. Notre dame - budova č.p. 8, dříve zde pobývaly řádové sestry,
které vedly německou mateřskou školu.
8. Vejrovka - budova bývalé myslivny po pravé straně cesty
na Lazy postavená ve stylu švýcarských horských chalup dnes
slouží jako bytovka. Naproti ní kdysi popraviště Kynžvartu
na vrcholu kopce.
9. První česká škola - soukromá vilka č.p. 202 naproti bývalým
jeslím - majitelem byla rodina p. Česala - od r. 1919 zde až do
okupace ČSR první menšinová jednotřídní škola spolu s mateř-

skou školou.
10. Lískovec - bývalý hospodářský dvorec “Haselhof “ na křižovatce jihovýchodně od Kynžvartu se silnicí od nádraží a se silnicí
na M. Lázně. Po r. 1945 je toto místo známé pod názvem „Zaječák“, kde byly stáje a hospodářské budovy státních statků - nyní
demolován - zbyl pouze rybníček.
11. V lágru - za okupace zde byly skupiny RAD. Soubor jednoduchých přízemních domků. Po osvobození v r. 1945 zde byl sběrný
tábor pro odsun Němců. Dnes je část demolována a v části jsou
umístěny garáže st. lesů. Na pozemku jsou též školkařská zařízení st. lesů. V horní části pozemku je výstavba rodinných domů.
12. Ve Špitále - dům čp. 128 proti nynější poště na levé straně
silnice do M. Lázní. Kdysi zde stávala nemocnice, nyní bytový
dům.
13. Na Balkáně - severovýchodní předměstí města, skupinka rodinných domů po levé straně silnice do M. Lázní.
14. Brandlova chata - myslivecká chata postavená hajným
R. Brandlem po pravé straně silnice za zatáčkami do Lazů - nyní
je zrušena.
15. Malé náměstí - bývalý „Judenhof “, “Židovský dvůr“, známý
jako „Žiďák“. Jeden z nejstarších souborů staveb ve městě, část
výstavby je zachována. Od r. 1774 zde stávala mimo jiného i židovská synagoga, která byla za okupace srovnána se zemí, kdy
v jižní části je ještě původní dlažba z XVI. a XVII. století jaká byla
i na tzv. velkém náměstí.
16. Starý hřbitov - původní hřbitov byl za kostelem sv. Markéty,
založen asi ve XIV. století, pohřbívání bylo ukončeno výstavbou
nového městského hřbitova (na pravé straně silnice na Lazy asi
500m od kostela) v r. 1897. Byl v něm pochován poslední chebský kat Karel Huss a jeho manželka, který na doporučení J. W.
Goetha dělal kustoda kancléři Metternichovi na zámku s ročním
platem 300 zlatých a od něho Metternich koupil celou jeho numismatickou sbírku za 10.000.- zlatých. Huss zemřel v r. 1838.
17. Židovský hřbitov - byl v údolí za tzv. “Domečky“ mezi cestou na hrad a tzv. “Starou Perlsberskou“. Za okupace byl zničen
nacisty a jeho náhrobními kameny bylo potupně vydlážděno
kynžvartské náměstí. Po r.1945 byly některé pomníky z dlažby
vyzvednuty a pražskou náboženskou obcí židovskou odvezeny
na židovský hřbitov do Prahy.
18. Staré šance - „Alteschance“ někdy jsou také uváděny jako
„Švédské valy“, vojenská stavba zřízená v letech 1647 - 1648
Švédy, odkud odstřelovali kynžvartský hrad až do jeho rozboření. Zbytky této vojenské stavby jsou patrné i dnes v zalesněném
terénu pod kótou 881m.
19. U Bašuse - název se ujal až po r. 1945, kde zde kdysi byla
myslivna (sídlil zde hajný Bašus). Byla demolována na křižovatce
silnice na Kladskou s tzv. Hřebenovkou.
20. Šibeniční vrch - tzv. „Galgenberg“, středověké kynžvartské
popraviště naproti „Vejrovce“ na vrcholu protějšího kopce.
21. Hřebenovka - silnice, která vede po horském hřebenu, nyní
slouží hlavně ke svozu vytěženého dřeva st. lesy a v zimě je ideální pro „běžkaře“.
22. Na nejvyšším bodě - dobrý orientační bod směrem severozápadním, zde je nejvyšší hora tzv. Karlovarské vrchoviny Lesný
991m.
23. Stará Perlsberská - středověká cesta navazující na hlavní bývalou zemskou stezku (Plzeň - Cheb - Německo), říkalo se jí též
v minulosti „rudná stezka“.
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24. Richardka - lesní cesta vedoucí po jihozápadních okrajích
lesa do osady Úbočí, větší část této cesty byla a dosud je v katastru bývalé vojenské střelnice.
25. U minerálky - po levé straně cesty byl pramen uhličité minerální vody, kde kolem rostla vzácná rostlina“ Drosera rotundifolia.
26. Mravenčák - lesní enkláva po levé straně cesty do osady
Úbočí, ráj houbařů (kdysi) dnes poznamenán těžbou dřeva.
Jméno dostal zřejmě podle většího množství mravenišť mravence lesního.
27. U vykotlaného buku - po pravé straně cesty do osady Úbočí
starý vykotlaný buk - dnes zbytky, pod nímž tekl a i dnes teče
potok pojmenovaný „Bublák“.
28. Vokounovo pole - pole, které získalo název podle posledního majitele Matěje Vokouna z Kynžvartu.
29. U třech hranic -místo, kde se stýkaly hranice tří lesních revírů a nad nimi je tzv. „Jelení místo“ - „Hischfleck“.
30. U starého seníku - místo kde stával starý seník pro dokrmování lesní zvěře, později byl na jeho místě postaven nový seník.
31. Bludné balvany - jsou na levé straně cesty - zkratky na nádraží Lázně Kynžvart, skupina balvanů zanesených sem
při ústupu ledovce v poslední době ledové. Podobné skupiny balvanů jsou i na „Májovém vrchu“ u zámku či na tzv. „Antonínově
kopečku“.
32. Bílý kámen - dnes zaniklý kamenný útvar z křemene
na křižovatce cesty na zámek a do Úbočí asi 1,5 km od Kynžvartu. Doloval se zde křemen až do r. 1905 pro sklárnu ve Staré Vodě

- dnes Slévárna čediče a Eucoru a snad i pro „sklárničku“ v osadě
Úbočí.
33. Normanský rybník - rybník na pravé straně cesty z Kynžvartu do Úbočí asi 1 km od Kynžvartu proti zahrádkářské kolonii
„Bílý kámen“ založen kynžvartským občanem Andreasem Normanem kolem r. 1705, kdy po jeho zakladateli jsou v Kynžvartě
ještě mnohé památky - sochy apod.
34. Pastevní rybník - bývalý „Heidteich“, kolem něhož bývaly
pastviny, měl písčité dno a bylo zde v několika obdobích vývoje
města plánováno zřídit obecní koupaliště.
35. Dvouhrázový rybník - bývalý „Zweidamme“, nachází se
po levé straně silnice z Kynžvartu na nádraží, název dostal zřejmě podle dvou výpustí východní a západní.
36. + 37. Liščí pramen a Zaječí pramen - oba jsou vývěry uhličito-zemité kyselky.
38. Železný kříž - za potokem po levé straně cesty z Kynžvartu
do Úbočí stával železný kříž, dar Kryštofa a Evy Wirnitzerových
z Kynžvartu z r. 1913, nyní již neexistuje. Základ kříže byl zabudován do odtoku z Normanského rybníka do potoka k zámku
Kynžvart.
Toto je stručný popis místopisných názvů okolí města, příště
se zaměříme na popis míst v okolí zámku.
V. Kločurek, občan města L. Kynžvart
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Jaro v mateřské škole
Ukliďme Česko

Děti z mateřské školy v Lázních Kynžvartu se jako již každoročně i letos zúčastnily celonárodní ekologické akce Ukliďme
Česko. Spolu se svými rodiči, sourozenci či prarodiči dne 12. 4.
vysbíraly nepořádek z vymezeného prostoru v areálu a blízkém
okolí školy. Za dobře vykonanou práci se stal odměnou táborák
s opékáním buřtíků.
Tak zase za rok
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chutná. Děkujeme celé rodině Radových za ochotu, vstřícnost
a možnost nahlédnout do jejich zázemí.

Školní výlet

Dne 7. června se celá kynžvartská mateřská škola vydala
na výlet do přírodního parku Svatý Linhart u Karlových Varů.
Děti si nejprve mohly vyzkoušet svou zručnost a obratnost
v malém lanovém centru. Potom se vydaly na pěší túru malebnou
krajinou, kde mohly pozorovat stáda daňků a divokých prasat
v oborách. Zábavou se stalo také vyhledávání maket volně žijících zvířátek umístěných v přirozeném prostředí podél cesty.
Návštěva přírodního parku prověřila nejen fyzické síly nás všech,
ale naučila děti vnímat krásu přírody kolem nás. A současně se
stala výborným tipem k rodinným výletům.

Jak šlo vejce na vandr

Zajímavé akce v Mariánských Lázních se zúčastnili kynžvartští školkáčci 17. dubna společně s dětmi ze školek mariánskolázeňských a z přilehlých obcí. Děti čekala cesta po stopách Vejce, které se vydalo na vandr po vzoru známé pohádky. Zábavná
cesta začínala na sportovním hřišti Viktoria a vedla lázeňským
parkem kolem Ferdinandova a Rudolfova pramene až do lesního
areálu u pramene Prelátova. Na vandru na děti čekala na stanovištích zvířátka, tak jako v pohádce, a s jejich pomocí předškoláčci museli plnit zadané úkoly, aby se mohli vydat dál. Na Prelátu pak bylo celé putování zakončeno opečenými buřty a hrou
v areálu. Děti vybojovaly i drobné odměny a celá akce se všem
velice líbila..

Vystoupení cvičeného kozlíka

Tak jako vloni, tak i letos, se za dětmi přijela podívat paní
Fišerová se svými cvičenými zvířátky. Letos se dětem představil
kozlíček Bertík. Předvedl dětem, že i neposední kozlíci umí poslouchat, a dokáží se naučit spoustu věcí a triků. Od paní Fišerové jsme se také dozvěděli mnoho zajímavého o životě koziček
a o péči o ně. Na závěr si děti mohly kozlíka pohladit a dát mu
něco dobrého na zub.

Na dvorku a u koní

Koncem měsíce května nás na dvorek svých prarodičů zavedl
náš předškolák Davídek Rada. Děti si tak zblízka mohly prohlédnout spoustu domácích a hospodářských zvířátek a jejich mláďat
a některé si dokonce i pohladit. Díky poutavému vyprávění paní
Radové se o nich a o jejich chovu také hodně nového dozvěděly.
O několik týdnů později nás Radovi zase pozvali ke svým
koníkům. Malý David se tak představil jako opravdový koňák.
Ukázal, že dokáže koníky obstarat, osedlat a předvedl, jak skvěle
na koni umí jezdit, dokonce bravurně zvládl několik skoro cirkusových kousků. Koník Dádu poslouchal a pod jeho vedením chodil, cválal, zastavil i zdolal překážkovou dráhu. Školkáčci všem
koníčkům přinesli nějaké dobroty a tak poté mohli vidět, jak jim

Olympiáda mikroregionu

Jak vloni, tak i letos, se ti nejstarší a nejzdatnější z předškoláků zúčastnili olympiády mikroregionu, která se konala na půdě
sportoviště Základní školy Úšovice v Mariánských Lázních.
Akce se zúčastnilo 10 týmů z okolních mateřských škol. Na malé
sportovce čekala spousta soutěží, disciplín, soutěžní atmosféra
a také malé pohoštění a pěkné ceny. Kynžvartský tým se v silné konkurenci rozhodně neztratil. Skončil na krásném 3. místě
a zaslouženě si odvezl bronzové medaile a diplomy.

Školní akademie

K tradičnímu závěru školního roku na ZŠ a MŠ v Lázních
Kynžvartu patří Školní akademie. Ta „školková” se uskutečnila
13. června. Letos děti nacvičily pásmo na téma „Večerníček”. Celým programem provázely postavičky Pata a Mata, kteří sledovali svou úspěšně opravenou televizi. V ní paní hlasatelka oznamovala další pořady (vystoupení), která budou následovat. A tak
nejen Pat a Mat, ale i všichni přítomní diváci mohli shlédnout
představení nejmenších školkáčků na motivy Pohádek z mechu
a kapradí, ty starší v pásmu inspirovaném Maxipsem Fíkem,
muzikál O červené Karkulce, cvičení Boba a Bobka a společnou
závěrečnou píseň „Večerníček”.

Spolupráce MŠ a ZŠ

Po celý školní rok se snaží kolektivy mateřské a základní školy
spolupracovat a vymýšlet, organizovat a uskutečňovat nejrůznější společné akce a projekty. Během druhého pololetí probíhaly asi jedenkrát měsíčně tzv. Školičky pro předškoláky. Těch
se účastnily děti, které po prázdninách čeká nástup do 1. třídy.
Kolektiv předškoláků tak pravidelně navštěvoval prostředí školy
základní a s pomocí paní učitelek z prvního stupně vypracovával
nejrůznější úkoly z oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ, zrakového i sluchového vní-
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mání. Děti si tak nenásilnou formou zvykaly na prostředí školy,
na své budoucí paní učitelky i na způsob práce a učení ve škole.
Se stejnou pravidelností a nadšením předškoláci navštěvovali i počítačovou učebnu, kde si je „pod svá křídla” vzali žáci
druhého stupně pod vedením pana učitele M. Gajiče. Pokaždé
k jinému, aktuálnímu tématu se školkové děti prostřednictvím
počítače něco nového učily a současně se seznamovaly se základními mechanismy ovládání počítačové techniky. Bez té si už nelze dnešní život představit.
Nejvíce společných akcí a aktivit pro MŠ organizuje p. uč.
Sedláková. Jednou z posledních v tomto školním roce byla ta
s názvem Se skřítky do lesa. Vytvořené smíšené skupinky dětí
ze školky a z první třídy měly za úkol projít podle zvířecích stop
všechna stanoviště rozmístěná v areálu školy. Na každém stanovišti čekal na soutěžící skupinky jeden skřítek v podání žáků
7. třídy, který ze svého stanoviště nepustil tým dřív, než splnil
úkol z oblasti znalostí o přírodě. Vítězi se stali nakonec všichni a tak si i všichni odnesli drobné ceny za své snažení. Velký
dík patří paní učitelce Sedlákové za její skvělé nápady a aktivitu
na poli společných zážitků.

Poté zdolávali překážkovou dráhu a opravdovou hasičskou hadicí hasili maketu hořícího domu. Při hašení samozřejmě nescházelo osvěžení vodou, které v parném dni opravdu přišlo vhod.
Po takových zážitcích náležitě vytrávilo a tak jsme si na závěr
pochutnali na ugrilovaných buřtech. Děti i paní učitelky byly
nadšené, kolik nového mezi hasiči zažily. Celému HZS děkujeme
za spoustu zážitků, milý přístup a skvělou organizaci. Určitě jsme
zde nebyli naposledy.

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 26. června jsme se oficiálně rozloučili s našimi předškoláky - budoucími prvňáčky. Paní učitelky jim popřály hodně
úspěchů při studiu a v dalším životě, a aby na školku nezapomněli, každý obdržel upomínkový list a knihu, kterou si už brzo
bude moci přečíst každý sám. Na oslavu této výjimečné události
všechny děti společně navštívily lázeňskou cukrárnu a v horkém
dni se osvěžily lahodnou zmrzlinou.
Tak ať se vám ve škole daří, prvňáčci!
Za kolektiv MŠ Jana Hladíková

Loučení s předškoláky
Předávání „Klíče k bráně vědění”

Poslední týdny před závěrem školního roku probíhají akce
zaměřené na rozloučení mateřské školy s budoucími prvňáčky.
Prvním velkým krokem je návštěva předškoláků v první třídě
a symbolické předání Klíče k bráně vědění prvňáčky současnými těm budoucím. Pod vedením p.uč.Sedlákové žáčci první třídy předvedli svým o rok mladším kamarádům, co všechno se
během jednoho jediného roku stráveného ve školních lavicích
naučili a co je také po prázdninách čeká. Už se jistě všichni moc
těší...

Výlet pro předškoláky

Každým rokem čeká na děti, které opouštějí mateřskou školu, tajný výlet určený jen a právě jim. Do posledního okamžiku
předškoláci netušili, kam se vypravili autobusem. O to větší bylo
překvapení, když naše kroky skončily v areálu Hasičského záchranného sboru v Mariánských Lázních. Hasiči se dětí ochotně
ujali, provedli je svým zázemím, ukázali veškerou techniku a vysvětlili, v čem všem spočívá jejich důležitá a mnohdy nebezpečná
práce. Děti byly zvědavé a stále měly spoustu dotazů k čemu co
slouží a jak co funguje. Odpovědi a praktické ukázky ze strany
hasičů byly více než vyčerpávající. Poté na předškoláčky čekala
trocha adrenalinu. Mohli se vyvézt na plošině žebříku až do nebes a svézt na terénní čtyřkolce. To ale nebylo zdaleka všechno.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zapojení ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart do projektu
Recyklohraní

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje
znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního
prostředí, žáci sběrem baterií a drobných elektrozařízení přispívají k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná
v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.
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Co ve škole sbíráme? Vysloužilá elektrozařízení (např. počítače, klávesnice, myši, DVD přehrávače, discmany, fotoaparáty, mobilní telefony, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby,
fény, vysavače, elektrické hračky aj.). Projekt Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět vyhlašuje plnění různě obtížných úkolů.
S velkým úspěchem se zapojili žáci z 1. a 2. stupně ZŠ, ale i děti
z MŠ. Ve školním roce 2018/2019 se podařilo nasbírat 276,97 kg
starého elektra. Zapojili jsme se do projektu „Věnuj mobil a pojeď
do ZOO“. Podařilo se vybrat 106 mobilních telefonů.
Všem, kteří tříděním odpadu přispívají k ochraně životního
prostředí, děkujeme.

Návštěva SRN

Květa Svatošová

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se zúčastnili žáci 7. a 8. třídy spolu
s dalšími občany Kynžvartu výletu do SRN, který organizoval
fond Euregio Egrensis.
Nejdříve jsme zavítali do koncentračního tábora Flossenbürg,
kde jsme se seznámili s historií a účelem tohoto smutného místa.
Součástí prohlídky byl i film v českém znění založený na výpovědích vězňů, kteří tento pracovní tábor přežili.
Potom jsme se přesunuli do Mähringu. Zde se konala zajímavá prohlídka manufaktury na výrobu porcelánu a zdejšího muzea. Třešinkou na pomyslném dortu bylo výborné občerstvení,
které připravili místní občané.
Celá akce se nám velmi líbila a rádi pojedeme i příště.
Jana Špryňarová

opravdu krásné tvořivé dílny. Nejdříve nám pomohli obkreslit
siluety našich hlav, ty potom zmenšili. Naše děti je vybarvily
černým fixem a vystřihly. Vše se pak lepilo na velkou dřevěnou
mapu, kde byla vyznačena naše města. Ve druhé skupině se vyráběly placky s dvojjazyčným nápisem Freundschaft - přátelství,
které si děti potom nechaly zalaminovat a mohly si je odvézt
domů. Nechyběl ani oddych venku na školním dvorku a na svačinu - oblíbené párky s kečupem, hořčicí a žemlí. Na podzim
budeme v našich setkáních opět pokračovat.
Daniel Mayhoub

Školní akademie

V pondělí 24. června 2019 se v naší škole konala tradiční školní akademie. Letos jsme vystoupení jednotlivých tříd obohatili
o vystoupení žáků, kteří navštěvují Základní uměleckou školu
v Mariánských Lázních.
První, druhá a třetí třída si připravila pásmo říkadel, písniček
a tanečků se společným tématem vítání léta. Čtvrtá třída zazpívala písničky o tom, co všechno se může stát na konci školního
roku, a pátá třída zatančila country tanec. Akademie se většinou
účastní žáci prvního stupně, ale letos se zapojili i sedmáci, kteří si vysloužili velký potlesk za interpretaci písniček Z. Svěráka
a J. Uhlíře. Žáci ZUŠ zahráli na flétnu, příčnou flétnu, klavír
a keyboard, někteří za doprovodu svých obětavých vyučujících.
I přes velmi teplé počasí dorazilo mnoho rodičů, aby podpořili a potleskem odměnili své ratolesti. I jim patří dík, protože jsou
to oni, kdo dotváří atmosféru této akce. Samozřejmě děkujeme
i dětem a jejich vyučujícím, kteří vystoupení nacvičili.
Jana Špryňarová

Projekt Sprachbox s partnerskou školou

Těsně před koncem školního roku se skupina našich žáků
vydala do partnerské školy v Mantelu. Čekal nás další projekt
z cyklu Sprachbox. Učitelé z německé školy si pro nás připravili
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Olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňska

V úterý 11. června 2019 se na fotbalovém hřišti ve Velké
Hleďsebi uskutečnil 13. ročník Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňska. Jako každý rok mezi sebou soutěžily základní
školy Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart a Dolní Žandov. Soutěžilo
se v osmi disciplínách v běhu na 60 m, 100 m, 300 m a 600 m,
skoku z místa, hodu medicimbalem, ve štafetovém běhu a přetahované. Naši školu reprezentovalo 40 žáků z 1. a 2.stupně. ZŠ
Lázně Kynžvart obhájila již po několikáté prvenství.
Vždyť posuďte sami …. v běhu na 60 m se na 1. místě umístil Radek Štěpán, Tereza Gáborová, Adam Štěpán, Jana Pužová.
V běhu na 100 m se na 1. místě umístila Lenka Pechanová, Patrik Tichoň, Šárka Kapusniaková. V běhu na 300 m se umístil
na 1.místě Adam Štěpán, Markéta Königová. V běhu na 600 m
se umístila na 1. místě Šárka Kapusniaková. Ve skoku z místa se
na 1. místě umístila Jessica Bílá, Adam Štěpán, Laura Mayhoubová, Jaroslava Macečková. V hodu medicimbalem se umístil
na 1. místě Adam Štěpán, Pavlína Sedláková. Ve štafetovém běhu

obsadili 1. místo chlapci 1.-3. tř., 6.-7. tř., děvčata 4.-5. tř., 6.7. tř., 8.-9. tř. V přetahované vyhrála děvčata z 1.stupně. Mezi
nejlepší sportovce naší školy patří Kristýna Königová a Barbora Placková z 9.třídy, Lenka Pechanová ze 7.třídy, Adam Štěpán
a Jana Pužová z 5. třídy. Velkou pochvalu si zasluhují i ostatní,
kteří se umístili na druhých, třetích a dalších místech, všem, kteří naši školu reprezentovali: „Velké díky“! Získali jsme 21 zlatých
medailí, 19 stříbrných a 14 bronzových medailí. To je přece skvělé.
A co říci na závěr…. v příštím roce se uvidíme na hřišti v Dolním Žandově a budeme opět bojovat o prvenství!
Iveta Becková

Spolupráce základní školy a Léčebných lázní Lázně
Kynžvart

Kulturní oddělení Léčebných lázní nabídlo první třídě, zda-li
by s nimi nepodnikla výlet do pražské ZOO. Prvňáci byli nadšeni z ledních medvědů, slonů, žiraf, zubrů, zvířat, které nepotkají
v plzeňské ZOO. Dlouhou cestu zvládli výtečně. I přes letní počasí jsme viděli spoustu zvířat, nebyla schována a ukryta před
sluncem. Třešničkou na dortu, zakončení tohoto výletu, byla návštěva McDonaldu.
Pavlína Sedláková - třídní učitelka 1. třídy

Exkurze do Krásna

5. 6. 2019 se 6., 7. a 8. třída vydala na zeměpisnou exkurzi
do Krásna. V samotném městečku jsme navštívili Hornické muzeum. Ve vnitřní expozici jsme se dozvěděli informace o historii hornictví v západních Čechách a prohlédli jsme si vystavené
minerály, hornické uniformy z různých období a části důlních
zařízení. Ve venkovní expozici nás zaujala hornická technika.
Po té jsme si vyšlápli na nedalekou rozhlednu. Cesta nás vedla
podél Dlouhé stoky, která byla využívána k plavení dřeva a zásobování vodou cínových dolů v okolí Horního Slavkova. Samotná
rozhledna, nacházející se ve výšce 777 metrů nad mořem, měřila
25 m a byl z ní nádherný výhled do okolí. Zbylý čas jsme využili
k opékání buřtů a odpočinku.
Jana Špryňarová

Myslivecké zvyky a tradice bez hranic

Naše partnerská škola z Mantelu (žáci 3. třídy) společně
s mysliveckým kroužkem ZŠ se zúčastnila 7. 5. 2019 projektového dne na Kladské v duchu mysliveckých zvyků a tradic.
Po příjezdu na Kladskou je u loveckého zámečku přivítali
trubači LČR LZ Kladská skladbou „Vítání” v jejich rodném jazyce, následovalo občerstvení zajištěné lesními pedagogy LČR
LZ Kladská přímo v loveckém zámečku. Všichni byli ustrojeni
v krásných uniformách.
Poté následovala prohlídka zámečku (trofejí zvěře, vypreparovaných ptáků) a přesun do Domu přírody, kde pro ně byl připraven dokumentární 3D film o Kladské, rostlinách a živočiších
tohoto biotypu. Němečtí žáci obdivovali technické vybavení tohoto domu.
Celá akce byla zakončena procházkou po naučné stezce. Žáci
obdrželi česko-německé omalovánky vztahující se k Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les.
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Paní učitelky i děti byly nadšené, takový česko-německý „Den
v přírodě“ v duchu mysliveckých tradic a zvyků ještě nezažily.
Během celé akce nedocházelo k žádným jazykovým bariérám,
malí myslivci jim byli pomocníky při prohlídce Domu přírody
a na naučné stezce se jim snažili vysvětlovat význam nástěnných
tabulí. Učili se nebát se používat své dosavadní znalosti v německém jazyce. Všechny získané informace o lese, rostlinách
a živočiších se 3. třídě z Mantelu výborně hodily, protože toto
téma aktuálně probírají v jejich učebním plánu. Zároveň ocenili
i zážitkovou formu celého setkání.
Pavlína Sedláková

a jeho tým), Správa CHKO Slavkovský les - pan Procházka
Ukliďme si Česko - v rámci školní akce
Výtvarná soutěž „Toulky přírodou 2019“ - pořádaná ČMMJ- z
výtvarných děl 1152 obrázků se vybíralo pouze 40, škola získala
3 ceny a mohli jsme si je osobně přebrat na Dětském mysliveckém dni na Ohradě 23. 6. 2019)
Dětský myslivecký den na Ohradě - akci sponzoroval Městský
úřad L. Kynžvart a Svzek obcí Mariánskolázeňsko (výlet do Zoo
na Ohradě)
Mám velkou radost z toho, že už nemusím sama oslovovat
myslivce a přátelé našeho kroužku, ale že už sami přicházejí
s akcemi, se kterými by nás chtěli seznámit a představit.
Pavlína Sedláková, vedoucí kroužku

Chebské dvorky

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 vyjely děti z celého 1. stupně Základní
školy z Lázní Kynžvartu do Chebu na slavnosti nazvané „Chebské dvorky‘‘. Děti 1., 2. a 3. třídy zhlédly pohádku „O Honzovi‘‘, děti 3. a 4. třídy si prohlédly kulturní památky vnitřní části
Chebu. Všichni jsme se sešli u stánků s rukodělnou výrobou
a malířských domečků. Hodně nás zaujalo vystoupení českobudějovických hudebníků.
		
Danuše Brůhová

Činnost mysliveckého kroužku březen-červen

Mladí myslivci nezaháleli a podnikali spoustu výletu do přírody, ať už s paní učitelkou, tak s lesními pedagogy LČR LZ
Kladská a zároveň se připravovali na okresní kolo ZST na Kladské. Tento rok jsme se dost věnovali kynologii a oslovovali místní
myslivce, zda-li by nám představili své mazlíčky - lovecky upotřebitelné psy.
Z činnosti kroužku:
YPEF - (znalostní soutěž o lese) - regionální kolo ve Žluticích
(pan Šoltys a jeho tým)
Za masožravkami do Slavkovského lesa - pan Volf
Siardová kaple a Siardův pramen (Slavkovský les) - pan Volf
Návštěva obůrky Studánka (Kostelní Bříza) - pan Schubert
Pan Agaj (místní myslivec) - přednášky o národních psích plemenech (český fousek, český teriér), ukázka práce vlastních loveckých psů
Vítání ptačího zpěvu v Mar. Lázních - Správa CHKO Slavkovský
les
Svod psů (Lipová u Chebu) - OMS Cheb
Okresní kolo ZST - Kladská - OMS Cheb
Myslivecké zvyky a tradice bez hranic - návštěva partnerské školy z Mantelu na Kladské a Dům přírody na Kladské (pan Šoltys

Velikonoční jarmark

V polovině dubna přivítali mladší žáci společně s dětmi z mateřské školy jaro výstavou velikonočních dekorativních výrobků
spojenou s jejich prodejem. K vidění byli zajíčci a beránci z keramiky, papíru, dřeva i skla a spousta dalších originálních věcí
s jarní tématikou. Návštěvníci se mohli podívat i na výrobu pomlázek, které zručně pletla paní učitelka Becková. Část výtěžku
z prodeje byl už tradičně věnován na dobrou věc… pomoc opuštěným pejskům z mariánskolázeňského útulku.
Mgr. Olga Lukašáková
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Setkání českých a německých partnerských škol

Naše škola se v letošním školním roce ujala organizace již
osmého každoročního setkávání českých a německých partnerských škol. Školy zapojené do této spolupráce se snaží získávat
na obou stranách hranic děti pro výuku českého i německého
jazyka. Setkání slouží k výměně zkušeností a vzájemnému seznamování. Více jak deset partnerských dvojic prezentovalo
výsledky celoroční spolupráce - akcí, které byly pořádány ku
prospěchu žáků obou zemí. Samozřejmě, že mezi vystupujícími
školami byla i naše škola spolu s partnerskou školou z Mantelu.
Ve školním roce 2019/20 oslavíme již desetiletou spolupráci.
Setkání se zúčastnili i významní hosté - paní Margit Walter,
nová školní radní pro okres Neustadt a Weiden, pan Richard
Glombitz, státní pověřenec Horní Falce pro koordinaci spolupráce česko-německých vztahů a pan Jindřich Zíval, starosta
naše města.
Celá akce probíhala v nově zrekonstruovaných prostorách
Komunitního centra za finanční podpory města Lázně Kynžvart
a Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska. Především němečtí hosté pak po společném obědě využili možnost prohlédnout si zámek Kynžvart.
Paní Dana Pflaum, hlavní organizátorka setkání, nám srdečně
poděkovala za organizaci celého dne a na závěr své řeči pronesla: „Dámy a pánové, především v dnešní neklidné době je naše
úloha pedagogů jasně definovaná - aby žáci po ukončení školní
docházky mohli společně žít v budoucí Evropě, musí aktivně zažívat přátelství a partnerství.“
Hana Pelikánová

Děti byly formou her, otázek, obrázků a živých příkladů seznámeny se stromem jako důležitým živoucím organismem.
S jednotlivými částmi stromu (list, kmen, kořen) se seznámily
také pomocí hmatu a čichu. Součástí programu byla také komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a ochutnávka
zeleninového salátu s jedlými květy. Poznatky z výukového programu uplatní v předmětu prvouky.
Výukový program se dětem velmi líbil.
Mgr. Petra Šandová

Předávání klíče vědění

Na konci 1. třídy přicházejí již tradičně předškoláci k prvňáčkům, kteří se hrdě chlubí tím, co se již naučili a co je v následujícím školním roce čeká. Předávání letošního klíče bylo pojato
netradičně. Z prvňáků se stali miniučitelé, kteří učili předškoláčky číst písmena, slabiky, kontrolovali správný úchyt psacího
náčiní, správné sezení. Na připravené předlinkované papíry jim
předepsali první písmeno, na které začíná jejich jméno a kontrolovali přesnost obtahování, jejich dílo zkontrolovali a ohodnotili
známkou 1. Se svými miniučiteli se učili psát čísla do 10, které
následně četli a řadili je pěkně za sebou. Na konci hodiny si společně zahráli hru, která byla zaměřena na čtení a porozumění
textu. Během aktivit jsme nezapomněli ani na oddechové tělovýchovné chvilky. Za odměnu si nesli do školky nový klíč vědění.
Pavlína Sedláková, třídní učitelka 1. třídy

Bečovská botanická zahrada 28. 5. 2019

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny také na environmentální výchovu, vzdělání a osvětu.
V letošním školním roce jsme využili možnosti dopravy zdarma
od Karlovarského kraje a z nabídky vzdělávacích programů jsme
vybrali pro žáky 1. - 3. tř. výukový program „Jmenuji se Strom“.

Našim vycházejícím žákům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a hodně úspěchů při jejich dalším
studiu.
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Slovy VLADIMÍRA KÖNIGA, předsedy oddílu a manažera Házená Kynžvart
• Na úvod, prosím o shrnutí uplynulé sezony 2018/2019 z pohledu týmů mladších dorostenek a žen
Uplynulou sezónu můžeme hodnotit jako velmi povedenou,
nastoupili jsme do obou kategorií jako doposud neznámý nováček. Tým žen měl vytýčený cíl pohybovat se uprostřed tabulky
v druhé lize žen, což bylo jasným šestým místem s náskokem
5 bodů na sedmého, nadmíru splněno. Vývoj sezóny napovídá,
že naše práce měla jasnou koncepci a smysl. V podzimní části, kdy se naše ženy seznamovaly po několika letech s házenou
v zápasovém zatížení, jsme měli bilanci tři výhry, jednu remízu
a šest proher. V jarní části už byla naše bilance plusová tedy pět
výher, jedna remíza a čtyři prohry. I tento vývoj vyprovokoval
naši aktivitu k tomu, abychom získali právo na účast v nejvyšší
ČESKÉ soutěži tedy v první lize žen.
Mladší dorostenky zářily od samého začátku, až do konce sezóny, když vybojovaly úžasné třetí místo druhé ligy. Navíc nám
nejen v této kategorii skvěle zafungovala spolupráce s oddílem
DHK Baník Most. Naše hráčky u nich sbíraly cenné zkušenosti
v první lize a naopak některé jejich hráčky u nás znovu nabily
hráčské sebevědomí a dokázaly se tak postavit velkým úkolům
v jejich klubu.
V uplynulé sezóně zaznamenáváme i individuální úspěchy,
kdy naše odchovankyně Barbora Tesařová získává s klubem
DHK Baník Most v kategorii staršího dorostu titul mistra republiky, s interligovými ženami pak první místo v českém poháru,
druhé místo v mezinárodní MOL lize a titul mistra republiky.
S reprezentačním družstvem ČR W19 pak vybojovala krásné
stříbro na Mistrovství Evropy skupiny B. Naše Kristýna Königová v průběhu sezóny bojovala o své místo v české reprezentaci
W 17 a úspěšně. Tento tým navíc získal zlato na Mistroství Evropy skupiny B a postup do elitní skupiny. Díky tomu si Češky
zahrají elitní divizi na mistrovství Evropy W17 2021, mistrovství
Evropy W19 2021 a také na mistrovství světa W18 2020!
• Zrodila se úzká spolupráce Házená Kynžvart a DHK Baník
Most - co všechno nám přináší?
Tato spolupráce je pro oba kluby velmi cenná a výhodná. Naše
hráčky mají otevřené dveře do vyšších soutěží, mají možnost
trénovat u několikanásobného mistra republiky. Naopak klubu
DHK Baník Most pomáhá naše spolupráce v zajištění zápasového zatížení některých hráček, které jsou připravovány pro vrcholové starty u nich.
• Jaké novinky nás čekají v sezoně 2019/2020?
Jak už jsem naznačil, náš tým žen vstupuje do této sezóny
do nejvyšší ČESKÉ soutěže, do první ligy. Tomuto kroku předcházelo několik jiných. Ač se může zdát, že to spolu nesouvisí,
tak prvním důležitým a vlastně převratným momentem pro náš
klub byla uzavřená dohoda o budoucím dlouhodobém angažmá pana Jiřího Maršíka (rozhovor najdete na webových stránkách klubu www.hazena-kynzvart.cz). Ten k nám nastupuje jako
šéftrenér mládeže, což je jeden z krůčků k profesionalizaci našeho klubu. Máme jasnou společnou vizi, podporovat v práci naše
stávající skvělé trenéry, určovat jednotnou koncepci dovedností
naší mládeže a vychovávat tak budoucí úspěšné hráčky ženského

týmu. Další krok k nastartování nové budoucnosti byla dohoda
s panem Mgr. Peterem Sabadkou, ten k nám nastupuje jako hlavní trenér našich žen. Součástí jeho práce je i vedení tréninkových
jednotek staršího dorostu.
• Jaké jsou ambice Házená Kynžvart v příští sezoně a z dlouhodobého pohledu?
Ty co nás znají už vědí, že se s našimi cíli neradi držíme při
zemi. Příští sezóna je pro nás opět velká neznámá, máme nově
sestavený tým žen i staršího dorostu. Naše ambice je jasná, naplnit halu na každé naše domácí utkání, hrát moderní rychlou házenou, na kterou budou naši fanoušci rádi chodit. Z dlouhodobého hlediska je pro nás důležité udržet první ligu žen a do pár
let se pokusit z ní postoupit do nejvyšší MOL ligy. Druhou ligu
staršího dorostu chceme odehrát v horní části tabulky. Věřím, že
jsou to vysoké, ale reálné cíle.
• Na jakých základech Házená Kynžvart stojí a jakým směrem
se bude mládežnická základna rozvíjet?
Náš oddíl má vzácnou historii! Naši předchůdci nám zanechali skvělou pověst a odkaz příkladné práce s mládeží. K tomu
vzhlížíme s respektem a pokorou. To je náš základní kámen, pokračovat co nejlépe v těchto odkazech a díky možnostem moderní doby je rozvíjet a povyšovat. Věříme, že mládež potřebuje
pro zdravý vývoj své vzory. Já doufám, že jimi jsou naše výše
zmíněné individuality a že se jim stane brzy náš budoucí úspěšný
tým žen.
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• Na závěr jedno velké házenkářské kynžvartské přání ...
Přeji si, aby byla pro každou naší malou házenkářku dobrá
výzva u nás dospět a v budoucnu se stát součástí týmu žen, a pro
každé děvče z širokého Mariánskolázeňska a dalšího okolí se stát
naší házenkářkou a užít si tak dětství a dospívání naplno ve sportovním zdravém kolektivu s nespočetným množstvím zážitků.
Srdečně zveme širokou veřejnost na domácí ligová dvojutkání a mládežnické turnaje odehrané ve sportovní
hale Milana Prokeše. První se uskuteční v sobotu
14. 9. soutěžní turnaj mladších žákyň, naše mládežnická družstva se pak následně v domácím
prostředí představí 6. 10. v rámci soutěžního
turnaje starších žákyň, 9. 11. soutěžním turnajem mini žákyň a letošní rok zakončí domácím
turnajem 15. 12. mladší žákyně. Ligová utkání
mají po několika změnách svůj herní den domácích utkání nastavený na sobotu, a to od 14:00
a 16:00 hodin. Začínáme 21. 9. proti týmům
z Otrokovic, 12. 10. se nám postaví soupeřky
z Kunovic, 26. 10. k nám zavítá DHC Plzeň (loňský účastník MOL ligy) a Pardubice, 9.11. čekají
naše týmy soupeři z Jindřichova Hradce a Astry
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Praha a na závěr roku se do sportovní haly Milana Prokeše vydají 7. 12. ženy Olomouc a dorostenky VŠ Plzeň. Věříme, že naši
sportovní halu zaplníme až po strop a že našim týmům vytvoříme společně to nejlepší domácí sportovní prostředí. Neváhejte
a přijďte mezi nás!
Oddíl házené
TJ Sokol Lázně Kynžvart

