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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
loňský rok jsme končili s přáním, aby tento rok byl lepší.
Bohužel současná situace stále není dobrá, i když se zdá, že se
již začíná blýskat na lepší časy. Chtěl bych Vám nabídnout něco
pozitivního, pozvat na nějakou společenskou, sportovní nebo
kulturní akci, ale bohužel na tyto události si asi ještě nějaký čas
budeme muset počkat.
Prožíváme období, které není jednoduché pro nikoho z nás
a které trvá již příliš dlouho. Náš život se velmi omezil. Díky
všem opatřením, a to jak dospělým, tak i dětem. Na všech
z nás je již znát napětí a stres. Schází nám komunikace a společné akce s ostatními, mnohdy i kontakty s ostatními členy rodiny. Chtěl bych Vás ale všechny poprosit, abychom vydrželi, byli
k sobě tolerantní a ohleduplní. Nezapomínejme prosím na ty,
kteří se těchto dnů nedočkali, a kteří nás díky této zákeřné nemoci opustili. Opatrujte se, své rodiny, nepodceňujte hygienická
nařízení a vládní opatření.
Doufám, že po letošní celkem mrazivé zimě již přijde jaro
a s ním krásné slunečné dny, které nás prohřejí a pomohou nám
všechna úskalí zvládat lépe a s větším optimismem.
Z celého srdce nám všem přeji hlavně zdraví a pevně věřím,
že se již blíží doba zlepšení a návratu k běžnému životu. Jsem
přesvědčen, že jednou z cest k tomuto návratu je zajištění dostatečného množství vakcín a očkování nás všech.
Těším se tedy na jaro a samé dobré zprávy.

Pozvánka na kulturní akce
30. 4.

- Pálení čarodějnic (areál fotbalového hřiště)

29. 5.

- Zahájení lázeňské sezony a Dětský den
(areál lázní)

11. - 13. 6. - KYP turnaj v házené (sportoviště v LK)
12. 6.

- Zámecký jarmark (zámek Kynžvart)

12. 6.

- Letní kino (louka před zámkem)

25. 6.

- Hudební pergola (areál fotbalového hřiště)

26. 6.

- Vítání prázdnin (areál lázní)

9. 7.

- Letní kino (náměstí)

10. 7.

- Pouť sv. Markéty (náměstí)

31. 7.

- Hradozámecká noc (zámek Kynžvart)

31. 7.

- Letní kino (louka před zámkem)

7. 8.

- Káza Cup
(turnaj ve fotbale, areál fotbalového hřiště)

14. 8.

- Letní kino (park u Balnea v lázních)

28. 8.

- Pohádková cesta na hrad

28. 8.

- Letní kino (park u Balnea v lázních)

4. 9.

- Den s IZS (areál lázní)

22. 10. - Strašidelná cesta (areál lázní)
12. 11. - Lampionový průvod (náměstí, lázně)
27. 11. - Rozsvícení vánočního stromečku (náměstí)

Váš starosta
Jindřich Zíval

5. 12. - Mikulášská stezka s úkoly (lázně, náměstí)
8. 12. - Předvánoční setkání seniorů
(Komunitní centrum)
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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Ohlédnutí za rokem 2020
Tento rok byl pro každého jiný, ale navždy asi zůstane pro nás
všechny rokem, kdy vypukla pandemie koronaviru a změnila
tím život, často nenávratně, většině lidí na této planetě. Přinesl
spoustu zlého, ať šlo o strach, o zdraví své i svých blízkých a bohužel i úmrtí.
Ztratili jsme možnost cestování a svobodného života, tak, jak
jsme ho znali, mnoho z nás přišlo o zaměstnání. Na druhou stranu jsme však získali volný čas, ve kterém jsme konečně mohli
dělat to, na co jsme v tom věčném shonu prostor neměli. Mohli jsme být více se svou rodinou, v mnohém se dokázali spojit
a vzájemně si pomáhat. Začali jsme si více vážit vlastního zdraví,
užívat si přírody. Počasí, jak se zdá, se vrátilo do jakéhosi normálu, který jsme znali z dřívějších let, a tak i příroda se mohla
po dlouhé době konečně nadechnout.
Ale i tak šel život dál a my museli a zároveň chtěli fungovat
tak, aby nám do toho aktuální situace zasahovala co nejméně a co
nejméně komplikovala věci, které se umí komplikovat i za normálních okolností. Někdy se nám to dařilo více, jindy, bohužel,
již méně, bez ohledu na naši snahu. Pevně věříme, že projekty,
které byly v plánu na rok 2020, a nepovedlo se nám je uskutečnit,
zvládneme realizovat v tomto roce. Přinášíme Vám tedy stručné
shrnutí. Podrobnější informace je možné dohledat v minulých
vydáních Kynžvartských listů, v zápisech ze zastupitelstev města
nebo na webových stránkách města.
A co se tedy dělo a vlastně i nedělo v uplynulém roce?
Bohužel, kvůli situaci s koronavirem byl rok 2020 velmi chudý na pořádání různých sportovních, společenských i kulturních
akcí, což nás velmi mrzí. Museli jsme rušit naplánované jarní
akce a místo toho se vrhnout na shánění roušek, dezinfekcí a zajištění pomoci těm, kteří ji potřebovali. Sháněli jsme informace
o celé situaci a snažili se nějak si s ní poradit. Do oblasti kulturního a společenského života zasáhla situace opravdu hodně. Nicméně s přicházejícím létem přišlo zmírnění opatření,
zlepšení situace a mohli jsme uspořádat Pouť „Svaté Markéty“.
Na chvíli jsme zapomněli na restrikce a opatření. Ke konci léta
jsme ve spolupráci s DLL Lázně Kynžvart v lázeňském parku
uspořádali Den s IZS, která měla mezi dětmi velký ohlas. V lázeňském amfiteátru také proběhla Countriáda, kterou bychom
chtěli, pokud nám to epidemiologická situace dovolí, pořádat
i v letošním roce.
Snažili jsme se minimalizovat omezení chodu úřadu a celkové
činnosti města, jak jen to bylo možné.
Město zrekonstruovalo komunikaci před domem čp. 328
v Nádražní ulici, která byla v katastrofálním stavu. Rekonstrukce byla z vlastních zdrojů, jelikož dotace na ni nebyla schválena
- 750 000,- Kč. Dále byla provedena oprava části chodníku v areálu ZŠ a MŠ - 550 000,- Kč. Na tuto akci byla také podána žádost
o dotaci a ta byla poskytnuta ve výši 275 000,- Kč. Oprava střechy
na budově MŠ byla z vlastních zdrojů - 1 400 000,- Kč, bohužel
na vše nelze využít dotaci.
Největší akcí loňského roku byla oprava havarijního stavu
rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů a rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ, na kterou byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí, která byla schválena a činila 90% uznatelných
nákladů z celkové částky 16 000 000,-Kč. Při této rekonstrukci

jsme využili absence žáků ( z důvodu epidemie ) a z vlastních
zdrojů jsme ve třídách a kabinetech nechali vyměnit podlahové
krytiny a dveře v hodnotě 2 000 000,- Kč. Za částku 600 000,- Kč
jsme zrekonstruovali služební byt ve škole.
Myslím si, že bez omezení se konala pravidelná údržba obecního majetku, úklid veřejného prostranství ve městě i v okolí.
Nejsou zde samozřejmě všechny akce, vybral jsem ty nejdůležitější a částky jsou zaokrouhlené.
Ne vše, co jsme měli v plánu nebo na čem jsme pracovali, se
nám podařilo. Stále je v řešení prostor bývalé svazarmovské střelnice.
Dotace na kompostéry byla schválena, výběrové řízení je
v chodu, ale prosím o trpělivost a pochopení, zatím nedokážu
říci, kdy budou kompostéry k odběru.
Děkujeme všem, kteří se v minulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu života v našem městě. Děkujeme za Vaši
důvěru a podporu a doufáme, že rok 2021 bude pro nás a naše
město klidnější a radostnější a budeme se moci konečně vídat
a scházet na různých akcích, které k našemu městu neodmyslitelně patří.
Jindřich Zíval

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 08,00 - 10,00
! není určeno pro odpad z podnikání a stavební suť !
Více info na:
https://www.laznekynzvart.cz/urad/odbory-mestskeho-uradu/
odpadove-hospodarstvi/

Kontejnery na Bioodpad
Od 1. 4. 2021 jsou opět po městě rozmístěny hnědé kontejnery
na Bioodpad. Do těchto kontejnerů ukládejte POUZE trávu
a listí a jinak odpad neznečišťujte (např. igelitové pytle apod.)
- odpad se dále zpracovává.
Odvoz větví objednávejte zvlášť – informace jsou uvedeny
také na kontejnerech.
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Informace - odpady
Mobilní sběr JARO 2021 se z důvodu epidemie Koronaviru neuskuteční.
Stále je ale k dispozici sběrný dvůr Lázně Kynžvart v ulici
Nádražní.
U kontejnerů na komunální odpad a na tříděný opad udržujte
pořádek a čistotu a neodkládejte zde odpad, který patří do sběrného dvora – nábytek, spotřebiče atd., které vyklidíte ze svých
bytů. Pokud nemáte možnost tento odpad sami odvézt, stačí
zvednout telefon a domluvit se se zaměstnanci služeb na odvozu.
Ceník použití mobilního kontejneru - vozidlo Bonetti:
Jízda Bonetti			

25,- Kč/km

Pronájem kontejneru		

50,- Kč/každý započatý den

Manipulace s kontejnerem na vozidle - nakládání

100,- Kč

Manipulace s kontejnerem na vozidle - skládání

100,- Kč

Čekání vozidla na naložení150,- Kč/každá započatá ¼ hodina
Ruční manipulace s nákladem
(nakládka - vykládka) 		

100,- Kč/každá započatá
¼ hodina

Děkujeme občanům za spolupráci a zájem udržet naše město
čisté.

Prodej palivového dřeva z lesů v majetku
města Lázně Kynžvart
Ceník palivového dřeva (platnost od 1. 2. 2020)
Samovýroba palivového dřeva		
Samovýroba palivového dřeva - výmět

180,- Kč/m3
80,- Kč/m3

- je to prodej v drobném, tj. maximální množství do 30 m3.
Smlouvy na samovýrobu uzavírá na základě návrhu lesního
hospodáře starosta města.
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při
výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například,
k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký
bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či
světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy,
olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného
místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází
ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi
dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků
okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také
informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo
les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují
žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace
nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
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Kronika města Lázně Kynžvart
Podněty k zápisům do městské kroniky můžete zasílat
na e-mail: kronikar.kynzvart@seznam.cz.

nebo se svézt na lanovce u Royal Rangers. Nechybělo ani občerstvení v lázeňské kavárně. Pokud to situace dovolí, Den s IZS je
na programu i v letošním roce.

Akce v roce 2020
Vzhledem k pandemii koronaviru, která nás zasáhla v roce
2020, jsme neměli moc příležitostí na naplánované akce, ale
i přesto jsme stihli některé uskutečnit.
Poprvé jsme ve spolupráci s Karlovarským krajem uspořádali
v lázeňském parku u Balnea Countryádu Karlovarského kraje,
která se konala 21. 8. 2020. Měli jsme možnost si v parném dni
poslechnout 5 kapel. Pokud bude možnost i v letošním roce, určitě akci zopakujeme.
Bohužel už jsme nemohli uspořádat tradiční rozsvícení vánočního stromečku se zpěvem a vánočním trhem. Ale i tak se
stromeček a vánoční výzdoba ve městě rozsvítila na 1. adventní
neděli 29. 11. 2020 za doprovodu koled v místním rozhlase.

Zábavný pořad s názvem Mistře, o čem se neví jsme uspořádali v Komunitním centru 11. 9. 2020. Milé povídání s herečkou
Valérií Zawadskou a Karlem Soukupem.

Silvestrovský přípitek a ohňostroj byl bohužel také zrušen.
Velmi povedený byl v sobotu 12. 9. 2020 Den s IZS, který jsme
připravili opět ve spolupráci s Léčebnými lázněmi. V lázeňském
parku se představili hasiči, Policie ČR, Zdravotnická záchranná
služba, vojenská technika, výcvik psů a Royal Rangers. Na stanovištích si nejen děti mohly vyzkoušet první pomoc, podívat se
do sanitky nebo hasičského auta, obdivovat vojenskou techniku

To bylo krátké ohlédnutí za rokem 2020. Rok 2021 nezačal
nejlépe, opět se projevila další vlna Covid-19, ale všichni věříme,
že se situace zlepší a opět se budeme potkávat a bavit se a sportovat a …
Těšíme se na vás!!!
				

Bc. Romana Kováčíková
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Den s IZS 12. 9. 2020
V sobotu 12. září Lázně Kynžvart oživila akce nesoucí název
Den s IZS. Kromě základních složek integrovaného záchranného
systému se představilo také Občanské sdružení Záchranná služba Royal Rangers. Členové 15. Ph Royal Rangers (Přední hlídka)
předvedli svou zásahovou techniku a pro odvážlivce připravili lanový travers, kde si nejen dětští návštěvníci mohli vyzkoušet sjet
z výšky sedmi metrů. Dále se představili kynologové z Krásného,
Millitary klub se svými auty a také sbor dobrovolných hasičů
Lázně Kynžvart.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje přivezla ukázat sanitní vůz a návštěvníci si kromě prohlídky vozu a
jeho vybavení mohli také vyzkoušet neodkladnou resuscitaci s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
Za odměnu si pak mohli malí záchranáři vybrat odznáček
z dílny Petra Kandrika.

Jako další se představil Hasičský záchranný sbor ze stanice
Mariánské Lázně. Hasiči ukázali návštěvníkům vyprošťovací
techniku, dýchací přístroje nebo například pomůcky pro otevírání uzavřených prostor.
Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně také přijeli
představit svůj zásahový vůz. Bohužel se příliš dlouho nezdrželi,
neboť byli během programu odvoláni na ostrý zásah.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo se na realizaci
podíleli a všem, kteří nezaváhali a dorazili si užít krásný den.
Těšíme se na vás v letošním roce opět na dni s IZS, pokud to
situace dovolí.
Adam Gabriel
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Metternichové & Kynžvartsko v době Albrechta z Valdštejna

V rámci výstupu odborného kolokvia byla vydána nová publikace o klíčovém období Kynžvartska
Odborné kolokvium, které se mělo konat na státním zámku
Kynžvart již v květnu 2020, proběhlo bohužel kvůli protikoronavirovým opatřením až po dvojtém přeložení na podzim 28. listopadu 2020 a to poprvé ve virtuální podobě on-line konference.
Pět statí, které kniha „Metternichové & Kynžvartsko v době
Albrechta z Valdštejna“ obsahuje, zazněly jako příspěvky tohoto
odborného kolokvia. Jedná se o jeden z dílčích výstupů projektu
„Valdštejnové - lvi ve službách císařů“ z cyklu „Po stopách šlechtických rodů“.

tického rodu Metternichů do Českého království . Prezentovány
jsou i výsledky prvního archeologického průzkumu hradu Kynžvart a další zajímavosti.
Zakoupení knihy bude možné na pokladně státního zámku Kynžvart nebo i prostřednictvím e-shopu na internetových
stránkách zámku Kynžvart www.zamek-kynzvart.cz za 270 Kč.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky
ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky
po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno
z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat
cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se
nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní
kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána
mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.
Více informací o zámku a jeho provozu:
www.zamek-kynzvart.eu
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart,
tel.: 602 233 930,
e-mail: cink.ondrej@npu.cz

V publikaci se například dozvíte i informace ke klíčovému
období historie zámku Kynžvart a příchodu významného šlech-
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
V minulém čísle „Kynžvartských listů“ jsem - jak si pozorný
čtenář jistě všiml - poprvé použil citaci v názvu našeho města a to
„Lázně Kynžvart“, kterýžto - přídomek Lázně k názvu města mu
byl udělen císařským výnosem dne 19. 8. 1862 - čili naše město
se honosí tímto přídomkem již 158 let. Nemalou zásluhu na přidělení tohoto přídomku k jménu města mají bez pochyby vlastníci panství - tedy Metternichové, ale hlavně vznik zdejších lázní,
o jejichž zrodu si dnes něco povíme. V okolí našeho města se již
odedávna pohyboval člověk, který při svých toulkách a cestách
naším krajem nejen narážel na nerostná bohatství (cín, stříbro,
wolfram), ale i na naše minerální prameny - jejichž výrony v přírodě používali tzv. “kutači - horníci“ jako dobrou stolní vodu.
První zprávy tohoto druhu jsou z r. 1454, kdy je v okolí Kynžvartu
dokladován výskyt pramenů a již v jejich soupise z r. 1818 je dokladováno 16 těchto zřídel. Území dnešních lázní leželo stranou
městských částí Kynžvartu - v bažinách - v kterých byly vývěry
minerálních vod. Těsně u špatné cesty do Pramenů - Sangerbergu byl jeden pramen jímán v „kameni“, tzv.“Strassersauerling“
– snad „Silniční kyselka“ a kousek od něho vyvěral tzv. „Elendsauerling“, snad tzv. „Čirá kyselka“, asi pozdější „Richardův pramen“. Po vzoru vznikajících Mariánských Lázní začal v Kynžvartě s těmito kyselkami provádět pokusy metternichovský lékař
med. dr. Kohler asi r. 1818. Zkoušel léčit pacienty koupelemi,
pitným režimem dole pod prameny v domku, který snad stával
v místě dnešního lázeňského domu Praha nebo na protější straně
- v místě nynější plynostanice - dnes již místo nejsme schopni lokalizovat. Tato činnost dr. Kohlera vzbudila pozornost kancléře
Metternicha a požádal tedy guberniálního radu dr. Neumanna,
který vývěry pramenů obešel, odebral vzorky minerálních vývěrů a zaslal tyto k analýze do laboratoří v Praze. Je však znám
výsledek analýzy dr. Leschmanna z Vídně, který v uvedených
a analyzovaných vzorcích nalezl množství křemičitanů a železa,
což bylo tehdy velice medicinsky ceněno a 19. září 1819 darovala
obec Kynžvart pozemky, na kterých vývěry ležely, W. K. L. Metternichovi. Jak to tehdy doopravdy bylo se dnes již ani z písemných análů nedozvíme, ale s jistotou lze tvrdit, že toto byl počátek
rozvoje lázní. Analýzu zdejších pramenů prováděl na žádost W. J.
L. Metternicha i švédský chemik J. J. Berzelius, který byl na léčení
v nedalekých Mariánských Lázních - vyjádřil se o nich ve francouzsky psaném dopise ze dne 6. 2. 1823 velmi pochvalně. Také
dr. prof. med. von Schaffer z Řezna si v r. 1823 kynžvartským
pramenům dává lepší dobrozdání než pramenům v Pyremontu
i Spa v Belgii. Přišel však suchý rok 1824 a toto poznamenalo
i vydatnost kynžvartských pramenů a od r. 1824 - 1856 jsou naše
prameny v „bědném stavu“. Kyselky však „tekly“, i když méně,
ze země stále a dostávaly názvy podle členů rodiny Metternichů,
kdy asi v r. 1854 byl kdysi snad „Elensauerling“ přejmenován
na „Richardův pramen“ a další např. „Eleonořin, Viktoriin, Mariin“ atd. V r. 1843 požádal Metternich o dobrozdání o kynžvartských pramenech freiburského prof. Kerstena, který do Kynžvartu přijel 23. 9. 1843 a prameny zkoumal. Nedal jim zrovna dobré

hodnocení a až do r. 1854, kdy prameny zkoumal prof. Jager
z Vídně - osobní lékař Metternichů - měl možnost je zkoumat
blíže. Ten přiměl majitele, aby postupně nechal všechny prameny
vyčistit, dvě koupelny v již citovaném lázeňském domku nechal
rozšířit o další čtyři a byl vybudován objekt s bytem lázeňského
a kotelnou snad v místech dnešního objektu lázní - balnea - ale
ani zdaleka ne v dnešní podobě. V roce 1857 vyšla v Chebu kniha
od dr. Wantucha, která se mimo jiného zmiňovala i o analýze
kynžvartských minerálních vod. V roce 1859 přichází do Kynžvartu další metternichovský lékař med. dr. Adolf Kohn, který
mj. začal léčit koupelemi nemoci tzv. chlorozy, tehdy zvanou
„blednička“. V r. 1860 měl již asi 30 osob na léčení. Ředitel tehdejší Metternichovy kanceláře (již majitelem panství Metternichů je Richard Metternich) Josef Raznori dal majiteli impuls
k založení lázní, aby prý... lidé z okolí Kynžvartu měli z provozu
pramenů a výstavby lázeňských objektů obživu… Byly zpracovány nové analýzy pramenů a výnosem českého místodržitelství
v Praze město dne 19. 8. 1862 získalo řídomek “Lázně“ a tento
zůstal až do dnešních dob. V této době začíná nová kapitola našich lázní, byl postaven lázeňský dům „Orlík“, tzv. metternichovský dům. Po vyhlášení lázní začíná tehdejší inspektor p. Bieba
s výstavbou parků a vycházkových cest v okolí. Tehdejší sezona
lázní trvá od 1. 5. do 15. 9. daného roku. V r. 1864 se začíná
se stáčením kynžvartského Viktoriina pramene tzv. Hechtovou
metodou. Rok 1865 byl pro Kynžvart osudný, neboť víme, že
bylo město zpustošeno dvěma požáry a i lázně se z této tragedie
města vzpamatovávaly. Požár sice lázním mnoho neuškodil, ale
obyvatelé se museli více věnovat obnově města a méně již lázním. Víme, že v r. 1866 se podávají v lázních v měděných vanách
koupele tzv. Schwarzovou metodou. R. 1869 je zachycen a využit
Viktoriin pramen a v r. 1871 je postaven hotel OTT s restaurací
a počet pacientů se již pohybuje kolem 250 - 260 osob, z nichž
je 1/3 cizinců. V roce 1885 je dostavěna budova balneoterapie
v dnešní podobě, která měla v té době již 28 prostorných kabin
pro koupele. S velkými náklady bylo v letech 1885 - 1895 provedeno nové jímání Nového a Richardova pramene, přičemž vývěr
Richardova pramene byl dřevěným potrubím spojen s malou
stáčírnou na vlakovém nádraží Kynžvart, která zde byla postavena a v ní se „Richardka“ stáčela již do skleněných lahví a expedovala se do světa. Pokud jde o provoz lázní v sezoně je např.
v r. 1903 udáváno 438 pacientů a vedle lázeňských již stojících
domů byly k dispozici též hotely např. “Císař Rakouský“, “Černý
medvěd“, „Weidmannsheil“ atd. V roce 1905 je to již 510 pacientů
a zřejmě „vrcholem“ lázeňských sezon je r. 1914, kdy je uváděno
asi 900 pacientů a 30.000 tzv. “pasantů“ z blízkých Mariánských
Lázní, kdy majitelem byl nadále R. Metternich a provozovatelem
město Lázně Kynžvart.
Ale o tom až příště.
Kločurek Vladimír - občan Lázní Kynžvartu
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Pozvánka do knihovny
Vytvořili žáci ZŠ Lázně Kynžvart – Školní parlament, pod vedením paní učitelky Mgr. Jaroslavy Langové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rekonstrukce školy
Od srpna 2020 do února 2021 probíhala rozsáhlá rekonstrukce školy. Žáci tedy nemohli 1. září 2020 usednout do lavic
ve svých třídách, ale museli vzít zavděk náhradními prostory,
mnohdy ne příliš komfortními. Tímto bych ráda poděkovala
Léčebným lázním, které nám poskytly prostory pro náhradní
výuku čtyř tříd 1.stupně.
Rekonstrukce zasáhla do mnoha oblastí: rozvody vody, elektřiny, topení, nové toalety, WC pro vozíčkáře, nové podlahové
krytiny, dveře, osvětlení ve třídách, internetová síť, kamerový
systém, školní rozhlas, centrální zamykací systém, nový nábytek
v kabinetech a v počítačové učebně včetně vybavení novými notebooky, jsou připravené rozvody pro rekuperaci, na splachování
toalet využívá škola dešťovou vodu, celá budova školy má novou
výmalbu.
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Rekonstrukci v podstatě velmi nahrál distanční způsob výuky
žáků, a tak se ve škole mohlo pracovat bez jakýchkoliv omezení.
Věřím, že až tomu podmínky dovolí, že se rodiče rádi přijdou
do školy podívat, v jakém pěkném prostředí jejich děti tráví nebo
budou trávit školní čas.
Velmi bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli a všem zastupitelům, kteří podpořili tento finančně náročný projekt i dodavatelské firmě za odvedenou práci. Poděkování také patří všem
zaměstnancům školy, kteří měli s vyklízením, stěhováním a úklidem školy spoustu práce.
							
Hana Pelikánová

Distanční výuka na naší škole
Rok se s rokem téměř sešel a já opět píši článek o distanční
výuce. Nemohu říct, že by mě to těšilo. Ne kvůli vám, kteří jste
si našli čas, dostatek trpělivosti a chuti si tento příspěvek přečíst. Ale vůbec nemám radost z toho, že uplynul další školní rok
a situace je stále „stejná“.
Snad jen s tím rozdílem, že žáci ve škole strávili ještě méně
času než vloni. Pořád sedí u počítačů, tabletů či mobilních telefonů. Jejich rodiče si už buď zvykli, že je doma po práci čeká „druhá směna“, nebo dávno rezignovali a děj se vůle boží. Ředitelé
se bojí otevřít svůj mail, protože se děsí toho, jakýže pokyn shora
přijde a co zas kdo vymyslel. Vyučující dokola opakují věty typu:
„Pepíčku, jsi tam? Mařenko, proč se neozýváš? To je mi líto, že
ti nefunguje mikrofon, ale psát odpovědi do chatu určitě můžeš.
Nejsem papoušek a nebudu pětkrát opakovat otázku jenom proto, že si tam hraješ hru a nedáváš pozor…“
Ale abych nebyla jen negativní - i když v dnešní době je to
vlastně pozitivní, jestliže jste negativní 😊…
Zdokonalili jsme se v používání IT techniky. Už i prvňáčci
bravurně zvládají výuku přes počítač, paradoxně mají někteří
spíš problém najít v penálu zelenou pastelku, než se připojit do
výuky. Vyučující, a to i ti, kteří dříve chodili kolem počítače obloukem, učí, zadávají úkoly, zkouší, opravují a hodnotí v online
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prostředí. Školy se vybavily dostatečným množstvím počítačů
a tabletů, takže všichni naši žáci se mohou učit online.
Mnoho žáků se díky tomuto způsobu výuky osamostatnilo,
naučili se vyhledávat potřebné informace, vybrat ty nejdůležitější, zpracovat je a upravit do potřebné podoby, sdílet je a hlavně
– zvládli si sami poradit, protože nemají vedle sebe žádnou paní
učitelku, která by neustále dohlížela, kontrolovala, usměrňovala,
opravovala atp.
Na druhou stranu tento způsob výuky narušil kontakty jak mezi
spolužáky, tak mezi žáky a vyučujícími. Sama mám tento rok deváťáky a těšila jsem se, jak si ten poslední školní rok užijeme, ale
bohužel. Ten společně prožitý čas, exkurze, výlety a jiné zážitky
už nikdo nenahradí.
I komunikace mezi námi se změnila. Vše se vyřizuje přes maily,
telefony, výuková prostředí. Stručně, bez osobního kontaktu, bez
tak potřebných emocí, neosobně. Sedíme doma a smutně vzpomínáme na plné školní chodby, houby létající po třídách, řvoucí
školní jídelnu, nekonečné porady konané zásadně nejteplejší den
v týdnu.
A tak bych mohla pokračovat dál a dál. Ale proč. Plakat nad rozlitým mlékem nemá smysl. Můžeme jen doufat, že příští článek
už bude na jiné téma a situace se alespoň trochu vrátí do „normálu“. Naděje prý umírá poslední… Tak doufejme a věřme.
P.S. Zapomněla jsem poděkovat všem, kdo se nám ve školství
snaží tuto dobu udělat lepší a snesitelnější. Takže milí žáci, rodiče, prarodiče, ředitelé a jejich zástupci, kolegové učitelé a asistenti, děkujeme za vaši snahu, práci, ochotu, toleranci a podporu!!!
Jana Špryňarová

Sloupek předsedy
TJ Sokol Lázně Kynžvart
Bohužel jediná zpráva, a to ta z nejsmutnějších přebila veškeré dění/nedění poslední doby našich sportovců. Život je krutý a
bohužel nám bere ty nejlepší… Proto nám dovolte ještě jednou
i touto cestou vzpomenout a vzdát hold člověku, který nás navždy nečekaně opustil v sobotu 20. 2. 2021. Jan Šprincl starší byl
skvělý chlap a dobrý člověk s velkým srdcem. Byl bezesporu velkou ikonou pro kynžvartský sport zejména fotbal, ale nechyběl
na žádné sportovní akci. Jeho smích byl krásně nakažlivý, jeho
ochota kdykoliv přiložit ruku k dílu byla obdivuhodná. Za svůj
celoživotní přínos byl v minulosti oceněn v anketě Nejlepší sportovec okresu Cheb. Jeho smích a dobrá nálada nám bude všem
moc chybět. Nikdy nezapomeneme na jednu z nejvýraznějších
osobností TJ Sokol Lázně Kynžvart. Děkujeme za vše!
Daniela Radová
Předseda TJ Sokol Lázně Kynžvart , z.s.
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Házenkářská sezona 2020/2021 byla bohužel opět zrušena
Je to už dlouhých sedm měsíců, co jsme Vás prostřednictvím
Kynžvartských listů naposledy mohli informovat o tom, co nás
v nadcházejícím období čeká a nemine, na co se spolu s námi
můžete těšit a jaké máme plány do nové sezony 2020/2021.
Od 12. 10. 2020 se však jako by zastavil svět ...! Nejen házenkářské tréninky bylo nutné přerušit, sportovní halu uzavřít, ale
na dlouhé měsíce jsme se museli rozloučit se všemi naplánovanými akcemi. S nadějí jsme očekávali, že se vše co nejdříve vrátí
do normálu. Nestalo se tak … ! A nakonec 30.3.2021 na svém
jednání Exekutiva ČSH rozhodla, že všechny amatérské soutěže a soutěže mládeže pro sezonu 2020/2021 budou zrušeny. Tím
pádem už do léta žádné oficiální házenkářské utkání ve sportovní hale neuvidíme…
Aktuálním tématem na ČSH je příprava soutěžního ročníku 2021/2022, přičemž struktura soutěží může být upravena
na základě přihlášení týmů do jednotlivých soutěží, čímž se nám
otvírají dveře pro podání přihlášky do nejvyšší česko - slovenské
MOL ligy žen. Opodstatnění tohoto kroku najdeme bezesporu
ve výsledcích našeho týmu žen z podzimu 2020. K dobru určitě přispívá také pravidelná účast našich hráček na reprezentačních srazech, které stále probíhají v režimu výjimek Ministerstva
zdravotnictví. Kristýna Königová byla nominována do širší nominace týmu žen na nadcházející MS 2021 ve Španělsku, Annamaria Patrnčiaková je stabilní členkou slovenského národního
týmu žen. Obě tak budeme mít možnost sledovat v dubnové kvalifikační fázi a my věříme, že bude úspěšná a naše hráčky tak čeká
velmi zajímavá zkušenost. Pro to, aby hráčky zůstaly v tréninkovém a zápasovém vytížení, byla uzavřena dohoda spolu s MOL
ligovým týmem DHC Plzeň o jejich hostování, obě ještě spolu
s Veronikou Dvořákovou lze sledovat v akci alespoň prostřednictvím házenkářských přenosů na TVcom.cz. Do ostatních reprezentačních družstev jsou pak zařazeny Klára Matějovicová,
Adéla Srpová a Šárka Kapusniaková. Třetím dílkem jistoty je
pro nás na začátku února představená posila Martina Weisenbilderová, která se do české soutěže vrací z dalekého Švédska.
Martina má za sebou působení v nejlepších tuzemských
týmech DHC Slavia Praha
a DHK Baník Most, odkud
v roce 2015 odešla do zahraničí.
Její kariéru zdobí hned několik
medailí z domácí nejvyšší soutěže WHIL a Českého poháru
a v sezoně 2012/2013 se stala
s Černými anděly vítězkou
Challenge Cup, kde zaznamenala 37 branek. Evropské soutěže začala hrát už ve svých 19 letech a od dorosteneckého věku
byla součástí reprezentačních
výběrů ČR. V roce 2016 byla
součástí úspěšného reprezen-

tačního týmu žen ČR, které na Mistrovství Evropy ve Švédsku
skončilo na 10. místě.
Loňský rok je pro náš region i tak zlomový. Díky našim aktivitám směřujícím k rozšíření klubové základny a obnovy mužské
házené v Chebu došlo k založení Karlovarského krajského svazu
házené. Jeho dění je možné pravidelně sledovat na svazových
stránkách https://www.handball.cz/regiony/karlovarsky. Vznikem tohoto subjektu bezesporu přispíváme k rozvoji házenkářské komunity v ČR a věříme, že po založení Chebské školní ligy
miniházené se nám podaří rozjet podobné aktivity i v dalších
městech v okolí.
Zpět do domácího prostředí. Jaké máme aktuální plány?
Jakmile to situace a vládní nařízení dovolí, rádi bychom se vrátili
se všemi týmy do společného klasického tréninkového procesu, i když třeba jen na venkovních sportovištích. Vše s respektem k velmi dlouhé pauze a s ohledem na zdraví našich hráček.
Nevzdáváme se a máme v plánu ani v letošním roce nepřetrhnout pětačtyřicet let dlouhou nit jednoho z nejoblíbenější mládežnických házenkářských turnajů Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše. Číslo 46 však s největší pravděpodobností
napíšeme opět tenčí tužkou a turnaj uspořádáme v menším rozsahu, než jsme zvyklí z posledních let. Termín je stanoven
na druhý červnový víkend 12. - 13. 6. 2021. Sledujte naše webové
stránky www.hazena-kynzvart.cz a sociální sítě, kde Vás budeme
průběžně informovat.
Zároveň se také v příští sezoně můžete těšit na pokračování
komentovaných přímých přenosů našich domácích ligových
utkání, a to prostřednictvím TVcom.cz. Připravujeme pro Vás
k prodeji reklamní předměty a intenzivně pracujeme na inovaci
naší webové prezentace. Do nadcházející sezony 2021/2022 bychom rádi vstoupili ve velkém stylu a věříme, že u toho nebudete
chybět! Jsme jeden tým!
Daniela Radová
Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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