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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ať si to přejeme, či nikoli, vše je poznamenáno dobou,
ve které žijeme. I když bych se nyní pokoušel napsat úvodník
bez slova koronavir, zcela oprostit by se mi od něj pravděpodobně asi nepodařilo. Tento nepatrný organismus v současné
době ovlivnil a asi zřejmě na nějakou dobu bude ovlivňovat životy nás všech, dění v našem městě nevyjímaje. Tok kulturních
a společenských akcí se přerušil nejen u nás. Virus přerušil
i další aktivity, kde se společně potkává více lidí (děti nechodí do škol a školek, je problematické se navštívit v rámci rodin, nemůžeme vidět své kamarády, je zavřena většina obchodů, hospody, cukrárny, mnohem obtížněji se plní pracovní
povinnosti...). Všimli jste si ale jednoho slůvka v předchozích
větách? Záměrně jsem napsal „přerušil“. To slovo totiž dává
jistou naději, že se vše zas podaří obnovit a postupně vrátit
do těch správných kolejí. Co však znamená nouzový stav pro obec
a města? Nelze si nevšimnout, že městský úřad a další orgány
obce mají svá výrazná omezení. Nemůže se například scházet
zastupitelstvo, jen velice omezeně. Městský úřad byl pro veřejnost uzavřen. Přesto jeho základní chod nebyl paralyzován.
Úřad stále funguje, pouze volíme jiné způsoby komunikace.
Dnes je zcela běžné domluvit se prostřednictvím e-mailů či telefonem. Na jakékoli podněty obecní úřad reaguje a snaží se zvolit
tu nejvhodnější cestu k jejich vyřízení. Město také nabízí pomoc
svým občanům, zejména seniorům, například formou nákupů
pro seniory. Tímto bych rád všem, kteří nezištně nabídli svým
bližním poskytnutí jakýchkoli služeb, poděkoval. Velice si toho
vážím, a děkuji i těm, kteří se zapojili do šití roušek. Přeji tedy
vám všem, aby vás minuly všechny infekce, aby jste si užili
první jarní slunečné dny.

Pozvánka na kulturní akce
6. - 7. 6. - Víkend otevřených zahrad
(Zámek Kynžvart)
12. 6.

- Letní kino v lázních
(park u Balnea - altán)

13. 6.

- Zámecké slavnosti (Zámek Kynžvart)

27. 6.

- Vítání prázdnin v lázních + koncert skupiny
The Wild Roots (areál Léčebných lázní)

3. 7.

- Countryáda Karlovarského kraje
(park u Balnea – altán)

10. 7.

- Letní kino na náměstí
(náměstí Republiky)

11. 7.

- Pouť sv. Markéty
(náměstí Republiky)

31. 7.

- Letní kino v lázních
(park u Balnea – altán)

8. 8.

- Turnaj generací + Káza Cup
(areál fotbalového hřiště TJ Sokol Lázně
Kynžvart)

22. 8.

- Letní kino na zámku Kynžvart
(park u Zámku Kynžvart)

28. 8.

- Kynžvart Fest
(areál fotbalového hřiště TJ Sokol Lázně
Kynžvart)

29. 8.

- Pohádková cesta na hrad Kynžvart
(areál Léčebných lázní)

29. 8.

- Hradozámecká noc
(Zámek Kynžvart)

18. 9.

- Letní kino v lázních
(park u Balnea - altán)

Jindřich Zíval - starosta

(změna programu vyhrazena)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Ceník palivového dříví města Lázně
Kynžvart
Platnost od 01.02.2020
SAMOVÝROBA
Samovýroba palivového dřeva		

180,-Kč/m3

Samovýroba palivového dřeva - výmět

80,-Kč/m3

- Je to prodej v drobném, tj. maximální množství do 30 m3. Smlouvy
na samovýroby uzavírá na základě návrhu lesního hospodáře starosta města.
- Jde především o samovýroby palivového dříví napadeného kůrovcem. Dále se uzavírají smlouvy na samovýroby palivového dříví
v porostech do 40 let věku,tj. v prořezávkách nebo probírkách,
při kterých je možné těžit pouze lesním hospodářem barevným
sprejem vyznačené stromy. Samovýrobci musí po pokácení stromy
pokrátit na výřezy a naskládat do měřitelných na kraj lesa, nebo
k lesním cestám. Po změření naskládaných hrání a po kontrole
množství dříví lesním hospodářem si mohou samovýrobci vyrobené dříví z lesa odvážet domů. Po předchozí dohodě s lesním hospodářem je možné naskládat dřevo do měřitelných hrání na jiném
dohodnutém místě(např. pozemek kupujícího).

Sběr jedlých (potravinářských) olejů
a tuků z domácností
v souladu novely vyhlášky 321/214 Sb. a doplnění
odstavce 7 v § 2 s účinností od 1. ledna 2020.
Nádoby na sběr olejů jsou umístěny na třech stanovištích v Lázních Kynžvartu:
• sběrné místo - ulice 5. května (u č. p. 250)
• ulice Luční (naproti č. p. 317)
• sběrné místo - vedle obchodního domu COOP
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje
a tuku v použitých PET lahvích nebo jiném obalu z PVC materiálu.
Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví či jiných obalů z PVC. Takto upravený vhoz pomáhá
zamezit kontaminaci např. komunálním odpadem a protečení vody
v případě nepříznivého počasí.

Kompostéry
Na základě dotazníků,
kdy jsme zjišťovali zájem
o domácí kompostéry, byla
podána žádost o dotaci
a nyní čekáme na výsledek.
Pokud dotaci Město Lázně
Kynžvart získá, budou zájemci o kompostéry informováni (zájemci, kteří odevzdali vyplněný dotazník).

Nově pro občany města Lázně Kynžvart
Nový sběrný dvůr odpadů Klimentov
Sběrný dvůr Klimetov, provozovaný společností Marius Pedersen a. s. v areálu bývalých kasáren, je určen pro občany obcí
v okolí Mariánských Lázní, kteří nemohou užívat služeb Sběrného dvora provozovaného v Mariánských Lázních Technickým
a dopravním servisem s. r. o. (je určen pouze pro obyvatele Města Mariánské Lázně). K odstranění odpadu jej mohou využívat
i podnikatelské subjekty celé spádové oblasti.
Občané obcí mohou po předložení občanského průkazu ukládat odpady zdarma nebo za úplatu, záleží na pravidlech dané
obce. Konkrétní informace poskytne na vyžádání obecní úřad
obce, ve které je občan hlášen k trvalému pobytu anebo přímo
ve Sběrném dvoře.
Firmy a podnikatelé mohou odevzdávat odpady pouze
za úplatu podle ceníku.
Ve Sběrném dvoře je možno předávat k odstranění následující
druhy odpadů:
• objemné odpady (vše, co se nevejde do nádob na svoz odpadu
- nábytek, koberce ...),
• nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla,
oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...),
• elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...),
• zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...),
• větve (do průměru 10 cm),
• využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony),
• textil (oblečení, bytový textil…)
• stavební odpady pouze za úplatu podle ceníku s výjimkou nebezpečných složek (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.) a stavebních odpadů nebezpečnými složkami znečištěných.
• Pro občany města Lázně Kynžvart je objemný odpad na č.p.
nebo bytovou jednotku do 0.5 tuny, 8 ks pneumatik OA a elektrospotřebiče na rok bezúplatně. Suť je za úplatu dle ceníku
sběrného dvora
Provozní doba:
Pondělí - pátek
8:00 - 11:00
12:00 - 16:00
Sobota 		
8:00 - 11:00
Neděle		 zavřeno
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Předvánoční setkání seniorů 11. 12. 2019 Silvestrovská párty na náměstí 31.12.2019
Již tradiční prosincovou akcí, kterou pořádá Město Lázně
Kynžvart, je předvánoční setkání seniorů našeho města. Tentokrát jsme se sešli ve středu 11. 12. 2019 v Komunitním centru (bývalé kino). Úvodního slova se tentokrát ujal zastupitel
města pan Radek Hlaváček. Přivítal hosty a popřál jim klidné
a pohodové Vánoce a pěknou zábavu. Celé odpoledne k tanci
a poslechu hrála oblíbená skupina Šarkani z Kynšperka nad Ohří.
Po úvodním slovu nás potěšily svým vystoupením děti ze Základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Olgy Lukašákové.
Po vydatné večeři (řízek a bramborový salát) a zákusku s kávou
se zaplnil také taneční parket. Myslím, že se akce opět vydařila
a naši senioři byli spokojení. Za výzdobu sálu a příjemnou obsluhu děkuji také zaměstnankyním městského úřadu (minulým
i současným), paní Kovačíkové a panu Radimerskému.
Bc. Romana Kováčíková

Naší poslední společnou akcí byla Silvestrovská párty na náměstí, která se konala 31. 12. 2019
od 22:00 hodin. Na místě
bylo tentokrát možné zakoupit i občerstvení (domácí burgery, guláš, pivo,
svařák,…) a pobavit se
v sousedském duchu. Celou nocí nás provázela
reprodukovaná
hudba,
za jejíž obsluhu děkujeme
Radku Hlaváčkovi. Nový
rok jsme přivítali krásným
ohňostrojem,
přípitkem
a proslovem pana starosty
Jindřicha Zívala. Děkujeme všem, co neváhali a na
náměstí k nám dorazili.
Dále bych velmi rád poděkoval všem, kteří nám se
Silvestrovskou párty pomáhali. Těšíme se na Vás
na akcích v roce 2020!

Adam Gabriel - místostarosta

Novoročního cachtání
Vážení příznivci „Novoročního cachtání“…
Letos jsme se sešli již po deváté. Což znamená, že příště nás
čeká výročí.
Zima nám, tedy přírodě, sice nepřála, ale zrovna na naše
Cachtání mrzlo, takže při rozbíjení ledů jsme nikomu nemuseli připomínat, že se jedná opravdu o zimní Novoroční cachtání. Když se našim tuleňům podařilo rozbít ledy, naskákalo nás
do vody přes čtyřicet. Provizorní šatny praskaly ve švech, teplý
čaj a svařák tekly proudem, abychom se zahřáli. Opět jsme my
organizátoři dostali nádherný dárek v podobě dalších nadšenců, kteří smočili svá těla v ledové vodě. Takže Bobe, Pepo, Ráďo
a všichni další Nováčkové, děkujeme, doufáme a těšíme se, že to
pro vás nebyla výjimka.
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Opět chceme poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a energii a pomohli nám s organizací našeho Cachtání. Věřte mi, není
to jednoduché. A děkuji i za krásná slova od našich příznivců.
Hlavně tobě, Marku.

Samozřejmě děkujeme i našemu městu za štědrý finanční dar,
bez něhož by nebylo možné vše zvládnout.
Děkujeme všem divákům a přihlížejícím, kteří neváhali zvednout svá těla a po náročném roce se dokázali vybičovat a dorazit
po poledni k rybníku. Zachovejte nám svoji přízeň a přijďte opět
prvního ledna na Labuťák si užít novoroční náladu a netradičně
oslavit další nový rok.

				

Vaši Havířovi

Tříkrálová sbírka
Jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky v našem městě se konal
v sobotu 4. ledna. Do ulic Kynžvartu se vydalo několik koledníků
s velkým nadšením a s vírou pomoci potřebným. V dopoledních
hodinách koledovaly dvě skupiny: usměvavá, ale nerozlučná
dvojčata Studničkovi Adélka a Michal s odvážným kamarádem
Járou V. a s nimi vedoucí skupiny R. Šurabová. Ve druhé skupině
smířlivý a ochotný Tomáš M., vnímavý a pečlivý Jirka B. a statečný a vytrvalý David K.

Bez známek únavy se chodilo až do 12,30 hod. a po obědě se
všechny skupiny sešly, odpočinuly a popovídaly u Lukáše N.
Po 15,00 hod. se vydala třetí skupina, aby prošla další část našeho města. S věrným Lukášem N. se vydal na tuto cestu také
poctivý Vítek T. a pečlivý a usměvavý Honza D.
Letošní sbírka v Mariánskolázeňském okolí vynesla 286 537,Kč z toho v Lázních Kynžvartu 23 303,- Kč. Bohu díky za každou
darovanou korunu.

Vybrané prostředky budou použity na podporu charitních
projektů: provoz Hospice sv. Jiří v Chebu, provoz azylového
domu v Mariánských Lázních a ve spolupráci se sociálním odborem města vybraným rodinám s dětmi a osamělým seniorům
v nouzi.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se do této sbírky
zapojili, jak koledníci, vedoucí skupiny tak velký dík patří Vám
všem, kteří jste přispěli do pokladniček a vyjádřili tak svůj soucit
s potřebnými i v důvěře v činnost charitního díla.
Nedvědová, vedoucí skupiny
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Hrdelní a útrpné právo - videopřednáška
28. 2. 2020
Také v letošním roce jsme pozvali pana Libora Marka, aby
nám pověděl něco zajímavého ze svého bádání - tentokrát se
rozpovídal o Karlu Hussovi, posledním chebském katu. A nejen
o něm byla řeč. Tématem bylo hrdelní a útrpné právo. Sešli jsme
se opět v Kulturním sále v lázních, abychom se dozvěděli, jaký
byl jeho život, zda byl pouze katem, co za sebou zanechal, jaké
nástroje ke své práci používal…víme, že je spjat také s naším
zámkem a s Metternichy. Kdo o Karlu Hussovi nic neví a neslyšel, určitě navštivte Zámek Kynžvart. Kromě hledání odpovědí
posluchači také viděli různé mučící nástroje. Někteří si i na vlast-
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ní kůži vyzkoušeli, jaké to je „obout“ španělskou botu, nasadit
palečnice nebo „housle“. A jak se říká o Daliborovi, že nouze naučila Dalibora housti - hrát na housle, tak v tomto případě to tak
určitě nebylo a Dalibor se na housle hrát nenaučil… Opět to bylo
velmi zajímavé a poučné setkání, stejně jako první přednáška
na téma Putování od hradu Kynžvart k hoře zvané Andělská.
				

Bc. Romana Kováčíková

Klub šťastného stáří se mění na Klub
věčného mládí
Vážení spoluobčané našeho města,
ještě před vypuknutím pandemie a vyhlášením nouzového
stavu, a tím pádem i zákazem veškeré zábavy, jsme se mohli
6. 3. 2020 naposledy společně pobavit a oslavit Mezinárodní den
žen v komunitním centru v Lázních Kynžvart. A že se zábava
opravdu vydařila.
Naše ženy, maminky i babičky byly obdarovány jarní kytičkou. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Šarkani z Kynšperka
nad Ohří, která nenechala nikoho jen tak sedět. Kdo mohl, rád si
zatančil nebo alespoň podupával do taktu. K chuti přišlo i malé
občerstvení.
Během volné zábavy byla vyhlášena anketa o změně názvu
Klubu šťastné stáří. Některým z vás se název klubu nezamlouval,
a proto jsme se rozhodli nechat to na vás. Nakonec byl vybrán
a novým názvem na další roky se stal „Klub věčného mládí“.
Snad se s novým názvem ztotožní více z vás, ti duchem stále
mladí a aktivní. Ti, co se stále chtějí bavit, podnikat výlety a něco
nového začít a život si stále užít. Připomínám, že jsme nezisková organizace, která je z velké části financována a podporována
městem Lázně Kynžvart. Chceme, aby se v našem městě něco
dělo a lidem se tu hezky žilo. Proto ve volném čase vymýšlíme
akce, které by vás mohly bavit a zajímat. Budeme moc rádi, když
i vy sami přijdete s podněty a nápady pro výlet, přednášku apod.
S novým názvem se mění i nové vedení klubu. Novou předsedkyní se stala pí. Renata Procházková, tajemnicí a pokladní je
pí. Jana Papajiková a kulturní referentkou pí. Pavlína Orgoníková.
Tímto bych chtěla poděkovat za dosavadní práci pí. Mgr. Lence Cholínské, která bohužel již tuto činnost nemůže vykonávat
z důvodu střetu zájmu s její pracovní profesí.
Na letošní rok jsme měli připraveny akce, které se bohužel
kvůli koronovirové pandemii nemohly uskutečnit. Ale stále
máme pro vás připraveny jiné, a jakmile to situace dovolí, něco
společně podnikneme.
V plánu máme např. výlet
5. 9. 2020 - Chmelobraní v Žatci
7. 11. 2020 - Halloween párty v komunitním centru
17. 12. 2020 - Harfový koncert v komunitním centru
Orgoníková Pavlína, Procházková Renata
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Stopami dávné minulosti Kynžvartu
V posledním příspěvku o minulosti Kynžvartu jsme si řekli něco o pomístních názvech okolí Kynžvartu, ale trochu jsem
zapoměl na ještě jednu dominantu našeho města a tou je farní
kostel svaté Markéty, který je neodmyslitelně spjat s jeho historií. Chtěl bych tuto svoji chybu napravit a to nejen latinským..
mea culpa, mea maxima culpa...(v češtině..moje chyba, moje veliká chyba..), ale i omluvou čtenářům Kynžvartských listů i farníkům.
Tedy nejstarší známý záznam a vlastně první zmínka o založení farnosti v Kynžvartu pochází z r. 1372, ale v historických
análech je první písemná zmínka o kostele je až z r. 1460, kdy
paní ze Švamberka (shodou okolností Markéta - sestra Jindřicha
II. z Plavna) darovala pro hlavní oltář kostela obraz sv. Markéty.
Chebský mistr Jan Pinther dodal před r. 1500 pak ozdoby pro
oltář kostela v témže provedení jako pro oltář kostela v Tachově.
Můžeme se domnívat (a podrobná historie místa tomu nasvědčuje), že středověký kostel s věží stál na témže místě asi 100 m
od kynžvartského náměstí severovýchodně na mírné vyvýšenině. Za kostelem se prostíral tzv. starý hřbitov. Tento kostel i s věží
a vším jeho zařízením v r. 1506 vyhořel, kdy v boji mezi králem
Vladislavem a Jindřichem II. z Plavna vtrhli do Kynžvartu páni
z Guttensteinu se svými hordami a vypálili nejen kostel, ale i část
našeho města. Obnova kostela sv. Markéty pak trvala tři roky, jak
se dozvídáme ze zápisu ve věži kostela...ANNO1509 - GEDENK
MEINER, MEIN GOTT, IM BESTEN..a monogramy ..HFM
a ZPW. Věž kostela se stala dne a roku 15. srpna 1865 opět obětí ohně, kde se poté 8. listopadu 1865 požár opakoval a jemuž
za oběť padlo skoro celé město. Kostel byl znovu opraven a se
vším renovován v průběhu let 1866 - 1870 a znovu vysvěcen
r. 1870. Provedením renovace a stavby kostela byl pověřen stavitel p. Anton Popperle z Bečova nad Teplou a zednický mistr
p. Jan Konig z Kynžvartu. U této prakticky nové stavby byly ponechány základy z r. 1509, ale k hlavní chrámové lodi byly přistavěny dvě nové postranní lodi a byla navýšena střecha hlavní
chrámové lodi a podepřena tehdy “módními“ sloupy natřenými
barvou. Klenutý oltářní prostor se otevírá do hlavní lodi v polygonálním uzavření až ke kůru. Na straně epištolní je vystavěno oratorium a na protější straně sakristie. V r. 1869 bylo oratorium znovu vyklenuto a vyztuženo žebry. Oltáře kostela byly
postaveny ve stylu pseudogotiky při přestavbě kostela v letech
1869 - 1870 a jejich tvůrcem byl kynžvartský řezbář Karel Pistrol.
Ve stejném slohu je i kazatelna kostela, jejíž čelo je ozdobeno terakotovými reliéfy evangelistů modeláře Karla Richtera. Od téhož
autora pocházejí i dvě malované terakotové sošky v sakristii asi
40 cm vysoké znázorňující bojovníky Pavla a Jana. Kostelní věž je
vysunuta z osy kostela směrem severním a vypíná se na čtverco-

vé základně z klenutého přízemí se skosenými stěnami. Původní
kostelní zvony pak byly zničeny při požárech v r. 1865 a náhradou za ně byly v r. 1869 odlity tři zvony ve slévárně mistra A. Pistoriuse v Chebu pro nově svěcený kostel. V přízemí kostelní věže
na východní straně kostela je první z náhrobků a tím je náhrobek
Jana Sebastiána ze Zedwitzů, který je vyroben z vápence (podobná struktura jako u mramoru) a je 2,30 m vysokým a 1,20 m
širokým náhrobním reliéfem znázorňujícím podobu zemřelého
a jeho vznik klademe asi do r. 1582. Na hlavě a v nohách je reliéf
značně poškozen a na okraji náhrobku je gotickým písmem polo
zničený psaný nápis s tímto textem….im 1582 jar…/bris abents
zwischen 5 und 6 uhr starb der gestreng, edl und ehrenvest/Hans
Sebastian von Zedwitz uff…/Kunigeswart….Land und burrgraf
zu Eger. dem gott ganidig…
Na zadní stěně oratoria v presbytáři je zazděná a vápnem nabílená kamenná skulptura 1,05 m dlouhá a 0,78 m vysoká, která
má v podřímsí tuto legendu: „/I/CH BIN DI AVFERSTEHUNG
VAN DAS LEBEN“ což zřejmě v českém překladu znamená
„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“. Tato skulptura je po obou
sloupech ozdobena andělíčky, zdobícími epitaf pocházející asi
ze 16. století, který se však ztratil a ke kterému zřejmě ještě náležel znak jednoho z pánů ze Zedwitzů, který je vidět vedle.
Hrobka rodiny Metternichů, která v kostele sv. Markéty zřejmě byla, byla v r. 1828 převezena do rodinné hrobky Metternichů v Plasích u Plzně, kterou pro Metternichy vystavěl vídeňský
architekt Pietro Nobile jakož i jejich letní sídlo - zámek.
Hrubým popisem dějin kynžvartského farního kostela
sv. Markéty jsem splatil čtenářům svůj „dluh“ z dávné historie
města Kynžvart. V příštím vydání „Kynžvartských listů“ si ještě všimneme ve stručnosti doložené historie kaplí a modliteben
a samozřejmě našich lázní z dokladů, které byly k těmto nedílným artefaktům našeho města Kynžvartu k dispozici v našem
povídání. Ale jedno je jisté - máme být na co hrdí jako občané
tohoto města a je jen otázkou co my a naše generace zanechá
generacím budoucím - tedy našim dětem. Přejme si, aby těchto
hmatatelných aspektů bylo co nejvíce a samozřejmě byly hmatatelné a k užitku našemu i budoucím generacím - ale to záleží
na každém z nás a na jeho postoji k městu Lázně Kynžvart - jako
jeho občané!
Kločurek Vladimír - občan Lázní Kynžvartu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola v době krizových opatření
Když se 11. března 2020 zavřely všechny základní, střední
a vysoké školy, netušil nikdo z nás, co nás vlastně čeká. Posléze
byla uzavřena i většina škol mateřských. Byla to zkušenost, se
kterou se nikdo z nás vyučujících, žáků ani rodičů dosud nesetkal. Doslova ze dne na den jsme ve vzájemné spolupráci museli
zajistit výuku dětí „na dálku“.
Ze začátku jsme nevěděli, jak dlouho situace potrvá, a řada
dětí vítala volno jako další prázdniny. Ale postupně všichni
pochopili, že to bude dlouhá, mnohdy trnitá a zcela určitě neprozkoumaná cesta. Vyučující zpočátku sami, bez metodické
pomoci, řešili, jak vlastně výuku realizovat. Brzy začala školám
pomáhat řada institucí. MŠMT připravilo web pro podporu
vzdělávání na dálku, NPI připravilo nabídku webinářů pro pedagogy, Česká televize začala vysílat vzdělávací pořad UčíTelka,
vydavatelé učebnic zpřístupnili zdarma nebo za symbolické poplatky elektronické verze svých výukových materiálů, do koordinace výuky se zapojila i ČŠI.
A jak se s touto výzvou vypořádala naše škola? Každý vyučující využívá prostředky, které jsou blízké nejen jemu, ale jsou
nejvhodnější pro výuku jeho předmětů a samozřejmě zohledňují
i věk žáků. Na webových stránkách školy jsou zveřejňovány pokyny a výukové materiály, se kterými žáci pracují. Někteří vyučující „obcházejí“ své svěřence a materiály doručují až domů.
Žáci komunikují s učiteli prostřednictvím různých aplikací jako
je Messenger, WhatsApp, Facebook. Vyučující vedou výuku živě
přes Skype nebo doporučují žákům výuková videa na YouTube.
Ve škole má každý všední den dopoledne službu jeden pedagog,
který zajišťuje předávání materiálů, které si děti mohou vyzvednout, nebo je vypracované odevzdat. Zkrátka učíme dál. Jinak
než dosud, ale výuka pokračuje.
A kdy bude obnovena klasická výuka? Od 11. května docházejí do školy žáci devátého ročníku. Dvakrát týdně, v úterý a ve
čtvrtek, mají dvě hodiny českého jazyka a dvě hodiny matematiky, v nichž se intenzivně připravují na přijímací zkoušky.
Od 25. května měli možnost nastoupit do škol žáci prvního
stupně. Na základě dobrovolného rozhodnutí rodičů se mohli
zapojit do vzdělávání ve škole. Počet žáků ve třídě je omezen na
15 dětí. Výuka probíhá každý všední den, ale děti mají pouze
čtyři vyučovací hodiny. Během pobytu ve škole jsou dodržována
nařízená hygienická opatření, ke kterým patří například i to, že
se žáci stýkají pouze s dětmi ze své třídy, vyučuje je pouze jeden
učitel a do školy přicházejí v přesně stanovený čas tak, aby se
vyhnuli kontaktu s ostatními. Do výuky se zapojilo 75% žáků
1. stupně, z nich 73% využívá i stravování ve školní jídelně. Pro
žáky 1. - 3. třídy je otevřena odpolední družina.
Žáci druhého stupně se v tomto školním roce do klasické výuky s největší pravděpodobností nezapojí. Budou se dál vzdělávat
distančně. Ale přesto by do školy mohli „zavítat“, protože pro ně
plánujeme konzultační skupiny. V rámci omezeného počtu žáků
a za účasti jednoho vyučujícího budou moct v určený čas konzultovat dosud probrané učivo. Zároveň tyto skupiny poslouží
i výkladu nové látky, kterou není možné dětem zprostředkovat
na dálku.

Závěrem mi dovolte, abychom poděkovali všem, kdo nám
umožňují toto vše realizovat. Samozřejmě vyučujícím, kteří výuku vedou, asistentům, kteří pomáhají např. s distribucí materiálů
žákům, kteří svědomitě plní zadané úkoly a aktivně se do výuky
zapojují, ředitelům škol, jejichž úkolem je tuto nelehkou práci
organizovat a kteří za ni nesou veškerou odpovědnost.
Ale největší dík bychom rádi vyslovili rodičům, zejména
menších žáků, kteří museli v této nelehké době ke svým každodenním povinnostem navíc ještě přibrat roli učitele. Neobyčejně
si vážíme všech, kteří denně pracují se svými dětmi na zadaných
úkolech a snaží se, abychom společně situaci zvládli. Držíme vám
palce, přejeme mnoho sil a nezoufejte, prázdniny se blíží 🙂.
Za pedagogický sbor
Jana Špryňarová
Základní škola Lázně Kynžvart
Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích
podmínkáchv období do konce školního roku 2019/2020
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pokyny:
Cesta do školy a ze škol
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/
členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost
zakrytí úst a nosu
• Žáky před školou vyzvedává třídní učitel, který žáky organizuje
do skupiny a vyzvedává je.
• Rozvržení časů příchodu žáků: 1. třída v 7,30h, 2. třída v 7,40h,
3. třída v 7,50h, 4. třída v 8,00h, 5. třída v 8,10h
• Rozvržení časů ukončení výuky (následuje odchod žáků domů
nebo do jídelny na oběd, po té někteří žáci budou pokračovat
ve školní družině ve své třídě): 1. třída v 11,15h, 2. třída v 11,30h,
3. třída v 11,45h, 4. třída v 12,00h, 5. třída v 12,15h
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě 37° C a vyšší bude žák vyřazen ze skupiny a tato skutečnost bude neprodleně oznámena
rodičům.
• U vchodu do školy žáci použijí dezinfekci na ruce.
• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
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• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a
sáček na uložení roušky.
• Žáci se budou pohybovat pouze v prostorách šaten, chodby,
kmenové třídy a toalet.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
• Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
Ve třídě
• Po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
• Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem).
• Složení skupiny žáků odpovídá konkrétnímu složení dané třídy
a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později,
než k 25. 5. 2020.
• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně
1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí
ruce ve své třídě.
• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za
hodinu po dobu 5 min).
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
• Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit žáka do samostatné místnosti (třída
ZUŠ) a kontaktovat rodiče. O podezření škola informuje krajskou infolinku 950 380 180, 950 370 180.
Možnost školního stravování
Rodiče mohou zvážit jednu ze dvou variant stravování svého dítěte:
• Školní stravování - vydávání obědů ve školní jídelně při zajištění níže uvedených pravidel.
• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní
stravu (namísto oběda).
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si
sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně
se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití,
a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák
umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Školní družina
Ranní družina není poskytována. Odpolední družina je možná
pro žáky 1.-3. třídy (v oddělených skupinách) do 16h. To nevylučuje možnost vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách. Úplata za školní družinu se nehradí.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: viz. příloha Čestné prohlášení
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň
jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory,
pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin.
V Lázních Kynžvartu 11. 5. 2020		
		
Mgr. H. Pelikánová, řed. školy

Mateřská škola Lázně Kynžvart

Pokyny pro provoz mateřské školy a hygienická opatření
na období od 1.6. do 31.7.2020
1. Mateřská škola se po dohodě se zřizovatelem otevře od 1. 6.
2020. Provozní doba však bude zkrácena od 7,00h do 16,00h.
2. Do mateřské školy mohou nastoupit všechny děti zapsané
na rok 2019/2020, skupiny však budou upravené.
3. Nahlášení dětí (po zvážení rizik) na období červen- červenec
musí být škole doručeno do 25. 5. 2020, a to buď e-mailem, telefonicky či sms.
4. Pokud dítě do MŠ nastoupí, musí rodiče dodržovat tyto instrukce.
5. Rodič dítěte je povinen okamžitě nahlásit výskyt příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota,kašel,náhlá ztráta chuti a čichu, kožní projevy), jež se v rodině či jejich blízkosti vyskytovaly.
6. Pokud dítě bude vykazovat jakékoli zmiňované příznaky,
nebude do MŠ přijato. Pokud se známky objeví během pobytu
v MŠ, je rodič povinen si dítě okamžitě vyzvednout.
7. Dětem se bude měřit teplota bezdotykovým tepolměrem 2x
denně - ráno při příchodu a po obědě. Při teplotě 37°C a vyšší
bude dítě vyřazeno ze skupiny a tato skutečnost bude neprodleně
oznámena rodičům.
8. Doporučujeme, aby rodiče zvážili rizikové faktory (pokud dítě
patří do rizikové skupiny) a rozhodli o účasti dítěte v mateřské
škole s tímto vědomím.
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Cesta do mateřské školy
1. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (pokud tak bude stanoveno).
2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod k mateřské škole a pohyb před a v budově (šatny,
chodby) mateřské školy
1. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
2. Před školou a v budově školy ( šatny, chodby) dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
3. Pro všechny osoby nacházející se před a v budově školy platí
povinnost zakrytí úst a nosu.
V prostorách mateřské školy
1. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje
vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
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2. Po příchodu do třídy si dítě vždy umyje ruce antibakteriálním
mýdlem a osuší ruce do jednorázového ručníku.
3. Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole roušky v prostorách školy nosit nemusí.
4. Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál školy, především zahrada a hřiště školy.
5. Školní stravování probíhá v běžné podobě. Děti si samy jídlo a
pití nebudou nenabírat a nebudou si brát ani příbory.
Osoby s rizikovými faktory - viz. čestné prohlášení
Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.), seznámení s vymezením rizikových skupin a dále podpisem ztvrdí seznámení a povinné dodržování tohoto pokynu.
Mgr. M. Havířová, vedoucí učitelka MŠ
Mgr. H. Pelikánová, ředitelka ZŠ a MŠ

„Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“ číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
„I když dál, jsme si blíž!“
Člověk je bytost sociální a příroda ho obdařila navíc i mluvou,

tato doba přinesla i svá pozitiva. Rozhodně se jednotlivci - peda-

a tak toho co nejvíce využívá. Někteří lidé jsou i velmi kontakt-

gogové i ředitelé takzvaně „posunuli“ směrem sami k sobě a na-

ní, mají potřebu se scházet, povídat si a sdělovat informace.

učili se soustu nových věcí, a také zjistili, že některé věci nejsou

Pro někoho je sdělování dokonce životně důležité. A jak pravi-

tak důležité a jiné naopak.

la jedna moje velmi dobrá známá, informace, která se nedá po-

Ale nejdůležitější ze všeho je, že všechna naše „setkání“ byla

sunout, není informace. Proto se stalo naším hlavním mottem

spontánní a zcela dobrovolná! I když jsme relativně daleko

v této „koronavirové době“ - SDÍLENÍ.

od sebe, jsme si určitě blíže. A to je na celé věci tak krásné!

Realizátoři MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku se tohoto úkolu zhostili rychle a domníváme se, že efektivně. Našli
jsme společné médium pro SDÍLENÍ a nabídli ředitelkám a ředitelům škol a všem aktivním členům pracovních skupin MAP
sdílet své dojmy a zkušenosti, jak pracují se žáky v době uzavřených škol.
V dubnu a květnu 2020 bylo uskutečněno celkem 8 videokonferencí na nejrůznější témata, kterých se zúčastnilo celkem 65
pedagogů ze škol Mariánskolázeňska. Společně jsme zjistili, že

Alena Hálová, manažer MAP II
Vzdělávání na Mariánskolázeňsku
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Kynžvartská kopaná vítá první ženu trenérku!
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla stejně jako
u ostatních sportů i u kopané jarní část soutěží zrušena a nedohrána. Fotbalisté tak netrpělivě očekávají další soutěžní
ročník 2020/2021, do kterého aktivně vstoupí také náš oddíl.
Muže čeká Okresní přebor Cheb-Sokolov. Mladší žáci nastoupí
ve společném okresním přeboru Cheb-Sokolov, tato kategorie se
pak bude účastnit ještě krajského přeboru Karlovarského kraje,
a to spojeným mužstvem se Sokolem Drmoul. V naší druhé
mládežnické kategorii starší přípravky se budeme účastnit spolu se Sokolem Trstěnice okresního přeboru. Velkou novinkou je
pak angažování první trenérky v kynžvartské kopané, kterou se
stala paní Daniela Synková, věnovat se bude kategorii mladších

žáků. Danielu Synkovou k fotbalu přivedla rodina. S fotbalem
začínala v přípravce ve Třech Sekerách a v 10 letech si jí vybrala
FC Viktoria Plzeň do týmu mladších žákyň, kde hrála bohužel
jen jednu sezónu kvůli komplikovanému dojíždění. Pak nastupovala v žákovských týmech v Lázních Kynžvart nebo Drmoule
a následně přestoupila k žákům do Mariánských Lázní. Na střední škole přišlo rozhodnutí stát se fotbalovou trenérkou podle
svého, kterým je Vráťa Dvořák. Po absolvování trenérské B licence dostala nabídku z týmu Baník Sokolov, kde působila první
rok jako asistent u Vstupního výběru a následně jako hlavního
trenérka. Pokračovala i v kategorii U7 a U9. Ale i trenérská kariéra v Baníku byla ukončena z důvodu časového vytížení. A tím
se otevřela cesta k nám. Kopaná je ale Daniely život, proto před
rokem obnovila znovu svou hráčskou roli a nastupuje za ženský
tým Baník Sokolov.
I ve fotbalových oddílech se aktuálně již trénuje, do letní
pauzy mládeži je vyhrazeno fotbalové hřiště v úterý a ve čtvrtek
od 16:30 hodin. Muži trénují ve středu a v pátek od 17:30 hodin.
Informace k následným tréninkům mládeže o prázdninách, které budou zahájeny počátkem srpna a vyvrcholí týdenním soustředěním na konci letních prázdnin najdete na našich internetových stránkách www.sportkynzvart.cz.
I oddíl kopané se snaží o progresi, kterou by mělo podpořit výstavba nového multifunkčního tréninkového hřiště, která
se aktuálně realizuje s předpokládaným termínem dokončení
v srpnu 2020. Trávník hlavního fotbalové hřiště projde pak
v červnu 2020 kompletní regenerací.
Těšíme se na Vás při tradičním fotbalovém turnaji Káza cup
již druhým rokem spojeném s házenkářským Turnajem generací, který je naplánován na 8. 8. 2020.
Radek Štěpán, za tým Kopaná Kynžvart

Házenkářský oddíl - Vrátíme se silnější!
Stejně tak jako vy všichni i my máme za sebou zvláštní a nečekané období, které zaskočilo a zastavilo celý svět. Kdo by čekal,
že budeme brečet, nadávat, stěžovat si, ten se nedočká. Byla to
další výzva na naší cestě do budoucnosti. Byla to další překážka,
kterou jsme se museli naučit překročit se ctí v těle a nezhroutit
se z ní. Podařilo se! Ti, kteří mohli, načerpali sílu a získali nečekaný odpočinek a čas sám pro sebe. Část z nás ovšem pracuje ve svém civilním zaměstnání ve zdravotnictví, které jelo víc
než na plné obrátky a těm patří velké poděkování a poklona za
jejich práci! Hráčky posílily svůj pocit zodpovědnosti, protože
byly nucené plnit trenérské pokyny předávané on-line formou a
připravovali se individuálně. Jednou velkou kapitolou jsou naši
partneři a sponzoři, kteří prožívali určitě nelehké období, a těm
jsme se snažili vrátit alespoň část jejich podpory v rámci inten-

zivnější propagace na našich internetových stránkách. Pokud
máte chuť i vy pomoct, jednotlivé články najdete v Aktualitách
na www.hazena-kynzvart.cz případně na našich sociálních sítích.
Na chvíli se ale vrátíme před 12. 3. 2020, kdy vše ještě běželo
v normálních kolejích. Náš tým žen měl velmi dobře rozehranou svou první sezonu v 1. lize Českého svazu házené, kde jim
po odehraných 15 kolech patřilo v 4. místo. Stejně se vedly i starší dorostenky. Soutěže však byly anulovány od začátku, a tak můžeme konstatovat, že se pro naše týmy jednalo o nultým přípravný ročník, ze kterého jsme vytěžily, co jsme mohly. Tým starších
žákyň si ve své kategorii vedl také velice dobře, měl rozjeté tři
mistrovské soutěže s aspirací na medailové umístění. Jednalo se
soutěž Plzeňská liga, mezinárodní Elbe-Labe liga a v neposlední
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řadě celorepubliková Žákovská liga. Tým byl již po celou sezonu
připravován ve větší zátěži, což odpovídá jejich věku a přípravě na další zlomovou sezonu, kterou bude přesun do kategorie
mladšího dorostu. Mladší žákyně stabilizovaly svůj kádr, zdokonalovaly se v herních činnostech a začaly vystrkovat své růžky
na turnajích po celé ČR. Naši nejmenší se neustále rozrůstají,
vytváří důležitý základ špičky pyramidy, a i když nemluvíme
o jejich výsledcích, což je záměrné, tak je radost se dívat na jejich
nadšení a tréninkový elán. Od září 2020 se máme na co těšit!
Všem, kteří nás tento rok podporovali a pomáhali zaplnit sportovní halu Milana Prokeše velmi děkujeme a věříme, že jste si
s námi užívali emoce, radost, slzy, ale i zklamání, které ke sportu
přirozeně patří, stejně jako my. Každá prohra, křivda nebo chyba
náš tým posílí a zocelí a posune zase o kus dál!
Do začátku sezony 2020/2021 ještě nějaký den zbývá a protože od 20. 4. 2020 a následně 11. 5. 2020 se začala vládní opatření
k nouzovému stavu pomalu uvolňovat, zapojili jsme opět všechny naše kategorie do tréninkového procesu s důrazem na dodržování všech předepsaných opatření. Zdraví nás všech je pro nás
nejdůležitější. V prvních dnech bylo nutné využívat pouze ven-

kovní sportoviště, proto touto cestou děkujeme ZŠ Lázně Kynžvart za možnost většího využití školního tartanového hřiště.
V současné době už trénujeme tak, jak jsme zvyklí a užíváme
si čas, který po dlouhé době můžeme trávit společně, protože
dobře fungující parta má cenu zlaté medaile.
V červnu 2020 bohužel nepověsíme na krk žádné medaile
při tradičním XLV. Kynžvartském poháru - Memoriálu Milana
Prokeše, který měl být zároveň oslavou 50 let házené v Lázních
Kynžvart. Zopakuje se tak situace z roku 1988, kdy se neuskutečnil 13. ročník turnaje z důvodů epidemie žloutenky. Budeme
se snažit pro Vás připravit o to lepší Turnaj generací spojený
s tradičním fotbalovým turnajem Káza cup, který je naplánován
na 8. 8. 2020. A to už bude do září a nového soutěžního ročníku
opravdu co by kamenem dohodil…
Těšte se s námi!
Daniela Radová,
za tým Házená Kynžvart

Sloupek TJ Sokol Lázně Kynžvart
Tělovýchovná jednota roste a velmi dobře reprezentuje město Lázně Kynžvart. V poslední době se nejvíce mluvilo o realizaci velmi odvážného projektu výstavby sportovní haly. Máme
za sebou více jak roční fungování, které potvrdilo skutečnost, že
rozhodnutí o stavbě bylo smysluplné a přináší své ovoce nejen
sportovcům, ale celému městu. Hospodaření sportovní haly je
vyrovnané, kalendář akcí zaplněný a zájem o využití okolních
sportovců velký. Měli jsme možnost vidět mimo jiné v plné akci
reprezentantky a reprezentanty v házené, v rámci mistrovství
ČR to nejlepší z moderní gymnastiky anebo si osobně potřást
ruku s olympijskou vítězkou a mistryní světa v běhu na lyžích
Kateřinou Neumannovou, bývalým československým fotbalistou
a reprezentantem, mistrem Evropy z Bělehradu 1976 Antonínem
Panenkou a slovenským fotbalovým obráncem a později trenérem, vítězem ME 1976 Karolem Dobiášem. Vzhledem k nouzovému stavu jsme tak trochu potichu 26.3.2020 oslavili dvouleté
výročí od slavnostního zahájení stavby budoucí sportovní haly
položením základního stavebního kamene. Během této doby
byla sportovní hala také nominována na Stavbu roku karlovarského kraje.
V současné době se tělovýchovná jednota skládá z pěti sportovních oddílů mládeže a dospělých - házená, kopaná, badminton, florbal a nohejbal. Vzhledem ke skutečnosti, že členská
základna má rostoucí křivku stejně tak jako naše aktivity, je potěšující, že rostou také finanční dotace z veřejných zdrojů, které
nás velmi zavazují k další činnosti zejména v oblasti mládeže.

Náklady na aktivity sportovců a provozování sportovního areálu v současné době pokrýváme z dotací města Lázně Kynžvart,
okolních měst, Karlovarského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Evropské unie, sportovních svazů, ale také
partnerů a sponzorů a v neposlední řadě příspěvků našich členů.
Děkujeme všem, kteří se na našem rozvoji tímto podílí.
Protože je pro nás smysluplnost využití získaných financí velmi důležitá, vytvořily jednotlivé oddíly finanční rozpočty pro
rok 2020, jejichž plnění vedení tělovýchovné jednoty pravidelně každý měsíc vyhodnocuje. Rádi bychom také častěji během
roku „skládali účty“ zastupitelům města Lázně Kynžvart, které je
pro nás nejstrategičtějším partnerem a patří mu velké poděkování za jejich zájem a pochopení smysluplnosti důležitosti všech
aktivit, které vyvíjíme. Mezi ně aktuálně patří investice do modernizace sportovního areálu tělovýchovné jednoty v podobě
výstavby tréninkového multifunkčního hřiště, která by měla být
ukončena na podzim 2020. Plán investic tímto nekončí, jsme si
vědomi, že zlepšovat je stále co a budeme se snažit realizaci jednotlivých projektů dělat tak, aby sloužila nejen sportovcům, ale
celé veřejnosti.
Veškeré informace včetně zápisů z valných hromad a výročních zpráv tělovýchovné jednoty najdete na našich webových
stránkách www.sportkynzvart.cz.
Daniela Radová
Předseda TJ Sokol Lázně Kynžvart , z.s.
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OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
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