LÁZNĚ KYNŽVART

Kynžvartské
listy

Informační servis města Lázní Kynžvart

č. 2/2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané ,
skončila nám doba prázdnin, léto bez roušek. Chtěl jsem být
optimista a věřil jsem, že už na podzim opatření nebudou nutná. Bohužel se vracíme pod roušky, pod limity a pod pokyny.
Zkusíme ale fungovat tak normálně, jak to jen půjde.
V srpnu se nám rozjely tři akce. 1) Oprava střechy na mateřské školce, která byla v havarijním stavu. Oprava střechy
je financována z rozpočtu města a to částkou 1.400.000,- Kč.
2) Byla započata akce „Oprava havarijního stavu instalací Základní školy“ na kterou se nám podařilo získat dotaci
z Ministerstva financí ve výši 16.215.657,-Kč, kdy město hradí z rozpočtu částku 1.621.566,- Kč. Opravy se týkají rozvodů elektroinstalací, vody, odpadů, topení a rekonstrukce
sociálních zařízení. 3) Dále byl v areálu ZŠ a MŠ opraven
chodník, na který byla získána dotace z Karlovarského kraje ve výši 275.000,- Kč a město dofinancovalo částku taktéž
275.000,- Kč.
Dále se letos uskuteční ještě dvě akce. První je oprava místní komunikace v ulici Nádražní u domu č. p. 328 za částku
750.000,- Kč, kterou bude hradit město z rozpočtu, druhá je
vybudování workoutového a fitnes hřiště a to nad točnou autobusu vedle dětského hřiště, kdy jsme i na tuto akci získali
dotaci z Ministerstva pro místí rozvoj ve výši 751.889,- Kč,
město hradí z rozpočtu částku 239.542,- Kč.
A na závěr jedno přání a jedna pranostika. Tak vám tedy
přeji pevné zdraví a nervy v dnešní době roušek, limitů a pokynů.
Příroda se k spánku klade,
smutno, pusto kolem všade;
rošťáci strach z toho mají,
raději se znova zavřít dají...:-)
Jindřich Zíval
starosta města

11. 9.

Pozvánka na kulturní akce

- Mistře, o čem se neví
(V. Zawadská, Komunitní centrum)
12. 9. - Den s IZS
(areál Léčebných lázní)
12. 9. - Letní kino v lázních
(park u Balnea v lázních - altán)
15. 9. - Převážně nevážně
(R. Uzel, J. Rychterová, Komunitní centrum)
19. 9. - Dny evropského dědictví
(Zámek Kynžvart)
26. 9. - Mariánský podzim - folklorní festival
(park u Balnea v lázních - altán)
27. 9. - Mariánský podzim - folklorní festival
(Zámek Kynžvart)
30. 9. - Liga proti rakovině
(Lázně Kynžvart)
30. 9. - Akademie třetího věku
(Komunitní centrum)
2. - 3. 10. - Volby - Zastupitelstvo Kraje a Senát (I. kolo)
9. - 10.10. - Volby - Senát (II. kolo)
23. 10. - Strašidelná cesta
(areál Léčebných lázní)
13. 11. - Lampionový průvod
(náměstí, lázně)
28. 11. - Rozsvícení vánočního stromečku
(náměstí)
5. 12. - Mikulášská stezka s úkoly
(lázně, náměstí)
9. 12. - Předvánoční setkání seniorů
(Komunitní centrum)
24. 12. - Půlnoční mše
(Kostel sv. Markéty)
31. 12. - Silvestrovský přípitek
(náměstí)
(změna programu vyhrazena)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Město Lázně Kynžvart zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

M O B I L N Í  S B Ě R

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

Stanoviště

v v sobotu 12. 9. 2020

     Doba přistavení mobilní sběrny:

Stanoviště

               Doba přistavení mobilní sběrny:

Náměstí Republiky		

08:00 - 09:50		

ulice 5. Května (u č. p. 339, 338)		

08:00 - 09:30

Stará Voda (bytovky)		

09:35 - 09:50		

ulice 5. Května / Revoluční		

08:00 - 09:50

ulice Revoluční / Slunečná

08:00 - 09:15		

ulice Lázeňská (parkoviště) 		

09:20 - 09:50

ulice Fučíkova / Sadová 		

10:00 - 11:30		

ulice Zámecká / Potoční			

10:00 - 11:30

ulice Krátká (u popelnic)		

10:00 - 10:45		

ulice Dlouhá 				

10:50 - 11:30

ulice Polní (u bytovek) 		

10:00 - 11:30		

Lazy (stanoviště u separace)		

12:00 - 12:15

Lazy (křižovatka u č. p. 51)

12:20 - 12:35

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

SBĚRNÝ DVŮR LÁZNĚ KYNŽVART
Možnost uložení objemného a nebezpečného odpadu
vyprodukovaného z domácností, vysloužilé elektrospotřebiče:
AREÁL bývalého CO skladu
Nádražní ulice (pod čerpací stanicí)
354 91 Lázně Kynžvart

		
		

Provozní hodiny:
středa 15.30 - 17.00
sobota 8.00 - 10.00

! není určeno pro odpad z podnikání !
Více info na:
https://www.laznekynzvart.cz/urad/odbory-mestskeho-uradu/odpadove-hospodarstvi/
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Vítání prázdnin 27. 6. 2020
V sobotu 27. 6. 2020 jsme ve spolupráci s Léčebnými lázněmi připravili vítání prázdnin nejen pro děti. Ale protože byl
v důsledku situace v dubnu a květnu zrušen dětský den, bylo odpoledne věnováno právě dětem. U LD Orlík bylo možné si prohlédnout a něco i vyzkoušet z hasičské techniky profesionálních
hasičů z Mariánských Lázní a pak už na všechny čekala cesta
za večerníčky.

Děkuji všem za přípravu a prima zábavu.
Bc. Romana Kováčíková

Pouť sv. Markéty 11. 7. 2020
Slunečné odpoledne v sobotu 11. 7. 2020 bylo jako stvořené pro Pouť sv. Markéty, kterou ve 13 hodin na náměstí
odstartovali kluci z Plzeňského šramlu. Na podiu se pak vystřídaly kapely Šarkani, naši oblíbení a mariánskolázeňský
Bourbongrass. Po nich už podium patřilo Špejbl´s Helprs
(AC/DC revival), kteří nás bavili až do desáté večerní. Pro ty
vytrvalé pak hrála ještě skupina Kocovina. Nechyběly tradiční pouťové atrakce, mobilní planetárium, malování na obličej nebo závodní autíčka - trenažéry od firmy TANET Tachov.

Různé úkoly se plnily u Rumcajse a Manky, Kněžny a Knížepána. Z lesa Řáholce jsme se najednou octli u Krakonoše, Anče
a Kuby, utržené sluchátko bylo u Macha a Šebestové a odměnu si
účastníci vybrali u Křemílka a Vochomůrky. Odpoledne zakončila kapela Levoruký Eda koncertem pro děti. Večerní program
obstarala kynžvartská kapela The Wild Roots.
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na náměstí, jako předvoj Pouti sv. Markéty, v pátek 10. 7. 2020.
Tady nás čekal hudební film Zrodila se hvězda. V polovině
prázdnin, 31. 7. 2020, jsme se přesunuli opět do krásného prostředí lázeňského parku u Balnea v lázních na komedii Přes prsty.
Na louce před zámkem jsme se setkali 22. 8. 2020 a jak jinak než
s Poslední aristokratkou. Sezonu letních kin jsme zakončili opět
v lázních 12. 9. 2020 filmem Modelář. Děkujeme všem, kteří se
s námi přišli pobavit a nasát atmosféru letního kina, kde nechybělo občerstvení v podobě tradičního popcornu, točeného piva,
kofoly a párku v rohlíku.
Bc. Romana Kováčíková

KYNŽVART FEST 28. 8. 2020
Na letošním ročníku vystoupily kapely: Frýda & Company,
dívčí kapela Loretta, Faraon, Iron Maiden Revival, Grande Tete
a Kryptor. Hustej Wimpy se omluvil za neúčast z důvodu karantény a kapela Znouzectnost se také omluvila za neúčast z důvodu, že bubeník uvízl v havarovaném vlaku a bohužel kapela by
nestihla dojet na smluvený čas na Kynžvart Fest. I přes nepřízeň
počasí přišel podpořit vystupující kapely slušný počet návštěvníků, za což mnohokrát děkujeme. Děti v doprovodu rodičů
do 12 let měly vstup zdarma a jako dárek dostaly sladkost a heliový balónek. Všechny vstupenky byly zařazené do slosování
o drobné ceny.

Jako loni, tak i letos proběhla dražba trička s podpisy všech
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hlad- účinkujících. Samotné triko se vydražilo za 2.700,- Kč. Majitekém průběhu celé akce a také za spolupráci vedoucí prodejny li jsou manželé Anna a Roman Kočí. Dále proběhla sbírka pro
COOP paní Regině Šurabové. A především děkuji vám všem, Nadační fond Daruj Vlasy, který byl založen za účelem poskytkteří jste našli odvahu a chuť přijít se s námi pobavit po dlounutí pomoci především pro onkologické pacienty procházející
hé době půstu od zábavy, kterou nám bohužel zajistila jiná akce
chemoterapií. Realizační tým a kapela Faraon se vzdali honoráře
s názvem COVID-19. Doufejme, že už bude líp.
a věnovali jej také nadaci Daruj vlasy. S dražbou trička i se sbír								
Bc. Romana Kováčíková kou se vybralo 16.800,- Kč, které budou předány již zmíněné
nadaci.

Letní kina v roce 2020

V letošním roce jsme pro vás připravili 5 letních kin s promítáním v lázních, na náměstí a na zámku. Jako první jsme se
sešli v lázních na filmu Dolittle, což byla naše první akce po
době koronavirové, a to 12. 6. 2020. Další setkání bylo tentokrát

Poděkování.
Partner akce: VEOLIA , a.s. Sponzoři: Město Lázně Kynžvart,
Karlovarský kraj, D-Produkt, s.r.o., Flimo plus, s.r.o., Dosta,
s.r.o., Kalora, a.s., Bubastav, s.r.o., EAF protect, s.r.o., Božena Šurabová - Penzion 406, Radek Andresík, Ján Povalač.
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Dále děkujeme: Jindřich Zíval, Věra Bendová, Trafika U Osvalda,
Nanosound, ATW service, Služby města Lázně Kynžvart, SDH
Lázně Kynžvart, TJ Sokol Lázně Kynžvart, Kartarena Cheb, Penzion nad Halou Lázně Kynžvart, S.A.O.CH. spol. s r.o., Dobroty
Turek, Legion Storm Riders a všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Na další ročník plánujeme akci rozšířit o doprovodný program.
H3, z.s. Radek „Puky“ Hlaváček
Foto : Věra Bendová

Pohádková cesta na hrad 29. 8. 2020
Poslední prázdninová sobota a pohádková cesta na hrad
k sobě prostě patří. Nebylo tomu ani letos jinak. Na začátku si
děti v parku u Balnea mohly vyzkoušet jízdu na ponících, nechat se tetovat, namalovat obrázek na obličej nebo se svézt na
kolotoči. Poté už si u dvorních dam a kašpárka složily klíč do
pohádky a mohly vyrazit na hrad. Cestou potkaly Rumcajse a
Manku, Červenou Karkulku a Vlka, Sněhurku a Prince, až se dostaly do pekla. Odtud čarodějnickou stezkou za Čarodějnicemi,

za Křemílkem a Vochomůrkou je doprovodili Loupežníci a nakonec je čekal Vodník a Víly. Po splnění úkolů na cestě už bylo na
hradě připravené ohniště a naši hasiči, tak se mohli všichni občerstvit a posilnit na další výkony v lanovém centru nebo u šermířů. O informace k lesu se postaraly jako každý rok zástupkyně
LZ Kladská Hana Svobodová s kolegyní a zdravovědou účastníky provedla členka Royal Rangers. Děkuji všem, kteří se spolu s námi přišli rozloučit s prázdninami a všem organizátorům
a pohádkovým postavičkám za hladký průběh celé akce, která se
koná již tradičně ve spolupráci s Léčebnými lázněmi.
							
Bc. Romana Kováčíková
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Zámek Kynžvart
Po prázdninách zámek Kynžvart nezavírá, ale bude nadále
otevřen celé září od úterý do neděle v otevírací době od 9,00
do 16,00 hodin. V říjnu bude v těchto hodinách otevřeno pouze
o víkendu. Hosté, kteří ale budou chtít zámek navštívit i ve všední dny nemusí zoufat, jelikož již tradičně bude otevřena v úterý
i ve čtvrtek prohlídka obou okruhů, Zámeckých interiérů Metternichů i Muzea a slavného kabinetu kuriozit. Tyto prohlídky
budou začínat vždy ve 13,00 a 15,00 hodin a budou ve stejných
termínech pokračovat.
Správa zámku Kynžvart jako zpestření pro nastávající podzimní část sezóny připravila i několik zajímavých kulturních akcí
a výstav:
KULTURNÍ AKCE:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: Mineralogická sbírka knížete Metternicha
Termín: sobota 19. září v 10,00 a 14,00 hodin.
Přednáška o dochované mineralogické sbírce minerálů a hornin knížete Metternicha. Programem provede mineralog Martin
Bohatý, specialista na historické mineralogické sbírky. Metternichova mineralogická sbírka o několika tisících kusů patřila společně s paleontologickými exponáty do přírodovědného oddělení historického kynžvartského zámeckého muzea. Reinstalace
kabinetu přírodnin probíhala ve spolupráci s Národním muzeem v Praze.
Vstupné: 70,- Kč / snížené 50 Kč
Doporučujeme rezervaci prostřednictvím zakoupení vstupenky
on-line na oficiálních webových stránkách zámku: www.zamek-kynzvart.eu.
MARIÁNSKÝ PODZIM - vystoupení folklórního souboru na
státním zámku Kynžvart
Termín: neděle 27. září od 14,00 hodin
Víkend plný tance, zpěvu, lidových řemesel a nezapomenutelných zážitků, se v Mariánských Lázních poprvé uskutečnil v
roce 2004 jako nenápadná akce folklórního souboru Marjánek.
Od té doby uplynulo již více jak deset let a z akce se stala událost,
která vždy třetí víkend v září rozzáří celé město a do ulic vyláká
stovky diváků.
Správa zámku Kynžvart se Mariánského podzimu účastní už
druhým rokem. Letos vystoupí na nádvoří zámku jeden z folklórních souborů působících na tomto festivalu.
SNOW FILM FEST
Termín: sobota 31. října od 17,00 hodin
Malý filmový festival pro milovníky zimních sportů a extrémních outdoorových aktivit.
Vstupné: 50 Kč
DOBA ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA NA CHEBSKU
Termín: sobota 14. Listopadu od 14,00 hodin
V rámci odborného kolokvia zazní příspěvky zabývající se
osobností Albrechta z Valdštejna, jeho současníka Lothara I.
z Metternichu i podobou kynžvartského sídla a hospodářské
správy Kynžvartu v 17. století.

VÝSTAVY:
KOMA - mezinárodní komiksový festival na zámku Kynžvart
Termín: 25. května – 31. října 2020
Dobíhající výstava mezinárodního komiksového festival opět zavítala na státní zámek Kynžvart. Výstava čerpá z komiksů vystavených během mezinárodního komiksového festivalu KOMA,
který proběhl v Brně v říjnu loňského roku na téma MILESTONES - Milníky.
Vstupné: zdarma
VZDĚLANÝ ČTENÁŘ
Termín: 8. srpna – 8. října 2020
Výstava ve spolupráci s Národním muzeem a Národní knihovnou představí výjimečné knižní exempláře, nejen z kynžvartských sbírek. Poznámky a komentáře, jež zanechali čtenáři
v knihách před staletími i v době nedávné, představují pestrou
mozaiku odrážející proměny lidské mentality v čase.
Výstava “Vzdělaný čtenář” přibližuje tento fenomén knižní kultury a dějin čtenářství prostřednictvím několika desítek knih,
v nichž zanechali své záznamy, poznámky a kresby čtenáři posledních pěti století. Záznamy a značky na stránkách knihy představují životopis a cestovní pas, v němž razítka, podpisy a poznámky vymezují etapy jejího životního běhu a trasu cest, které
urazila. Výstava je výstupem výzkumného projektu, na kterém se
podílejí specialisté z Národního památkového ústavu, Národního muzea a Národní knihovny.
Vstupné: zdarma
Bc. Štefan Brštiak, referent pro styk s veřejností
Správa státního zámku Kynžvart

Televize po internetu
Získejte více jak 150 programů a užívejte si pohodlí, které
nabízí moderní funkce televize po internetu. Proměňte
svou televizi v multimediální centrum a bavte se s celou
rodinou u pořadů, které máte rádi, kdykoliv se vám to hodí.
Pořady můžete přehrávat i nahrávat, jak chcete a nepotřebujete k tomu žádné další zařízení.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na kristyna.solarova@tanet.cz.
Kristýna Solařová, obchodní zástupkyně
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
V posledním čísle „Kynžvartských listů“ jsem napravil svoji chybu ohledně popisu historie našeho kostela svaté Markéty.
Dnes se budeme věnovat neméně zajímavému tématu našeho
vzpomínání a to zástavbě našeho města, těm zajímavým budovám, které vznikly v minulosti města. Zástavba Kynžvartu byla
poplatná době, ve které vznikala, danému slohu výstavby i se
všemi okolnostmi s ní souvisejícími. Ve středověku ve městě
převládaly domy převážně dřevěné, silně poplatné tehdejšímu
osídlení německým národnostním živlem, eventuálně domy
tzv. hrázděného typu a pouze význačnější budovy byly kamenné (např. kostel, rathaus, některé budovy tzv. židovského dvora
a snad i zaniklý klášter). Není bez zajímavosti, že i středověká
škola u kostela byla z kamene. Kynžvart byl však téměř každé
století od svého vzniku postižen požáry, které nám nezanechaly žádnou původní stavbu ve své tehdejší podobě. Snad jediným
pozůstatkem ze středověké zástavby města Kynžvartu je kostel
(renovovaný v letech1865 - 1870), bývalá škola u kostela a základy dnešního domu „Tetřívek“, původně městský středověký pivovar. Dá se tedy říci, že velká část budov, o kterých bude v tomto
přehledu řeč, pochází z 18. – 19. století, i když z tohoto vyjmeme
ruiny hradu a zámek Kynžvart.

měl spojitost s kostelem a byl jednou z prvních kamenných staveb města.

Radnice – původní - je modernější stavbou na náměstí bez větší
umělecké ceny, která byla postavena v r. 1789 jako jednoposchoďová budova s hřebenovou střechou a obloukovitým portálem
ve střední části, v hlavní frontě domů na náměstí. V pozdější
době byla přestavěna a několikrát renovována. Sloužila za dobu
své existence mnoha účelům, za 1. republiky a v době okupace zde byla umístěna německá obecná i měšťanská škola, městský úřad, po osvobození pak v r. 1945 zde byly úřadovny Místní správní komise a později MNV a současně s těmito zde byly
i školy obecná i měšťanská - české. Když byl dne 1. 5. 1947 zrušen
tzv. Berní úřad (dnes již zbouraná budova na rohu náměstí - proti kostelu), přesídlilo opět MNV do budovy „berňáku“ a budova
sloužila zase jako škola. Po přestěhování školy do budovy nynějšího MěÚ byl MNV z „berňáku“ znovu přestěhován do bývalé
radnice. Později, po vystavění nové školy a renovaci bývalé staré
školy se přestěhoval MěNV do svého nynějšího působiště, kde
je pod hlavičkou MěÚ dosud a původní budova radnice sloužila podniku služeb MěNV, SNB a podobně. Další domy na náměstí nemají valné historické hodnoty a byly většinou postaveny
v předminulém a minulém století. Za zmínku snad stojí pouze
dům č. 3 tzv. “cechovní dům“, který má v zadní části dvora portál
z dřívější doby - asi středověké, s vytesaným nápisem v latině,
žalm č. 121, verš 8 asi z r. 1555.

„Staré šance“ - poslední starou „stavitelskou památkou“, ale
sloužící jinému než uživatelskému bytovému účelu, jsou „Altschanze“. Porostní mapa kynžvartských revírů z r. 1790 zakresluje asi 1km východně od hradu Kynžvart vzdálenou pozemní stavbu a to uvedené „staré šance“. Tuto stavbu tvoří vysoký
ze země navrstvený násep, asi 300 m dlouhý, před ním byl hluboký příkop. Vroubila západní okraj náhorní plošiny výškového
bodu 874 m. Průčelní fronta tohoto náspu je ukončena okrajovými křídly, na jejichž konci jsou kulaté náspy o průměru asi 30
m, jejichž vnitřní příkrá stěna je vysoká asi 5 m a vnější stěna pak
asi 8 m. Po celé délce valů jsou asi po 10 m v náspu patrné hluboké zářezy, ve kterých zřejmě byly postaveny obléhací zbraně
z průběhu bojů o hrad švédskými vojsky za třicetileté války. Byly
zřejmě vybudovány Švédy při obléhání hradu a jeho zničení v r.
1647. Dnes po těchto valech zůstaly pouze zbytky, které splynuly
s místním zalesněným terénem.

Klášter (není písemně doložen) - stával zřejmě na místě nynějšího hotelu „Kynžvartský dvůr“, jak ale vypadal a jaká byla jeho
stavební dispozice se nám nedochovaly žádné zmínky, takže se
tady pohybujeme na bázi domněnek. Faktem zůstává jen to, že

„Tetřívek“ – zajímavá, mnohokrát přestavěná budova, kdy máme
písemně doloženo, že ve středověku zde stával městský pivovar.
Při následných přestavbách se přišlo na zbytky a základy původní stavby a tyto však přestavbami byly zničeny. Historicky je doloženo, že pivovar stál na tomto místě již roku 1464. Spodní část
i sloupoví podpůrné zůstalo zachováno až do nynějšího času.
„Špitál“ - stával zřejmě proti budově nynější pošty, i když
v některých historických análech mohl stávat i v místě nynější
autobusové zastávky, kde ještě po válce stávaly ruiny základů
kamenné budovy, kterémuž místu říkalo původní německé obyvatelstvo “špitál“. Nejsme schopni doložit historicky ani jednu
z variant - pouze ústně předávané domněnky.
„Winkel“ - leží v západním okraji města při ústí do ulice Vrchlického. Je ve strmé části směrem k lesu a ještě po II. světové válce
zde bylo několik hrázděných domů - německý stavební sloh. Byly
jedinou památkou krajového stavitelského slohu - dnes nová výstavba.

Z předcházející části našeho povídání je patrné, že i naše
město Lázně Kynžvart má několik zajímavých artefaktů, které se
uchovaly až do nynější doby. Dobrý čtenář si jistě všiml, že jsem
poprvé během našeho povídání použil celý “titul“, tedy Lázně
Kynžvart. Proč? Snad proto, že přídomek „lázně“ získal Kynžvart
výnosem z 19. 8. 1862 - čili 19. 8. 2020 bychom měli „slavit“ 158
výročí změny jména města. Ale o tom až příště.

Občan města Lázně Kynžvart Kločurek Vladimír
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozloučení s deváťáky
30. června 2020 se základní škola slavnostně na městském úřadu rozloučila s vycházejícími žáky. Přejeme našim, dnes již bývalým,
žákům úspěšné studium na zvolených školách a hodně štěstí v osobním životě.

Prvňáčci 1. 9. 2020
Z důvodu probíhající rekonstrukce školy se slavnostní přivítání prvňáčků neuskutečnilo v budově základní školy, ale v obřadní
síni městského úřadu. Do 1. třídy nastoupí 12 žáčků, třídní učitelkou je Mgr. Pavlína Sedláková.
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Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
Pokyn k zajištění bezpečnosti
po dobu rekonstrukce základní školy
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, žáci, zaměstnanci školy,

od srpna 2020 probíhá v budově základní školy plánovaná rozsáhlá rekonstrukce školy, kterou provádí firma Hellmich, Mariánské
Lázně. Předpokládaný konec rekonstrukce je plánovaný na prosinec 2020. Na budově mateřské školy se dokončuje výměna střechy.
Staveniště je ohraničeno páskami, které upozorňují na zákaz vstupu.
Vzhledem ke skutečnosti, že probíhají stavební práce na plánované rekonstrukci budovy základní školy, dojde k několika závažným
změnám v jejím provozu. Věnujte proto, prosím, následujícím informacím velkou pozornost.

Pravidla pro dodržování bezpečnosti žáků v průběhu stavebních prací v areálu ZŠ a MŠ:
1.
2.
3.

Přísný zákaz vstupu na staveniště!
Staveniště je ohrazeno bezpečnostní páskou. Do prostoru za pásku je vstup všem nepovolaným osobám přísně zakázán!
Je zakázáno jakkoli manipulovat s předměty souvisejícími se stavebními pracemi (materiál, nářadí, apod. ….)
Je třeba dbát zvýšené osobní bezpečnosti (žáci i dospělí) v okolí školy z důvodu možnosti pohybu vozidel a stavebních
strojů.

Vstup do areálu školy od 1. 9. 2020
■
■
■

pro všechny (žáky, rodiče, zaměstnance školy, návštěvy) je ke vstupu do areálu školy určen pouze zadní vchod situovaný
z ulice Nádražní
současný hlavní vchod je zcela uzavřen – je součástí staveniště
při pohybu v celém areálu školy je nutné dbát na zvýšenou pozornost

Parkování
■
■
■

parkovací místa před hlavní budovou nelze používat, budou vyhrazena stavební firmě a budou součástí staveniště
po dobu rekonstrukce platí pro rodiče zákaz vjezdu do areálu školy, je povolen pouze zaměstnancům školy, kteří parkují
na ploše před tělocvičnou
na parkovišti před tělocvičnou je nezbytná kvůli zvýšenému pohybu osob zvýšená pozornost při parkování a vyjíždění

Bezpečnost žáků
■
■
■
■
■
■
■
■
■

žáci budou 1.9.2020 podrobně seznámeni s bezpečným pohybem v okolí školy, zákazem vstupu na staveniště, přesto je
poučte o bezpečném chování i vy rodiče
žákům je zakázáno v době před vyučováním, po vyučování a v době polední přestávky zdržovat se v okolí školy, je nutné
omezit pohyb v okolí školy na dobu nezbytně nutnou (příchod do školy, odchod ze školy)
po vstupu do budovy MŠ (7.třída do budovy tělocvičny) si žáci uloží oblečení a obuv na určená místa
o přestávkách zůstávají žáci ve třídě
žáci 2.-5.třídy (kteří se vyučují v lázních) chodí ráno do školy samostatně
žáky, kteří navštěvují ranní družinu, převádí na výuku do lázní pedagogický pracovník
po skončení výuky v lázních žáky odvádí pedagogický pracovník zpět k budově MŠ, kde žáci odcházejí na oběd nebo
do školní družiny nebo odcházejí domů
před odpolední výukou tělesné výchovy se žáci shromažďují před vchodem MŠ, kde si je přebírá příslušný vyučující
po ukončení výuky TV převádí žáky vyučující zpět k budově MŠ, kde výuka končí

Žáci i zaměstnanci školy byli seznámeni s pravidly dodržování bezpečnosti a zákazu vstupu na staveniště. Vedení školy apeluje touto
cestou i na rodiče, aby poučili své děti o bezpečnosti při cestě do školy a zpět a o omezení pohybu v okolí školy včetně školního hřiště.
V případě nejasností a případných dotazů se obracejte na vedení školy.
Po dobu rekonstrukce budou kanceláře ředitelky a zástupkyně ředitelky přestěhovány do prostor mateřské školy a nebude k dispozici pro komunikaci pevná telefonní linka ZŠ, proto využívejte tel.č. 739 572 478 nebo e-mailovou cestu: zsmslk@seznam.cz
V Lázních Kynžvartu 1. září 2020 							

Mgr. Hana Pelikánová, ředitelka školy
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Nabitá házenkářská sezóna 2020/2021 začíná! Buďte s námi u toho!
Je zvykem, že naše články začínají většinou tématy spojenými s mládežnickou házenou. Dovolte mi, aby tentokrát to bylo
výjimečně jinak! Neznáme to, že jsme změnili priority, ale to, co
momentálně rezonuje házenkářským oddílem, je dlouho očekávané zahájení házenkářské ligové sezony 2020/2021, kde v rámci
1. ligy žen máme velká očekávání a nemalé ambice! Cílem je pokusit se probojovat do nejvyšší ženské česko-slovenské házenkářské soutěže MOL liga a vytvářet tak pro naši mládež ty nejlepší vzory a vlastní cíle, na které budou moct skutečně dosáhnout
a mít je blízko. Bude to úkol nelehký, možná pro někoho z říše
snů, ale děláme pro to společně maximum! Na hřišti proto uvidíte v letošní sezoně několik nových tváří, které jsme Vám postupně na našich webových stránkách představovali, a které se
během letní přípravy staly pevnou součástí našeho týmu. Ten má
za sebou velmi náročné období. Během léta nebylo moc času si
užívat sluníčko a teplo, to je pro sportovce spíš něco jako strašák,
hráčky dřely poctivě víc jak měsíc na všech dovednostech, sehrály několik velmi těžkých utkání, a to právě se soupeři nejvyšší soutěže, o čemž jsme pravidelně informovali na našem webu
www.hazena-kynzvart.cz. V sobotu 5.9.2020 od 14:00 hodin pak
poprvé vstoupíme do ostrého soutěžního zápasu! Až budete číst
tyto řádky, výsledek už budeme znát, proto je na místě využít
tuto chvíli a pozvat Vás na utkání další. V září se domácí tým
představíme ještě jednou, a to 19.9.2020 proti soupeři SK UP
Olomouc. Permanentky na utkání jsou v prodeji v Penzionu nad

halou nebo přímo v den utkání ve sportovní hale Milana Prokeše. Děti mají vstup zdarma! Neváhejte a buďte s námi u toho!
Každá podpora je pro náš tým důležitá! Jste jeho součástí a každého našeho úspěchu! Domácí zápasy ligových trojutkání se hrají zpravidla v sobotu ve sportovní hale Milana Prokeše. Od 12:00
hodin bude k vidění předzápas 2. ligy mladších dorostenek, následuje od 14:00 hodin hlavní utkání 1. ligy žen a trojutkání bude
zakončeno od 16:00 hodin zápasem 2. ligy starších dorostenek.
Na plný plyn jedeme i s mládežnickými týmy. Letní přípravu vystřídal tréninkový proces v domácím prostředí a program
na sezonu je víc než nabitý. Mladší žákyně mají za sebou první
kvalitně obsazený turnaj v Praze a těší se na svou soutěžní sezonu! Tým minižákyň a přípravky si užil v rámci námi pořádaných
příměstských táborů společně stmelovací poslední prázdninový
týden, kdy nebyla o zábavu nouze. Jsme na startovní čáře a těšíme se všichni. Dveře máme pro nové zájemce stále otevřené,
přijďte se na nás se svými dětmi podívat do sportovní haly vždy
v úterý a čtvrtek od 15:45 do 17:00 hodin, kdy probíhají tréninky
těch nejmenších dětí a zároveň největších talentů😊 V červenci
jsme mezi námi přivítali třicetičlennou skupinu nadšených dětí,
které si užívali na příměstském táboře plnými doušky každou aktivitu, která byla pro ně přichystána. Je to ten správný motor do
další práce, protože nadšení dětí je příjemně nakažlivé. Svůj pátý
ročník zahajuje také úspěšná Lázeňská školní liga miniházené,
která již zná termíny svých turnajů. Pro svoji úspěšnost rozjíž-
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díme podobný projekt také v Chebu s ambicí posílit náš sport
na regionální úrovni a nabídnout další variantu sportovního
vyžití pro kluky, kteří se k nám stále častěji chtějí připojit. Jak
vidíte, naše aktivity neznají mezí a bez obětavých dobrovolníků, trenérů a dalších členů realizačních týmů, ale také bez našich
partnerů a sponzorů, by nebylo možné je realizovat. Velké díky
a obdiv patří všem!

Sledujte naše webové stránky www.hazena-kynzvart.cz,
facebookový
profil
www.facebook.com/hazenakynzvart/
a instagramový účet www.instagram.com/hazenakynzvart/.
Veškeré fotografie z našich akcí najdete na https://hazenakynzvart.rajce.idnes.cz/.
Daniela Radová
Za tým Házená Kynžvart

Sloupek předsedy TJ Sokol Lázně Kynžvart
Jsme za jedno! Všichni sportovci si v aktuální době nepřejí
nic jiného, než aby nenastal už žádný nouzový stav, který by zavíral sportoviště a hatil plány, mařil pot a šrámy z letních příprav.
Jsme na tom podobně. Těžké období jsme přečkali. Věříme, že
nás díky mimořádné finanční podpoře Národní sportovní agentury, zasáhne minimálně a jedeme dál! Sportovní hala Milana
Prokeše, ale i všechna naše sportoviště poskytla v letním období
své zázemí pro spoustu sportovních oddílů, které se u nás připravovaly na svou sezonu. Plán budoucích akcí je nabitý a nezbývá
nic jiného než si přát co největší počet Vás, diváků, kteří budou
naše týmy hlasitě podporovat přímo na místě!
„Poločasovou koronavirovou“ pauzu jsme využili k další modernizaci sportovišť, tentokrát na řadu přišla fotbalová hřiště.
Děkujeme všem za pochopení spojeným s omezením možnosti
vstupu na trávníky, ale máme to za sebou! I když nejsme stále
u konce! Slibujeme, že budovat budeme dál! Slova Milana Hniličky nejen na Roadshow Národní sportovní agentury, které jsme

se zúčastnili v Karlových Varech, nám dodávají potřebnou chuť
a sílu, protože podpora sportu se zdá být z nejvyšších míst stále
silnější a důležitější! Je nutné být připraveni, a to my jsme!
A co už říct jen na závěr? Přejeme všem školákům Základní školy Lázně Kynžvart, kteří budou využívat sportovní halu
k hodinám tělesné výchovy, aby se jim u nás líbilo a aby se náš
sportovní areál pro ně stal jejich druhým domovem, tak jako pro
naše sportovce!
Úspěšnou sezonu 2020/2021!
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.
sportkynzvart.cz a facebookovém profilu www.faceb/ook.com/
sportovnihalamilanaprokese/.
Daniela Radová
Předsedkyně TJ Sokol Lázně Kynžvart , z.s.
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