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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letní prázdniny a dovolené jsou za námi a já doufám, že jste si
je užili co nejlépe.
Dovolte mi ohlédnout se za uplynulými měsíci, co jsme
společně prožili a co se nám podařilo zrealizovat. Myslím si,
že pouť sv. Markéty se vydařila a počasí nám taktéž přálo.
V letních měsících jsme si mohli užít atmosféru letního kina.
Ve spolupráci s karlovarským krajem jsme mohli uskutečnit již
2. ročník Countryády. Snad si každý z Vás z této nabídky alespoň něco vybral a užil.
Mám radost, že se nám podařilo začátkem měsíce srpna
uvést do provozu Workoutové hřiště nad autobusovou zastávkou. Dále byla dokončena rekonstrukce chodníků u základní
a mateřské školy. Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci
cesty na hřbitově, která bude realizována příští rok.
Na podzim bychom chtěli opět požádat o dotaci na dokončení rekonstrukce základní a mateřské školy, Městského úřadu
a ulic Luční a Polní. Určitě nás také ještě čekají nějaké kulturní
a společenské akce.
Máme tu nový začátek školního roku. Přeji nám všem, aby
ten letošní rok byli žáci v lavicích a výuka bez mnoha často
nesmyslných omezení a nařízení. Děkuji všem pedagogickým
pracovníkům za to jak mnohdy nelehké situace zvládají.
Moji spoluobčané, děkuji Vám za vaši přízeň. Pokud Vám
něco vadí dejte mi o tom vědět. Zázraky Vám slibovat nebudu,
ale můžeme se společně pokusit s vaším/naším problémem něco
udělat.

Váš starosta
Jindřich Zíval

Pozvánka na kulturní akce
22. 10. - Strašidelná cesta (areál lázní)
12. 11. - Lampionový průvod (náměstí, lázně)
27. 11. - Rozsvícení vánočního stromečku (náměstí)
5. 12. - Mikulášská stezka s úkoly (lázně, náměstí)
8. 12. - Předvánoční setkání seniorů
(Komunitní centrum)
31. 12. - Silvestrovský přípitek (náměstí)
(změna programu vyhrazena)

Info z knihovny
Městská knihovna Lázně Kynžvart má nové webové stránky:
https://www.laznekynzvart.cz/mestska-knihovna/
Knihovní fond čítá více než 6.300 svazků beletrie a naučné literatury pro děti i dospělé. Celý knihovní fond najdete v online katalogu. Funguje také MVS (meziknihovní výpůjčky), tzn. pokud
zde knihu nenajdete, lze objednat z jiné knihovny.
V nabídce jsou také periodika - např. Sluníčko, Mateřídouška,
100+1, Flóra na zahradě a další.
Zápis (roční poplatek) uživatele (čtenáře) činí:
děti		
20,- Kč
(registrace do 15 let v doprovodu zákonného zástupce)
dospělí		
50,- Kč
lázeňští hosté
20,- Kč
senioři		
30,- Kč
Příspěvky do Kynžvartských listů zasílejte na e-mail:
knihovna@laznekynzvart.cz

			

Bc. Romana Kováčíková

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Partnerství Lázně Kynžvart - Schöneck!
Město Lázně Kynžvart realizuje svůj první česko-saský projekt nesoucí název „Partnerství Lázně Kynžvart - Schöneck!“.
Tento název není náhodný. Obě města jsou oficiálními partnery
a cílem tohoto projektu je mj. kdysi uzavřené partnerství znovu oživit. V rámci projektu byly spolufinancovány aktivity při
dětské pohádkové cestě ke zřícenině hradu či zahájení lázeňské
sezóny. Realizoval se společný výlet na pevnost Königstein a do
Drážďan. V srpnu se budou konat i cesty do partnerského Schönecku a jeho okolí. 14. - 16. srpna 2021 se bude konat „Schönecker Heimatfest“, kde si Schöneck připomene i jubileum 650 let
od svého založení. Toto krásné horské středisko letních i zimních sportů v nedalekém saském Fojtsku určitě stojí za návštěvu!

Partnerský Schöneck v nedalekém saském Fojtsku (Vogtland)

Je velice pozitivní, že díky společnému projektu může být rozvíjeno partnerství, být realizováno setkávání obyvatel a poznávání
tradic, kultury, minulosti i současnosti na druhé straně hranice.
Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -–
2020 - Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
Mgr. Richard Štěpánovský
V úterý dne 31. srpna 2021 proběhla poslední akce v rámci
malého česko-saského projektu Partnerství Lázně Kynžvart –
Schöneck! Při poznávací cestě skupina zavítala nejprve do městečka Adorf, ve kterém se nachází malebná botanická zahrada
a miniatury atraktivit fojtského okresu. Hlavním cílem však byl
partnerský Schöneck. Českou skupinu osobně přivítala paní
starostka Isa Suplie. Prezentovala, že Schöneck má přibližně 3
000 obyvatel a ca. 1 500 lůžek pro turisty. Toto nedaleké horské
městečko je atraktivním cílem pro aktivní letní (horská kola, pěší
turistika) i zimní dovolenou (běžecké i sjezdové lyžování). Ve
zdejším malém muzeu jsme poznali i netradiční hospodářskou
činnost tohoto místa. Chudý horský region se kdysi specializoval na neobvyklou výrobu doutníků a tabákových výrobků. Při
cestě zpět skupina zavítala do Markneukirchenu, který je slavný
výrobou hudebních nástrojů. Tomuto tématu se věnují i expozice místního muzea. Díky společnému projektu byly realizovány
kulturně-společenské akce v Lázních Kynžvart i se konaly poznávací cesty do saského příhraničí. Společné aktivity pomohly znovu navázat a rozvíjet partnerství mezi oběma oficiálními
partnerskými městy. Projekt byl spolufinancován z programu
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia
Egrensis. Věříme, že podobné zajímavé projekty budeme moci
realizovat i v budoucnu v rámci dalšího plánovacího období EU
2021 – 2027. Češi i Němci mají tendenci jezdit na výlety či na
dovolenou daleko od svých domovů, do jiných krajů či někam k
moři, a přitom kousek od nás je řada nevšedních a zajímavých
míst. Schöneck a celý saský region Fojtska (Vogtland) stojí za to
navštívit!
Mgr. Richard Štěpánovský

Pevnost Königstein v překrásné krajině saského Švýcarska

Barokní perla na Labi - Drážďany
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KULTURA A AKCE
LETNÍ KINA 2021

MINI KYNŽVART FEST 2021

Letošní sezonu letních kin jsme zahájili 12. 6. na zámku filmem Šarlatán. Nechybělo tradiční kino na náměstí jako předvoj
Poutě sv. Markéty, což bylo 10. 7. s filmem Yesterday. Opět
na zámku jsme viděli film Bábovky 31. 7. a srpnová kina jsme
zahájili šlágrem letošní sezony - 14. 8. Prvok, Šampon, Tečka
a Karel. Bohužel díky technickým potížím jsme film nemohli
promítnout celý. Kvůli nepříznivému počasí bylo zrušeno také
promítání filmu Matky 28. 8.

Letošní ročník Kynžvart Festu se z důvodu epidemiologické
situace odehrál v komornějším duchu. Akce, kterou již tradičně
pořádá spolek H3, z. s., proběhla 25. 6. 2021 v areálu TJ Sokol
Lázně Kynžvart a opět nás zastihla nepřízeň počasí.
První v pořadí vystoupila dívčí skupina FURIE, která k nám
zavítala až z Kralup nad Vltavou. Dalším interpretem byla nová
kynžvartská kapela SOLVINA, která si zde odbyla své premiérové vystoupení. Na závěr večera vystoupila kapela GRANDE
TETE.

Pokud budou v září ještě příznivé podmínky, filmy promítneme - 10. 9. Prvok, Šampon, Tečka a Karel a 25. 9. Matky,
vždy od 20 hod. Důležité bude teplé oblečení a deka!!!

								
Bc. Romana Kováčíková

Skupina Furie

Již tradičně bylo vydraženo tričko s podpisy všech účinkujících. Samotné tričko bylo vydraženo za 3 100,- Kč. Vzhledem
k situaci na Jižní Moravě jsme se rozhodli uspořádat sbírku.
Dražba trika a sbírka celkem vynesla částku 10 241,- Kč.
Tato částka byla zaslána na transparentní účet, který byl zřízen městem Hodonín, a prostředky byly poměrově rozděleny
mezi města a obce Hodonín, Hrušky, Lužice, Moravská Nová
Ves a Mikulčice.
Všem velice děkujeme za přízeň, podporu a účast a těšíme se
na příští tak trochu netradiční Kynžvart Fest 2022.
Radek Hlaváček, H3, z.s.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 26. 6. 2021
V rámci projektu „Partnerství Lázně Kynžvart - Schöneck!“,
reg. č. 0587-CZ-22.10.2019 jsme realizovali další akci - Vítání
prázdnin. Jelikož se opět projevila vlna Covidová, která nám zrušila v květnu dětský den, spojili jsme tyto dvě akce v jednu. Nejen
pro děti byl připraven bohatý program.
V parku u Balnea v lázních na děti čekalo divadlo a dílnička
od Loutek bez hranic, již tradiční malování na obličej nebo tetování. V parku u pramene Richard měli své stanoviště poníci
a také naši dobrovolní hasiči. Zdatní jedinci si zastříleli z luku
na hřišti pod bazénem. Večerní program zajistily skupiny Vintage wine a Plektrum. Akci pořádalo město Lázně Kynžvart
ve spolupráci s Léčebnými lázněmi.
Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli.
Bc. Romana Kováčíková

4											 Kynžvartské listy 2 / 2021

POUŤ SV. MARKÉTY
V sobotu 10. 7. 2021 se na náměstí konala Pouť sv. Markéty.
Za krásného slunného počasí ji zahájil ve 12 hodin Plzeňský
šramlík. Pak už se na pódiu střídaly kapely Chodovarka, oblíbení
Šarkani, dvě kynžvartské - The Wild Roots a po nich Grande tete
a nakonec nám do rána hrál Brutus. Nechybělo mobilní planetárium, malování na obličej a tetování, závodní autíčka - trenažéry
od ČEZnet Tachov a pouťové atrakce. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce a vám všem, kteří
jste se přišli v klidu pobavit. Tak zase za rok na viděnou!
								
Bc. Romana Kováčíková
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POHÁDKOVÁ CESTA NA HRAD 28. 8.
Pohádková cesta je již tradičním zakončením prázdnin v Lázních Kynžvartu. Tentokrát to bohužel nebylo na hrad, ale myslím, že náhradní řešení Špičák také nebylo zlé. Důvodem změny
byla bezpečnost. Hrad nám začíná padat. A po nepřízni počasí
jsme také trochu improvizovali a cestu zkrátili. Stanovišť s pohádkovými postavami bylo i tak dostatek. Nechyběli čarodějnice, Sněhurka a princ, Popelka, Pohádková babička, Vodníci,
Čerti a hradní dámy.

COUNTRYÁDA
2. ročník Countryády Karlovarského kraje se v Lázních Kynžvartu konal v pátek 23. 7. 2021. Opět za krásného počasí jsme
se sešli v parku u Balnea v lázních. Countryáda se konala za finanční podpory Karlovarského kraje a města Lázně Kynžvart.
V krásném prostředí jsme si mohli poslechnout kapely Bugr
band, 4R, Frýda company, Zavěšný kafe a Naden. Návštěvníci si
určitě spolu s nimi zazpívali známé písničky a i na tanec došlo.
Děkujeme za prima akci a snad v příštím roce opět v Kynžvartu.
								
Bc. Romana Kováčíková
Na Špičáku u ohniště bylo možné opéct buřty a zakoupit
občerstvení u našich dobrovolných hasičů. O program se postarali šermíři ze spolku Savioli a nechyběla ani lanovka od Royal
Rangers. Akce se uskutečnila opět ve spolupráci města a Léčebných lázní. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě místa
na Špičáku - Služby města Lázně Kynžvart a všem pohádkovým
bytostem. A především vám všem, kteří jste se nenechali odradit počasím a přišli za námi. Budeme se těšit na viděnou opět
v příštím roce!
								
Bc. Romana Kováčíková
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Den s IZS 4. 9. 2021
První zářijovou sobotu jsme se sešli opět v lázních na dni
s IZS. Počasí nám tentokrát přálo a tak jsme si všichni mohli užít
krásné odpoledne s ukázkou složek Integrovaného záchranného
systému. Zájemci z řad dětí i dospělých si mohli prohlédnout
a vyzkoušet výstroj Policie ČR, prohlédnout si vozy hasičů - profíků ze stanice Mariánské Lázně i našich dobrovolných.

pro děti byla lanovka a jízda na čtyřkolce, kterou zajišťovali
Royal Rangers. Akce se uskutečnila ve spolupráci Města Lázně
Kynžvart a Léčebných lázní. Děkuji všem, kteří přišli akci podpořit svou účastí a všem složkám IZS.
								
Bc. Romana Kováčíková

Co připravuje Klub věčného mládí
Klub věčného mládí pořádá 9.9.2021 zájezd na zámek Hluboká, spojený s výletem do Třeboně, kde spolu za pouhou hodinu
obeplujeme celý Svět.
5.11. se pobavíme na Halloween party v Komunitním centru v
Lázních Kynžvart, kde nám nejen na přání zahraje DJ Christov.
1.12. vyrazíme za kulturou, a to přímo do vánoční matičky Prahy. Po příjemně stráveném odpoledni na Staroměstském náměstí a ochutnávce teplého svařáku navštívíme divadlo Kalich, kde
je na programu komedie s Alešem Hámou „Můj nejlepší přítel“.
3.12. od 16. 00 hod. nás vánočním koncertem „Řeč andělů“ potěší Duo Angelorum / hra na harfu - Katarína Ševčíková, soprán
- Valentýna Mužíková/
Věřím, že závěr letošního roku bude bohatý na kulturní zážitky,
o které jsme byli v poslední době ochuzeni. Budeme moc rádi,
když se našich akcí zúčastníte.
Pozvání platí nejen pro seniory, ale také pro ostatní obyvatele
Lázní Kynžvartu.
Na Vaši účast se těší
Renata Procházková, Jana Papajiková a Pavlína Orgoníková
S vojenskými vozidly přijel Spolek VVP Žandov (Vojenská
vozidla přátel Žandov). V parku u Balnea jsme si mohli vyzkoušet první pomoc a prohlédnout si sanitku ZZS a tahákem
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Stopami (ne)dávné minulosti Kynžvartu - kulturně osvětová činnost ve městě Lázně
Kynžvart - divadlo
Chceme-li hovořit o kulturně-osvětové činnosti v našem městě, bude nutné se v zájmu objektivity všimnout i situace ve městě
po skončení II. světové války. Tedy předně musíme hodnotit situaci z hlediska tehdejšího stavu a ne z pohledu dnešního kulturně
žijícího občana našeho města.
Ve městě se prováděl (rovněž jako i jinde) odsun občanů
německé národnosti a zároveň docházelo ke znovu osídlování města občany české, slovenské i jiných národností, kteří se
v rámci doosídlení pohraničí do města stěhovali. Je samozřejmé,
že i události, ke kterým v té době docházelo, poznamenaly tuto
činnost nově příchozích i na kulturní frontě. Nebyl zde takový
vliv veřejných sdělovacích prostředků jako je dnes a tudíž se noví
občané snažili si kulturu „dělat sami“. Veškeré toto snažení mělo
poměrně velký význam nejen z hlediska upevňování vztahů mezi
občany ve městě, ale i z hlediska národnostního, protože umožňovalo spolupráci všech - bez rozdílů v národnostech - což posilovalo český živel v oblasti města. Tato činnost doosídlenců i občanů města měla v tehdejší době podporu stranických a státních
orgánů, protože umožňovala v té době různými formami působit
na myšlení a cítění obyvatelstva města. Jednou z těchto forem
bylo i ochotnické divadlo, které bylo založeno kroužkem divadelním v roce 1946 a tento kroužek byl následně přejmenován
na „Divadelní spolek J. K. Tyla“. Tento spolek zahájil svoji aktivní
divadelní činnost díky zakládajícím členům, kterými např. byli
bratři Neubaerové, John M., Teitz R., Vařečka B., Martanová A.,
Hušková J., paní Blízková, Součková, Bažantová a další. Soubor
začal studovat různé hry různých autorů (poplatných většinou
té době) a sehrál v poměrně krátkém čase řadu her, z nichž můžeme uvést např. Gogolovu „Ženitbu“, Čapkovu „Matku“, J. K.
Tyla „Vrah jsem já“ a další - “Velbloud uchem jehly“, “Krb bez
ohně“ - ta byla ze všeho repertoáru spolku nejzdařilejší. V některých představeních i pohostinsky vystupovala členka ND v Praze
Andula Sedláčková i její dcera, které v L. Kynžvartu měly za tzv.
„Lesním domovem“ chatu, kam obě jezdily během divadelních
prázdnin ND v Praze. Soubor nejen že nastudovával hry, s nimiž
pak vystupoval po okolí, ale vystupoval i s různými jednoaktovkami i při některých akcích na kulturní frontě při příležitostech
různých výročí, mikulášských nadílek, silvestrovských zábavách
a pod. V r. 1949 se větší část členů souboru odstěhovala a tak soubor sice nezanikl, ale pouze omezil činnost, k jejíž obnově došlo
až v r. 1958, kdy z původních členů souboru zbylo pouze „torzo“.
V r. 1958 byla nastudována hra „Zmoudření ševce Famfrnocha“,
s kterou soubor zajížděl nejen do okolních obcí, ale i například
do Brodu nad Tichou s velkými úspěchy. V roce 1961 soubor nastudoval pohádku R. Provazníka „Kouzelná knížka“ na které se
již podíleli noví členové souboru. Z nich je vhodné jmenovat pí.
Richterovou, Vomastkovou, Janoudovou, p. Richtra, Vomastka,
bratry Radimerské, J. Pročku, dr. Buršu, Hajšla, Kratochvíla, Novotného a další. Soubor se zapojil do oslav 40. výročí vzniku KSČ
závazkem k nastudování recitačního pásma a uvedením scénky
z „Anny proletářky“, který byl souborem splněn. Se souborem

v té době spolupracují i mimoňští pracovníci kulturní fronty
z okolí např. z Mar. Lázní pí. Hněvkovská a p. Neustupný. V té
době se hrají různé hry pro občany města, ale soubor zajíždí i do
okolních obcí a hraje pro vojáky, pacienty sanatoria na Pramenech a podobně. Až do této doby byla – dá-li se to tak říci - „mateřskou scénou“ divadelního spolku místnost hotelu „Slovanský
dům“ (pozdější Diana), kde bylo malé a nevyhovující jeviště,
bez technického zařízení a většina věcí pro divadlo se dělala tzv.
na koleně. V té době se provádí přístavba sálu hotelu „Kynžvartský dvůr“, kde již bylo na tyto potřebné prvky pro ochotnické
divadlo pamatováno a ta se po dokončení výstavby přístavby sálu
a jeviště stává stálou ochotnickou scénou divadelního spolku.
O činnosti kynžvartských ochotníků jsou z té doby známé pochvalné kritiky na okresní úrovni v tisku a soubor se zúčastňuje
přehlídek ochotnických souborů s poměrně dobrými výsledky. Do souboru přichází řada nových tváří mladých lidí, což
má za následek rozpolcení souboru prakticky na dva soubory.
Pod vedením p. Jara se nacvičuje hra „Zkoušky čerta Bulínka“
a po odstěhování p. Jara začíná soubor nacvičovat hru J. Drdy
“Dalskabáty hříšná ves - aneb zapomenutý čert“, kdy premiéra
byla 17. března 1962 a na jejíž realizaci se podíleli pí. Dušková, Králová, Hušková, Bartůňková, pp. Hajšl, Ježek, Zikmund,
Panuška, Kadlec, Spáčil, Richter, Kadlec, Holešovský, Pročka J.
Jevištním výtvarníkem byl p. Dušek a s touto hrou soubor získává na okresní přehlídce II. místo v ochotnických souborech.
V r. 1963 byla nastudována hra „Moudrá ševcová“, která měla
velký úspěch zrovna jako později nastudovaná hra “Pozdní láska“ a s níž soubor zajížděl po okrese Cheb. O úspěchy těchto her
se zvláště zasloužili pí. Bartůňková, Dušková, Revayová a dále
p. Dušek, Richter, Bartůněk. V uvedené době začínají aktivně
v souboru pracovat pí. Mojseňuková, p.Babor J., Matuška Z.,
bratři Radimerští, kteří vnáší do činnosti souboru nejen mladého ducha, ale zlepšování technického zabezpečení her a divadla.
Nacvičuje se hra „Jolana z VIII B“, která měla velký úspěch, recitační pásma, kde hlavní podíl měli mladí členové souboru spolu
se zkušenými členy paní a pány Vlčkem, Vlčkovou, Kadečkovou,
Mojseňukovou, Hadravovou, Ferdinandovou a dalšími. V roce
1965 se mění vedení osvětové besedy, kdy se nacvičuje hra “Paní
Marjánka, matka pluku“ s velkým úspěchem následně uvedena
díky členům souboru Richterové, Kadečkové, Richtrovi, Teitzovi,
Zikmundovi, Radimerskému, Duškovi, Kucharikovi a dalším kdy tato hra byla důstojným koncem souboru. Skutečností však
zůstává, že za dobu svého působení, byť i s přestávkami v dvacetiletém působení ochotníků v Kynžvartě v souboru J. K. Tyla
přispěli tito ochotníci významnou měrou k tehdejšímu kulturnímu životu města. Co říci závěrem? Snad jen poděkovat za jejich
obětavou práci a těm členům co ještě jsou mezi námi popřát co
nejhezčí život ve městě a hlavně pevné zdraví!
Kločurek Vladimír - občan Lázní Kynžvartu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozloučení s deváťáky
30. 6. 2021 jsme se slavnostně rozloučili na městském úřadu
s vycházejícími žáky, kteří byli nejpočetnější třídou na základní
škole. Našim již bývalým žákům přejeme úspěch při studiu na
zvolených školách a hodně štěstí v osobním životě.

Celý týden byl naplněn tvůrčí a velmi příjemnou atmosférou.
Seznámení s loutkovými postavičkami a jejich dobrodružstvím
Hurvínek poznává život netopýrů
Hurvínek a dlouhá cesta k pramenům - život pod hladinou,
Výroba vlastní postavičky Máničky a Hurvínka
Návštěva Muzea loutek v Plzni, cesta mikrovláčkem, Zoo Plzeň

„Letem světem aneb co jsme stihli za 5 dní.“

Hurvínkovy cesty do přírody
Vzdělávací kemp Hurvínkovy cesty do přírody pojaly paní
učitelky Sedláková a Karenovičová jako projekt, který vedl
k získání nových informací v oblastech životního prostředí,
utváření pozitivního a odpovědného vztahu k životnímu prostředí v rámci environmentální výchovy.
Po absenci tělesné výchovy ve školním roce jsme aktivity zaměřovaly i na rozvoj pohybových schopností a prohlubování pohybových dovedností.
Děti prožily dobrodružství s loutkami Hurvínka a Máničky,
kteří je provázeli světem zvířat. S Hurvínkem do netopýří jeskyně, netopýr na lovu, netopýr má hlad, dlouhá cesta lososa aneb
cesta k pramenům, život pod hladinou.
Šikovné ruce, trpělivost a preciznost si děti vyzkoušely při
výrobě loutek. Dívky si vyráběly vlastní postavičky Máničky
a chlapci zase postavičky Hurvínka. Naprosto kouzelné a originální loutky s námi cestovaly do Plzně přímo do Muzea loutek.
Na závěr celého týdne nás čekala odměna. Cesta mikrovláčkem a Zoologická zahrada Plzeň.

První den jsme procestovali Ameriku jako její domorodí
obyvatelé - Indiáni. Vybrali jsme si indiánská jména, vyrobili
čelenku z peří, lovili bizona, vyzkoušeli si indiánský běh a poté
ve „skalnatých“ horách poznávali stopy zvířat, luštili zašifrovanou zprávu a hledali poklad.
Další den jsme se ocitli v Evropě a stali jsme se věhlasnými
evropskými šéfkuchaři vyhlášených restaurací …… vlastními silami jsme se postarali o svačiny i oběd. Pak jsme se vydali
na zámek Kynžvart, kde jsme byli korunováni a jako princové
a princezny jsme si prohlédli něco málo z expozice tohoto zámku.
Ve středu jsme jeli na dalekou cestu do Asie, a to přímo
do Japonska - dějiště letních olympijských her. Seznámili jsme se
s jejich historií a pak už jen celý den zapáleně soutěžili v různých
sportovních disciplínách, například slalomový běh, vytrvalý běh,
skok do dálky, házení na plechovky, kroužení obručí, hod raketou, apod. Na závěr dne proběhl slavnostní ceremoniál s předáváním medailí a vyhlášením nejlepšího sportovce her.
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Čtvrtý den jsme se vydali do vzdálených končin - Austrálie
a Oceánie. Dozvěděli jsme se zajímavosti o flóře a fauně tohoto světadílu a o životě původního obyvatelstva. Namalovali jsme
si obrázky mořského světa a odpoledne proplouvali „mořskými
vlnami“ místního bazénu. Den jsme ukončili ochutnávkou skvělé zmrzliny v místní cukrárně.
Poslední den patřil černému kontinentu - Africe. Opět jsme
se vrhli do tvoření. Vyrobili jsme si karnevalový kostým - oděv
divochů a magický amulet v podobě náhrdelníku s mušlemi.
Odpoledne jsme na ohni v rytmu bubnů opekli výborné „gazelí
buřty“ a zbytek času jsme věnovali netradičním hrám a soutěžím, například chůzi na chůdách, přetahování lanem, atd.
Kromě výše zmíněných aktivit jsme se každý den dozvěděli
základní údaje o všech světadílech a na závěr jsme si napsali zábavný kvíz, ve kterém jsme si vše zopakovali a shrnuli.
Letní kemp se nám velmi vydařil a děti odcházely domů spokojeny a s pěknými zážitky😊
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Letní kempy s Gábinou a Hankou
V týdnu od 26. 7. do 30. 7. 2021 proběhl na naší škole letní kemp.
V pondělí proběhlo seznamování a tmelení kolektivu formou
společného tvoření a sportu.
V úterý jsme navštívili Hornické muzeum v Plané u Mariánských
lázní.Poté jsme si prohlédli náměstí a park.Výlet jsme zakončili
ochutnáním místní zmrzliny.
Ve středu jsme se vydali do Kynžvartského parku, který jsme si
prošli křížem krážem.
Čtvrtek jsme strávili na psím cvičišti v Mariánských lázní.Děti
mohly zhlédnout výcvik psů, obranu a útok.
V pátek jsme vyrazili k hradu,kde jsme si později opekli buřty.
Týden jsme ukončili rozdáním medailí a odměn.

Mgr. Iveta Becková, Mgr. Olga Lukašáková

Letní kemp Po stopách Metternicha
Každé ráno jsme zahájili rozcvičkou na čerstvém vzduchu.
Dopoledne jsme se věnovali učení a kolektivním hrám. Odpoledne jsme podnikali výlety do okolí. Ve středu odpoledne jsme
si něco dobrého uvařili a čtvrteční den nás čekal výlet do Karlových Varů. Na závěr společně stráveného týdne jsme naše zážitky
ztvárnili prostřednictvím kresby.
Program:
pondělí - aktivity ve škole, výlet na zámek zaměřený na regionální historii (kvíz)
úterý - výlet na Kladskou zaměřený na EVVO (skupinová práce,
pobyt v terénu - hledání pokladu)
středa - aktivity ve škole, vaření
čtvrtek - Karlovy Vary (muzeum, Diana, Papilonia)
pátek - aktivity ve škole, výtvarný projekt, zhodnocení
							

Daniela Mahmoud Mohamed Mayhoub

Personální obsazení školy ve školním roce
2021/2022
Ředitelka školy:		
Zástupce ředitele:		
Výchovný poradce:		
Školní metodik prevence:
Koordinátor EVVO:		
IT koordinátor:		
Správce webových stránek:

Mgr. Jana Špryňarová
Mgr. Martina Karenovičová
Mgr. Petra Šandová
Mgr. Martina Karenovičová
Mgr. Květa Svatošová
MCSE Václav Špryňar
MCSEVáclav Špryňar

1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída
6.třída
7.třída				
8.třída
9.třída

Mgr. Iveta Becková
Mgr. Pavlína Sedláková
Mgr. Olga Lukašáková
Mgr. Petra Šandová
Ing. Andrea Šornová
Mgr. Gabriela Trappmann
Bc. Daniela Mayhoub
Mgr. Květa Svatošová
Ing. Kristína Trollerová
Mgr. Milan Šín

Asistentky pedagoga - Hana Honzlová, Jaroslava Macečková
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Poděkování paní ředitelce Haně Pelikánové

Prvňáčci v Lázních Kynžvartu
Prázdniny utekly jako voda a zase přišel první školní den.
1. září do školních lavic naší Základní a mateřské školy v Lázních Kynžvartu usedli noví prvňáčci v počtu 8, čtyři holčičky
a čtyři kluci. Slavnostní den se uskutečnil v příjemném prostředí
1. třídy. Prvňáčky doprovodili do školy jejich rodiče, sourozenci
a prarodiče. Přivítala je také paní ředitelka Mgr. Jana Špryňarová, paní zástupkyně Mgr. Martina Karenovičová, místostarosta
města Adam Gabriel, DiS. a třídní učitelka Mgr. Iveta Becková.

Milá paní ředitelko,
rádi bychom se s Vámi touto cestou ještě jednou rozloučily a
poděkovaly Vám za Vaši obětavou práci, vždy vlídný přístup
a pochopení, cenné rady a zkušenosti jak pedagogické, tak i
manažerské a Vaše milé úsměvy, které doprovázely naše zdary i
případné nezdary.
Vždy na Vás budeme s úctou, vděčností a láskou vzpomínat
jako na úspěšnou manažerku, tolerantní nadřízenou, výbornou
učitelku a báječnou ženu.
Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě.
Vždy Vás mezi námi „zbylými“ rádi přivítáme a ještě dlouho
budeme čerpat z Vašich dlouholetých zkušeností.
Jana Špryňarová a Martina Karenovičová

Na lavicích měli prvňáčci připraveny všechny potřebné pomůcky, pracovní sešity, učebnice, které pro ně zakoupila škola a také
zdravou svačinku. Od zástupců městského úřadu děti obdržely
pomůcky do školy, sladkosti a krásnou mapu České republiky.
Proběhlo také pasování na „opravdového“ školáka. Děti dostaly na památku stužky a uvítací list. Všichni prvňáčkům popřáli
mnoho úspěchů, radosti, kamarádů a krásných zážitků v jejich
nové škole a rodičům hodně trpělivosti.
Všech 8 prvňáčků nastoupilo do vlaku jako smajlíci a rozjeli
se …… „TO BUDE JÍZDA“. Tak hezký školní rok 2021/22.
								
Mgr. Iveta Becková

Otvíráme zlomovou sezonu 2021/2022
Po dvou letech nesmělého přešlapování a bojování s vyšší
mocí věříme, že jsme na prahu mnohem lepších časů. Chtělo
by se říct „pozitivnějších“, ale podobné výrazy za poslední dobu
bohužel zcela změnily svůj význam…. Takže jdeme do toho!
V sobotu 11.9.2021 přivítáme ve sportovní hale Milana Prokeše
historicky první interligový duel. Od 16:00 hodin proti sobě nastoupí ženské týmy Házená Kynžvart a Handball PSG Zlín. Letošní XX. ročník nejvyšší tuzemské ženské házenkářské soutěže
je nejen česko-slovenský, ale nastoupí v něm i polský tým KPR
RUCH Chorzów, který v domácí hale přivítáme netradičně v neděli 14.11.2021. Pro naše fanoušky připravujeme spoustu novinek, hala se mění, kádr se během léta doplnil a posilnil. Tým žen
absolvoval náročnou přípravu, trenér je spokojený s atmosférou
a přístupem všech hráček, do organizace domácích utkání jsou
zapojeny realizační týmy všech kategorií. Jdeme do toho společně jako jeden tým! Věříme, že spolu s Vámi vytvoříme v hale
skvělou sportovní atmosféru, která požene náš tým k těm nejlepším výkonům. Hrajeme pro Vás!

V letošní sezóně nastupujeme do soutěží v plné síle. Starší dorostenky výrazně posílené hráčkami Hvězdy Cheb a Slavoj Tachov ochutnají sílu 1. ligy, mladší dorostenky budou získávat své
zkušenosti v 2. lize, kompletní škála mládežnických kategorií nastoupí v soutěžích Plzeňského krajského svazu házené. Kdy nás
uvidíte doma? Neděle 3.10.2021 bude patřit dvojzápasu dorosteneckých soutěží, víkend 9.10./10.10.2021 se v domácím prostředí
představí mladší a starší žákyně a o týden dříve 2.10.2021 budete
mít možnost přijít povzbudit naše nejmenší házenkářské naděje.
Sledujte náš nový web www.hazena-kynzvart.cz a facebookové
stránky Házená Kynžvart, kde vždy najdete aktuální informace.
Dovolte nám se krátce vrátit k letnímu období, které pro
házenkářky znamená pot a dřinu za každých okolností. Pestrou letní přípravu měl tým žen, který využíval ke své přípravě
od 12.7.2021 střídavě domácí prostředí, diváci tak měli možnost
shlédnout dvojutkání s DHC Slavia Praha (30:32, 32:28) a následně vyjížděl k přípravným venkovním utkání. Zajímavá konfrontace sil pak přišla během týdenního pobytu v Dunajské Stre-
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dě, kde se postupně ženy Házená Kynžvart utkaly s Šalou (32:31,
19:26), Dunajskou Stredou (27:30), juniorkami Gyoru (27:20)
a Stupavou (42:21). Vyvrcholení letního nabírání sil a pilování
stylu hry přišlo na pražském turnaji, tam přišla porážka od DHC
Slavia Praha 18:25 a vítězství nad DHC Plzeň 33:25. Aby byl
výčet kompletní, absolvovaly ženy ještě dvě utkání v Německu
s bilancí jednoho vítězství a jedné prohry. Nejen ženy trávily část
léta na hřišti. Dorostenecké kategorie a starší žákyně absolvovali
týdenní soustředění tradičně ve Vilémově a mladší dorostenky
stihly ještě do začátku soutěže opanovat přípravný turnaj v Plzni,
kde zvítězily ve všech čtyřech utkáních. Starší a mladší žákyně
čeká aktuálně během prodlouženého víkendu 3. 9. - 5. 9. 2021
tradiční pražský turnaj Vršovice Handball Cup. Pak už hurá
do soutěží! Během léta se u nás vystřídaly také dva běhy sportovních příměstských táborů, kterých se zúčastnilo dohromady
50 nadšených dětí. Velké díky všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu těchto dvou náročných týdnů.
S napětím čekáme na první ostré zapísknutí, které nás zase
po dlouhé době vrátí do zápasového režimu. Držíme si palce,
aby nás už nikdo nezavřel doma, přejeme si, abychom zaplnili
domácí halu až po strop, aby Vás náš sport bavil a abyste mohli
být hrdí na to, co v podobě oddílu Házená Kynžvart v Lázních
Kynžvart roste!

Děkujeme za podporu našim partnerům a sponzorům! Jejich
prezentaci najdete na www.hazena-kynzvart.cz/partneri.
Daniela Radová
Házená Kynžvart
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Městská knihovna Lázně Kynžvart
budova Městského úřadu
nám. Republiky 1
www.laznekynzvart.cz/mestska-knihovna/
Kontakt: knihovna@laznekynzvart.cz, tel. 724 355 412
Knihovnice: Bc. Romana Kováčíková
Zřizovatel: Město Lázně Kynžvart, nám. Republiky 1, Lázně Kynžvart, IČO: 00254029

Pondělí, Středa
Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

8:00 – 11:00

12:00 – 14:30

Internet zdarma
Kopírování pro veřejnost

Kynžvartské listy 2/2021
Vydáva MěÚ Lázně Kynžvart · Povolení MK ČR E 17574
Sazba a tisk: Marienprint s. r. o. Planá · www.marienprint.cz

