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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním nejkrásnější svátky v roce, očekávané
hlavně našimi nejmenšími, kteří se již určitě netrpělivě těší na rozbalování dárků u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen
vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme,
než k nám přijde Ježíšek. To však neznamená, že bychom se na
Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnoučat
či partnerů nás dokáže v tomto krásném období naplnit velmi příjemnými a nezapomenutelnými pocity. Tento adventní čas, který
jsme zahájili 30. listopadu slavnostním rozsvícením vánočního
stromu, pro nás také představuje spoustu práce, starostí a příprav,
aby se Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se
o to, aby pro nás takovými byly i bez toho, aniž bychom se museli klanět „zlatému teleti spotřeby“. Aby spokojenost nezáležela
pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nemusíme
vůbec sahat do peněženky a přitom se mohou výrazně podílet
na příjemném prožití vánočních svátků. Snažme se darovat
lásku, pochopení, vzájemnou úctu a takt. Tento dárek nejspíš
nevyvolá okamžité nadšení, ale jeho působení je dlouhodobé
a po čase bude určitě oceněn ze strany adresáta a přinese radost
a uspokojení všem. Konec roku je také příležitostí k bilancování.
V době svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu

a přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a soustředěním
kupředu, ale ve chvíli klidu obrátíme myšlenky zpět a ohlížíme se
za uplynulými dvanácti měsíci.
Vážení spoluobčané, jménem svým, vedení města i všech zaměstnanců úřadu, Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků
v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den - Silvestr
a úspěšné vykročení do roku 2020.
Jindřich Zíval - starosta

Pozvánka na kulturní akce
21. 12. Koncert tří generací od 15,00 hod.
- Kulturní sál Léčebných lázní
23. 12. Prodej vánočních kaprů od 9,00 hod.
parkoviště u kostela
24. 12. „Půlnoční“ v kostele sv. Markéty
od 16,30 hod.
31. 12. Silvestrovská párty na náměstí a přípitek
- od 22,00 hod. (nám. Republiky)
1. 1. 2020 Novoroční cachtání - od 14,00 hod.
na rybníku „Labuťák“ u Zámku Kynžvart

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020
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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OZNÁMENÍ OB ČANŮM
Mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu - Podzim 2019
V sobotu 2. 11. 2019 se uskutečnil v našem městě ve spolupráci
s firmou EKODEPON, s. r. o., opět sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Vybralo se:
Druh odpadu
			
Objemný odpad 				
Nebezpečný odpad znečištěné obaly		
		
absorpční prostředky
		
pneumatiky			
		
olej a tuk			
		
léčiva				
		
barvy				

Množství
11,84 t
115,00 kg
6,00 kg
1,78 t
119,26 kg
2,00 kg
130,00 kg

Město za tuto službu zaplatilo celkem 70.446,- Kč.
Děkujeme všem obyvatelům, že se do těchto mobilních sběrů zapojují a nevytvářejí černé skládky.

UPOZRNĚNÍ PRO OBČANY
Nové známky na komunální odpad budou v prodeji od 6. 1. 2020 na městském
úřadě v knihovně. Staré známky jsou
platné do 31. 1. 2020 dle četnosti vývozu.

Týden knihoven 17. 10. 2019

Strašidelná cesta 25. 10. 2019

V letošním roce jsem opět oslovila paní Radanu Sedláčkovou
z nakladatelství THOVT, aby k nám přijela v týdnu knihoven zabavit děti z prvního stupně ZŠ s motivačními hrami. Bylo hezké pozorovat, jak se děti zapojují, jak v týmech spolupracují a jak se snaží,
aby jejich tým vyhrál. Určitě to bylo pro všechny zajímavé a poučné
a hlavně praktické vyhledávání odpovědí v knihách.

Rok se s rokem sešel a je tu opět poslední říjnový pátek a s ním
oblíbená Strašidelná cesta. Letos se přišlo na děti a rodiče podívat
nejvíce strašidel za dobu konání této akce. Ale na oplátku přišlo
i nejvíc (prozatím) účastníků, kteří se chtěli trochu bát. V lese
nad Kynžvartem se mohli setkat u hřbitova s kostlivci, katem, zombie vílami, pak na ně vykoukli netopýři, Adamsova rodina a od
ní už se šlo do pekla na váhu. Někteří těch hříchů měli více, proto
se nám v pekle vždycky vytvoří fronta. Ale kdo prošel peklem, mohl
v lese vidět pobíhat duchy, vlkodlaka, loupežníky a od nich se dostali do čarodějnického doupěte. Tentokrát jsme nekončili v Kulturním sále, ale bezhlavý rytíř ukazoval směr k lázeňské kavárně, kde
byl oheň, opékaly se buřty a nakonec byla i ohňová show. Celá akce
tedy letos proběhla venku a musím říct, že za krásného počasí, že
se nám vyhnul déšť a bylo i na konec října docela teplo. Chtěla bych
tímto poděkovat všem strašidlům, která se zúčastnila, SDH Lázně
Kynžvart, kteří se postarali o zabezpečení ohně a Léčebným lázním
a Městu Lázně Kynžvart. Těšíte se na příští rok? My ano!.

Bc. Romana Kováčíková

Bc. Romana Kováčíková
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je pomalu čas na zimu. Průvod s lampiony byl opravdu dlouhý
k našemu milému překvapení. U pramene Richard jsme shlédli
ohňovou show a ochutnali svatomartinské koláčky. Poté jsme se
v hojném počtu přesunuli k lázeňské kavárně, kde jsme se všichni mohli v chladném počasí zahřát výborným svařákem a čajem.
Děkuji tímto Policii ČR a SDH Lázně Kynžvart za spolupráci při
zajištění bezpečnosti průvodu a Léčebným lázním za opětovnou
spolupráci při pořádání akce.
				
Bc. Romana Kováčíková

Vítání občánků 16. 11. 2019
Lampionový průvod 8. 11. 2019
Čekání na Martina na bílém koni, který má svátek 11.11., jsme
si také letos zpříjemnili lampionovým průvodem od Městského
úřadu do lázeňského parku k prameni Richard. A Martin na bílém koni opravdu přijel a šel v čele průvodu, naštěstí bez bílé
nadílky pro tento den. Trochu se připomněl až v sobotu, že už

Dne 16. 11. 2019 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Lázně Kynžvart vítání občánků, kde do života přivítal pan starosta Jindřich Zíval 3 nové občánky.
Tato slavnostní událost byla ukončena podpisem rodičů
do pamětní knihy obce, předáním kytiček a dárečků přítomným
maminkám.
Monika Volárová - matrika
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Rozsvícení vánočního stromečku 30. 11 2019
Také o letošním adventním víkendu se o rozsvícení vánočního stromečku v Lázních Kynžvartu 30. 11. 2019 postaral anděl, který se snesl od kostela. Zaplněné náměstí sledovalo nejen
anděla, ale také vystoupení dětského pěveckého sboru ze Základní školy, který svými písněmi a koledami navodil vánoční atmosféru. Ve stejném duchu pokračovali také Hudebníci z
Kynšperka a Rose Band. Večer zakončila skupina J.A.R. Busi-

ness revival. Díky patří Městu Lázně Kynžvart, Euregiu Egrensis
a Skupině ČEZ za finanční podporu akce a také Lesům ČR, s. p.,
LZ Kladská za vánoční stromeček. A nemohu zapomenout
s poděkováním také na ty, kteří se postarali o přípravu a hladký
průběh celé akce.
Bc. Romana Kováčíková
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Mikulášská stezka s úkoly 7. 12. 2019
Letošní Mikulášská byla v trochu jiném duchu. Tentokrát byla
pro děti připravena Mikulášská stezka městem s úkoly. Na třech
stanovištích děti skákaly v pytli, skládaly puzzle nebo říkaly básničky. Za odměnu si pak přišly ke stromečku pro nadílku, kterou
jim přivezl Mikuláš se svou nebesko-pekelnou družinou na kočáru s párem koní. Nechyběl ani čaj a svařák pro zahřátí. Stezku
si pro děti připravilo Město spolu s Léčebnými lázněmi. Děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce a

panu Radovi, který nám Mikuláše s družinou přivezl s kočárem
ke stromečku. Doufám, že se všem, hlavně tedy dětem, stezka
líbila a těšíme se na vás opět v příštím roce.
		

Bc. Romana Kováčíková
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Novoroční cachtání
Ahoj lidi!
Zdravím všechny příznivce již místní novoroční tradice - Novoročního cachtání. Letos se bude konat již 9. ročník. A co se
zrodilo jako nápad desetiletého kluka, se stalo oblíbeným vítáním nového roku v Lázních Kynžvartu.
Chcete-li si tedy ozvláštnit vstup
do nového roku, nejste-li líní a usedlí, přijďte se podívat na zámecký rybník. Můžete se podle libosti s námi vykoupat, zaplavat si, zacachtat, nebo jen nás povzbudit
a strávit s námi pár příjemných chvil.
K dispozici opět bude svařáček a čaj
za symbolickou cenu, a bude-li někdo hladový, může si opět opéci buřty. I v příštím
roce - jako v těch předchozích - získá každý ,,plavec“ (tzn. ten, kdo vleze do vody)
nějaký drobný dárek jako vzpomínku
za překonání sebe sama a jedinečný vstup
do nového roku!
Takže jestli do nového roku chcete
vstoupit s vervou a odhodláním, přijďte
1. 1. 2020 ve 14:00 na ,,Labuťák“ a koupněte se s námi! Více se poté ještě dozvíte

z plakátků rozvěšených po Lázních Kynžvartu.
Ještě jednou díky všem, co se na tom podílejí ať už jako pomocníci, plavci nebo jen diváci, moc to pro nás znamená.
Nashledanou v příštím roce, těšíme se na vás.
Havířovi a spol.

Tříkrálová sbírka slaví 20 let v roce 2020
Milí občané, jdu se podělit s Vámi o příjemnou zprávu ohledně tříkrálové sbírky, která proběhla v našem městě na začátku
roku 2019.
Do sbírky se přihlásilo více koledníků i dobrovolníků. S jednou skupinou chodila pí Šurabová s pí Kucharíkovou, koledníci:
neúnavný, věrný Jan Derda, zkušený Lukáš Nedvěd a trpělivý
Vítek Tůma. Se skupinou malých koledníků jsem chodila já. Poprvé se zapojil do koledování nejmenší koledník veselý, nápaditý
David Kletečka, dále nerozlučná dvojčata Michal a Adéla Studničkovi a veselý, bojový Tomáš Maceček.
Za sebe: všechny děti chválím za ochotu pomoci ostatním,
trpělivost a vytrvalost až do konce, za krásný zpěv přinést úsměv
a radost občanům, někdy jsme museli naši píseň i opakovat
a nevynechat hlavně poslední sloku písně:… „přebývejte s Kristem Pánem až na věky věků Amen“.
Podle možností jsme se vydali do všech koutů našeho města
popřáti do nového roku 2019 hlavně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Všem koledníkům i dárcům děkuji, patří Vám velký dík. Tak
též i rodičům za podporu a povzbuzení vést děti k solidaritě.
V celé Mariánskolázeňské diecézi se vybralo 269 445,- Kč
z toho v Lázních Kynžvartu 23 018,-Kč, opět jsme překonali rekord ve sbírce jednoho dne ☺. Je zde vidět, že občané v našem
městě jsou ochotní pomoci lidem v nouzi.
V roce 2020 tomu bude již 20 let, kdy první skupiny vyrazily
po obcích a městech v České republice s přáním do nového roku
a žádostí o příspěvek pro potřebné. Tato dnes již takřka tradice
by nikdy nemohla vzniknout bez ochoty lidí přijmout koledníky
u svého prahu.

Proto děkujeme všem za vytrvalou podporu a otevřenost
při podpoře charitního díla.
Krásné dny přeje J. Nedvědová
a za charitu Mar. Lázně pí J. Kubalíková
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Školní rok 2019/2020 v mateřské škole
Nový školní rok přinesl dětem ze školky i nového přítele: pana
Přírodu, který bude děti provázet nejen tímto rokem, ale i lety
následujícími.
Fiktivní postava pana Přírody vstoupila do života kynžvartských školkáčků dopisem, který pan Příroda dětem adresoval.
Dětem v něm vysvětlil, že on je ochráncem veškeré přírody
a všeho, co nás obklopuje. V dopise požádal děti, zda-li by mu
pomohly přírodu chránit, společně s ním poznávaly její krásy,
zákonitosti a snažily se o přírodě co nejvíce dozvědět. Zároveň
předškoláčky poprosil, jestli by mu nevyrobily jeho ztracený
kouzelný plášť. Ten prý nosí každé roční období jiný a zahaluje
jím vše kolem.
Děti z obou tříd neváhaly a vyrobily s pomocí paní učitelek
pana Přírodu, jak si ho představují. Nezapomněly ani na kouzelný plášť, teď právě podzimní.
Během měsíce listopadu pak proběhla v prostorách chodby
MŠ výstava s názvem „Klobouk pana Přírody”. Rodiče se svými dětmi se poměrně aktivně a kreativně pustili do výroby překrásných přírodních klobouků, aby se se svými dílky na výstavě
pochlubili. Všem, kteří se do akce zapojili, velký dík...

Na společných vycházkách jsme si nasbírali šípky a z nich si
ve školce uvařili výborný šípkový čaj oslazený medem od včeliček.
Z darů zahrádek, tedy ze zeleniny, jsme si vyrobili výborný
salát.
A to, jak probíhá taková podzimní sklizeň zeleniny na zahrádce, nám předvedla na své zahradě v zahrádkářské kolonii Bílý kámen paní Placková. Děti si dokonce samy mohly vydobít ze země
brambory, což byla velká výzva. Poznaly některé zahradní náčiní
a jejich využití. Paní Plackové děkujeme za ochotu a spolupráci...

Podzimní akce ve školce
Jak lze začít s ochranou přírody se kynžvartští předškoláci dozvěděli na exkurzi do firmy EKO DEPON v Černošíně, na kterou se vydali koncem září. Dozvěděli se zde spoustu podnětného
o důležitosti třídění odpadů, prohlédli si celý areál třídírny odpadu i skládky. Asi nejvíce děti zaujala technika a vozový park...
Děti odjížděly s novými zkušenostmi a doufejme, že jim odhodlání pomáhat životnímu prostředí tříděním odpadu, vydrží až
do dospělosti...

V polovině měsíce října se celá školka vydala na poměrně
dlouhý výšlap až za Tereziin pramen, a to k pastvinám eko chovu
za panem Potůčkem. Ten už na děti čekal a spolu s ním celé stádo
kraviček i s telátky a několika býky. Kterým dětem ve velkoměstech se poštěstí vidět skot takto zblízka! K tomu se dětem dostalo
od pana Potůčka poutavého vyprávění o životě kraviček a odpovědí na všechny všetečné otázky. Na závěr děti mohly těmto užitečným zvířátkům dát něco dobrého na zub, a to suché pečivo.
Cesta zpět mnohé zmohla, ale ten zážitek za to jistě stál....
O tom, že nám příroda zejména na podzim nabízí své dary,
jsme si ve školce nejen povídali, ale také se o tom sami přesvědčili.

Na přelomu měsíce listopadu a prosince proběhla v prostorách chodby MŠ výstava loveckých trofejí, do které nám ochotně někteří rodiče zapůjčili své exponáty. Děti si tak nejen mohly
povídat o zvířátkách v lese a jejich ukládání na zimu, ale také si
na výstavě prohlédnout, jak se třeba liší ozdoby hlav srnce, jelena
a muflona, jak vypadá liščí kožíšek, či kančí tesáky.
Rodičům, kteří se na uspořádání výstavy podíleli, děkujeme....

Ani v letošním roce jsme nemohli vynechat v mateřské škole
u dětí oblíbený Halloween. Poslední říjnový den celý patřil Halloweenské párty. Děti ve strašidelných kostýmech od rána soutěžily, tančily a mlsaly spousty dobrot. Nezapomněly si samozřejmě ani vyřezat do každé třídy svou haloweenskou lucernu z dýně
a vyslechnout si trochu strašidelný příběh o zhýralci Jackovi,
díky kterému prý kdysi dávno tato tradice vznikla....
Za kolektiv MŠ Jana Hladíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Halloweenský podvečer v základní škole

V pátek 1. 11. 2019 uspořádala 8. třída pro děti z prvního
stupně zábavný halloweenský podvečer, jehož součástí byla strašidelná cesta po škole, řada soutěží, diskotéka a vyhlášení nejpovedenější masky. Všechny děti odcházely domů s malou odměnou a trochou strachu. Osmáci po pěkně připravené akci ve škole
za odměnu přespali.
J. Špryňarová, J. Macečková

rukopisy a mnoho zajímavých exponátů z blízkého i dalekého
zahraničí. Všichni obdivovali pohřební roucha českých královen, sedlo až ze zámoří, ukázky výzdoby katedrály, vitrážová
okna, obrazy a sochy nebo sakrální předměty. Pak si děti ještě
prohlédly areál Pražského hradu. Při prohlídce jsme se zaměřili
zejména na katedrálu a Svatojiřský klášter. Nechybělo ani populární občerstvení a našel se i čas na drobné nákupy.
Daniela Mayhoub

Týden knihoven 2019

Leonardo da Vinci

Již tradičně se naše škola v měsíci říjnu účastní akce Týden
knihoven. Letos jsme návštěvu městské knihovny zorganizovali
v novém duchu. Čtenářské dílny pro žáky 1.stupně připravilo nakladatelství Thovt s.r.o. Toto nakladatelství podporuje a snaží se
v dětech rozvíjet čtenářskou gramotnost. Dne 17.10. navštívili
žáci 1.st. městskou knihovnu za doprovodu třídních učitelek.
Pro 1. třídu byla připravena čtenářská dílna Za zvířátky do knížek, pro 2. a 3. tř. čtenářská dílna s názvem Černovous a paní
učitelky 4. a 5. tř. si pro své žáky vybraly čtenářskou dílnu s
názvem Pravěk. Děti pracovaly s knihami, které jsou vydávány
v nakladatelství Thovt s.r.o. podle pokynů moderátora a plnily
různé úkoly.
Žákům se v městské knihovně velmi líbilo a těší se na další
návštěvu.
Mgr. Petra Šandová

Návštěva Prahy

Žáci 8. a 9. třídy navštívili 17. října 2019 na Pražském hradě unikátní výstavu Václav IV. král římský a český. Výstava byla
věnována gotickému umění a stavitelství, slohu, který vstoupil
do dějin pod názvem krásný. Nechyběly ani kopie korunovačních klenotů, insignie Humboldtovy univerzity, iluminované

Dne 18. 11. zhlédli žáci naší školy naučný pořad o slavném
italském renesančním umělci Leornardu da Vinci, od jehož
úmrtí uplynulo 500 let. Umělecká skupina Pernštejni ztvárnila
život tohoto génia formou inscenace, kterou propojila s neméně zajímavou interaktivní výstavou replik jeho uměleckých děl.
Žáci se tak ve 4 zastaveních dozvěděli mnohé o životě slavného
Benátčana, o jeho tvorbě ve Florencii, v Miláně, cestovatelských
zkušenostech zakončených životem ve Francii. Ve Francii také
skončil jeho nejslavnější obraz Mona Lisa, kterou autor věnoval
samotnému králi. Po skončení inscenace si žáci prohlédli nejslavnější reprodukce obrazů, jako např. „Dáma s hranostajem,
Poslední večeře, Vitruvius a Monu Lisa“, jejíž originál se v současné době nachází v Louvru v Paříži. V rámci interaktivní výstavy si žáci měli možnost vyzkoušet a prohlednout bicykl, tank,
létací stroj (ornitoptéru) a soustavu kladek. Největší úspěch zaznamenal samosvorný most, kde si žáci mohli vyzkoušet své stavitelské umění a prostorovou představivost. Pořad se nám velmi
líbil a touto cestou Pernštejnům ještě jednou děkujeme..
Jaroslava Langová
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Školní parlament

V září 2019 si žáci naší základní školy zvolili 10 zástupců
z 5. – 9. ročníku do školního parlamentu. Při volbách se žáci seznámili s některými zásadami volebního práva a aktivně se zapojili do rozhodování o některých otázkách školy. Při této příležitosti si pojmenovali parlament jako „Medvíďata“. Název souvisí
s místním příběhem. Zástupci ŠP si spolu s koordinátory vytvořili pravidla a projekt školního parlamentu s názvem „Čtyřlístek“.
Hlavním cílem projektu je zaměření se na pomoc přírodě, spolužákům a lidem v mimořádné situaci. Jednou z prvních aktivit
bylo zajímavé setkání s nevidomým panem Otakarem Kazilovským, jemuž vážné onemocnění zraku změnilo život. Dalším
realizovaným projektem bylo vylepení siluet dravců v areálu
školy s cílem ochránit drobné ptactvo, které zde hojně hynulo
následkem nárazu do okenních ploch. Následně byla v areálu
školní zahrady instalována nová ptačí budka a ptactvu budou
v zimním období doplňována slunečnicová semínka, žáci vyrobí zrníčkové špalíčky, které budou rozvěšeny po stromech a samozřejmě nezapomeneme ani na oříšky pro veverky. Pro pejsky
z útulku v Mariánských Lázních bylo zakoupeno krmivo. Kromě
těchto aktivit se žáci učí každých čtrnáct dní pravidlům zasedání,
spolupráce, plánování dalších úkolů, dohromady sepisují školní
kroniku, ve které se můžete dočíst podrobnosti, stejně tak jako
na webových stránkách naší školy. Žáci školního parlamentu si
pro občany připravili říkanku s přáním všeho nejlepšího k Vánocům a novému roku 2020.
Jaroslava Langová

Nikdy nejsi úplně sám

Kdysi Země smutná byla,
než Měsíc na nebi objevila.
Jak krásnou stříbrnou má zář,
vždy spatřit lze jen jednu tvář,
Tvář, která se stále mění,
chvíli tu je a pak zas není.
Každý z nich, má úděl svůj,
ale přátelé jsou stůj, co stůj.
Vůkol nich pavučinky světel se třpytí,
každá z hvězd tu pro někoho svítí.
Proto važme si svých přátel, zas a zase,
v dobách těžkých i o vánočním čase.

se nescházeli tak často, ale za zmínku stojí akce:
Za jelení říjí aneb poslech říje na Kladské (vzhledem k počasí se
říje nevydařila)
Svatováclavské troubení na Kladské
Mezinárodní všestranné zkoušky slídičů v Chebu
Svatohubertská mše ve Skalné
Návštěva obory v Dolním Žandově (daňci, mufloni)

Kroužek funguje při OMS Cheb a díky tomu, jsme na všechny
akce pořádané OMS dopředu zváni, díky tomu se také můžeme
potkávat s trubači Slavkovského lesa, se známými myslivci, přáteli myslivosti. Dále spolupracujeme s lesními pedagogy LČR LZ
Kladská, p. Šoltys, pí. Vránová, p.Volf a dalšími přáteli našeho
kroužku. Pokračujeme v tříleté akci mAm (mladý Adept myslivosti) a tento rok již plníme úkoly na stříbrný odznak zajíčka
Zajdy. Připravujeme se na soutěž „Mé toulky za zvěří“ a doufáme, že budeme mít úspěch jako v loňském roce. S přáteli našeho
kroužku se uvidíme na vánoční besídce 16. 12. 2019.

Vedoucí mysl. kroužku
Mgr. Pavlína Sedláková

Ekologický den

Činnost mysliveckého kroužku

Kroužek začal již na konci srpna Netopýří nocí na zámku Kynžvart. Malí myslivci jsou rozděleni do 2 skupin (mladší
a starší), scházejí se odděleně. Vzhledem k nemoci vedoucí jsme

Dne 1. 11. 2019 se uskutečnil Ekologický den, který byl zaměřen na upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí
a environmentální výchovu. Tohoto projektu se zúčastnili žáci
1. a 2. stupně. Spolu se svými třídními učiteli plnili úkoly s přírodovědnou a ekologickou tematikou. Každá třída dostala svůj
úkol: žáci se seznámili s významem včely medonosné, třídili odpad, vyhledávali informace o důležitosti vody pro celou planetu,
zabývali se klimatickými změnami, snažili se odpovědět na otázku, co můžeme všichni udělat pro záchranu naší planety. Třídní
učitelé byli připraveni dětem pomoci. Výstupem všech tříd byly
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velmi zajímavé plakáty. Završením dne byla procházka po okolí.
Celý projektový den se nesl v duchu příjemné atmosféry.
Květa Svatošová

na 7. místě. Mladší žáci (6. a 7. třída), starší žákyně (8. a 9. třída)
a starší žáci (8. a 9. třída) se celkově umístili všichni na 3. místě.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci naší základní školy v přespolním běhu a gratulujeme k dosažení pěkných výsledků ☺.
Iveta Becková

Slabikářová slavnost

Přespolní běh

Ve středu 25. 9. 2019 se v Mariánských Lázních uskutečnilo
okrskové kolo přespolního běhu „BĚH U MEDVĚDA“. Jako každý rok jsme se opět zúčastnili. Naši školu letos reprezentovalo
15 žáků z 1. a 2. stupně. Z 1.stupně se umístila nejlépe Eliška Hlaváčková na 3. místě, Julie Straková a Radek Štěpán na 4. místě,
Elena Brtníková na 5. místě, Štěpánka Landová, Stanislav Bať-

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se konala v naší základní škole v 1.třídě „Slabikářová slavnost“. Je to den, kdy se mohou prvňáčci
pochlubit svým rodičům i prarodičům, jak už umí pěkně číst.
Na prvňáčky se přišlo podívat 13 rodičů. Prvňáčci přečetli nejen
písmenka, slabiky, slova, ale už i jednoduché věty, což je skvělé
po tak krátké době ve škole. Předvedli také, jak už umí skládat
slova i věty z písmenek, přednesli několik básniček a říkadel,
které se ve škole již naučili a zahráli si hru s písmenky. Všem
se přečtení vydařilo a dostali svůj SLABIKÁŘ, ze kterého měli
velikou radost. Nechyběla ani sladká odměna. Všem rodičům,
kteří přišli, se slavnost moc líbila a mohli si se svými prvňáčky
zalistovat v jejich vlastním slabikáři.
Iveta Becková

Soutěž ve florbalu

ko a Jaroslav Vožniak na 7.místě, Tadeáš Pohořalý na 8. místě
a Samuel Lipták na 9. místě. 1.stupeň skončil celkově na 3. místě. Z 2. stupně se umístil nejlépe Adam Štěpán na 1.místě, Lucie Placková na 3. místě, Matěj Kořán na 6. místě a Petr Votava

Ve středu 20.11.2019 se konalo okrskové kolo soutěže ve florbalu v Mariánských Lázních v tělocvičně GOAML. Na této soutěži nás reprezentovalo 9 chlapců z 2.stupně z 8. a 9.třídy ve
složení (Matěj Procházka, Ondřej Savula, Michal Šuraba, Patrik
Tichoň, Vít Tůma, Jakub Borbinčák, Libor Eliáš, Matěj Kořán a
Petr Votava). Chlapci se umístili na 4.místě.
Iveta Becková
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Vánoční akce v ZŠ

Již tradičně je měsíc prosinec ve škole nabitý předvánočními
akcemi. V letošním roce však předvánoční atmosféra vypukla už
koncem listopadu, kdy maminky ze 2. třídy se svými dětmi tvořily keramické výrobky na vánoční jarmark.
30. 11. se škola zúčastnila rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí a děti 1. stupně zazpívaly vánoční písně. Zároveň probíhal vánoční jarmark, jehož výtěžek poputuje do psího útulku.
6. 12. žáci 9. třídy připravili mikulášskou nadílku nejen pro
své mladší spolužáky, ale především pro děti v mateřské škole.
11. 12. připravila paní uč. Lukašáková vystoupení pro seniory
našeho města.
13. 12. se setkají naše děti s kamarády v partnerské škole
v německém Mantelu. Děti čeká společný program ve vánočním
duchu.
15. 12. vystoupí náš pěvecký sbor spolu s dětmi ze ZŠ Úšovice
Mar. Lázně v zámecké kapli.
19. 12. se uskuteční mezi žáky velmi oblíbený Vánoční florbalový turnaj. Vítězové turnaje se utkají s učitelským týmem.
19. 12. odpoledne vystoupí naše dva pěvecké sbory v Městském muzeu v Mariánských Lázních v programu Od adventu do
Vánoc.

20. 12. je poslední předvánoční školní den – den vánočních
besídek, který tráví žáci se svými třídními učiteli a někdy i rodiči
při vánočním tvoření.
21. 12. pořádá škola již 12. Vánoční koncert tří generací od 15
h v kulturáku Léčebných lázní.
Hana Pelikánová

14											 Kynžvartské listy 3 / 2019

Oddíl kopané TJ Sokol Lázně Kynžvart
Po podzimní části fotbalové soutěže dospělých v okresním
přeboru je náš tým na 7. místě dlouhodobé tabulky. Z jedenácti
odehraných utkáních bylo pět vítězných a v šesti zápasech jsme
bohužel v našem soupeři našli přemožitele. Náš tým se potýká
s nedostatkem hráčů, což se negativně projevuje na celkových
výsledcích v soutěži. Věříme, že na jaře bude líp, a to i díky zimním pátečním tréninkům ve sportovní hale Milana Prokeše.
V první desítce nejlepších střelců soutěže se objevuje také náš
Dominik Buček.
Týmy mládeže se aktuálně rozšířily na tři kategorie. Mladší žáci se ve spolupráci se Sokolem Drmoul účastní krajského
přeboru, kde chuť vítězství bohužel zatím neokusili, ale za mnohem důležitější považujeme sbírání cenných zkušeností. Druhý
tým v kategorii starší přípravka nastupuje pravidelně v okres-

ním přeboru. Tým se stále doplňuje o nové hráče, pokud budete mít zájem o účast na tréninku, v zimním období nás najdete
ve sportovní hale Milana Prokeše, a to v úterý od 17.00 hodin
a ve čtvrtek od 15:30 hodin. Benjamínkové oddílu kopané mladší přípravka - aktuálně spolupracuje s FC Trstěnice a pravidelně se účastní také soutěže okresní přebor. Nejmladší fotbalisté
od 8.1.2020 trénují každé pondělí a středu v tělocvičně ZŠ Lázně
Kynžvart od 17:00 hod. Neváhejte a přijďte mezi nás!
Za zmínku bezesporu stojí individuální úspěchy našich odchovanců, a to jmenovitě Jan Procházka, který je členem základní sestavy Baníku Sokolov U11, Jaroslav Vozniak a Martin Trubač, kteří nastupují v okresním výběru starší přípravky.
Radovan Štěpán

Oddíl házené
Dovolte mi navázat na poslední příspěvek v Kynžvartských
listech oddílu Házené Kynžvart z letního období, kdy jsme byli
na prahu nové sezony 2019/2020. Vstupovali jsme do ní se
spoustou změn a očekávání. Náš tým posílili nejen noví trenéři,
ale poprvé v historii jsme se také stali účastníky soutěže ČSH
1. liga žen a 2. liga starších dorostenek. To vše stále ještě s velkým
respektem ke zlomovému okamžiku celého sportu v Lázních
Kynžvart, kterým byla výstavba multifunkční sportovní haly
hrdě nesoucí jméno Milan Prokeš ve svém názvu.
V tento okamžik je podzimní část sezony za námi. Ženy se
usadily na šestém místě dlouhodobé velmi vyrovnané tabulky
soutěže, na druhou příčku ztrácí pouze jediný bod. Jejich sportovní projev má rostoucí tendenci. Morální síla, taktická připravenost, disciplína a dobrá trénovanost, to jsou přívlastky, které
se objevují při hodnocení výkonů našeho týmu. Na druhé straně se ale určitě také projevují herní nezkušenosti a různorodost
týmu. Ten se stále učí a posouvá se postupnými krůčky dál. Tým
starších dorostenek je ještě o dvě patra výš a patří mu 4. místo
po podzimní části soutěže. Dorostenky dokázaly velmi potrápit
lídra z Kunovic, kterému nakonec podlehly o jediný gol a zvítězit
nad aktuálním třetí týmem z Žirovnice. Jarní část slibuje určitě
zajímavou podívanou v obou soutěžích a nezbývá nic jiného než
si přát co nejhlasitější a nejpočetnější diváckou kulisu, která každý tým vždy v domácích utkáních žene dál s daleko větší silou.
Neztratily jsme se ale ani v žákovských kategoriích. Zejména starší žákyně trápí své soupeře ať se vydají kamkoliv. Dokázaly přivézt ty nejcennější trofeje z Memoriálu Jiřího Vápenky
v Praze, přímo postoupily do celostátní soutěže Žákovská liga,
v rámci jejíhož prvního kola ztratily pouze dva body a sladkou
chuť vítězství si užily v dalším turnaji Handball Elbe - Labe ligy.
Ustálený kádr se tak systematicky připravuje na svůj přechod
do dorosteneckých kategorií a užívá si své první velké úspěchy,
kterou jsou pro další motivovanost do tréninkového procesu určitě důležité.

Ve sportovní hale Milana Prokeše jsme měli možnost sledovat házenou na podzim pravidelně. Výjimkou se letos nestala ani
reprezentační pauza, během níž přesunula ženská a juniorská
házené svou koncentraci právě k nám na západ Čech. V rámci
46. ročníku mezinárodního turnaje O štít města Chebu bylo odehráno jedno z mezistátních juniorských utkání mezi týmy České republiky a Srbska v Lázních Kynžvart. Velký dík patří městu
Lázně Kynžvart, díky jehož podpoře bylo možné akci uskutečnit
a my věříme, že vzniklá spolupráce s organizátory tohoto tradičního turnaje bude pokračovat i nadále v budoucnu, a my tak
divákům nabídneme možnost sledovat reprezentační házenou
v domácím prostředí. V neposlední řadě za zmínku jistě stojí
fakt, že součástí juniorského reprezentačního družstva jsou hned
tři naše hráčky – Kristýna Königová, Barbora Tesařová a Nikola Švihnosová. Tým je navíc veden trenérem Peterem Sabadkou,
kterého již všichni velmi dobře znáte. Juniorská reprezentace
stihne ještě před vánoci další tréninkový kemp a přátelské utkání
v Rumunsku. Další čerstvou reprezentantkou je Šárka Kapusniaková, která se aktuálně účastní akce výběrového družstva ČR
W2004 v Polsku.
Kynžvartská házená je na vzestupu. Vnímá to nejen naše blízké okolí, ale také to vzdálenější. Má to samozřejmě svoje bolístky, oběti, otazníky a očekávání. Ne každý krok je vnímán veřejností vždy pozitivně, ale stále platí fakt, že vše děláme srdcem
a hlavou. Myslíme zejména na to, abychom umožnili co nejširší
škále dětí dostat se ke sportu, a proto i v letošním školním roce
pokračujeme v projektu Lázeňské školní ligy miniházené. První
turnaj máme za sebou, dalších pět je ještě před námi. Čeká nás
také další ročník Pololetního turnaje, který proběhne ve dnech
31. 1. - 2. 2. 2020, důležité datum do kalendáře je termín XLV.
ročníku Kynžvartského poháru - Memoriálu Milana Prokeše,
který se uskuteční 12. 6. - 14. 6. 2020. Startovní listiny obou turnajů jsou dávno zaplněné a pěkná řádka týmů v roli náhradníků
čeká, zda dostanou šanci se turnaje zúčastnit. I v příštím roce si
zopakujeme úspěšnou akci Turnaj generací v házené, který pro-

Kynžvartské listy 3 / 2019											 15
běhne společně s fotbalovým Káza cupem v sobotu 8. 8. 2020.
Je tedy jasné, že máme před sebou další velké výzvy a závazky
a pokusíme se je plnit s největší pokorou a respektem ke všem,
kteří nás podporují. Děkujeme tímto městu Lázně Kynžvart,
Karlovarskému kraji a Živému kraji, MŠMT, společnostem
EUTIT s. r. o., D-PRODUKT s. r. o., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., KOUPELNY TRIMA, TINA ELEKTRO s. r. o.,
STAVBY WESTMONT s. r. o., AR-OKENNÍ TECHNIKA s. r. o.
a ING. PETR POTŮČEK, kteří naši činnost finančně dlouhodobě podporují a umožňují nám tak reprezentovat město Lázně
Kynžvart s hrdostí a radostí.

Závěrem nám dovolte popřát všem krásné vánoční svátky
plné radosti, klidu a pohody. Do nového roku pak vstupme společně plni nových sil a očekávání. Vzájemně si přejme úspěch
a společně ho následně oslavme a užijme si radost z toho co se
nám a celému našemu okolí podařilo.
Děkujeme, že jste s námi!
Aktuální dění můžete sledovat na www.hazena-kynzvart.cz,
www.sportkynzvart.cz a www.facebook.com/hazenakynzvart/.
Za celý kolektiv oddílu házené
Daniela Radová

Domov pro seniory
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
dovoluji si Vám oznámit novinky z Domova pro seniory v Lázních Kynžvart. Jako jedinému zařízení v Karlovarském kraji se
právě nám podařilo získat nejvyšší hodnocení v certifikaci Značky kvality. Naše zařízení získalo nejvyšší možné ocenění a to
5 hvězd. Systém hodnocení je velmi podobný jako u klasifikace
hotelů. V certifikaci se hodnotí 5 oblastí, a to péče, ubytování,
stravování, partnerství, kultura a volný čas. Cílem značky kvality je poskytnout novým uživatelům, zájemcům a jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu
služeb mohou od života v Domově očekávat. Negativní pohled
veřejnosti na domovy pro seniory je již minulostí. V současném
systému sociálních služeb v zařízeních pro seniory to není jen
o kvalitě poskytované péče, ale především o kvalitě života jako
takového. Člověka s jeho individualitou, přáními a potřebami
stavíme do středu našeho zájmu. Vynakládáme veškeré úsilí, aby
se klienti u nás cítili jako doma. DPS nabízí unikátní programy,
které našim klientům přinášejí radost a vědomí, že příchodem

do Domova život nekončí. Jsme nesmírně rádi, že se řadíme
mezi prestižní zařízení tohoto typu a především, že jsou naši klienti v Domově spokojeni.
Jaroslava Pohořalá
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Město Lázně
Kynžvart
zve všechny spoluobčany
na

SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK
31.12.2019 OD
23:30 HOD.
NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- ZDARMA přípitek
- OHŇOSTROJ
Na této akci budou pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na webových
a FB stránkách Města Lázně Kynžvart a v Kynžvartských listech.
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