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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
opět nastává sváteční čas, který pro většinu z nás patří k nejmilejším v roce. Dny adventu nám oznamují pomalu blížící
se vánoční svátky a s každým zapálením svíčky na adventním
věnci se více a více přibližujeme Štědrému dni.
Jedná se o čas klidu a pohody, čas sladké vůně cukroví linoucí se z každé domácnosti, nazdobených vánočních stromečků
a spousty dárků, které rozzáří nejedny dětské oči a naplní nás
tak spokojeností. Vánoce ale, jak všichni dobře víme, obzvlášť
v poslední nelehké době, nejsou jen o hmotných dárcích a překvapeních. Jsou především o čase stráveném s rodinou, o lásce
a štěstí a o vážení si tohoto času, který můžeme trávit obklopeni námi nejmilejšími osobami.
Bohužel jsme tuto krásnou dobu nemohli společně oficiálně
zahájit tradičním rozsvícením vánočního stromku na náměstí. Jako náhrada této události k navození vánoční atmosféry
ale napomohla nedávná sněhová nadílka, která ozdobila celé
okolí.
Spolu s příchodem Vánoc se nezadržitelně blíží také konec
roku, ve kterém se nám leccos povedlo a přihodilo. Dovolte mi
tedy v následujících větách shrnout uplynulý rok 2021. Navzdory restrikcím a opatřením se nám podařilo uskutečnit spoustu
kulturních akcí - letní kina, pouť sv. Markéty, pohádkovou
cestu, strašidelnou cestu, countryádu a další. Měli jsme požádáno o dotaci na rekonstrukci ulic Luční a Polní, na dokončení
rekonstrukce ZŠ a rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ. Bohužel ani jedna z uvedených dotací nebyla úspěšná, nicméně byli
jsme úspěšní v podání žádosti na opravu chodníku na hřbitově,
která bude realizována v příštím roce. Dokončili jsme opravy
chodníků a odstavné plochy u ZŠ a MŠ a nad zastávkou jsme
otevřeli nové workoutové hřiště.
Přeji Vám, ať tyto Vánoce trávíte pokojně s těmi, kteří jsou Vám nejbližší. Ať společně dokážete alespoň na chvíli
zapomenout na shon a nepříjemnosti této nelehké doby plné
epidemiologických opatření. Ať prožijete krásné, klidné, bezpečné a bohaté Vánoce plné příjemných chvil a odpočinku.

Zároveň vám přeji krásný Nový rok, který snad už bude klidnější, než rok uplynulý. Ať se vám podaří splnit všechna novoroční předsevzetí a provází vás štěstí a radost.
Krásné sváteční dny vám srdečně přeje váš starosta
Jindřich Zíval

Pozvánka na kulturní akce
27. 2.

- Masopustní karneval

3. 3.

- Beseda (Karel Soukup, Ivan Vyskočil
a houslistka Zuzana Kožinová)

3. 4.

- Vynášení Morany

15. 4.

- Velikonoční tvoření v lázních

30. 4.

- Čarodějnice

4. 6.

- Svěcení pramenů a dětský den

2. 7.

- Vítání prázdnin

16. 7.

- Pouť sv. Markéty

27. 8.

- Pohádková cesta na Špičák

10. 9.

- Den s IZS

21. 10. - Strašidelná cesta
11. 11. - Lampionový průvod
26. 11. - Rozsvícení vánočního stromečku
5. 12. - Mikulášská stezka
7. 12. - Předvánoční setkání seniorů
31. 12. - Silvestrovský přípitek
Letní kina - termín bude upřesněn
(změna programu vyhrazena)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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UPOZORNĚNÍ PRO OB ČANY
Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat
úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho
ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad. U nás
ve městě to bude místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. V návaznosti na zákon o místních
poplatcích č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších přepisů, kde je
mimo jiné stanovena cena za litr (0,00 – 1,00 Kč) za odkládání směsného komunálního odpadu (SKO), schválilo ZM nové
Obecně závazné vyhlášky (OZV) Města Lázně Kynžvart platné
od 1. 1. 2022. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci a č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Obecně závazné vyhlášky města Lázně Kynžvart jsou povinné
pro všechny obyvatele.
Úplné znění vyhlášek naleznete na webových stránkách města:
https://www.laznekynzvart.cz/urad/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/
OZV č. 3/2021 se týká především ceny za komunální odpad.
Zde je výběr důležitých článků z OZV č. 3/2021:
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního
odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území
města.
(2) Poplatníkem poplatku je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba.
(3) Plátcem poplatku je
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,
nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Čl. 5
Základ poplatku
(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro
tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob,
které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního
měsíce, nebo
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc
na kalendářní měsíc
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 0,60 Kč za l.
Čl. 8
Splatnost poplatku
(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Staré známky jsou platné do konce ledna 2022 dle četnosti vývozu. Prodej známek na rok 2022 bude od 3. 1. 2022
v knihovně.

CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2022
Nádoba / l
Četnost vývozu		
0,60 x celkem
					litrů rok
60		

1 x 14			

936,00 Kč

		
		
120		

1 x měsíc		

432,00 Kč

1 x 7			

3 744,00 Kč

		

1 x 14			

1 872,00 Kč

		

1 x měsíc		

864,00 Kč

		
		
		
		
240		

sezónní 		
16.4. - 15.10. 1x14
16.10. - 15.4. 1x7

2 808,00 Kč

1 x 14			

3 744,00 Kč

		
		
1100		

1 x měsíc		

1 728,00 Kč

1 x 7			

34 320,00 Kč

		

1 x 14			

17 160,00 Kč
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Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v našem městě?

Zaregistrujte se

do Mobilního rozhlasu
a dostávejte důležité informace z našeho města
pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
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Ten posílal odvážlivce do lázeňské kavárny, kde se mohli všichni
občerstvit. Byl nachystaný čaj nebo svařák a také jsme se mohli
ohřát u ohně a opéct buřty. Děkuji všem, kteří přišli, strašidlům
i odvážlivcům a také SDH Lázně Kynžvart, Léčebným lázním
a Městu Lázně Kynžvart. Těšíme se na vás opět v příštím roce
na strašidelné cestě.
								
Bc. Romana Kováčíková

Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové situace
Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody,
elektřiny apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z města
Rozhodování pomocí anket

https://laznekynzvart.mobilnirozhlas.cz/registrace

LIGA PROTI RAKOVINĚ 29. 9. 2021
Český den proti rakovině, celonárodní sbírka, se letos konala
již po 25. Symbolem této sbírky
je květ měsíčku lékařského. Tentokrát bylo téma věnováno nádorům ledvin, močového měchýře
a prostaty. U nás ve městě se sbírka koná již několik let. Letos se
vybrala částka 6.685,- Kč, za což
vám, kteří jste přispěli, jménem
pořadatelů sbírky děkuji.
Bc. Romana Kováčíková

STRAŠIDELNÁ CESTA 22. 10. 2021
Letošní strašidelná cesta visela opět na vlásku, myslím tím,
zda se vůbec bude konat. Stále nás obchází stín Korony. Nakonec
se situace zvládla a my jsme mohli opět po roce přivítat strašidla
v našem lese nad Kynžvartem. Tentokrát jste na cestě mohli potkat kostlivce, kata, víly, vlkodlaka, na Špičáku peklo plné čertů
s tradiční váhou pro hříšníky. Dále na cestě byli duchové, mnich
a jeptiška, netopýři, čarodějnické doupě a nakonec bezhlavý rytíř.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 12. 11. 2021
Po roční pauze způsobené čím? No ano, byla to ona, Korona… tak tedy po roční pauze jsme mohli opět rozsvítit lampiony
a vydat se na průvod z náměstí do lázeňského parku k prameni
Richard. V čele nemohl chybět Martin na bílém koni, který nás
dovedl až do lázní. Místo sněhu si přichystal mlžný opar, ale v tu
chvíli nám to nevadilo, protože světýlek z lampionů bylo opravdu hodně. U pramene Richard jsme shlédli ohňovou show skupiny Ignis a poté jsme se přesunuli do lázeňské kavárny na čaj
a svařák a nechyběly ani svatomartinské koláčky. Děkuji SDH
Lázně Kynžvart za spolupráci při zajištění bezpečnosti průvodu
a Léčebným lázním za spolupráci při pořádání akce.
							
Bc. Romana Kováčíková
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU 27. 11. 2021
Stromeček svítí, ale bohužel jsme tradiční akci s letícím
andělem byli nuceni již podruhé, z důvodů epidemiologických,
zrušit. Ale neklesejme na mysli, a věřme, že bude líp. Tak tedy,
kdo šel v sobotu 27. 11. 2021 kolem 17-té hodiny přes náměstí,
mohl rozsvícení stromečku vidět na vlastní oči. O další výzdobu
náměstí se postaral Dámský klub Pohoda, který zajistil krásný
betlém. Za to jim patří velký dík. Adventní atmosféru doladily
ještě koledy, které byly slyšet po celém městě. Doufejme tedy, že
v příštím roce si vše vynahradíme.
Ze stejného důvodu město zrušilo veškeré akce, které se měly
konat do konce roku 2021, tj. Mikulášská stezka, Předvánoční
setkání seniorů a Silvestrovský přípitek. Děkujeme za pochopení.
Bc. Romana Kováčíková

NOVOROČNÍ CACHTÁNÍ
Drazí přátelé, nadšenci a podporovatelé Novoročního cachtání….
jak víte, loni nám Koviďák překazil již 10. výročí Novoročního
cachtání. Covid zdolal jak nás organizátory, tak naši republiku,
kterou pokryl lockdownem. I přesto se naši příznivci nezalekli
zimy a smočili svá těla v Labuťáku…. Děkujeme vám za to…
Letošním 11. ročníkem jsme chtěli vykompenzovat loňský,
ale i letos, když je cachtání o rok starší, tak nás Covid stále straší. Každopádně, nehážeme flintu do žita a pokud půjdete na
Nový rok okolo 14. hodiny náhodou kolem Labuťáku a skočíte
si do vody, nikdo se na vás zlobit nebude, naopak. Místo oslavy
Nového locku si dáme společně pár neoficiálních loků svařáku
z batůžku a osvěžíme se ledovou, novoroční lednovou vodou.
Věříme, že se na břehu sejde alespoň pár nových nadšenců. Koneckonců loňské cachtání se uskutečnilo právě díky vám, nadšeným příznivcům a srdcovým tradicionalistům.
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První akcí klubu byla ochutnávka dýňových a jablečných
specialit, která se konala před „M kavárnou“ na náměstí dne
6. 11. 2021. Tedy přesně měsíc od oficiálního založení klubu.
Akce měla velký úspěch. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a všem, kteří přišli a naše speciality ochutnali.

Další věcí, za kterou vděčíme klubu Pohoda, je historicky
první betlém na náměstí našeho města. Svými silami a s pár
dobrovolníky jsme postavili na náměstí před kašnou betlém
a doufáme, že jsme zavedly tradici. Tento betlém vzbudil pozornost místních i přespolních obyvatel. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na jeho realizaci.

Vydržme to i letos a doufejme, že příští rok už bude v normálním duchu a zase budeme moci připravit pár suvenýrů na
památku pro ty, kteří se nezaleknou a s nadšením smočí svá těla
v příjemné lednové vodě….
Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přejí
Marti, Láďa a Honza Havířovi

DÁMSKÝ KLUB POHODA LÁZNĚ
KYNŽVART
V našem městě zahájil svou
činnost 6. 10. 2021 Dámský
klub Pohoda, sdružení dam,
žen, dívek a slečen, který byl
založen za účelem pořádání
různých kulturních, společenských a charitativních aktivit.
Zakladatelkami klubu jsou
paní Markéta Malinovská,
Lucie Hlaváčková a Božena
Šurabová.

Náš klub není jen o dělání takovýchto velkých akcí, ale hlavně o tom, abychom si každou středu od 17.00 hodin přišly
do „M kavárny“ na náměstí popovídat, pobavit se a něčemu se
třeba i naučit. Teď nás například čeká výroba šperků a výroba
adventních věnců. Máme spoustu nápadů, které chceme realizovat a doufáme, že se nám to bude dařit.
Tímto zvu všechny dámy, ženy, slečny a dívky, které se doma
nudí, ať přijdou k nám.
Lucie Hlaváčková
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KLUB VĚČNÉHO MLÁDÍ
Vážení spoluobčané,
v září, přesněji ve čtvrtek 9. září, pořádal Klub věčného mládí
výlet do jižních Čech. Navštívili jsme Třeboňsko. První naší zastávkou byl zámek Hluboká.
Zámek je opravdu překrásný a podzimní zahrady vybízely
ke krásné procházce.
Dalším zastavením bylo město Třeboň. Lázeňské město plné
různých zajímavostí - krásné náměstí, zámek, hrobka Schwarzenbergů.
Náš výlet jsme završili projížďkou parníkem po rybníce Svět
s poutavým vyprávěním o jeho historii.
Počasí nám přálo, sychravé počasí se nám naštěstí vyhnulo,
co více si přát.
Výlet se vydařil a ani rozbitá klimatizace nemohla naši
dobrou náladu pokazit. Z výletu jsme se vrátili unaveni, ale plni
krásných dojmů a zážitků.
Na závěr letošního roku jsme měli naplánováno několik akcí,
ale bohužel vzhledem ke covidové situaci jsme byli nuceni je
zrušit.
Věříme, že příští rok bude zdravější a příznivější a naše naplánované akce proběhnou v poklidu.
Klub věčného mládí z.s.

DALŠÍ JEDNA POVEDENÁ AKCE
Klub věčného mládí z. s. vyrazil 1. 12. 2021 na divadelní představení „Můj nejlepší kamarád“ v hlavní roli s Alešem Hámou.
Nejdříve jsme navštívili Václavské Vánoce na Václavském náměstí, kde nechyběly vánoční písničky a ani teplý voňavý svařák.

Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít vánoční strom na
Staroměstském náměstí. Celé bylo nádherně vánočně rozsvícené. Pražský orloj dovršil celou úžasnou atmosféru vánoční pohody, která zde panovala. I přes všechny vládní restrikce jsme si
nenechali adventní náladu ničím pokazit.
Celý tento den jsme zakončili v komorním divadle Kalich,
kde nás svou rolí a skvělým hereckým výkonem rozesmál vynikající komik Aleš Háma. Dokonce někteří z nás měli to štěstí se
s panem Alešem Hámou a Terezou Kostkovou vyfotit a prohodit
pár slov.
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na oplátku posbíraly spadaná jablka, ta hezká mohly ochutnat
a ze zahrádky tak odcházely spokojené. Paní Plackové děkujeme
za pozvání a čas.
Několik dnů na to nás na svou zahrádku pozvala i paní učitelka Mgr. Martina Havířová. I zde toho byla pro zvídavé předškoláky spousta k vidění. Kromě dalších druhů plodin a bylinek
objevovali různé škůdce, nebo “přivoněli” ke zrajícímu biohnojivu.

Noční Prahu jsme opouštěli v úžasné náladě a plni krásných
dojmů a zážitků.
Jsme velice potěšeni, že se vám naše výlety líbí, a o to více
máme radost a elán plánovat další akce na příští rok. Doufejme,
že většina akcí, které už teď máme v hlavě, nám vyjde a nikdo
a nic nám je nepokazí.
Jako malý vánoční dárek, který vám už můžeme rozbalit
je, že bychom se rádi vrátili do Litoměřic na tolik oblíbenou
Zahradu Čech.
Náš Klub věčného mládí z. s. vám do nového roku přeje především pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a spokojenosti. Budeme rádi, když nám i nadále zachováte přízeň a budeme se s vámi
těšit na společně prožité akce.
Klub věčného mládí z.s.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzim v mateřské škole
Velmi jsme uvítali, že bylo v této složité době možné zahájit
školní rok v naší mateřské škole hned několika akcemi.
Téma “Poklady ze zahrádek”, které děti provázelo, nabídlo
možnost navštívit hned několik zahrádek a zahrad.
Hned v úvodu podzimu jsme společně zavítali na zahrádkářskou kolonii Bílý kámen, kde jsme přijali pozvání na zahrádku
Ing. Veroniky Plackové, jako již po několikáté. Děti dokázaly
pojmenovat většinu ovoce a zeleniny, které na zahrádce spatřily,
seznámily se se způsobem jejich pěstování, uskladnění na zimu
a v neposlední řadě také významem jejich zařazení do jídelníčku. Paní Placková klukům i holčičkám vše vysvětlila, odpověděla na zvídavé dotazy, provedla je skleníkem i sklípkem. Děti

Své poznatky pak školkáčci zúročili při různých činnostech
v MŠ, mimo jiné například vyráběli zdravý zeleninový i ovocný
salát a sušili jablečné křížaly.
V polovině října jsme se pak se školkou vydali na poněkud
větší a vzdálenější “zahrádku”, a to do Botanické zahrady v Bečově nad Teplou, kde jsme se zúčastnili výukového programu
“Koulelo se, koulelo”.
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Náš průvodce nás seznámil s celým areálem zahrady, zavedl
nás i do zdejšího sadu, kde děti viděly různé druhy jabloní. Během poutavého vyprávění se dozvěděly o vývoji jabloně od semínka po sklizeň, o tom, co jabloň, potažmo kterákoliv rostlina,
ke svému životu potřebuje, a zároveň, jak důležitý význam má
pro životy živočichů i lidí.

K podzimu poslední roky i u nás neodmyslitelně patří Halloween. Letos po malé odmlce proběhla ve školce Halloweenská
noc určená pro ty starší a odvážnější z dětí.
Ty se sešly v maskách v prostorách MŠ o jednom říjnovém
podvečeru. Zde na ně čekaly nejrůznější soutěže, spousta dobrot a také jedno nemilé překvapení: dýně, které si během dne
vydlabaly na “Jackovy lucerny”, zkrátka zmizely. Úkolem předškoláků bylo překonat strach a jen s baterkou se vydat dýňové
lucerny hledat po celém komplexu školy.

Největším zážitkem se však stala spolupráce na lisování
jablek a následná ochutnávka vlastnoručně vyrobeného jablečného moštu.
Celá exkurze byla velmi podařená a my jsme jistě v Bečově
nebyli naposledy.

Pro mnohé to nebyl snadný úkol. Chodby školy byly úplně
temné, opuštěné a plné nezvyklých zvuků. O to radostnější bylo,
že všichni přemohli strach a ztracené dýně v útrobách noční
školy našli, navíc společně se sladkou odměnou.
Pak se předškoláci zavrtali do svých pelíšků a po poslechu
strašidelných příběhů před spaním spokojeně usnuli... ...i když
někteří z nich neměli zrovna klidné a bezesné spaní...

Z trochu jiného soudku byla exkurze do AGRO & KOMBINÁTu Dolní Žandov se závodem v Okrouhlé. Zde se školkáčci
přesvědčili, že nejen ovocem a zeleninou je člověk živ, a seznámili se s chovem skotu. Nahlédnout mohli do jednotlivých hal,
kde poznali, jakým způsobem žijí užitkové kravičky, od roztomilých telátek, přes jalovičky, po statné dojnice. Děti nejvíce
zaujala technika v kravínech, která například pomáhá zvířata
“podrbat”, nebo malí roboti, kteří nahrnují stravu kravám blíže
k nim. Hlavně kluci byli nadšeni z nejrůznějších zemědělských
strojů a vozidel. Zajímavá byla i prohlídka budovy určené k dojení nebo věže vyrábějící energii z bioodpadu. Nezapomenutelná však byla možnost prohlédnout si zblízka a pohladit tak velká
zvířata s krásnýma očima. Teď si budou děti mnohem více pamatovat, odkud se bere mléko, jogurty, sýry, tvaroh a jiné zdravé
dobroty, na kterých si tak rádi a často pochutnávají.

Ani mladší školkáčci o halloweenskou zábavu nepřišli. O několik dnů později proběhl v mateřské škole halloweenský karneval se spoustou soutěží, mlsání a tance.
A teď už nezbývá než se těšit na adventní a vánoční čas, který si,
doufejme, užijeme i v mateřské škole, mezi kamarády...
								
Jana Hladíková
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častněných škol. Mladší žáci se umístili na 5. místě a starší žáci
na 7. místě.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Dne 15. 9. 2021 se na naší základní škole konaly volby
do Školské rady.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet
jejích členů a vydává její volební řád. Město Lázně Kynžvart zřídilo školskou radu usnesením zastupitelstva města dne 16. 11.
2005 a stanovilo, že školská rada bude mít šest členů. Třetinu
členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Z voleb vzešla nová Školská rada ve složení:
Jindřich Zíval 			
zřizovatel- starosta města
Věra Stiborová			
zřizovatel - ekonomka
Mgr. Martina Karenovičová
ZŠ - ZŘ
Mgr. Olga Lukašáková		
ZŠ - učitelka
Ing. Miluše Lišková		
rodiče
Stanislav Baťko			rodiče
První společné setkání proběhlo dne 29. 9. 2021 ve velmi přátelském a tvůrčím duchu.
								
Mgr. Martina Karenovičová

BURZA POVOLÁNÍ
Dne 30. 9. 2021 se žáci deváté třídy jeli podívat na chebskou
ISŠ, kde se konala Burza povolání. Po příchodu do školy se nás
ujala průvodkyně, která se věnovala všem dětem. Mohli jsme se
seznámit s různými učebními obory. Nejvíce zaujal mechanik
opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů. Budoucí zdravotní sestry nám ukázaly, jak správně postupovat při
zástavě dechu. Kosmetičky nalíčily naše děvčata. Vůbec jsme je
nepoznaly, jak jim to slušelo. Tři žáci se rozhodli, že zkusí štěstí
a přihlásí se na učební obory, které je v této škole zaujaly. ISŠ
měla celou akci velmi dobře zorganizovanou.
Mgr. Květa Svatošová

PŘESPOLNÍ BĚH
V pondělí 4. 10. 2021 se v Mariánských Lázních uskutečnilo okrskové kolo přespolního běhu. Naše škola se tohoto běhu
zúčastnila a reprezentovali ji žáci z 2. stupně - z 6. třídy Radek
Štěpán a Tomáš Maceček, ze 7. třídy Dominik Mašek a Jaroslav
Vožniak, z 8. třídy Adam Štěpán a Adam Stibor, z 9. třídy Michal
Řehák a Petr Řehák a žákyně z 8. třídy Natálie Hermannová,
Petra Štruncová, Jana Pužová a Laura Mayhoub.
Starší žákyně se umístily na pěkném 2. místě. Mladší žáci
(6. a 7.tř.) a starší žáci (8. a 9. tř.) se umístili na skvělém 1. místě a postoupili rovnou do krajského kola, které se konalo ve
čtvrtek 7. 10. 2021 v Aši. Trať byla oproti Mariánským Lázním
náročnější a samozřejmě zde byla už konkurence ostatních zú-

Letos reprezentovalo naši základní školu na přespolním běhu
12 žáků z 2. stupně.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci naší
základní školy v přespolním běhu v okrskovém i krajském kole
a gratulujeme k dosažení pěkných výsledků.
Mgr. Iveta Becková

HALLOWEEN VE ŠKOLE
Po minulém, pro akce nepříznivém školním roce, se nám letos na 1. stupni podařilo opět na konci října a začátku listopadu
uskutečnit „Halloween“. Každá z pěti tříd si oslavy tohoto svátku
užila v jiný den. Již ráno přišli žáci do školy v maskách, halloweenských kostýmech. Třídy byly netradičně připraveny a tak
začalo „halloweenské párty“- soutěž o nejhezčí masky, poslech
strašidelných písniček, průvod masek, krátce jsme si řekli, co je
Halloween, nakonec byly ohodnoceny všechny masky, protože
byly moc hezké. Následovaly různé hry - poznávání předmětů
podle hmatu, skládání obrázků z menších částí - puzzle, nafukování balónků a kreslení strašidelných obličejů, vykreslování
halloweenských omalovánek, vydlabávání dýní, což se dětem
moc líbilo.
Žáci 1., 3. a 5. třídy se svými třídními učitelkami přenocovali
ve „strašidelné“ škole. Někteří navštívili bazén, jiní si připravili
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večeři a další třída povečeřela pizzu. Nechyběly různé zábavné
soutěže. Největší úspěch měla hra „Židličkovaná“. Ve večerních
hodinách si poté všichni prošli stezku odvahy mezi strašidly.
Následovalo zhlédnutí filmů a večerka se prodloužila…
Věříme, že šlo o příjemné zpestření podzimního času pro
všechny děti i dospělé 😊.
Kolektiv pedagogů z 1. stupně

EKOLOGICKÝ DEN
Dne 1. 11. 2019 se v naší škole uskutečnil ekologický den,
který byl zaměřen na upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí a environmentální výchovu. Tohoto projektu
se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně. Spolu se svými
třídními učiteli plnili úkoly s přírodovědnou a ekologickou tematikou. Každá třída dostala svůj úkol, např. 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 velmi zajímavé plakáty. Završením dne byla procházka po okolí. Celý projektový den
se nesl v duchu příjemné atmosféry.
Mgr. Květa Svatošová

DROGOVÁ PREVENCE NAŠÍ MLÁDEŽE
Začátkem listopadu se žáci VIII. a IX. třídy naší ZŠ zúčastnili preventivního programu, který pro ně připravila Policie
ČR. Policisté z Karlovarského kraje prostřednictvím moderně
zpracovaného vzdělávacího filmu provedli týmy žáků nástrahami trestní činnosti v souvislosti s požíváním a nabízením
drog. Chlapci a děvčata měli příležitost vžít se aspoň náznakově
do role velitelů, techniků a specialistů policie, a to prostřednictvím kvízových otázek vztahujících se k promítanému filmu.
Film mapoval příběhy několika mladých lidí, kteří propadli
drogám, protože nevěnovali pozornost jejich nebezpečí. I když
se některým z nich podařilo drogové závislosti zbavit pomocí
detoxikační kúry, všichni za to ve svých životech draze zaplatili.
Program byl zacílen na uvědomění si toho, kdy se dopouštíme trestní činnosti v souvislosti s drogami. Mládeži bylo připomenuto, že pouhé nabídnutí drogy v kruhu přátel je trestný čin,
který po odhalení vede k podmíněnému či nepodmíněnému
trestu odnětí svobody.
Jako pedagogové školy jsme ocenili týmovou formu kvízu
i soudobý příběh vzdělávacího snímku. Mládež byla plně vtažena do programu, který byl navíc pestře obohacen přímými zkušenostmi školících policistů. Věříme, že získané poznatky naší
mládeže padnou na úrodnou půdu v případných rizikových
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situacích. Touto cestou chceme poděkovat Policii ČR za pěknou
spolupráci a protidrogovou osvětu, které nikdy není dost.
Ing. Kristína Trollerová, Mgr. Gabriela Trappmann

LÁZEŇSKÁ ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ
Oblíbená školní soutěž v miniházené je na Mariánskolázeňsku zpět. Lázeňská školní liga je určena pro žáky 1. stupně.
Ve středu 3. 11. 2021 se uskutečnil po delší pauze 1. turnaj Lázeňské školní ligy ve sportovní hala Milana Prokeše v Lázních
Kynžvartu. Do turnaje se zapojily tyto základní školy - ZŠ Jih
Mariánské Lázně, ZŠ Ušovice Mariánské Lázně, ZŠ Drmoul, ZŠ
Dolní Žandov a naše ZŠ Lázně Kynžvart. Turnaj probíhal na 2
hřištích ve dvou kategoriích: 2. a 3. třída a 4. a 5. třída ve smíšených družstvech. Házenkářky domácího oddílu se ujaly role
rozhodčích a na začátku turnaje účastníky společně rozcvičily.

Celý turnaj probíhal v pozitivní atmosféře. Učitelé/trenéři
povzbuzovali, radili, opravovali a střídali. Děti si miniházenou
celé dopoledne skvěle užívaly. Nakonec si každý účastník odnesl z turnaje svůj diplom a medaili s povzbuzením, že všichni
vyhráli. První turnaj Lázeňské školní ligy sezóny 2021/2022 se
opravdu vydařil. Budeme se těšit se na další báječné turnaje, pokud nám to situace dovolí ….
Mgr. Iveta Becková

WOKKSHOP 8. 11. 2021 - SŠŽ a ZŠ, Planá
Naše škola obdržela nabídku zúčastnit se v SŠŽ a ZŠ, Planá
jednodenního workshopu včetně zajištění dopravy. Byli vybráni
žáci 8. třídy a 2 žáci z 9. třídy, kteří o workshop projevili zájem.
Nejprve jsme přijeli k hlavní budově, kde nás přivítala zástupkyně ředitele. Seznámila nás s dlouholetou tradicí školy,
která v současné době nabízí zájemcům mnoho učebních oborů, moderní učebny i dílny odborného výcviku. Pro naše žáky
byly připraveny dva workshopy. První probíhal v budově školy. Zde se naši žáci seznámili s výukou ICT, mohli si vyzkoušet
spolu se studenty některé pracovní činnosti, které by je po volbě
daného oboru čekaly. Seznámili se i s prací ošetřovatelů, kde byl
připraven pracovní výcvik, např. si mohli vyzkoušet ošetření
drobných zranění, měření krevního tlaku atp. Poté nás auty odvezli do Domova mládeže, kde se žáci seznámili s běžným životem středoškoláka ve škole i po vyučování. Druhá část proběhla

v cukrářských dílnách a cvičné kuchyni, kde si žáci vyzkoušeli
výrobu drobných sladkostí, mohli si zde také vyzkoušet práci
módního návrháře a krejčové. Bylo pro nás připraveno také
drobné občerstvení.
Žáci naší školy se se zaujetím zúčastnili všech pracovních
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Na prvňáčky se přišlo podívat 15 dospěláků. Prvňáčci přečetli
nejen písmenka, slabiky, slova, ale už i jednoduché věty. Předvedli také, jak už umí najít slabiky k obrázkům, skládat slova
z písmenek, přednesli několik básniček a říkadel s pohybem,
které se ve škole již naučili s paní učitelkou a zahráli si hru
s písmenky.

Všem se přečtení vydařilo a dostali svůj první SLABIKÁŘ,
ze kterého měli velikou radost. Nechyběla ani sladká odměna za
pěkné čtení. Všem rodičům, kteří přišli, se slavnost moc líbila a
mohli si se svými prvňáčky zalistovat v jejich vlastním slabikáři, který si poté podepsali jménem. Na závěr prvňáčci přednesli
„SLIB“, který byl náležitě odměněn potleskem rodičů.
Přejeme jim hodně zdaru nejen ve čtení 😊.
aktivit. Přínosem pro ně jistě byla prohlídka střední školy, kterou by si mohli zvolit ke studiu. Zajala je nabídka oborů, seznámili se s prostory školy i Domovem mládeže. Všichni mistři
odborného výcviku i učitelé se nám po celou dobu workshopu
plně věnovali. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další zajímavá setkání.
Mgr. Petra Šandová

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST
V pátek 19. 11. 2021 se konala v 1. třídě „Slabikářová slavnost“. Je to den, kdy se mohou prvňáčci pochlubit svým rodičům, prarodičům i sourozencům, jak se už naučili pěkně číst.

Mgr. Iveta Becková

BAREVNÝ VOLEJBALOVÝ POKLAD
Povedlo se! V Lázních Kynžvart, městečku plném sportu, se na
sportovním nebi objevila další zajímavá hvězdička! Barevný minivolejbal… Pro děti z mateřské školky, děti z 1. až 5. třídy se
zrodila jedinečná a přitažlivá hra z rodiny minisportů…
Je to hra, která láká svým jednoduchým obsahem a obrovským emočním nábojem! Škála barev od žluté přes oranžovou,
fialovou, červenou, zelenou a modrou je přístupná prvňáčkovi
stejně páťákovi! Česko očaroval virus barevného minivolejbalu
a konečně také dorazil do Lázní Kynžvart. Historickou zásluhu
na této nákaze v Lázních Kynžvart má hlavní trenér Mgr. Milan
Šín a paní ředitelka Mgr. Jana Špryňarová. Vedle házené, kopané, badmintonu a dalších sportů mají děti možnost trénovat
a hrát tuto krásnou hru i v Lázních Kynžvart.
Pošlete děti trénovat a hrát barevný minivolejbal
KDE? tělocvična ZŠ Lázně Kynžvart
KDY? pondělí 15,15 → 16,30
středa
14,00 → 15,00
pátek
14,00 → 15,00
TRENÉŘI: Mgr.Šín Milan, Augustin František,
Honzlová Hana, Svítková Dáša
KONTAKT: 604 104 453
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ODDÍL KOPANÉ ÚSPĚŠNĚ ROSTE
Aktuálně má oddíl kopané pět aktivních kategorií. Na našich
sportovištích se pravidelně připravují elévové, starší přípravka,
mladší žáci, spojené družstvo starších žáků se Sokolem Drmoul
a muži. Děkujeme zároveň za velmi dobrou spolupráci s týmem
TJ Sokol Dolní Žandov, odkud k nám přišlo několik dětí. Oddíl
má celkem již 80 aktivních členů. S rozšiřující se členskou základnou bylo samozřejmě nezbytné posílit také realizační týmy
a do našich řad jsme tak rádi přivítali novou trenérskou dvojici,
která pracuje s týmy elévů a starší přípravky, a to v podobě Jana
Markupa a Martina Zadňančina. Ti získali trenérské licence třídy C a snaží se s našimi dětmi pracovat koncepčně. Po právu
tak naši elévové patří k nejlepším v kraji! Tým starších žáků se
také vyhřívá na první místě okresního přeboru a mladší žáci
po podzimní části zaujímají druhou příčku okresního přeboru.
Nic není zadarmo. Proto úspěch přichází teprve následně po
velké porci pravidelných tréninků, kdy každá kategorie trénuje
dvakrát týdně. V zimní přestávce jsou tréninkové aktivity doplněny dvakrát měsíčně halovými turnaji. V domácím prostředí
sportovní haly Milana Prokeše tak můžete naše týmy vidět v následujících víkendových dnech: 4. 12. 2021 elévové, 11. 12. 2021
starší přípravka, 18. 12. 2021 mladší žáci, 9. 1. 2022 elévové,
16. 1. 2022 mladší žáci, 30. 1. 2022 starší přípravka.

Tým mužů si po podzimní části ve své soutěži vede velmi
dobře. Mužstvo kralovalo během podzimní části i statistikám,
když se mohlo pyšnit nejlepší útočnou silou a také nejlepší obranou. Ve svém středu pak má nejlepšího střelce soutěže, kterým
je Lukáš Kuna. Ten zatížil sítě soupeře 25 brankami. Muži zaujímají druhé místo v tabulce okresního přeboru se ztrátou jediného bodu na vedoucí mužstvo TJ Sokol Teplá. Na jaře je tak
čeká boj o postup do krajské soutěže. Věříme, že za mohutné
podpory našich fanoušků. I v realizačním týmu mužů najdeme
nové tváře, novým vedoucím mužstva se stal bývalý hráč Viktorie Mariánské Lázně pan Zdeněk Turský.
Dva naši hráči Radek Štěpán a Jan Procházka z žákovských
kategorií hrají v týmu Baník Sokolov a ve svých týmech jsou klíčovými hráči. Nově byli nominováni do týmu okresního výběru
František Köhler, Jaroslav Vožniak a Martin Ptáček. Gratulujeme!
Radek Štěpán
Oddíl kopané TJ Sokol Lázně Kynžvart
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ZÁZRAK, SKUTEČNOST, NÁHODA NEBO REALITA? ŽENY HÁZENÁ KYNŽVART BODUJÍ!
Sportovní sezóna 2021/2022 se zatím drží v běhu. Děti, mládež i dospělé kategorie mají polovinu herní části za sebou a věří,
že se podaří odehrát i druhá jarní část odvet. Otázkou zůstává,
za jakých konkrétních opatření a podmínek… My to ale nevzdáváme. Hráčky trénují pravidelně ve svých skupinách a posouvají
své umění dál a dál.
Při shrnutí uplynulého půl roku nemůžeme začít jinak než
úspěchem týmu žen v historicky první sezóně Házená Kynžvart
v nejvyšší česko-slovenské soutěži MOL liga. Po dvanácti odehraných utkáních mají ženy na svém kontě devět výher a tři
porážky. Do roku 2022 vstoupí na čtvrté příčce tabulky se stejným počtem bodů jako třetí tým z Dunajské Stredy, od kterého
jsme bohužel v 1. kole body nepřivezly. Podzimní sezóna bude
kompletně dohrána až první lednový víkend, kdy nás 8. 1. 2022

od 16:00 hodin čeká nelehký slovenský soupeř MŠK Iuventa Michalovce. Za sebou necháváme takové tradiční „hráče“ jako je
DHC Slavia Praha, DHK Zora Olomouc nebo DHC Sokol Poruba. Co stojí za úspěchem našich žen? Spousta práce jak hráček, tak realizačního týmu včetně fyzioterapeutů a managementu týmu. Tvrdá příprava, spoustu odsledovaných hodin u videí,
mnoho dílčích aktivit, která Vás přivedou v tu pravou chvíli do
sportovní haly Milana Prokeše. Nesmíme zapomenout na naše
partnery a sponzory, kteří náš sport podporují. Jejich prezentaci
najdete na nových webových stránkách klubu www.hazena-kynzvart.cz. Tím zásadním dílkem ve stavebnici úspěchu jsou naši
fanoušci, kteří v čele s bubeníky vytváří tu nejlepší atmosféru doslova celé soutěže. A to bez nadsázky! Na vlastní kůži to mohlo
poznat mostecké obecenstvo při utkání s Černými anděly, kam
se vypravilo 120 fanoušků v červených trikách. Hala v Mostě po-
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dobnou atmosféru ještě nezažila. Každý fanoušek musel odjíždět
domů spokojený, a to i přes vysokou porážku, kterou náš tým
utrpěl. Zážitek nezapomenutelný opět pro všechny účastníky.
Smekáme před Vámi a děkujeme!
Do konce roku 2021 čeká tým žen ještě čtvrtfinálové utkání Českého poháru, kterým bude soupeřem DHC Slavia Praha.
Termín je stanoven na pátek 17. 12. 2021 od 18:30 hodin. I tady
Vás budeme potřebovat a věříme ve společnou sílu, která nás posune i v této soutěži dál.
Nejen ženy ale reprezentují Házenou Kynžvart. V dorosteneckých kategoriích máme zastoupení v obou soutěžích. Mladší
dorostenky se po polovině odehrání své druhé ligy usadily na
vedoucí pozici, a to bez jediné porážky. Starší dorostenky hrají
soutěž o jednu úroveň vyšší a zatím je to spíš o poznávání a získávání tvrdých zkušeností. Tým je poskládám z hráček staršího
dorostu z našeho klubu, HC Hvězda Cheb a Slavoj Tachov. Jedná
se o odvážný krok směrem ke vzájemné spolupráci s cílem pracovat v našem regionu smysluplně a koncepčně. Starší žákyně se
kvalifikovaly do celostátní soutěže Žákovská liga a během jara
se tak postupně turnajově utkají s dalšími 24 týmy z celé ČR.
Mladší žákyně a žáci po své vynucené dlouhé pauze naskočili do
plného tréninkového procesu a teprve vlastně pořádně poznávají o čem to celé je. Kategorie nejmenších tzn. přípravka a mini
žákyně nám neuvěřitelně rostou a těší se z každé chvíle, kterou
na hřišti stráví.
V rámci individuálních úspěchů nesmíme zapomenout zmínit naše reprezentantky. KRISTÝNA KÖNIGOVÁ byla součástí
týmu žen na turnaji O štít města Chebu 2021 a je zároveň v širší
nominaci na MS ve Španělsku 2. 12. - 19. 12. 2021. VERONIKA
DVOŘÁKOVÁ figuruje v širší nominaci reprezentace žen na MS
ve Španělsku. ADÉLA SRPOVÁ odehrála s reprezentací juniorek
turnaj O štít města Chebu. ŠÁRKA KAPUSNIAKOVÁ je stabilní členkou reprezentace dorostenek a aktuálně ji čeká přípravná
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akce 2. 12. - 5. 12. 2021. Nově byly do kategorie dorostenecké
reprezentace nominovány ANDREA BUCHTOVÁ, CLAUDIA
RAMPOVÁ a KLÁRA BLAHUTOVÁ, které úspěšně absolvovaly
kemp talentované mládeže MITAH 25. 11. - 28. 11. 2021. Všem
gratulujeme! Jsme na Vás hrdí!
Pokračujeme v projektu Lázeňské školní ligy miniházené,
první turnaj se uskutečnil 3. 11. 2021, další turnaj je naplánován na 8. 12. 2021. K tomu jsme přidali Chebskou školní ligu
miniházené, která měla svou premiéru 22. 11. 2021 a pracujeme na založení stejné akce i v Tachově. První krůčky společných
aktivit jsme zahájili v Chodové Plané, kde byla v letošním roce
vystavena nová sportovní hala a kde je velká chuť přidat do škály
nabízených sportů také házenou.
Další velkou akcí byla spoluorganizace mezinárodního turnaje O štít města Chebu, kterého se účastnily juniorské a seniorské
národní týmy ČR, Norska, Švýcarska a Islandu. Juniorská reprezentace v našich prostorách trávila celý přípravný kemp a následně zde odehrála také své první utkání proti Švýcarsku. Sportovní
hala Milana Prokeše postupně přivítala všechny účastníky juniorského turnaje. Děkujeme všem, kteří se podíleli na nelehké organizaci, vše proběhlo na vysoké úrovni a všemi účastníky bylo
naše prostředí přijímáno velmi kladně.
Na závěr snad už jen několik nejbližších důležitých datumů,
kdy Vás srdečně zveme do sportovní haly Milana Prokeše na
naše utkání: MOL liga žen - 8. 1. 2022, 15. 1. 2022, 29. 1. 2022,
Soutěžní turnaje PKSH - 23. 1. 2022 mini žákyně, Pololetní turnaj pro mladší a starší žákyně 4. 2. - 6. 2. 2022.
Budeme si společně držet palce, aby vše proběhlo tak jak
máme v plánu a aby se všem společně dařilo.
Za tým Házená Kynžvart
Daniela Radová

